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ISZ AMERIKOS Nori pradėti gyvenimą isz 
naujo.

KAS GIRDĖT APIE 
STRAIKA?

Norints anglekasiai sustojo
dirbti 1 diena Apriliaus, kuria 
tai diena visi laiko už 
virno diena,” isz<*jo 
taip, nes anglekasei užsispyrė 
ant savo ir gerai “sufulino” 
kompanijos kada 150,000 an
glekasiu sustojo dirbti.

Kompanijos nori numuszti 
anglekasiams 17 centu ant do
lerio, bet ant to unije nesutiks 
ir straikuos lyg tolei, pakol 
kompanijos nesutiks 
bininku pareikalavimo. Del ko 
kompanijos nenumusza visiems 

mokesezius ir 
prezidentams sumažina 

algas, o ne vargingiems darbi
ninkams ?

Pennsylvani joi — kai]) tai 
Wilkes- Barn*

pri ga
vi sa i ki

4 4

ir gerai

ant dar-

darbininkams
savo

I
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Philadelphia. — F. ]|, pun.

()hio. — Am
uletu kuris• )•)

Ml

Sapnavo apie kare, nužudė 
savo paezia.

M iddhdown, 
tiražas Watts,
likos apskunslas už nužudini- 
ma savo paezios, pasakė sūdo, 
jog žudinsta papilde jam neži
nant ir nonoringai. Watts taja 

sapnavo, jog
kariszko lauko bTancijoi,

<r

vokiet is,

ISZ VISU ŠZALIU

Kita bažnycze sudegė. ♦
Montreal, Kanada. — Viena isz 
lidžiausiu kalalikiszku bažnv- 

sudege

Isz Lietuviszka Kaimelio SJ-
į
I

nakt i randasi ant
O 

uit i

Lansforde 9000 angle 
Pittstone apie 
o 700 geležim 

nedirba, nei- 
. ant perveži

nedirba 6000 
angl(*kasiu ir kitokiu darbinin
ku, Hazletone 12,000 randasi 
namie, Scranton, tik Jeremyn 
Coal kompanije norėjo pradėt 
kasikius, bet darbininkai no 
iszejo.
kasei nedirba, 
15,000 sustojo, i 
keleeziai teipgi 
augliu nesiranda
mo in miestus, Nantike 12,000 
anglekasiu pamėtė darbus kai]? 
vienas, Plymouthe septinio^ 
kasiklos’ sustojo o 6000 darbi 
ninku straikuoje, Girardvilk 
sustojo pumpmonai, fajermo 
nai ir kiti, nes vienas isz juju 
likos praszalintas nuo darbo 
Packe^io kasi k losi a badai teip

shion tik 
jo, buk
lio
i

NELAIME ANT GELEŽINKELIO.
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SHENANDOAH, PA. *

pilnaMieste pilna žmonių, 
turėdami laiko žiopsosi ant 

kampu.
< 
ežiu Szirdies Jezuso 
czionais lyg pamatu. I gnis pa
dare bledes ant puse milijono 
doleriu.

Fraejta sauvaite smh'ge Szv.
Onos bazilika, 
suvirszum milijoną 
dės.

Iles If

r"'
II

Palicije užklupo ant Ste
namo, 419% E.

ipo Ja lošk io
Lloyd uliezios kur aresztavojo 
Stopa, jojo paezia ir septynias ' 
a|)lersztas balandėles. Mat Ste- h| 
pas užhukinejo 
priglauda. ’ ’

manydamas, jo 
pati buvo 
užklupo, nuszove jaja su revol
veriu, kuri laiku* po paduszka. 
Sudas iszt i ri no ja s, 
gvsta ir kariszka tarnvsta. ' • « * 
leido ant liuosybes.
Ku-kluksai paaukavo 500 dole

riu ant bažnyczios.
Baltimore, Md. 

maldų episkopoliszkoji* bažny- 
czioje kuri 
parapijonai nusistebėjo, 
dvideszimts Ku kluksu 
džiusiu in baltas drobules inejo 
in bažnycze, sustojo prie* gro
teliu intoikdami kunigui 500 
doleriu ant bažnyczios. Be jo
kio žodžio po tam visi iszejo 
lankau.

Nepaprastas atsitikimas.
Woodstoek, Pa. — ('zionai- 

tinei gyventojai nemažai nusi
stebėjo nepaprastu pasielgimu 
automobiliaus, kuris prigulė
jo prie ana diena mirusio Jono 
Paxtono. Velionis kožna nede- 
lia lankydavo 
paezia minute, 
su savo automobiliam

JOJO mieg;
kuris ji paneszdama

doleriu Lie I

I

jojo teisiu 
pa

I ,ai ke pa-

Surado pašiepta skarba po 
daugeli metu.

Papeete, rFahit i.
kaip pmikiasdesziints melu ad
au I, keturi laiveliai prisidėjo 
prie revoliuci jo'uicriii Pm ujo.

I įmiginu

bilk

niilaszirdinga

■ t
B ..

Kjkito in Kazuno aptits 
ka su recvptoms. Ten gausite 
ir naudinga patarimu nuo mu-
su aptickoriaus Kazuno.

t
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I IiTiejei laivoriai dažinojo 
bažnytini* valdž^ paslepi* visas 
bažnytines brangenybes vieno- 
jo isz bažnyezili 
idant nesigautu in r(*voliueijo- 
niei iu rankas, nakties laike in 
sigavo in bažnyczia paėmė visa 
turtą. Ni'turedhnii jokio budo 
ant ižgabenimo tojo inilžinisz- 
ko turto, nuėjo ant mažo laive
lio pristovoje, uhžndi* visus lai- 
vorius, sukrovė turtą ir leidosi 
ant mariu. Plaukdami 
dienas, priplaukė prie 
salos Pinaki, kur užkasė pa
vogta turtą ir nusidavė in Sid
ney, Australije, kur ketino vė
liaus atgabeni turtą ir |>asida- 
lyt.

Meti* 1911, kada J. R. Ilowe, 
anglikas ėjo uliezia sukliki* ji 
kokis tai ubagas, melsdamas 
a ha užuos. HowW suszolpo ji ir 
nusistebėjo nemažai, kada uba
gas pareikalavo idant jam duo 
tu savo adresu, ln koki laika, 
Ilowe aplaike žino, idant sku
bintu in vietini ligonbuti, kur 

matyti kokis 
m i rsztant is vargszas. 
ligonbuti, pažino ligonije varg- 
sza kuri buvo suszelpias. l'ba- 

apsake visa atsitikima su 
užkastu skarbu, jojo 
likos nužudyti per 
australioczius o jisai pabėgo, o 
norints stengėsi atgauti turtą, 
bet niekas jam in tai netikėjo 
ir nedavė pinigu.
davė llowejui visas mapas l<ur| nuejdami in kalnus.

Praneszta apie tai

Oakland, Californijos.
</. praneszurandasi Waverlev, 

kada 
pasi re

Lietuviams jog. 
darbai jau pradeda geriau eiti 
no^u kaip kad 
ale dar vis yra daugybe žmo
nių be darbo. Czionai ir pras
tiem darbininkam be jokio * 
amato yra sunku darba gauti, 

darbininkam 
$.3.50 lyg $5.00 ant 

už 8 valandas darbo, 
nuo $12.50 ir 

ant sanvaites, ale 
szviežoi atvažiavnsiem isz kitu 
szteitu yra sunku darba gauti. 

()ras yra jau sziItas ir gražus 
kaip vidurvasari. Lietuvei jai- 
gu kurie rengėsi ežia važiuot 
ir norėt daugiau ko žinot apie 
California tai galit kreiptis 
prie Mr. F. J. Gricius 932 -14th. 
St. (>ak land, Ca 1 i f pe^ T iszka

if

»F
po J.) met u iszt irine- 

prasižciige- 
iszklolas

gy veninius 
sunkus ir 

•rszkeeziais. Jisai praleido dy- 
desne dali sa\'o gy\’enimo kale- 
jimuosia už visokius prasižen
gimus ir vagystes. Dabar mel 
dže gubernatoriaus j(l;lllt jam 
luotu parduna ir paleistu isz 

galėtu užbaig- 
geriiosia 
už muru

po altorium
via

po

buvo pirmiau

(

kalėjimo, idant
t i savo gyvenimą 
darbuosia, o m* mirti 
kalėjimo.

Badai
liuesuos isz kalėjimo.

savo keles 
mažos

Bėgdamas žaibiniu greitumu laike miglu, Imkis No. 17 
ant Santa Fi* geležinkelio, būdamas septines valandas susivė
linęs, trenki* in garini volą kuris iszlygina uliezes, kuris tartie 
laike ėjo skersai geležinkeli, artimoje Los Angeles. Inžinierius 

o tris žmonis sužeisti, 
ant lokomoti-

ir peezkuris trūkio likos užmusztais, 
I’aveikslas parodo bagažini vagonu užszokusi 
vos, kada tasai apleido sztangas.

•I

ji gubernatorius pa

Algos prastiem 
v ra nuo 
dienos 
Pragyvenimas 
daugiau

rai žudo savo vaikus. ji

tapamaldas 
at važiuodamas 

in baž- 
nyczia. Ana diena, kada varpai 

szauko tikinezius 
pamaldų,

Kam ji da reikėjo nubaust?
Indianapolis, Ind.

Moore, kuris apsivedė su trili- 
ka moterimis, likos ana diena 

g ke- 
iu kalėjimą ir

Izaokas

apkaitytas nuo dvieju ]v
• t • B • *turiolika metu 

užmokėjimo tūkstanti doleriu 
bausmes.

M oore 
iszgavo ajne 
ežius doleriu.
SU ....... ....... ..,,K| mvuvni,

dumdavo in kitur jeszkoti 
kvailiukiu ir tokiu budu inai- 

2000 anglekasiu d: tinosi.
Kam ji reikėjo baust, juk tu

rėdamas trileka kaltūnu ant 
galvos, turėjo gana peklos.

Mahagi yra neužganadimas.
nojaus aplinkinėje (Skulkim 
paviete) visos kasi k los slisto 
jo. Rcadingo kompanije turi 
sukrovus puse milijono tour 
anglių. Toji kompanije mam 
ižduoti kelis milijonus doleriu 
ant pataisimo brokeriu. Share 
ne apie 
dirba kurie nepriguli prie 
jos.

Illinojui visi anglekasiai su 
stojo; Ohajui nedirba 50,91)0

a ( 
tik\ si

nuo

viena paezia
in ]

savo paeziuliu 
penkis tukstan-

1 įgyvendamas 
koki menesi, 

jeszkoti

imi

West V irgi n i joi 
puse nedirba, 
darbininkiszku ergeliu ir paii 
cije patruliuoje miestelius; i 
dijanoi visi straikuoje, Missou 
riję 40,000; Pittsburgo aplinki 
neje 16,000; Washingtone teip 
gi visi sustojo.

Nekurie yra tosios nuomo 
nes, jog straikas prasitęs ii 
giau ne kaip anglekasiai sau 
mano. Valdže yra pasirengus 
ant visokiu sumiszimu ir ne- 
daleis prie praliejimo kraujo.

»aise dir! 
tena is

Pasekmes prohibicijos.
Philadidphia. — ln laika vie

nos paros palicije uždare in 
____ an- 

ezius girtuokliu ir visokiu pra
sižengėliu.

Scranton,

paros. ■ » J t Į « < 4 V « * < * VZ

1,1 k ozą daugiau kaip du tuksi:

bažnyczios 
ant pamaldų, automobilius 
pats iszvažiavo isz garadžiaus 
ir sustojo (ik tada, kada patai
kė in kaimine tvora. Garadžiu- 
je tame laike
ir niekas ne buvo įirie automo
biliaus.
Kiek Amerike cukraus sunau

dota 1921 mete.
Suv. Valstijos suvartojo 10,- 

548,451,000 svaru cukraus 1921 
iiK'tais, arba 28.4 procentu pa
saulinio cukraus iszdirbimo. 
1’as reiszkia padidinimą isz 8.4 
procento už 1920 m. iszdirbimo 
ir 25.9 procentą (langiaus už 
suvartojimu del deszimts metu 
laiko baigiant 1920 m. (8,375, 
9.36,656 svarai.) r 
1921 m. k iek vienas

nieko nesirado

Fokiu budu
<r

gus

tai
A te j as in

draugai 
laukinius

M irsztantis

Nedėliojo Ser- 
smarkus dre 
kuris sugriovė

Motinos po pagimdy- 
in kples sanvaites

Straikas priežaste savžudins- 
tos merginos.

Murphysboro, III. — Tsz 
priežaseies sustojimo kasikiu 
czionais, 16 metu Irena Buller, 
rūpindamasi, jog josios dvi se
sutes ir brolelis kentės bada, 

mirti ne kaipvėlino
juju kentėjimus.

Nuo laiko kada motina Ire- 
mergyna rūpinosi

mai vt i

nos mirė, 
vaikais kaip motina. Kada tė
vas nuėjo in darbo, kalbėda
mas jog tai paskutine diena 
darbo kasiklosia,, „Irena pasi
ėmė tėvo revolveri 
sau gyvenimą.

ir užbaigė

' Pastoris apkriksztino szuni.
Brooklyne, Mass. — Pasto

lis Edwin Curtis, prabaszezius 
Presbiterijoniszkos bažnyczios, 
aplaike nuo savo biskupo-pa
liepimą idant atsitrauktu isz 
parapijos. Pastoris Curtis pra
sikalto, apkrikąztiridamas szu
ni turtingos moteres, atkalbė
damas ant jojo visas maldas.

Smarkus drebėjimas žemes 
Serbijoi; szimtai namu su

griuvo.
Belgradas. —- 

bijoi atsibuvo 
be j imas žemes,
szimtiis namu ir padare bledes 
ant .30 milijonu dinaru (szeszis 
milijonus doleriu). Gyventojai 

, ižbego isz 
apsisaugodami nuo mir-

pa jut in drebejima 
namu, 
t ies.

Drebejima žemos užregistra
vėjo instrumentai Amerike, 
Italijai ir kitur.
Užmusze 190 kiniszku bandytu

Rangoon, Iūdijo.
szimtai

inst ramentai

— Penki 
kiniszku banditu už

klupo ant gyvenimo
I larper, 
riaus,
mus ir

baptisko 
sudegindami 

apiplesze

Roberto 
misijonie- 
visus na- 

gy ventojus

va Ližei

Pa. 
ezionaitiniam paviete 
Linai novos uždaryti, o bet in 
laika dvieju dienu trisdeszimts 
girtu žmonių likos uždaryti

Juozas Kellies isz 
prezidentas angle-

— Noriais
visi sa

irtu žmonių 
kalėjimo.
Old Korge, 
kasiu unijos, likos mirtinai su
žeistas laike musztines czio- 
nai t irioje karezemoje ir yra 
mirsztantis ligonbūtoje.
Dukrele pavogė nuo tėvo uni

jos pinigus.
Wilkes-Barre Pa. — Kada 

•Juozas Bruno, kasijerius vieti
nio anglekasiu lokalo surinko 
mėnesinė duoklia nuo sąnariu, 
vietoje pinigus nuneszti in 
banka, tai paslėpė in kupandi. 
Jojo 15 metine dukrele užtiko 
pinigus, pranesze apie tai savo 
milemui Mikniui Dijoy, nn ir 
abudu susitarė iszpiszkyt in

;yventojas 
suvartoja 97.S svarus, 91.4 sva- 

svarus 191.3 m.

iszdirbta 
arba .30.2

ru 1920 m., 85.3 
ir 58.8 svarus 1900 m.

1921 m. cukraus 
2,5.32,246,100 svaru,
(langiaus kai 1911 — 1920 m. 
(1,944,505,700 svaru.) Naminis 
iszdirbimas pristatė 24.1% su
vartojimo 1921 m., 17.4% 1820 
m. ir 23.7% 1919 m.

1921 m. 977,7.38,902 llawai- 
jos prisiųsti, 818,043,880 svaru 
isz Porto Riko ir 3.37,143,948 
svarai isz Phillipine Islands.

1920 m. isz svetimu krasztu 
gauta 7,550,195,938
1921 m. 0,07.3,041,807 svarai.

1921 m. iszsiusta 789,203,707 
svarai kitoms szalims.

—Foreign, Language Infor. Service.

svarai ir

tolima svietą.
mus nuo tėvo tūkstanti doleriu 
padavė milemui ir abudu nusi
davė in Skrantus, bet jaunikis 
apleido milema ir iszpiszkejo 
in Najorka o nusiinynus mer
gaite sugryžo namo ir apsako 
tėvui ka padare. Palicije aresz-

M ergą i te pae-

ISZ ROSIJOS

turtas randasi ir pasakė kokiu
budu gali atrasti. Ant rytojaus| kuri nusiuntė in lenais pulką 
ubagas mirė.

Howe nuo tosios dienos jesz- 
kojo užkasto skarbo, ir tik ana 
diena pasiseki* jam ji surasti 
ant tosios salos. Skarbas yra 
vertas apie 40 milijonu dole
riu.

Iszsipilde žodžiai, jog ižduo- 
tas skatikas ant inilaszirdystes 
sugryžta szimtaropai.

Iszleis aukso rublius.
Dabartiniu

valdžia ekspedijuoja in Balti
jos krasztus briliantus ir bran
gius akmenius. Teip pat yra 
žinių, kad Sovietu valdžia nu
tarė iszleisti 16 milijonu aukso 
rubliu, užpirkimui užsienyje 
karo medžiagos raudonajai ar-

laiku Sovietu

tavojo Mikola, bet pinigu pas Inijai.

Krimas — bado sritis.
Vasario 15 d. buvo paskelb

ta, kad ir Klimus, laikomas 
bado sritimi.

ji nerado nes sako Mikolas, 
buk kas tokis ji apiplesze.

Mergaite apskundė nevierna 
Mikola už atėmimu jiai panys
tes.

k

kurie už-angliszku kareiviu, 
klupo ant bandytu užmuszda- 
mi 180 ir daugeli sužeido. Ban
dytu vada Vun-thu uždare ka
lėjimo.
Perkūnas trenke in katedra.

iszrod<‘ 
ilgio,

T

Milijonai paukszcziu pralėkė 
per miestą.

London, Angliję. — Milijo
nai paukszcziu, kurie 
kaip miglos, dvi miles
jog net mieste pasidarė tamsu 
perioke su dydeliu riksmu per 
miestą Deal. Tokio 
nepamena seniausi g 
Daugelis žmonių ryte, pabudo 
isz miego manydami, buk tai 
szimtai aeroplanu . leke oro 
Kur tiejei milijonai paukszcziu 
leke tai niekas nežino.

regėjimo 
gyventojai.

raugina 
baczkosia ir valgo. Vienoje ar- 
meniszkoje szeimynoje levai 
nužudo net szeszis savo mažus 
vaikus,
mui vaiku 
nužudo ir suvalgo.

90 užmuszta, 228 sužeista Ir- 
landijoi in viena menesi.

London. — Ajriszei smarkei 
siunta nuo kada aplaike liuo- 
sybia, nes in laika vieno mene
sio likos užmuszta 90 o sužeis
ta 228 žmonis. Terp užmusz- 
tuju randasi 32 protestonai, 51 
katalikai ir szeszi palicijautai.

115 kataliku, o 113 
protestonu. Pakol ajriszei ap- 
simalszys tai da daugelis gal
vas paguldys.

1 * r "■ 
indedami paszto ženkleli del 
atsukimo.

Mahanoy Plano, Pa. — Jur
gis Povilaitis, 45 metu senumo 
sali nu i n kas, randasi Ashlando 
ligonbuti nuo ’žaididiu kokius 
aplaike nuo apsivertusiu auto
mobiliaus. Povilaitis su drau
gais iszvažiavo pasivažinet ka
da automobilius nuvirto nuo 
kalnelio. Kiti apsisaugojo 
laimes.

ne

'i.'jil

. į f f It

ii*1

Isz Lietuvos

no

— Picinis yra nuo senei ap
gyventas Lietuviais, kokia 35 
metai adgal gyvavo czionaiti- 
nei lietuviszki gyventojai, bet 
sziadien, rodos ju lenais nesi
randa ne ant sekios. Dvase isz- 
mire ant tikrųjų.—* i

Chicago. — John Wadma- 1 
kowski atstatęs “tnszczia0 re- 

savo broliui. Frankui, 
April Fool”.

- -- r- y

vol veri
suriko: “April Fool”. Po to,(, 
jis revolverio gaidžiuka spūst, 
revolveris pikszt ir kulka tie-

Rvmo.pi, apie 150 miliu nuo 
Tame laike radosi bažnyczioje 
apie 2,000 žmonių klausydami 
pamokslo. rFerp žmonių kylo 
dydelis sumiszimas, bot kuni
gams pasiseko visus apmalszyt 
Toji bažnycze likos jiastatyta 
penktam szimtmetije ir stovi 
ant tosios vietos, kur kitados 
stovėjo pagoniszkas
mis diovaiezio Joviszo.

8 užmuszti, 30 sužeisti per 
bomba.

Budapest, Vengrai, 
tuoni žmonis likos užmuszti o 
30 sužeisti per bomba, kuria

. v. _ . . J kas tokia numėto in demokra-Mergaite su nežinoma galybia. t!gzka klul)a> k(u. buv<) lniko.
Rymas. — Maria Pinelli, nuw pokylis vietiniu kupesdu, 

kaimiete, kuri gyvena artimo- kuriu radosi prie stalo apie

šiai jo brolio kairėn rankon in- 
smigo. Tai tau ir “April 
Fool.”

Tai

maitina

Rymas. — Pinelli

je Turino, turi nežinoma galy-| gzeszi szimtai.
Armėnai teipgi žmogedžiai.
London. — Daugeliuosia vie

tai bulves pradeda szokti iszltosia Armenijoi, 
puodu, stalai nepastovi ant terp kalnu gyventoju kylo 
vietos ir kiti bludai ir puodai | žmogedysta.

Armėnai serga

bia, kurios patis mokycziausi 
profesoriai negali iszriszti. Ka
da mergina inejna in grinezia,

o ypatingai

L L II ... Armėnai serga nuo visokiu 
Kad tai butu senoviszkuose ligų isz priežasties bado. Neku- 

laikuose, tai mergina sudegi n-1 riuosia miestuosia padėjimas 
tu kaipo ragana. Į yra bjauresnis už Bosija. Tc-

krinta nuo siėnu ir lentynų.

prie

Negirdėtos mergos kersztas.
Szakiai. — Iszdagiu kaime, 

Szakiu apskr., gyveno szimta- 
margis ūkininkas K. G. Gyve- 

paleistuvingai su savo tar
naite, kuri tikėjosi paleistuva- 

Rymas. — Perkūnas trenke I vimu savim ji patraukti, kad 
iu katedraliszka bažnycze Ne-|su ja apsivestu. Bet jis apie ta 

ir nemano ir tarėsi su kita tur
tingesne. Sutartynos ėjo G. K. 
namuose. Per sutari ynas gero
kai ingere ir paūžė nuėjo gulti. 
K. G., kad ir su kita tarėsi, bet 
nepasimete su tarnaite paleis
tuvauti. Ta dabar pasirengus 
jam atkerszyti. Kada jis
jos ėjo, ji su skustuvą (britva) 
nupjovė jam kyli (vyriszka 
varpa.) Kilo didžiausias klyks
mas: paleistuvis kraujais pa
plūdęs szauko nesavu balsu. 
Visi suki Ii ir sužinoję kas pasi
daro, iszsiskirste savais keliais 
Sztai prie ko priveda girtuok
liavimas ir paleistuvavimas! 
Tszdykelis prisiėjo gabenti, ro
dos Kaunan.
* Potvinio padaryti nuostoliai

Užėjus litingoms dienoms, 
visojo Tauragės apskrityje la
bai patvino upes ir upeliai. 
Daugelyje vietų vanduo užlie
jo tiltus teip, kad lytys ėjo vir- 
szum ju. Vanduo su lytimis nu- 
nosZo keletą tiltu. Jokiomis 
priemonėmis negalima buvo 
juos apsaugoti. Savivaldybėms 
ir 
szimtai tukstaneziu nuostoliu.
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— Pereita menesi lazduota 
leidimu del 3099 nauju namu, 
kuriu pastatymas atseisia 19,- 
333,900 doleriu. Sako, tai dar 
pirmas toks rekordas nuo 1916 
metu.

Nauju 
abejo, prisidės 
butu.

statymas, be 
prie atpigimo 
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Pittsburgh, Pa. — Kovo 27, 
d. ties 2127 Watsoii g-ve rad,o 

žmogų, .To pavardes! 
nežino.

namu <1
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negyva 
niekas nežino. Jis vadinos? 
Maia ir Motiejumi'Vengrai- 

Priesz septynius metus 
jis czion gyventi atsikraustė 
isz Shenandoah, Pa. Buvo ne
vedės ir nepriklauso prie jokiu 
draugija, taip vadinosi socia
listu. 14 # i

ežiu.

■ t • i iwhi«l<l

Kovo 24 d. 9 vai. vak. 
policija užtiko B-no beverdant 
munszaine. Nuveže in policijos 
nuovada. Teismo ja nubaudė 

valstybei padaryta keli $200 ir 30 dienu sėdėti szalto 
joj. — “D.” i
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KAS GIRDĖT APIE 
STRAIKA?

■ > ...... .
Norints anglekasiai sustojo 

dirbti 1 diena Apriliaus, kuria 
tai diena visi laiko už 

iszejo
‘‘priga

vimo diena,” iszejo visai ki
taip, nes anglekasei užsispyrė 
ant savo ir gerai “sufulino” 
kompanijos kada 150,000 an
glekasiu sustojo dirbti.

Kompanijos nori numuszli 
anglekasiams 17 centu ant do
lerio, bet ant to nnije nesutiks 
ir straikuos lyg tolei, pakol 
kompanijos nesutiks 
bininku pareikalavimo. Del ko 
kompanijos nenumusza visiems 
darbininkams mokesezins ir 
savo prežidentams sumažina 
algas, o ne vargingiems darbi
ninkams ?

Pennsylvanijoi 
Wilkes-Barre i

ir st paikuos Iv
ant d ar

i — kaip tai 
nedirba 6000 

anglekasiu ir kitokiu darbinin
ku, Hazletone 12,000 randasi 
namie, Scranton, tik Jeremyn 
Coal kompanija norėjo prade! 
kasikius, bet darbininkai no 
iszejo. 
kasei nedirba, 
15,000 sustojo, i 
keleeziai ti*ipgi 
augliu nesiranda 
mo in miestus, Nantike 12,000 
anglekasiu pamėtė darbus kaip 

Plymouthe septinio;- 
kasiklos sustojo o 6000 darbi 
ninku straikuoje, G i ra rd v ii h 
sustojo pumpmonai, fajermo 
nai ir kiti, nes vienas isz juju 
likos praszalintas nuo darbo 
Packerio kasiklosia badai teip 
gi yra neužganadimas. Maha 
nojaus aplinkinėje (Skulkim 
paviete) visos kasikius siisto 
jo. Keadingo kompanije turi 
sukrovus puse milijono tour 

Toji kompanije mani 
ižduoti kelis milijonus doleriu 
ant pataisimo brokeriu. Hharo 
ne apie 2000 anglekasiu d; 
dirba kurie nepriguli prie uni 
jos.

Illinojui visi anglekasiai su 
stojo; Ohajui
West Virginijoi dusi* dir! a < 
puse nedirba, tenais t i kyši 
darbininkiszku ergeliu ir pali 
eije patruliuoje miestelius; In 
dijanoi visi straikuoje, Missou 
riję 40,000; Pittsbnrgo a pi i ūki 
neje 16,000; Washingtone teip 
gi visi sustojo.

Nekurie vra e'

Lansforde 9000 angle 
Pittstone apie 
o 700 geležiu 

nedirba, ucf 
. ant perveži

vienas,

anglių.

nedirba 50,000 
mis* dir!

tenais

tosios nuomo 
nes, jog st ra i kas 
giau ne kaip anglekasiai sau 
mano. Valdže yra pasirengus 
ant visokiu sumiszimu ir ne- 
daleis prie praliejimo kraujo.

prasitęs ii 
anglekasiai

Straikas priežaste savžudins- 
tos merginos.

Murphysboro, 
priežaseies sustojimo kasikiu 
czionais, 16 metu Irena Buller, 
rūpindamasi, jog josios dvi se
sutes ir brolelis kentes bada, 
vėlino mirti ne kaip 
jnju kentėjimus.

Nuo laiko kada motina Ire
nos mirė, mergyna rūpinosi 
vaikais kaip motina. Kada tė
vas nuėjo in darba, kalbėda
mas jog tai paskutine diena 
darbo kasiklosia, Irena pasi
ėmė tėvo revolveri 
sau gyvenimą.

matyti

mirė,

ir užbaigė

Nori pradėti gyvenimą isz 
naujo.

- F. II. Pun-
I jo .’>.') met u iszl i ri ne

fe*'

.4
*

-t
:?5' 

i
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Philadelphia
> *sb ion tik

jo, buk gyvenimas prasižengi*-
lio yra sunkus ir iszklotas 
erszkeeziais, .Jisai praleido dy- 
dosne dali savo gyvenimo kale- 
jimuosia už visokius prasižen
gimus ir vagystas. Ilabai' mel- 
dže gubernatorians idant jam 

ir paleistu isz 
galėtu užbaig- 

gvvenima geruosia

sunkus ir

duotii pardnna 
kalėjimo, idant
1 i savo gyv, s ..........
darbuosia, o ne mirti už muru 
kalėjimo.

Badai ji gubernatorius pa- 
liuosnos isz kalėjimo.

Kam ji da reikėjo nubaust?
Indianapolis, Ind. — Izaokas 

Moore, kuris apsivedė su trili- 
ka moterimis, likos ana. diena 
apkaitytas nuo dvieju ly 
turiolika metu
užmokėjimo tūkstanti doleriu 
bausmes

M oore 
iszgavo apie
ežius doleriu.

viena paezia 
iii '

g ke- 
in kalėjimą ir

nuo savo pacziuliu 
penkis tnkstan-

1 *agy v(*iidamas

jesz.koli
su viena paezia koki menesi 
dumdavo iii kitur 
kvailiukiu ir tokiu budu mai- 
t i uosi.

Kam ji reikėjo baust, juk tu
rėdamas trileka 
galvos, turėjo gi

kaltintu ant 
ana peklos.

Pasekmes prohibicijos.
Philadelphia. — In laika vie

nos paros palicije uždare in 
koza daugiau kaip du tukstan- 
czius girtuokliu ir visokiu pra
sižengėliu.

Scranton,
ezionaitiniam paviete 
lunai novos uždaryti, o bot in 
laika dvieju dienu trisdeszimts 
girtu žmonių 
kalėjimo. 
Old Gorge,

Pa. Norints

isz VISU SZALIU
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Isz Lietuviszka Kaimelio

34 METAS
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Am- 
metu kuris

pati buvo

(»
‘gaut i 

kuris ji

l-’ra nei joi, 
j<»jo niii

Sapnavo apie kare, nužudė 
savo paezia.

Middletown, Ohio, 
brazas Watts, 33
likos apskunstas už nužndini- 
ma. savo paežius, pasakė sude, 
jog žndinsta papilde jam neži
nant ii’ nenoi’ingai. Watts laja 
mikli sapnavo, jog randasi ant 
kariszko lauko 
manydamas, jog

vokiet is, 
užklupo, nuszove jaja su revol
veriu, kuri laike po paduszka. 
Sudas iszt irinėjus, jojo teisin- 
gysta ir kariszka tarnyst.a, pa 
leido ant liuosvbes.
Ku-kluksai paaukavo 500 dole

riu ant bažnyezios.
Baltimore, Md. — Laike

maldų episkopoliszkoje bažny 
randasi Waverley, 

kada 
pasire

pa

ežioje kuri 
parapijonai nusistebėjo, 
dvideszimts Ku klnksii 
džinsiu in baltas drobules inejo 
in bažnycze, sustojo prie gro
teliu inteikdaini kunigui 500 
doleriu ant bažnyezios. Be jo- 

po tam visi iszejokio žodžio 
lankau.

Nepaprastas atsitikimas.
Woodst ock,

t i nei g
Pa. ('zionai- 

jyventojai nemažai nusi
stebėjo nepaprastu pasielgimu 
automobiliaus, kuris prigulė
jo prie ana diena mirusio Jono 
Paxtouo. \’eliouis kožna neda
lia lankydavo pamaldas ta 
paezia m i nu t a, 
su savo automobiliam
nyczia. Ana diena, kada varpai 
bažnyezios

pamaldų, 
pats iszvažiavo 
ir sustojo tik tada, kada ]>atai- 
ke in kaimine tvora. Garadžiu- 
je tame laike nieko nesirado 
ir niekas ne buvo prie automo- 
biliaus.
Kiek Amerike cukraus sunau

dota 1921 mete.
Suv. Valstijos suvartojo 10,- 

548,451,000 svaru cukraus 1921 
metais, 
saulinio 
r

pamaldas 
at važiuodamas 

in baž-

ant
szauko tikinezius 

automobilius 
isz garadžians

arba 28.4 procentą pa
mik raus iszdi rbimo. 

Pas reiszkia padidinimą isz 8.4 
irocento už 1920 m. iszdirbimo 
r 25.9 procentą (langiaus už 

suvartojimą del deszimts metu 
aiko baigiant 1920 m. (8,375, 

936,656 svarai.) ' 
1921 m. kiekvienas

Tokiu budu 
gyventojas 

suvartoja 97.8 svarus, 91.4 sva
ru 1920 m., 85.3 svarus 1913 m.

visi sa- ir 58.8 svarus 1900 m. 
cukraus 

>32,246,160 svaru,
iszdirbta 

arba 30.2
1921 m. 

•) •
likos uždaryti (langiaus kai 1911 — 1920 m.

Kellies isz (1,944,565,760 svaru.) Naminis 
ę< su-

žeistas 
naitineje karczemoje ir 
mirsztantis ligonbuteje.

iszdirbimas pristatė 24.1 
vartojimo 1921 m., 17.4% 1820 
m. ir 23.7% 1919 m.

1921 m. 977,738,902 llawai-

J uozas
prezidentas angle

kasiu unijos, likos mirtinai su
laikė musztinos czio-

yra
jos prisiųsti, 818,043,880 svaru

Dukrele pavogė nuo tėvo uni
jos pinigus.

Wilkes-Barre Pa. — Kada 
Juozas Bruno, kasijerius vieti
nio anglekasiu lokalo surinko 
mėnesine duoklia nuo sąnariu, 
vietoje pinigus nuneszti in 
banka, tai paslėpė in kuparoli. 
Jojo 15 metine dukrele užtiko 
pinigus, praneszo apie tai savo 
milemui Mikolai Dijoy, na ir 
abudu susitarė iszpiszkyt in 
tolima svietą. Mergaite paė
mus nuo tėvo tūkstanti doleriu 
padavė milemui ir abudu nusi
davė iri 8krantus, bet jaunikis 
apleido m i lema ir iszpiszkejo 
in Najorka o nusimynus mer
gaite sugryžo namo ir apsako 
tėvui ka padare. Palicije aresz-

J

isz Porto Riko ir 337,143,948 
svarai isz Pbillipine Islands.

1920 m. isz svetimu krasztu 
jauta 7,550,195,938gauta 7,550,195,938 svarai ir 

1921 m. 0,673,041,867 svarai.
1921 m. iszsiusta 789,263,707 

svarai kitoms szalims.
— Foreign. Language Infor. Service.

---------------------♦ .  —,——

ISZ ROSIJOS

Kita bažnycze sudegė.
Viena isz

«

Montreal, Kanada, 
didžiausiu katalikiszku bažny- 
eziu Szi rdies Jezuso
(/Jonais lyg pamalu, l'gnis pa
dare* bledes ant pusi* milijono

<

sudege

lolerin.
Praėji;! sanvaite sudege Szv. 

Onos bazilika, 
siivirszum milijoną dolei’m blo- 
des.

I >;i i le sziInina

urado paslėpta skarba po 
daugeli metu.

Papeete, Taliiti. - I Jaugiau 
kaip penkiasdesZimts melu ad- 
gal, keturi laiviniai prisidėjo 
prie revoliuei jo'nieriii Perlijo. 
Tiejoi laivoriai dažinojo buk 
bažnytine valdžią paslepi* visas 
bažnytines brangenybes vieno
jo isz bažnyeziu po altorium 
idant nesigautu in revoliiieijo- 
nieriu rankas, nakties laiko in- 
si^a vo

*

sukrovė turtą ir leidosi 
Plaukdami 

priplaukė prie 
kur užkasi*

kėlės 
ipažos 

pa-

vt*- 
atgabent turtą ir pasida

in bažnyezia paėmė visa 
tinta. Netur<*dami jokio budo 
ant ižgabmiimo tojo milžinisz- 
ko turto, nuėjo ant mažo laive
lio prislovoje, nilžftde visus lai
vinius,
ant mariu, 
dienas, 
salos Pinaki, 
vogta turtą ir nusidavė in Sid
ney, Australija, kur ketino 
liaus 
lyl.

Mete 1911, kada J. K’. Howe, 
anglikas ėjo uliezia sukliki* ji 
kokis tai ubagai, melsdamas 
ahnužnos. How4Ksuszclpe ji ir 
nusistebėjo nemažai, kada uba
gas pareikalavo idant jam duo 
tu savo adresa. In koki laika, 
Howe aplaike žine, idant sku
bintu iii vietini ligonbuti, kili

mai vt i kokis tai 
vargszas. Atejas in

ji geidže
mirsztantis
ligonbuti, pažino ligonije varg- 
sza kuri buvo susz<*lpias. (din
gas apsukt* visa atsitikima su 
užkastu skarbu, jojo 
likos nužudyti per 
australieezius o jisai pabėgo, o 
norints stengėsi atgauti turtą, 
bet niekas jam in tai netikėjo 
ir nedave pinigu. Mirsztantis 
davė Howejui visas mapas kur 
turtas randasi ir pasakė kokiu 
budu gali atrasti. Ant rytojaus 
ubagas mirė.

Howe nuo tosios dienos jesz- 
kojo užkasto skarbo, ir tik ana 
diena pasisekė jam ji surasti 
ant tosios salos. Skarbas yra 
vertas apie 40 milijonu dole
riu.

Iszsipilde žodžiai, jog ižduo- 
tas skatikas ant milaszirdystes 
sugryžta szimtaropai.

draugai 
laukinius

Pastoris apkriksztino szuni.
Brooklyne, Mass. — Pasto

lis Edwin Curtis, prabaszezius 
Presbiterijoniszkos bažnyezios, 
aplaike nuo savo biskupo -pa
liepimą idant atsitrauktu isz ji nerado nes sako Mikolas, 
parapijos. Pastoris Curtis pra
sikalto, apkri k užtindamas szu
ni turtingos moteres, atkalbė
damas ant jojo visas maldas.

laiku Sovietu

Teip pat yra

Iszleis aukso rublius.
Dabartiniu

valdžia ekspeilijuoja in Balti- 
' jos krasztus briliantus ir bran
gius akmenius.
žinių, kad Sovietu valdžia nu
tarė iszleisti 16 milijonu aukso 
rubliu, užpirkimui užsienyje 
karo medžiagos raudonajai ar

tavojo Mikola, bet pinigu pas Inj jaj

Krimas — bado sritis.
Vasario 15 d. buvo paskelb

ta, kad ir K rimus, 
bado sritimi.

buk kaa tokis ji apiplesze.
Mergaite apskundė nevierna 

Mikola už atėmimu jiai panys
tes.

laikomas
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SHENANDOAH, PA. ii

Mieste

J V

Bėgdamas žaibiniu 
ant Santa Ke 
lines, trenke in 
laike ėjo skersai geležinkeli, artimoje Los Angeles. Inžinierius 
ir peczknris t nikio likos iižmnsztais,
Paveikslas parodo bagažini vagonu nžszokusi 
vos, kada lasai apleido sztangas.

t nikis No. 17greitumu laike miglu, 
geleži ūkelio, būdamas septines valandas susive- 

garini volą kuris iszlygina uliezes, kuris tarne

o tris žmonis
ant lokomoti-

sužeisti.

------------ u- pilna, žmonių, 
nes turėdami laiko žiopsosi ant 
kampu.

Palicije užklupo ant Sto
ja loškio namo, 419*/2 E.po

Lloyd uliezios kur aresztavojo 
Stopa, jojo paezia ir si*ptynias 
aplorsztas balandėles. Mat Ste
pas užlaikinejo ‘‘milaszirdinga 
priglauda. * J
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Kjkite in Kazuno aptief į
ka su receptoms. Ten gausite 
ir naudinga paturima nuo nul

upt iekoriaus Kazuno.šu

Oakland7 Calif ornijos.
Asz praneszu Lietuviams jog, 
darbai jau pradeda geriau eiti I. % 

negu kaip kad buvo pirmHtU 
daugy be žmo

nių be darbo. Czionai ir pras- 
be jokio .

ah* dar vis vra

,'įį.i
■šlife, 1
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Nedelioje Ser- 
smarkus dre-

raugina
ar-

Smarkus drebėjimas žemes 
Serbijoi; szimtai namu su

griuvo.
Belgradas. — 

bijai atsibuvo
bejimas žemes, kuris sugriovė 
szimtus namu ii- padare bledes 
ant .’»0 milijonu dinaru (szeszis 
milijonus doleriu). Gyventojai 
pajuiia drebejima, 
namu, 
ties.

Drebejima žemes užregistra- 
Amerike,

ižbego isz 
apsisaugodami nuo mir-

vojo
Italijai ir kitur.
Užmusze 190 kiniszku bandytu

Rangoon, Indije. 
szimtai

instrumentai

-- Penki 
banditu už

klupo ant gyvenimo
11 ar per, 
r i aus,

kiniszku

baptisko 
sudegindami 

mus ir apiplesze 
nuejdami in kalnus.

Praneszta apie tai

Roberto 
misijonie- 
visus na- 

gyventojus

Motinos po pagimdy
tų kėlės sanvaites

tiem darbininkam i 
amato yra sunku darba gauti. 
Algos prastiem darbininkam 

$3.50 lyg $5.00 ant 
už 8 valandas darbo.

nuo $12.50 ir 
ant sanvaites, ale 

szviežei atvažiavusiem isz kitu 
szteitu yra sunku darba gauti.

t )ras yra jau szi 1 tas ir gražus 
kai j) vidurvasari. Lietuvei jai- 
gu kurie rengėsi ežia važiuot 
ir norėt daugiau ko žinot apie 
California tai galit kreiptis 
prie Mr. F. J. Gricius 932 -14th.

vra nuo 
dienos 
I * ra gyvenimas 
daugiau

f
I

I

IiMl'
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Milijonai paukszcziu pralėkė 
per miestą.

London, Angliję.
nai paukszcziu, kurie iszrodo 
kaip miglos, dvi miles 
jog net miesto pasidarė tamsu 
perioke su dydėlių riksmu per 
miestą Deal. Tokio regėjimo 
nepamena seniausi gyventojai. 
Daugelis žmonių ryte, pabudo 
isz miego manydami, buk tai 
szimtai aeroplanu . leko ore 
Kur tiejei milijonai paukszcziu 
loke tai niekas nežino.

M i Ii jo-
I 

ilgio,

valdžt‘i 
kuri nusiuntė in tenais pulką 
a ugi isz k u kareiviu, 
klupo ant bandytu užmuszda- 
mi 180 ir daugeli sužeido. Ban
dytu vada Vun-tbu uždare ka
lėjime.
Perkūnas trenke in katedra.
Rymas. — Perkūnas trenke 

in katedraliszka bažnycze Ne- 
pi, apie 150 milin nuo Rymo. 
Tame laike radosi bažnyczioje 
apie 2,000 žmonių klausydami 
pamokslo. Terp žmonių kylo 
dydelis sumiszimas, bet kuni
gams pasiseko visus apmalszyt 
Toji bažnycze likos pastatyta 
penktam szimtmetije
ant tosios vietos, kur kitados 
stovėjo pagoniszkas maldna- 
mis dievaiezio Joviszo.

8 užmuszti, 30 sužeisti per 
bomba.

Budapest, Vengrai. — Asz- 
tuoni žmonis
30 sužeisti per

kurie už-

ir stovi

likos užmuszti o 
bomba, kuria 

kas tokis numėto iii demokra-Mergaite su nežinoma galybia. lisz]ia 1;||lkli kur buvo laiko-
-■'■%. * ■ • n v • ■ ■ • 'MariaRymas. — Maria Pinelli, 

kaimiete, kuri gyvena artimo
je Turino, turi nežinoma galy
bių, kurios patis mokycziausi 
profesoriai negali iszriszti. Ka
da mergina inejna in grinezia,e j C > 7

tai bulves pradeda szokti isz tosia Armonijoi, 
puodu, stalai nepastovi ant 
vietos ir kiti Įlindai ir puodai 
krinta nuo siėnu ir lentynų.

Kad tai butu senoviszkuose 
laikuose, tai mergina sudegin
tu kaipo ragana. r

vai žudo savo vaikus, 
baczkosia ir valgo. V ienoje 
meniszkoje szeimynoje levai 
nužudo net szeszis savo mažus 
vaikus.
mui vaiku 
nužudo ir suvalgo.

90 užmuszta, 228 sužeista Ir- 
landijoi in viena menesi.

London. — Ajriszei smarkei 
siunta nuo kada aplaike lino- 
sybia, nes in laika vieno mene
sio likos užmuszta 90 o sužeis
ta 228 žmonis. Terp užmusz- 
tuju randasi 32 protestonai, 51 
katalikai ir szeszi palicijautai. 
Sužeista 115 kataliku, o 113 
protestonu. Pakol ajriszei ap- 
simalszys tai da daugelis gal
vas paguldys.

Isz Lietuvos
Negirdetos mergos kersztas.

Szakiai.
Szakiu apskr

— Iszilagiu kaime, 
gyveno szimta- 

margis ūkininkas K. G. Gyve
no paleist u vi ngai su savo tar
naite, kuri tikėjosi paleist mū
vimu savim ji patraukti, kad 
su ja apsivestu. Bet jis apie ta 
ir nemano ir tarėsi su kita tur
tingesne. Sutartynos ėjo G. K. 
namuose. Per sutari ynas gero
kai ingere ir paūžė nuėjo gulti. 
K. G., kad ir su kita tarėsi, bet 
nepasimete su tarnaite paleis
tuvauti. Ta dabar 
jam
jos ėjo, ji su skustuvą (britva) 
nupjovė jam kyli (vyriszka 
varpa.) Kilo didžiausias klyks
mas: paleistuvis kraujais pa
plūdęs szauko nesavu balsu. 
Visi sukili ir sužinojo kas pasi
daro, iszsiskirsto savais keliais 
Sztai prie ko priveda girtuok- 

paleistuvavimas!
, ro-

• 1

pasirengus
atkerszyti. Kada jis prie

mas pokylis vietiniu kupeziu, 
kuriu radosi prie stalo apie 
szeszi szimtai. '
Armėnai teipgi žmogedžiai.
London. — Daugoliuosia vie- 

? o ypatingai 
terp kalnu gyventoju kylo 
žmogedysta.

Armėnai serga nuo visokiu 
ligų isz priežasties bado. Noku- 
riuosia miestuosia padėjimas ir

To-į yru bjauresnis už Rosi ja.

liavimas ir
Iszdykelis prisiėjo gabenti 
dos Kaunan.
* Potvinio padaryti nuostoliai

Užėjus lit i ngoms dienoms, 
visojo Tauragės apskrityje la
bai patvino upes ir upeliai. 
Daugelyje vietų vanduo užlie
jo tiltus teip, kad lytys ėjo vir- 
szuni jii. Vanduo su lytimis nu- 
uesže keletą tiltu. Jokiomis 
priemonėmis negalima buvo 
juos apsaugoti. Savivaldybėms 

valstybei padaryta keli 
szimtai tukstanęziu nuostoliu.

M 
dSt. Oakland, Calif pe'fljį^zka • -to ■■* • M, W 4» ' dt A ’ 1 iflbį * 

indedami paszto ženkleli del 
atsukimo.

Mahanoy Plano, Pa. — Jur
gis Povilaitis, 45 metu senumo 
sali uni n kas, randasi Ashlando 
ligonbuti nuo zaiduliu kokius 
aplaike nuo apsivertusiu auto
mobiliaus. Povilaitis su drau
gais iszvažiavo pasivažinet ka
da automobilius
kalnelio. Kiti apsisaugojo 
laimes.

nuvirto nuo 
ne-
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— Picinis yra nuo senei ap
gyventas Lietuviais, kokia 35 
metai adgal gyvavo czionaiti- 
nei lietuviszki gyventojai, bet 
sziadien, rodos ju tenais nesi
randa ne ant sekios. Dvase isz- 
mire ant tikrųjų.

i

į

u
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— John Wadma-Chicago.
kowski atstatęs - inszcziu re- 

savo broliui, Frankui, 
Po to, 

lidžiuka spūst," 
revolveris pikszt ir kulka tie 
šiai jo brolio kairėn rankon iii- 
smigo.
Fool. ”

vol ve r i 
suriko: ”
jis revolverio

4 i tuszczia” re

April Fool”.
g*

Tai tau

■ft

"Pi
'll!

.*|sl
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ir ‘ * April
A

Pereita menesi iszduota
leidimu del 3099 nauju namu,

statymas, be

^11
wll

kuriu pastatymas atseisia 19,- 
333,900 doleriu. Sako, tai dar 
pirmas toks rekordas nuo 1916 
metu.

Nauju namu
abejo, prisidės prie atpigimo

’I-‘‘Y
Pittsburgh, Pa. — Kovo 27. 

d. ties 2127 Watson g-ve rado 
negyva žmogų. Jo pavardes 
niekas nežino. Jis vadinosi 
Maia ir Motiejumi Vengrtti- 
cziu.
jis czion gyventi atsikraustė 
isz Shenandoah, Pa. Buvo ne
vedės ir nepriklausė prie jokiu 
draugija, taip vadinosi sočia 
listu.

butu.

'"f
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Priesz septyniue metus

i *l l*fl*nfl
— Kovo 24 d. 9 vai. vak. 

policija užtiko B-no beverdant 
munszainc. Nuvožė in policijos 
nuovada. Teismo ja nubaudė 
$200 ir 30 dienu godoti szalto- 
joj. —“DJ?
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KAS GIRDĖT
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Po mireziai msuaugusiu
Rožes ir Juzefi- 

kvlo ne
klausimas pavieta- 
kas kiszasi palikto 

turto 100 tukstaneziu doleriu 
suezedino ro

viau svietą, 
nusprenst,

daigta dvynu 
nos Blazek Chicago,i
paprastas
vam sūdo,

iI dindamosios
i r ■

kuriuos sesutes 
i po

Sudas dabar turii
I ar II metu Franciszkus, sūnūs1 k _

Rozes, yra su nu m 
m ar tik vienos.

abieju sese-

Jeigu butu pri|xvžyta, kad 
seseris buvo tik viena .... ‘
tai pinigai liekasi

K jeig11 sūdąs nuspr
K nai buvo dvi y pa t

V1 '‘ - - - - * _

; jeigu sutins nuspr

puse ejtu del >
• «

jog tokio jo
ne uždare paikszu 

priglaudoje. Priverstinai spnu- 
džesi ant lupu žmogaus: 
Tu Dieve matai ir girdi tai, 
ne griauni L.

sinert. Stebėtina, 
gamasezio

y y

i i Ir
o

isz visos

ilžiama.
tai yra iki 

. m., turėjo 
labo 34,247

mi iu tėvynė, nes apgavikai ir 
vagis žino, kas kii*k vežasi su 
savim ir paskui toki žmogų se
ka kaip vilkai.

Ana diena ajileido Milwau
kee, Wis,, kalvys Stanislovas 
Kolankevicz sii 12 tukstaneziu 
dolerinis, .Jojo kuparai atėjo 
iu tėvynė bet Kolnnkeviezius 
nepribuvo ant vii'tos. Manoma 
kad buvo jisai apiplosztaH ant 
laivo o jojo kurni 
mares.

.Jeigu Kolenkevicz Imtu pri
buvęs i n tėvynė su 12 tukstan- 
ezeis doleriu, tai turėtu 36 mi
lijonus markiu 
nias kai}> grapas.

I szvaži uodamas 
n i gaiš, 
si'iginejo, 
neklauso.

SAULE

PRANE. dabar kas belieka? Nebent 
tik. ..

Smauglys 
krutinėję ir tryszko 
juoku.

globstydamas savo žalsvai isz- ! Vėl nutilo abi. Tylėjo ilgai 
blyszkusiu glebiu. Visa

iPrane mostelėjo ranka, kad 
nutiltu.

Ja vėl smaugė smauglys

kūnai 
iOHrn;" 

degau-

inmete in

vėl kvatojo jos 
raudonu

nki p J e h z i s z k a i, lupos 
beprotiszkos aistros

gerkle ir krutinę ir

M
’ll v

T |
I
I

I

I

no jai m
eme cziulpti jos paskutines jė
gas.

Kažkas viduriuose nutruko, 
suskaudo, ir Prane pasijuto 
kylanti auksztyn.

Nusvvro.

1

Id

Į '■

į I
T t

ir

geltonai juodas,-iszpures; akys 
blizgėjo 
tampėsi 
moku.

Hme smarkiai alsuoti:
“Tai Stepas!!
.Jis nuszoko žemen ir artino

si prie jos, vos laikydamasis 
ant kojų.
jam bjaurios
busius1 ilsus.

“Szalin!

y y

B. Zet kūnas.ir maste.
Vorutos sit'loje buvo skaudu. 

Jai rodosi, kad ji yra atėmus 
puse laimes savo draugiu. Ji 
turi Kosta, myli ji teip karsz- 
tai karsztai... Szalia jo ji už- 
mirszta apie visa pasauli, apie 

jai rodosi tašyk 
laimingiausias 

drauge 
viena

lyg kas smeigtukais smeige. 
Akys priėjomaszar.u — 
ežiu kruvinu.

Sukosėjo sausai.
Verute žiurėjo in ja graudžiai 

ir tyliai. Jai pasidarė baisu ir 
ilgu.

JOS, vos
Isz burnos varvėjo 

seiles per nudri FARMOSI — FARMOSI

j

1 I 

t r ii
pardavimo,” norėjo surikti 

Prano, bet neinstenge*: ji buvo 
visa lyg geležimis apkaustyta 
— negalėjo padaryti mažiausio 
judėjimo.

Numėto skrybėlė, palta ir 
ome vilktis.

Prane užsimerki* ir suvirpe- 
l’inai ji pajuto 

Kaž- 
ja lyg

farman.visa, visa
kad
žmogus. Ir sztai

I f
I FL
t

ji visugal vaisiu tau

Turiu 108 farmas ant 
didžiojo! Lietuviu ūkininku koionijoi, 
kur yra 483 Lietuvei pirkę
Czia yra labai geros žemes molis su
Juodžemiu. Tinkamos del visokiu ja
vu.

Parduoda farmas su gyvuleis, pa
dargais Ir apsėtais laukais. Parduoda 
faunas ant lengvu iszniokejjmu. Rei
kalauk farmu katalogo. (t.30)

’— Pranvti1 
in|)ilti ?

Neatsakę nieko, tik nulenkus
,’a <*me spiamlyti iii spiau-|m*laiminga, susikrimtusi... 

t u va. Rodėsi, kail ji spiaudt* 
savo vidurius supuvusiais dvo- 
kianeziais gtihalais. Prispaudė 
prie lupu nosim*: •

— Žiūrėk!
Vm’ute pamate dvi ilgas do

mes - - du rožes vainiklaiszkiu. 
Pasidai’!1 dar labiau ilgu. Liūd
na ir pikta. ..

l’žsidenge akis ranka.
Plasnojo kažkokii* sparnai -- 

be gaivu, be kojų, 
Įvieni sparnai, sparnai, sparnai, 

nusikvatojo įžūliai,

t
■ijos

mirszta, visu apleista,
I 

ii'ir butu gyve-16, (UI

Iki kovo 15, 1922,
Rusijos inleista Amerikon 17,- 
606 asmenys sziuo metu, ku
riuo tik 3 nuoszimcziai beinlei- 

Kadangi iki tam me
tui užsibaigsiant, 
jiabaigai berželio sz 
būti inleista viso 
ateiviai isz Rusijos, todėl dar
gales būti inleidžiama 
asmuo.

Kadangi Lietuva dar vis te- 
beskaitoma }>rie Rusijos atei
viu kvotos, to<h‘l koletas tuks
taneziu lietuviu dar drąsiai 
gales Amerikon invažiuoti iki 
berželio pabaigai.

isz Kauno, 
važiuot i 
10,000.

Ii

Iji
i

y pa t a, 
stiliui, bot 

ens, jog dvy
los, tai Rožes 

o Juzės 
ir keturiu

smilius, 
ot puse ejtu del tev 

1L 4h « »1

ė' f
ulnl1'

I į
I
ų

Hi*
I

broliu.
Panaszi pora dvynu raminsi 

gyvos ir rodomos Kilaih'lt’ijoi 
Worlds muzejoi, ant Market ir 

tai dvi 
OI- ;

Y raEleventh ulieziu. 
židelkiutes (Ilga ir Pilku, 
ga turi vyra ir dukrelių.

Pagal medikaliszkus

Mums pra- 
nesza isz Kauno, jogei norin- 
eziu važiuoti Amerikon 
apie 10J)()(). Jie negali prisi
grūsti prie Amerikos konsulo, 

ilgos eiles stovi,kasdien

n

v ra

eiles stovi

• • •tus tai pirmutinei 
dvinais buvo

I i *
kurie dagyveno

M

abudu apsivedė
1 Chang turėjo
I Eng penkis.
I 
ta 
I

i1

rapar- 
suauguseis 

(’hang ir Eng. 
lyg 64 metu, 

su seserimis, 
szeszis vaikus o 
Eng

mire o (’hang in 
das po tam.

Suaugusios Indesu

pirm muse 
des valan-

f
■ »3

I

Si*s!*ris, 
» suaugia veidas 
N t* w po i t dvynai,

.|o.l<> 
bet

su tiek pi- 
prieteliai ji per- 

juju patarimo

Apvogė bažnyczia.

Vasario m.

ir 
laukdamos pasu užvizavimo. 
Konsulas ni'labai m>ri vizuoti 
ir prii* mažiausios |)regos atsi
sako ta pailaryti.

V’ilkaviszkis,
H) <1. nakti apvogė. Vilkavisz- 
kio parapijos bažnyczia. Iszne- 
sze sidabrini' tauri1, <hi sidab
rinius relikvijorius, ir kitu 
daigiu. Iszbarstyti komunikan- 
tai.. Sudaužyti keli 
Piktadariai dar ni'surasti.

— Pram1!
Prūnyto, klausyk!

Jokio atsakymo,
Verute žvilgterėjo in drauge 

, a hi 
szir- 

lies. Akis turėjo užmerktas.
Tur Imt, miegojo ar svajojo.

toji gulėjo nusiszypsojusi 
rankas prispaudus 
(

prie

P ran v te

sostapileje

<
relikvijorius, ir be nieko:

| V * *krvziai Lyg kas 
ironingai.

Ne

jo iszga.seziu.
draskant nuo jos rūbus, 
kas szlykszlus užgulė 
akmuo.

Apalpo.
Aky si; jai

isznyko.
Visur ramu ir tuszczia. Mintv- 

tokia put tusztu-

temo, kol viskas 
Pasiilan* tylu, tylu...

kailiuk farmu katalogo.
A. ŽEMAITIS.

K. I, Box 17, Fountain, Mieli.
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kurios buvo 
prie veido, ?
Orissa seseris, Radika ir Dodi-
ka suaugia prie

"Cnios tiktai dvi rankas, nnga-
* riszkos seseris suaugia peeziuo-

*7.01111, turin-

H.’-.
f't"

siu kaipo ir North (’arolina se
seris buvo suaugia pecziuosia, 
po tam atsinulo czekiszkos se
seris Rozalije ir Juzefą kurios 
panaszei buvo suaugia kai}) 
Blažekiutes.

Gamta nekarta padaro ne- 
ant gvmnsiu

WaAhingtone, 
Suvienituju Valstijų, dirbtuvė
je pinigu kas ten pasidaro ne
gerai, jeigu likos praszalinti 
nuo dinsto pats direktoris ir 
daugeli darbininku. Nuo kokio 
laiko dingdavo daug markiu, 
bondai, popierinei pinigai ir 
1.1. Prezidentas Hardingas isz- 
vare von net 32 darbininkus, 
kurie badai turėjo soeitdistisz- 
ka būda: “kas tavo, tai ir ma
no; o kas mano, tai szelauk!”

A ■ , ., -........

Nejorke kokia

DA1M MYLĖTOJAI. TEMYKli !

Iszejo “LYROS” 2-ras Numeris. 'Tik 
i parėjo isz TllŽies naujai iszspaus- 

No. 
in jau

k a 
dlntas dainų rinkinėlis "Lyros" 
2-ras, kurios, serijos numeri 
turėjau garbes dainų mylėtojam anksz 
czlau praneszti Ir kuri Jau baigia isz 
manos iszpirkti.

Sziame 2-me pum. "Lyros" telpa 
szios dainos žymiausiu pasaulio kom-

Pram1, 
brangioji!. . .

Pranei 
skruostus 
karszta, kaip ugnyje 
pejo isz karszczio.
akis ir nusvyru kaž-kur žemyn.

Szirdyje teip lengva,

mano

k ra u jas in 
Pasidaro 
net vir- 

Užmerke

LfO

“Lyros"

positoriu kaip va: (1) Atsisveikinimas 
1?. G. Klauera;su girria, 

lik Sveika" 
na.
ternat lonal”

Todėl visi mylėtojai pasiskubinkite

(2) “Pa-
Fr. Silchera; (3) “Dai- 

Ludviko Spohr; Ir (4) “In- 
Degsyteio. i)

tik-ek, ne t.ik-ek ne 
tik... tikseno juokėsi laikro
dis. Staiga:

Ba i-i-i k!
Verute krupteh'jo ir atiden- 
akis. Prane žiurėjo in ja su-

simaseziusi.
Ir ko tu tyli ? Tas tylė

jimas toks baisus, baisus. Tik 
tas laikrodis vis erzina, mane 
kaip kokis giltim1. Kalbėk, juk 
mat a i, kad t ru . . .

Smauglys insipyne jai in in
krut ine ir smaugt1

Lyg karsztoj

glebi ir

ir

I 1
iiii
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n 
W
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nuszvito

vaszko laszai

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda .............. $107.00
In Liepoju.....................$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

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

P. MIKOLAINIS,
ant lapu... Sulyg 53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
balt mmi

kol pasida-|7
l uini kas gar

iu iii juodu

ome eiti

je rimtis ir 
ma. Ilsėjosi.

Staiga viskas 
pasidarė bidta. Paskui pasigir
do kažkoks keistas balsas: lyg 
dideli tirpdinti 
butu krite 
tais laszais 
vis žalyn ir žalyn,
re visai juoda, 
šiai nusikvatojo,

iszplanke keletas 
raudonu liepsnų. Ju ome plauk- 
ti vis daugiau

tamsuma

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

i Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
| Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

ARAGUAYA . .
VANDY( K . .
OKDTNA .
VAI BAN .

paprasta szposa 
vaiku.

Valst ijosiaSuvion; i imsią 
randasi apie 
visokiu tautu 
1624 kalboms ir tarmėms.

keturesdeszimts
kurios kalba

Garsinga francuziszka ak- 
torka Sara Bernhardt, kuri ne- 
senei apvaiksztinejo 76 metus 
savo gymimo, 
rodis ant 
role Jevos 
mas
Guitra, 63 motu 
losz role Adonio.

Yra tai labai akyva, jog ak- 
76 inete-

gana jauna 
Jevos ir stoti 

i })usnuoge. Isz

neužilgio pasi
esi rados loszdama 
p(‘rstatime “ Ado- 

ir .Ieva” paraszyta per 
seneli, kuris

torka, kufi pabaigė 
liūs, da jauezesi 
užymti role 
priesz publika
tikrųjų, yra tai tikra jaunysta, 
T<okia mažai žmonių gali pasi

’^Tiejei protestoniszki kunigu- 
žei nekarta parodo kuom kve
pia ir kokia turi iszminti. Ku- 

Brooklinenigužis Curtis isz ,
Mass., suligino žmonis su szu- 
nimis, o szunis su žmonimis, o 
padare tai sekaneziu budu: ap- 
kriksztimlamas szuni bažny- 
czioje, teip kaip žmogų, pagal 
presbiterijonu pareigas. Yra 
tai pirmutinis tok 
'tikejimiszko 
juokėsi isz Dievo, 
ir pats save, 
kio skirtumo teip žmogaus ir 

‘Žgėrio, manydaimis, jog ir szuo 
bus ižganytas kaip žmogus.po

pareigas.
s atsitikimas 

inoninyko, kuris 
isz žmonių 

kuris nedaro jo-
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tai linksma 
moterėlė nuszove savo milema, 
o kada josios užklausta del ko 
tai padare, atsake, buk del to, 
kad josios milemas neat lanke 

ant paženklintos valan
dos. — Jeigu toji motorėli* ne 
turėjo svarbesnes priežasties 
nužudinimo žmogaus, 
valo būti pasūdyta ant elek- 
t riki nes kėdutes.

Vienas isz musu pažinsta- 
mas daktaras ajszkino, jog ki
tados, jeigu žmogus “iszlupo 
sau keliolika
tai giedojo ir buvo linksmas, 
bet sziadien viskas persimaino 
augsztyn kojom, nes kaip žmo
gus ižgere mimszainos, tai 
pradeda musztyne, svajoje, ej- 
na ulicze rodos puskvailys ir 
nežino ka daro.

tai pri-

ir szita “Lyros” numeri insigyklte, 
nes ilclel spaudos brangenybes nedau
geli egzempliorių yra spausdinami. Ir 
dello gales greitai visas leidimas isz- 
sisernti.

Podraug praneszu. Jog ir 3-czias 
“Lyros” num. Jau spaudon paduotas 
ir neužilgio tikimasi Ji Amerikon pa
reisianti.

Visais reikalavimais meldžiu kreip
ti mano adresu, už klekviima 
“Lyros" pi įdedant 75 centus.

Su pagarba, LEONAS EREMINAS 
321 Herriman St..

ing ir

i žire re

už e g z.

Brūkly n, N. Y.

1)

gero sznapsuko,

vienasGeriause iszsitare 
žmogelis, kuris yra geru kostu- 
meriu salimo. Sako jisai: 

kaip žmogus iszsigere inun- 
szainos,
riuosia turi pasiutusia kate.... 
O ka kitados turėjai viduriuo
sią?
“Vėl,

4 (

tai rodos kad vidų- 
f)

— užklausė jojo draugas, 
kitados kaip ižgerda- 

vau guzutes, tai rodos turėjau 
ugni!”

Va 1st i j ošia 
apgavikai spekulantai 

kas metas apgauna 
žmonis ant penkių szimtu mi
lijonu doleriu arba ant kežuos 
galvos pripuola po penkis do
lerius, parduodami kvailiams 
visokes szeras, pajus ir že
mi szka turtą.

Suvienituosia 
visokį 
ir agentai

szerasJ

Laikraszczei tankei perserg- 
sti žmonis idant nesi vežtu su 
savim daug pinigu keliauda-

KORTOS! KORTOS!

blednienis, 
Hzcziarus

No. 1. Laimes Spėjime Kortos gerai 
žinomos Madame Le Normand, gar
singos mystiszkos Prancūzes moteres, 
kurios pranaszavimai turtingiems ir 

karailiams Ir kunlgaik- 
visada pasirodė teisingi.

Kalade szitu kortu su paaiszklnlmu 
kaip Inspeti laime tiktai ........... $1.00

No. 2, SuženkUtoN kurtoj, in kprias 
žiūrint isz užpakalie galima pasakyti 
kkkia korta yra. Jos yra vartojamos 
garsiausiu magiku
Preke už kalade su paaiszkinlmu kaip 
jas pažinti, tiktai ........................... $1J»0

No. 3. Suženklintos kortos geresnio 
iszdirbimo. Preke su paaiszkinimais',

gilti-

. Ji insi-

gera. 
Kraujas maloniai kutena visa 
kurni. Teip szilla, teip szilta. . .

tyni'j. J'acziau 
jaueziasi visai laiminga.

Pajuto prie lupu kažka karsz 
ta kaip inkaitinta gtdežis.

Tai Stepas! Stepas!
Ji glamlžesi iu jo

Ii aksimi i szypsosi:
— Stepas, brangus Stepas!
— Panele Ihane - 

karione duoti ?
Atsipeikėjo.
— Neszkit.

Kaip tamsta jautiesi ? ar 
'Tuojau reikes vaistaigeriau ? 

gerti.

gal va-

pertrauke

ir daugiau, pa
galiau apeini* ir Prane — pra- 
dejo ja degint i.

t roszku,Pasidaro 
skaudu...

— Gelbėkit!
vėl ir atsigavo.

Kambaryji! 1 
tvlu. Tik szalia

*pas
Pik
— nulindęs,

rp

VENTR1S.

karszta.

suriko ji

buvo tamsu ir 
jos klūpojo

gražus —)

ir bueziavo jos kelius.
Puolė jam in glebi,

sus kruvinas smauglys insipy-
bet bal

. . 20 Gegužio.
* _ Balandžio.
. . 17 Birželio

♦M

-tr
1
Ji!

. 15 Balau. 27 Gegužio
. . 12 Liepa.*

OllOPESA . 29 lininiui. 10 Birželio 
OBBITA . 18 Gegnž. 21 Balandžio 

TicRlai in Cherbourg.Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra inokesczju.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Inc. Agents
2(J BKOADUAY. NEW YORK.

Ar pas vietini iahakorcziu agentu.

;i|

I

I

Pamėginkite it-

Ruffles
Bu ulrefiatru'ot u vnisbni«nkliu Suv. Vaisi 

Talentu Biuro.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuKan

čios ypatybės ftiamo vaisto Įdėtos, 
hu priemaišų priimpiai Švelnaus
čios ypatybės ftiamo vaisto idėtos, 
i 
kvepalo.

Rutiles yra iaoai paveikiantis 
pleiskanų pnfialintojiin — begaliniai 
puikus plauku HutaisylojaH, kuris 

.. i \; ■lr gu6nlHU. 
aiai ypatai.

pleiskanų pnfialintojiiH — begaliniai
1

ii i..........  -- >»■» pHtiks kad

4 I . . II**'"
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Aptiekozo 
parHiduodft 
po 05c.arba 
atsiuakito

I - 75c., tad
I atciuaimo
I ’ per paftta 

tiesiog ift 
labora
torijos.

♦
Rutinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio.
Žiūrėkite, 
kad l>ii» n 
INKARO 

'' vairi.

huzeukUs.

S ‘ T?

fŲĮMtHjOOR
GREIČIAI SI MODERNIŠKIBLAIVAI
FASA L LIJ A/ G ERTA CS1AS FATA R?

N A IMAS F AS AŽ1E R1 AM AS.
Justi miesto randasi musu agentas.

CARONIA 
Kublneo $188.

ir kazlrninlnku. ‘

J n Lietuva, Lenkija, Rusija, Latvija, 
Ukiainia ir visus Ityltikos Valstijas. 
PANNONIA (Klibinėto tt^> . 18 April

.18 Mojau* 
l'reczla, klesa $103*50 

Tax $5 extra.
Via Cherbourg, ŠpiRhanjpton,, 

Liverpool ir, Glasgow.

tiktai .........................     $2.25
* 'f ' ' I * / » į*

Mes gyarantuojam ažg|inėdln!nja 
arba sugražiname adgal los pinin gus.

Prlsiuskito tik 25c. pa<hnglmui persiuntimo kasotu lr paraszykite kokiu 
j o likusius piningus užmokėsite kaip aplalkyslte kortus savp, 
Adresavoklto sziteip:

PRACTICAL SALES CO.
J 1212 NORTH IRY1NG AYE. Dept. 201

kortu norite 
namuose.

CHICAGO. ILL.

SAtCRNIA (Isz ForHrtpd) .... 18 ApjfU 
CAHMANIA .... ....................... 7“ L

Ekskurclja su piilydovu su knnekcIjtiH

10 April

prie Southampton In Danzltfo, Pllava 
If, Ubnvn:
AILLITAMA 1| Apriląii^ lr^ ", ......
MALKETANIA 25 AprlhiUH, 10 M|)Jimih 
Per Anglija ar Hamburgą in Danzlgp 
$106.60. Iii Libava,, |10L Tax $5 extra

dubusia
gerkle.

Ir vėl spiamle.
Žvilgterėjo in savo rankas ir 

n u s i szy į įsojo ve r k i a nez i om
akim. Buvo panaszios in
nes pirsztmetas gniaužtas.

Brr.... nusipurto neskaniai.
Žiurėjo in \'erute. Kokia ji lai
minga, kokui sveika 
mylėjus, ja myli mylimas žmo
gus. Kokios tamprios jos lupos 
kaip jos

Ne tik-ek, 
tik-ek...

Staiga jai pasirodė, kad Vo
rui!1 buczimija josios Kostas, 
hueziuoja ir tirpsta žerineziom 
akim jos žvilgsnyje.

Ar tau negerai pasidaro, 
Prūnyto ?

Man visada gerai: turi 
Imti gerai. O visu 
ten, 
luošo.

Staiga:
K a beveikia

gražiai virpa...
m1 tik-ek, ne

griausią bus 
žmm's minksztuose pata-

tavo Kos-
ins?

Žiur<‘jo godžiom akim.
— Nieko kaip visada. Bet 

ko<l<‘l tu t<‘i|> netikėtai apie ji 
paklaust1!

Toji vis žiurėjo.
Pabarszkino in duris:

Ar galima panelei pie
tus paduoti ?

— Ne, nenoriu, — atsake 
Plant1 ir sukosėjo.

Kaip ji man ingriso, ta 
szeimininke! Amžinai tas nuo
bodus vienodumas: pietus: 
vaistai, vaistai, vakariene ir 
vėl vaistai, vaistai, vaistai.

— Tai nieko Pranyt. Val
gyk, gerk vaistus 
pagysi ir vėl 
gyvenimą, v zes.

vienodumas: 
vaistai, vakariene

greieziau 
in savaji 

ineisi in senas vė
griszi

Tu ži-— Liaukis Veronei 
nai, kad jau po visam.

Erne tyliai sznahždoti:
— Jau niekam asz neberei

kalinga, niekas manes nebeno-
, nors asz ir “panele.”
Nusikvatojo piktai.

''— Nesisielok,

ri nors asz ir

Prane. Pa
matysi, bus viskas gerai: atva
žiuos tavo Stepas, susitaikinsi
te, vėl gyvensite laimingai.

Sukosėjo ir eme toliau sznab 
ždeti: • • 

’ •).,s 
man senai miros. Nenoriu apie 
ji ne galvoti. Nedorėlis! Apga
vikas! Jis mane padare nelai
minga, priverto mane kitus ap
gaudinėti; kaip kad jis manė 
apgaudinėjo:. . Padare isz maL 

.. J uk 
T rok sz t u t ei p 

pat gyvenimo, kaip ir kiti. 
•Turiit sžiVdi, turiu krauju;..

Nekalbėk apie ji

nes gyvenimo tpi^edya^. 
asz žmogus.. 4* ~1 -1"

• •

O

— Gerai, gerai. Bet pali
kit maut1 viena.....

Buvo pikta, kad 
jai svajas.

.Jai pastate prie lovos sriuba. 
Prano paragavo, bet tuojau nu
meti1 szjiukszta; sriuba jai at
rodė lyg koks dumblotas tven
kinio vanduo.

Krito auksztieninka ir 
dedama žiunjo iu lubas,
mano pasitikėjimu tavimi, ma
no visiszka atsidavima?

nori isz

neju- 
visa

manės— Ko tu
Pram1 ?

— Ko nori ?! Che, che, che! 
Ir tu dar klausi, ko noriu! No
riu, kad turėtum tik viena žmo
na ir jos neprigaudinetum.

Jis sužaibavo 
akim.

Kokios baisios tos jo akys! 
Jos inkibo iii ja lyg žmogžu
džio kruvini peiliai. Kraujas ir 
plienas.

savo baisiom

— ^Stepai, juk asz žirniu, 
kad tu mane apgaudinėji.

Nusikvatojo žiauriai, rody
damas savo supuvusius krei
vus dantis. Pranei rodėsi, kad 
baisiausias alkanas vilkas žio
ja savo dantyta snuki ir siekia 
jos draskyti.

— Begėdi! akiplesza! 
leistu v i!

Staiga pajuto geležines kau
lėtas rankas paliai savo smak
ru. Erne ja smaugti.

— Gelbėkit! Gelbėkit! — 
suriko nesavo balsu.

— Panele,
Kas pasidarė ? — klausė inbe- 
gusi szeimininke.

Kosulys suspaudė jai gerk
le. Nusispjovė kraujais ir iuki- 
szus galva in priegalvi pravir
ko nežinoniszku verksimi.

Pajuto save ginsiant kažke- 
no sziurkszczia ranka.

— Dokui, szeimininke, do
kui. Eikit ilsėtis.

Atsisėdo.
Aplinkui buvo tylu ir niuru. 

Kertėję kabojo žieminis paltas 
— taip pat nusimi- 

Skrybelo nulinko 
kaspinu žemyn iszsigandusi, 
lyg pagialbos szaukianti. Pal
tas, apsibtyusos ir nublukęs, 
rodęs, ilgėjosi to, už keno pini
gus buvo intaisytas.

įtaiga. Paltas omo parpti

ir skrybėlė 
ne, sustyro.

. ?

pa-

kas atsitiko?

r
plėstis, skribelo pakilo aukszr 
tyn, ir 

• v »
isz apikakles iszlindo 

iszsižiojes girtas veidas. Buvo

t

IN LIETUVA
DA DAUGIAULAIVAKORTES

IN KAUNA Per Antverpa Tiktai $104.85

;S i

ATPIGO i >I 
įt

k- Ir Rotterdama ______ ' _______
I Tiikstaiiczini Lietuviu Ir Lletuvalcziu gales Pigiausiai ir Puikiausiai 
; sugrįžti iu Tevvnc per musu Didžiausia Lietuviszka Jnstaigu. aut

<11 dž in u s i u ir grelczliiushi -l-kauiinlniii laivu* tiesiog be persėdimo!!!

k Laivakortes parduodam 
b aut visu linijų tiesog iu

P I L i A V A
! Kai aliauczius)

K L A I P E D A , 
L I E P O J L%

II A H B L’ B G A,
IILŽE, E1DKL.MS ir 
visus kitus portiis ir

I- miestus.
{ kluusdniui rudos kaip 

l'lgiiiu.^rl h* pntoglausei 
sugrįžti iu Lietuva, o 
džiaugsitės aptureja la
bai indoinius žinias.

Baszykite f.
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Laivai In Lietuva lsz> 
plauko kas antra diena, 
iszKaunanie Pasportus 
ir taksu 
Atkeliavusius Isz kitur
patinkame ant stoties* 
pristatome bagažu ir 
palydime ant laivo, l’ri 
rengiam viską kas reL 
kalinga kelionei.
SIl’NCZIAME PINIGUS 
IR PARTRAl’KIAME 
(•IMINĖS ISZ LIETU
VOS IN AMERIKA 
KV0GREICZ1ACSIA*

IN

Lithuanian Travel Bureau
į‘136 E. 42:nd St,

HI
(Dept M.)

r

----- - Travel Bureau 
NEW YORK, N. Y.

—
9 *

EXTRA! Kas Naujo! “Cuckoo Clockn
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Virsz

Jeigu reikalaujate gero laikrodo, pirkite 
fizlta bu gaiduku, yra tai geriausias lakrodis. 
Yra padirbtas isz geriausio materijolo, yra 
grąžei isz medžio iszpjautyta3, Vldurel yra 
padirbti idant laikyti gerai czesa.
rodykles yra mažos durukes Isz kuriu isz- 
eina mažas gaidukas ir pagieda valandas, 
Jis teipgi pasirodo ir pus-valanduose. Szis 
laikrodis ne tik kad yra gražus daigtas bet 
ir reikalingas daigtas, gvarantytas ant 25 
metu, ir atvirai galime sakyti kad niekas 
kitas negali Jumis toki laikrodi parduoti 
už tokia maža preke, nes yra vertas ne. ma
žiaus kaip $25.00 bet mes pastauavi jome 
parduoti tiktai už $9.75. Tik pamislikit 
apie szita preke! Todėl nelaukite nei ml- 
nutos bet naudokitės isz progos. PrisiuskJte 
mumis tik $1 rankpinigu, reszta užmokėsite 
kada gausite. Temykite jeigu jumis siūlytu 
panaszu laikrodi už pigesne prpke tai gal 
yru ne tokio gero padirbimo., Ne laukite 
bot orderuoklte tuojaus, adresąvokite

PRACTICAL SALES
1219 N. Irving Ave. . Dep. 23. Chicago. Ill,

COMPANY,

■ » t[ • * * . » 1 • " . T . IĮ»H, H » 'tlų ;

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu DaktarasVYRU
..** metus iii vairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodMg-

PlttftbUrge. Jisai mokinosi Varszavojc, studijavo begije 32

r?

I

i ■ *

f

$

DU. KOLER - r *

atąj patinsta. Gydo užsinuodintma kraujo ir silpnybes 
vyru., spuęgus, niežėjimus. ligas tinimo, Invąlrias Itgaę pa- 
elnanczlas nuo hcczyslumo kraujo. Atsiszauklte ypatisz- 
kal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslszkai

* ir Lepktazkai. Ofisos -valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare
N ode Įlomis 9 iki 2 popiet.
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NUSZALDYTOS RANKOS.

Viena popieti kunigaiksztyte 
Olga Istrogolov žaidi* su savo 
mažu broliuku vaiku kamba
ryje. Buvo žiema. Sniegas sto
rai donge žeme. Szaltis spirgi
no. Ledines žvakutes kabojo 
nuo stogu ir medžiu szaku. Ve
jas staugė pro namu kampus ir 
draskė, szalde kiekviena, kas 
driso jam pakliūti. Vaikam 
uždrausta buvo iszeiti laukan.

“Jonai, žiūrėk,
mažute kungaiksztyte, 
rejus per Įauga in kiemą, — 
ana, ar nematai tuos mažus, 
va rgszu s u ba g u c z i u s. “

“Užveizda duos jiems sziek 
tiek pinigu —tarė Jonas — 
mus tėvas insake nevaryti nuo 
duru nei vieno pavargėlio, nie
ko jam nedavus.“

“Asz noreeziau lipti žemyn 
pasikalbėti su jais — tarė Ol
ga — mes nieko 
darome vargszams,

- suszuko 
pažiu-

ar nematai

gero da nepa- 
o, žinai, 

mus mamos mama buvo art v- 
ma giminaite vengru karalie
nes Elzbietos, kuri buvo pa
vargėliams tai}) gera, kad net 
stebuklus darė.“

“Gerai — atsake kunigaik- 
szcziukas — asz turiu gera su
manymu savo galvoje ir jei 
man prižadėsi nepapasakoti 
auklei, kai}) tu paprastai darai, 
tai asz tau ji papasakosiu.“

“O tai}), Jonai, asz prižadu 
tvireziu tvireziausia. Ir nieka

da nepasakojau tu tavo sekre
tu, kuriu nepasakoti }>rižade- 
jau.“

“Tad eiksz ežia in kampa, — 
tarė Jonas, tempdamas seserį 
už rankos. — Ar girdėjai ne
dėlioję tėvo Silvestro pamoks
lai Sztai ka jis pasakė: Ka tik
tai gera padarėte vienam isz tu 
mažiausiu broliu, Man tai pa
darėte! Taip,
ma, ka nors gera 
padaryti.“

“Bet ka mudu padarysiva ! 
Mudviem vieniem 
kur nors iszeiti. “

“Mudu iszeisiva Kuczioje, 
kada visi būva bažnyczioje ir 
Katarina palieka ežia mudu du 
vienu. In ta laika tu }>asiusi 

. ^zįek tiek drabužiu pavargėliu 
vaikams, vietoje to, ka besiuvi 
juos savo lėlėms, 
virėjo kiek nors

turiva szia žie- 
vargszams

uždrausta

visus rub 
gavome nuo luo
mus szeimvnines

tare t Ilga

nuo virėjo susi-valgiu, kuriu 
griebe. Namieje nieko nebuvo, 
nes visi buvo iszejo bažnyezioii 
iszpažinties’. Tad juodu nusi- 
nosze žemvn 
duris if jiažiurejo laukan.

Buvo labai szalta naktis. 
Sniego buvo giliai. Keliom* bu
vo nelengva, ir szaltis laikėsi 

keliu dienu. Menuo 
dangus buvo kaip

Tad juodu 
pintine, atsidūrė

jau nuo
Szv i et e ir 
prisėtas mirganeziu žvaigždu- 
eziu.

lT-u, pasipurto Olga, ka
da juodu pasijuto už duriu.

Kas tai f Ar tai dabar }>ra- 
tarė asztriai

i 4 > >
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dėsi vėl bijotis.’ 
Jonas.

bet jos“Ne— tarė Olga, 
balsas buvo drebantis.

Augsztai szviete aiszkus me
nulis, sniegas blizgėjo lyg bri- 

bet szakoti
aplinkui szeszo- 

a t rodo, ly

lijantii prisėtas, 
medžiai mete
liūs, kurie atrodė, lyg kokios 
raganos nagai iszleisti, kad pa
griebtu ka. Baime apėmė kuni
gaiksztyte. Kasžin, kas ten to
je szeszeliu tainsumoje slepia-

Ar nepagriebs kas, kada

kunigaiksz- 
j u odų ėjo per

* s;lakant, ne tiktai 01- 
apimta, bet ir

si.
re i kės eiti pro szali.

“Eiksz — tarė 
ežiukas, kada 
tankiai suaugusius medžius —
skubėkime; o ne, tai pastebės 
Katarina, kad iszejova ir tuo- 
jaus pasileis mudu vytis.

Teisylu 
ga buvo baimes
jis nemažiau bijojosi, tiktai jo
kiu l)udu neturėjo drąsos pasi
rodyti bailiu savo seserei,

“Kaip-gi eisi greieziau su 
tokia sunkia pintine, — atšaki* 
()lga. — 
kas, Jonai.“ .Jos rankos jau 
visiszkai pradėjo stirti.

Ėjo juodu kelius viorstus ir, 
galop, pasijuto ant kokio tai 

prie kurio 
kaimas. Jau 

girdėti Kalėdų 
buvo

Snsimainykiva
.Jos

rnn-

kalnelio virsziim*s, 
apaezioje buvo 
jiedviem buvo 
varj)ii skambėjimas ir
matvtf szviesos žibintuvu, ku- 
riuos žmones einanti iii bažny- 
ežia neszasi rankose.

“Na — tari* Jonas linksmai, 
kada juodu pasidėjo pintine, 
kad valandžiuke pasilsėtu — 
jau mudu atlikova daugiau, 
kaip pusė kelio.“

Bet nelengvas 
žemyn
pintino rankose. Boto buvo la
bai slidu. Kartais slysdavo 

ir tai baigda
vosi dažniausia, smarkiu j)iio- 
limu. Olga neteko vieno kalio- 
szo, o Jonas puldamas vienu 
tarpu skaudžiai susimusze gal
va.

4 C

buvo ėjimas 
nuo kalnelio su sunkia

SAULE
ji

Olga, pakelda- 
kuriuo juodu

toje — atsake 
ma vilko kaili, 
pridengė savo turtą.

“Ir kas ežia —- tarė Olga — 
man visai szilta, o sniegas man 
rodos lyg luokio kailis sziltas 
ir minksztas, ir rankos lyg szil- 
domos vis labjau karszta.“

“Ir man jianasziai darosi — 
szauke linksmai .Jonas. — 
Jėzus atsilygina.
malda. Klaupkiva 
vok i va.
szirdies gilumos.

Tai 
už mudviejų 

ir padeka- 
Jam isz paezios mus

Juodu atsiklaupė ant sniego, 
kuris davė .sziluma. panaszia 
ugnies szilumai, 
Dievui už stebėtina pAgolba 
suteikta jiedviem 
valandoje.“

J iedviem 
myn sniegas

ir dekavojo

sunkiojoi i

v
ZP-

grinczioje

besi leidžiant 
rodėsi sziltesnis 

ir pintine lengvesne.
Galo}), juodu pasiekė kaimu: 

Pirmucziausioje
juodu rado sena moteri lovoje. 
Ji buvo taij) labai, labai sena, 
kad visa drebėjo nuo szale/zio, 
nors prie kakalio ugnis kūre
nosi. Juodu pridengė ja. sziltu 
užsiklojimu, kuri Olga. buvo 
numezgus. Moteris tuojaus nu
stojo drebėjus; ji net suriko, 
kad jai pasidarė nepaprastai 
szilta. Dantys nustojo barszke- 
je, o jos sustingusieji pirsztai 
visiszkai suszilo ir pasidaro 
miklus ir suvaldomi.

Ėjo juodu toliau per kaimu 
ir kur tiktai rado ka nors, rei
kalaujanti pagelbos, tuojaus 
isž savo pintines davė. Nesi ra
do nei vieno, kuriam nebūt u 
rado ka nors tinkamo pintino- 
k-

Galo}), juodu inejo in viena 
bakuži*, kurioje rado vaiku, no- 
valdunti kojų.
tai,
lovoje, kitai}) 
damas. 1 szv i so jis turėjo tiktai 
deszimts metu. Olga sukrovė 
jam isz pintines visu, ka ska
niausia buvo turėjus isz virtu 
ir keptu daiktu. Po to ji ji ap
sikabino ir meilingai isz pasi- 
gailejimo pabueziavo. Ligonis 
tuojaus pajuto, kad isz jo nyks- 

jis pasijuto už-

4 i

(iausime nuo 
maisto ir pa- 

siimsime su savim 
liūs, kuriuos 
ezi utes per 
szventes.“

“Tai}), gerai — 
linksmai, nors ji baisiai nemė
go sinti, — bet baisu. Jonai, 
žinai tada tamsu labai, o vil
kai ! Pernai per Kalėdas asz 
girdėjau ju staugimu, gulėda
ma lovoje.“

Gerai, jei jau tu tokia bai
li*, asz eisiu vienas -
.Jonas drąsiai. — Tu tai}) daug 
visuomet prikalbi apie pavar 
gelius, tai asz maniau, kad pas 
tave del ju ir drąsos kiek nors 
atsiras.“

“Taip, asz eisiu, mielasai 
Jonai — tarė mergaite, — ap- 

abiem
už kaklo — ir 

jau ryto pradėsiu siūti.“
Inejo Katarina paguldyti 

vaiku. Tėvai to nedaro, nes de- 
nebuvo tos

Vaikus tada auklėjo 
Jie buvo bau-

apkabindama 
savo broliuką

slidu.
kelius žingsnius

Ar dasieksiva mudu kada 
nors ta kauna? — sudejavo Ol
ga. — Jos maža kojele be kalio- 
szo visiszkai })astiro nuo szal- 
czio. — Jonai, mano rankos ir

atsake kojos visiszkai suszalusios, asz
jos man nu-

Juodu szaltis taip

C

TARADAIKA.

N'ienas vaikimtliS kibai sku- 
pei gyveno,

Net sau valgyt pavydėjo, 
Pinigus rinko, dėjo in banka, 

Net; drebėjo jojo ranka-
Ba ir bankam nutikėjo

Bet kitaip padaryti
Tame atsirado kytra mergina

O ir patogu, gana, 
vaikinui patiko labai,

Mergina pamisimo, cze bus 
gerai.

Na ir in dydelia pažinti suėjo, 
Ir apsiporuoti susikallvejo-

— meile viską padaro, 
Net ir skupiuusia perdaro, 
Merginai pradėjo nepavidet

Ir piningu ant drošiu davinet 
O ve mergina,

negalėjo 
b

lainr M

O k a.

sportas ne bi
le koko,

Vaikinui ne dokui nepasake, 
O kada nuo galvos lyg kojų 

aptaise,
Daugiau apie vaikina nepaisė.

Jau su

fi

r
I
J va.

Sį fl
M®

A
Ji•*<-46, 'A

Skystas.
Kraujas ir Nusilpnėjimas

Kūno reikalauja

Ndža-Tore
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,

Jusu Silpni o Nervai
Ji'

I
h

I 
Į 
j

*
(I

szimtame amžyje 
madoM. 
labai asztriai. 
džiami už mažiausi nusikalti
mą.

Mažute kunigaiksztyte sku
biai siuvo rubus neturtingiems 
vaikams, kuomet ji buvo viena 
su Jonu. To darbo nedirbdavo 
tiktai kada eidavo klausyti 
kunigo pamoku, kada iszeida- 
vo su Katrina pasivaikszczioti 
arba ant rogucziu pasivažinė
ti.

Prisiartinus Kalėdoms, tėvai 
Istrogolov iszvažiavo sostapy- 
lin, tenai praleisti szventes.

prie Kūdikėlio

jau ju nejaueziu 
kris. ’ ’

“Su manim taippat — atsa
ke .Jonas. — Kas bus, jei mud
viejų rankos priszals prie pin
tines, jas turės atkirsti.’“

Olga da garsiau sudejavo, o
rankom Jono net aszaros per veidus 

Cine ristis.
suome, kad visa judviejų drą
są pranyko.

“Melski vos
Jėzaus — padavė sumanymu 
Olga — gal Jis nedaleis mud
viem suszalti, dėlto, kad mudu 
del Jo szi darba atliekava ir 
varga keneziava“

Juodu suklaupė ir pradėjo 
abu melstis:

Jėzau, maloniausis Kudi- 
užgimes tvartelyje, nu

kryžiuotas ant kieto medžio 
kryžiaus, buk musu pagelba 
sunkiame padėjime.“ Tai buvo 
trumpute maldele, kuria kalbė
ti iszmokipo juodu motina. 
Prie jos Olga nuo saves da pri
dėjo :

Ir apsaugok,

4 4 
keli 1

brangus Jo-

Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.
one, nei vieno* “ndra taip 

„ r......  ___ y . j -.ai
audi tu r. nudttimų nCtuomu brangiu gyduolių, kurios yta 
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Vardan

Adresą*

«MVi

Anglija. 192d uudais Hmažai kainuoja, 
gi i ja. iszsiiinte 
mastu medvilnių

1921 m. An
2.9O2.G59.OI K i Leeds in Suv. Valstijas iszsiu* 

ir' ta už $1,10G.GG3
Anierikoniszka vata Chinoje yra mažiausi i>zgab<*nimai per'dėklo, bet 

150.009 }>undu|50 melu. Kaina isz>iu-lo ma.-lo 
nmcrikoniszkos vatos ingaben- 
ta in Shanghai, sulig leh 
nes žinios mio Julean Arnold, laday, Manchc.-ler.) 
Poking.

Nauja 
Lenkijoj* 
užakyti) ir Inoj bus j 
užakyta i r I uoj bu 

in 'Tammerfors del 
(

REPORTS
audeklo vilnonio ai 

m. $’18,331 
audeklą

1921 
vilnonis 
$ 199,946 verte j*

mastai pardu<
1

žaliablekeis pradėjo 
sėbrą ut,

sau pin akus raut;
Ne teip merginos gailėjosi 

kaip pinigu.
Ka iszleido ant josios apie 

pora szimtu.
Na ir ant galo pasimest ture- 

jo, 
Bet pinigu ai imt negalėjo.

tokiu vra,

I

O vaikinas

Jis devyni mo
kai}) guli augsztininkas 

niekaip negalo-
I O misliiiate mažai
Ka mano, jog mergina szczira.

Gere penki vyrai ir dvi bobo 
'Tei|» kai}) ,)riprate visados.

() kad tai buvo po pedei, 
'Tai ne dvvai, 
gerdami susipyko, 

ir musztvne invvko.
Bet 
Na
Viena supliekė per ausis,

Per 1921

Vokiet i jos 
naujos 
brikas 
"i u<

nn,
1929 metais iki 

‘grali -1 masto. ( Konsiili?I

dirbtuvevilnoniu
Maszinorija jau l:,,<

H’t 
f fs

s,

23.1 ūmiu ant
- Boss K. Ne

I ’a | n asi as 
sumažėjo 
1920 m. 97,02

Į 1a už $2.G0 ant. masto, bet 192

I

23

Abysinia.
I i n i s

Etliiopijos i li
nui i paMat \ I i,

ta skausmai, 
tektinai tvirtas szokti isz savo 
lovos ir bėgti pasitikti savo 

grižo po Misziu
ir Szv. Komunijos, kur ji kar- 
sztai ineldesi prie Kūdikėlio 
Jėzaus, 
keliui sveikatos.

Kaimieeziai 
žia ilsias

O gal butu užmuszia suvis,

ir 
motina, kuri

meldusi 
nraszvdama A * savo vai-

pa runge gra- 
ir pasodine in 

jas Joną ir Olga, iszkilmingai 
vežu atgal in ju rūmus. Juodu 
lydėjo žmones su žibintuvais. 
Džiaugsmingiems 
mams nebuvo galo.

Ir iki sziai dienai Kuczioje 
tėvai ir motinos pasakoja sa
vo vaikams apie mažiuezius 
kunigaikszti ir kunigaiksztyte, 
kuriuodu Kuczioje atkeliavo in 
kaima su didele pintine, pilna 
invairiu daiktu, ir kaip juodu 
del garbes Kūdikėlio Jėzaus 
apdovanojo daugybe neturtė
liu, ir kai}) ju dievotumą ir pa- 
siszventima Jėzus stebuklu ap
dovanojo, iszgydydamas raisza 
vaikuti; 
szypso 
tyn.“

roges

11

r>

r-

klvkavi-
I

Nes to nepadaro, 
Tiktai nuo burdo iszvare. 

atėjo paymti 
savo kii})ai'(*li, 
gere munszaineli. 

ant vaikino, 
Laukan isztarabino* 

Pakart norėjo
Ir jau virve ant kaklo uždėjo. 

Prie (‘lėktriko privedė, 
Virve ant stulpo užmėtė, 

Jau pradėjo traukt augsztyn, 
Sztai pribėgo vyras artyn.

Pasiseko ai praszyt, 
Nuo sm(*rties ižgialbet- 

• • • 
(lerai motyn padarei. 

Kad toki lai ra nuo burdo pa
varei,

Ba toki girtuoklei, 
'Tai gyvulei ir arklui.

1

T....... ..........
Ant rytojaus

O tieje da 
Tiejei vėl szokorp

nes kur Jėzus nusi- 
pati žiema eina szil-

i *
Olga ir Jonas buvo liuosi ir zau, kad mudviejų rankos ne- 

priszaltu prie pintines.“
Po.to juodu eme neszti pin

tine, o ji pasirodė tokia leng
va, kad juodu isz nusistebeji- parejni namon i

lengviau galėjo iszpildyti savo 
sumanymą, nes Katilrina ma
žai jais rūpindavosi, kuomet 
kunigaiksztienes nebūdavo na- 
mieje.

Kuczioje, isztikniju, juodu 
buvo visiszkai vieni ir Ii uosi. 
Apsirėdė sziltais kailinukais, 
prikrovė pilna pintine drabu
žiu, kunigaiksztytes pasiūti, ir

Už daug nori?
Pati užpuolė ant vyro:
— Kas-gi mate! kas diena 

isz ryto ant 
penktos adinos ir da nusilakias 
kaip kiaule!

Vyras: — Tai ar tu nori, 
Ne, pintine pilna iki pat idant parejtlarnas ant penktos

mo net suriko., 
“Tu, Olga, ka nors isz pintU 

” — tarė Jonas.nes iszmetei
6 i

briaunų, kaip pradžioje, žiū
rėk, visi daiktai yra savo vie- geriąs? Tai jau per daug.

ar tu nori

rl’
Buvo tai Malianojui 

Bedarlsys dienoi,
Du girtuokliai nakeze st rytu

Lim
Nuolatos puolinėjo ir krauju 

liejo.
Ant dvi lekios namon parėjo 

Jaunesniam esti užsinorėjo 
Visi namiszkei jau miegojo, 

jis po pakampes g ra baloje.
Kiczine grabinėjo, 

Ir ant ko tokio užėjo. 
Užtiko, bot ka ? nesakysiu- 
Veluk del saves pasiliksiu.
Kada gaspadine užėjo, 

Tai jis novos labai girtas ant 
aslos gulėjo,

Ant rytojaus, kada iszsipa
gyriojo,

Tai tokios czesnies nesitikėjo- 
Gaspadine darbini

paėmė

O

ezebata

Per galva ir peczius muszt eme 
Laukan iszpleszkejo,

Ne gryžo, pas kitus nuėjo.
Jaigu visos gaspadlnes teip 

st ragi os Imtu,
Tai tokiu indi jonu ant burdo 

nelaikytu, 
l'sz vyt u,

Ir da akis iszplikytu. •

KVITU

ądynos isz ryto butau nė pasi-

21,983, mastai iszsiusl 
ant masto. (ConM

I"
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REIKALINGA AGENTU 
MARSZKINU DIRBTUVE

n i. t i k 
už $1
1’ereivai Gassett, L(*ods.)
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1Adis 
lie

pa las ir 
ISires iszdirbli

‘bf*nla isz Aheboje dirbtuve iszdirbli 
'elx-ntu isz

vi Inoniu 
iszdirbs

i 
varios dabarlinius

Ta pranesze
Davis isz I lelsingfors, 
di jos.

Suv. Valstijų aviu skaitlius.
Per perrihis t ris melus skai- 

Hius rr verle 
t i jose
1922 buvo

159,090 sulyginta su Sau 
siu I, 1921 m.

7.452,099 vertes $:
ir ?»9,025,009
999. Sausio L 1929. (Suv. Vals

vilnoniu

budus.

$1

rii

baltintas medvilnine 
vietines vatos. 'P DIDELE

|irbtuve<. ha- 7,00 mastu aut diofios. (Consul reikalauk agentu parduoti ju maru?
I ik kuo oriau-1 Addison
zdirbimiis nes 

iszdirbimo 
Leslie A. 

Einlan-

aviu
sumažėjo, i

3G.04S,00().

Soul hard I Jerusa-
i lem.)

China.

kinus tiesog ncsziotojams. . Plglo 
prekes. Sempelel dykai. Madison Mill 
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ADA Tamsta perki guminį autuvą nešiot mainose, 
j ieškok “Raudono Kamuolis.

Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, o ant užpakalio
ir pado Himiner ar Lopac.

66

Knygele Draugystėms de) 
JazmokeJlmo plnign llgqnla*. 

ma - - - - , 60c
KVITO Knygele Draugystėms, del 

Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant
susirinkimus! -• «* - - 60cW *

; • W. D^. BaaZ|<A1lJHKAS-CO,,,
MAHANOY CITY, PA., I
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Nutrinkite 
skaBsroni

Reamatilku8> i 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Nikstcrčjimą, 
Ištampytus 
Muskulu* 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos.

skausmus
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Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tėmyklto, kad 
butų

INKARO ’
VAISBAŽEN.
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ballband1 u
y

Ball-Band” batai ir' čeverykai nešiojasi iliausia, nes jie yra padaryti iš geriausios 
materijos ir yra velti į vieną gryną šmotą per mušti speciali procesą. .

Paplatini padai “Ball-Band” autuvo yra daromi ypatingai makleriams. Jie apsaugoja 
viršų if yra taip patvarus ir tvirti, jog aštrus kampai akmens arba anglies negali jų įpiaut 
arba įplėšt. Tamsta gali gaut “Ball-Band” baltus, raudonus arba juodus, 
krautu vninko.

Klausk savo.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company, Waler St., Mishawaka, Ind. 
Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”Ii
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
fe Surplus ir Profits $536,346.50

Mokame antra procentą ant sudėtu 
pini<U. Procentą prldcdam prie Jus 
plnlfu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad Ir jus turė- 
tumet reikalą bu musu banka, nc- 
.palaant ar mažas ar didelis.palaant ar mažas ar didelis.

Bankas adatas nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatoxnls 9 ryte iki 12 vai.

r

Žinios Vietines
— Verbų Nedelia.

Tik viena sanvaite lyg 
Velykų.

Pranaszaujema, jog da 
turėsime sniego.

— žmonelei

Pik viena sanvaite lyg

betsilsysi, 
kaip ilgai ilsėsis, tai nežino.

inesze

u z

A
u štatai! **Utaa*

m0

; H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prezldent.
J. E. FERGUSON. Kaslerlus

Ik

H «

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINES LIETI VLSZK AS 
LBORIUS MAHANOY CITY, PA.

PasamdoAidoj* kunti* numirusiu. 
Mtomoblllus del laidotuvių. krlksztl- 
ita, VOflelŲu, pasivažinėjimo Ir 1.1.

W. Centre Sh. Mahanoy City. Pa..
I
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PASAKĖLĖ APIE DVI 
SESERES.

(Del geru vaiku.)

Senei, labai, 
dvi sesutes, 
senas žmogus 
idant jojo dukreles iszteketu 
už vyru ir nors priesz smert ga
lėtu pasidžiaugt su savo anu- 
keleis. Tėvas būdamas turtin
gu žmogum, padidino savo tur-

senei, gyveno
Juju tėvas buvo 

ir labui geide

sonukia ant arklio o pati ėjo 
szale pckszti ir teip i n jojo in 
miestą.

Knnigaiksztis tame laike su- 
grižinojo isz medžiokles ir su
tiko jojant nepaprasta senuke 
o szale josios ejnanczia. patogia 
mergina, ir tuojaus in ja ja in- 
simylcjo, nes per savo gera 
szi rd i 
ne kas kita kaip lik gera deive 
persimainius

nes
del senukes, kuri buvo

VILTIS PLIKIAMS.

Arablfizka MobUb yra tikrai panok- 
ininga ir kan prlaluns keliolika Htom- 
pu ir savo adroita tai aplalkyn trijų 
arablszku gyduolių dykai. Raižykite 
ant Hzio adreso Dr. Jinbco, 23G Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Ihz hzIoh progoH vinį kurie yra 
pus-pliklal arba vi«al yra nuplikta, t.f

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

tH I I

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

iausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarimu viso
kiuose reikaluose, tai kreip 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
saito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

Liet u ilszka* (iraborlus

K. RĖKLAITIS

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Turi pagelbininke motore.
Prieinamos prekes.

r»lfi West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

Tvircziausia Lietuviszka 
B A H K A 

—$—
Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento. 
Estu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bapjeoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mui, Slunczu pinigus in vl- 
sas.dalis svieto, pagal dienos 
kursą. /Parduodu Ijiivakor- 
te£ kompanijų nustatytams 

kalnomA. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tat ir pigiai. Raszykltc apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsakiina. Adresą vokite*« >1 atBaklma. Adresą vokite:

) V. LAPINSKAS
II 601 W. Mahanoy Avė 

MAHANOY CITY. - 1T’Į L

r
H

I
1 Gydytojas ir Chirurgas.
/■ ---------

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

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

FA.

OR. J.A. TANANEWICZ
t

r

yr---. ■ ■ " ........ - ......—-------

P (KDR. JUOZAS J. AISTRA
į

- Priima ligonius lig 10 vai.,
L

9 vakare.

> (Lietuvis)
i Daktaras Karlumen- 

•Je. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 

•-ryte, 12 lig 2 popiet., 6 lig 
, 9 vakare. Bell Tel. 359-R.

US E. Coal SU Shenandoah.

I

I

keliauna in 
savo gyni i- 

Ketverge

— Vincas Žilinskas 
skunda prieszais savo kaimin- 
kn Jievn Maluszauckiene 
baisu inžeidima jojo vardo pa
vadindama ji... visztvagiu. 
Vincas už tai reikalauje 5,000 
doleriu.

Arti New Bostono, keli 
vagonai su anglimis nusiryto 
nuo sztangu su szirnta tonu au
gliu. Žmonis dydesnia dali tų
jų anglių surinko ir nusinesze 
namon.

— Žmonelei 
Lietuva atlankyti
nes ir pažinstamus. 
ryta iszkeliavo keliolika Lietu
viu, Slavoku ir Italu.

lomi 
in

Pavasaris ir 
narei 
k oro.
linksmo pargryžimo 
laisva sklypą.

Visi mulai isz Mahanov 
Cit\ ir St. Nicolas kasikiu li
kos isztraukti in virszu. Tiejei 
požeminiai nevalninkai teipgi 
turės pasilsi ir dieninia szviesa 
per kelis menesius.

House lietelis 
ant kokio lai

ko, kuris bup visas pertaisytas 
pagal naujausio budo, o kada 
bus pertaisytas, bus vienas isz 
geriausiu hoteliu aplinkinėje.

Naujas bankas jau pu- 
pabaigtas, iszrodo puikei,

liavo
s dienomis iszke- 

Lietuva pp. Franas 
P. Dunczikas sa

lio! uviszko
Laimingos

rp

bažnvt inio
keliones ir

migai iii

— Mansion 
likos uždarytas

siau 
apie September! badai užbaigs.

— Parsiduoda 
daigtai, kas pirks gales paran- 

gyvenimo.
No. 26 Oak 

<2t)
— Isz priežasties dedarbes, 

parduosiu žema 
ežioj i r Subatoj: 
Szolderei, 
Versziena 
mo I5e., 
tialviena del zupes, 4 sv. už

Mui- 
25c.

(

davol i
Atsiszaukite
St.

namus del
P<>

naminei

'i

preke Petny-

(cielas), po 15c 
del virimo ir kimszi- 

Hamburg Steika 15c.
ž 25c

SV.

(įeriausias Sviestas 44c.
5 už 

Pas:
las Star ir P. & (1.,
Pienas 10c., bleszine.

P. J. Kl’BEKTAVICZIUS,
600 West Pine Street.

Gražus priminimas.
Vienas profesoris 

ge pietus restauracijoje ir ne- 
užmokejes ėjo per duris. Tame 
pribėgės kelneris prie jo tarė: 

profesoriau, ar
laikais ponas užmirszai namie- 
je maszneles su piningais,* ba 
czionais ne maeziau yrnant isz 
k iszen i aus 1

paval-

Ponas

• persimainius in sena bobutia. 
ta lygiai ūbiems paliepdamas! Letta likos permainyta, ant pa

togios merginos per deivia.
Nusistt'bejo nemažai motina 

kunigaikszczio 
ko 
kalbėdama:

— Tokia 
kaip tu

kada daginio,
Letta pribuvo in palociu,

patogi mergina 
esi verta pasilikti pa

ti mano sūnaus.
Letta pažiurėjo in 
nudžiugo

kiti na i ir nemažai
isz savo patogumo. Ne tik bu
vo patogi,

Kada 
žerkola, neiszpasa- 

nusistebejo

*/

ir skrvbo-

jau tolinus

sau pasijeszkot vym.
— Man ne bus dvdele sun

kenybe surasti sau vyra nes 
esmių patogi mergina ir steng- 
siuosiu sau paymti musu ku- 
nigaikszti už vyra. — Teip 
kalbėjo patogi Beita, kuri tu
rėjo būda kaip ragana, o liežu
vi kaip peili.

Tėvas nusidžiaugė tuom, pa
dovanojo Bettai kėlės skrynes 
puikiausiu szlebiu
liu, du baltus arklius su puikia 
karieta, palaimino ir Ii epe va
žiuoti jcszkot sau vyro.

Nuvažiavus keliolika myliu 
per girria, sutiko ejnanti sena 
žmogeli, kuris melde su asza- 
romis idant ji pavėžintu, nes 
yra teip silpnu, jog
ne gali paejti. Bet pasiszauszns 
Beita, liepe važnyczini užkirst 
arklius ir važiuoti toliaus ir 
vos neužvažiavo ant stovinezio 
senuko.

Nuvažiavus koki gala, arklei 
sustojo ir nesijudino isz vie
tos. Betta bijodama pasilikt 
girrioje, iszlipo isz karietos ir 
ėjo pckszti in netolima kunin- 
gaikszczio paloci. Kada daejo 
lyg palociaus, iszrode kaip 110- 
sutverimas o motina, kuni- 
gaikszcziojo paregėjus jaja isz- 
juoke ir iszvare laukan.

Betta nusiminus, pikta kaip 
levas gryžo adgal namon pek- 
szti, nes važnyczius josios ne
laukė ir sugryžo namo be jo
sios. Kada josios sesute Letta 
dažinojo apie visus atsitikimus 

nata re pat i jesz- 
Teva.' teipgi ap

dovanojo Letta ant keliones, o 
kad Letta buvo labai bjauri 
ant veido, nepriėmė dovanas, 
tiktai sodo ant savo juodo ar
kliuko ir leidosi iii kelione pa
ti.

Teip sau jodama per girria 
dainuodama, sutiko ant kelio 
sedinezia sena bobutia, kuri 
melde Lettos idant jiai pri- 
gialbetu atsistot 
tu jaja pasodyt ant arklio, nes 
jau neteko pajėgu ejti toliaus. 
Letta su mielu noru pasodino

savo sesutes, 
koti gilukio.

sutiko 
sena bobutia

idant
ir ar negale-

Dvi uoszves.
— Ach kūmute, tiejei žen

tai daeda in
— Tai teisybe, kūmute, nes

jaigu tuju žentu ne butu, tai 
ka mes darytume su musu duk
terim. ..

gyva kaulu!

GEORGES Sztore, . 
gausite Velykams 

visokiu Kiauszinu padirbtu isz 
geriausio koknoto.

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

$2, $3, ir $5.

I
’A

Antanas J. Sakalauskas 
Lictuviszkas Graborius ir 

Balsamuotojas.

bet ir josios būdas 
buvA patogus — visai kitokia 
ne kaip piktos Beitos.

Letta isztekejo už kunigaik- 
szczio, veseilc atsibuvo iszkil- 
mingai kuri traukėsi per kelio
lika sanvaieziu, nes tada ne 
buvo prohibicijos ir munszai- 
nes, nes žmonis turėjo ka gert 
ir todėl teip ilgai linksminosi. 
Letta, nepoilgam pasiliko ka
raliene nes josios vyras apėmė 
karalysta po mireziai karu
li,a u s. Gyveno ilgai ir buvo pa- 
guodota ir mylėta per visus sa
vo padonus. Betta,inire isz dy- 
delio piktumo nes josios szir- 
dis plyszo isz už^ydejimo, jog 
josios sesute pasiliko karalie
ne.

Buvau ir asz ant tos svodbos, 
o kada sugryžau namo, sura- 
sziau jum visa, atsitikima, kaip 
girdėjau nuo

Laidoja kimus numirėliu pagal 
naujausia mada. Pigi preke. 
Teipgi j) rista to automobilius 

viso k iem s re i k ala ms.
801 E. Pine St. Mahanoy City.

POTTSVILLE, PA.

DAKTARAS I. IV. 1IODGENS
rhllndeliphia Specialistas 

UŽNiseiiejiiNlu ir Chroniazku Liga 
Eikite ten kur e«ate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikole nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszki ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, atejkito pas mane ir pas

ijukti yra

pat karaliaus.
F. W. S. B.

AR NORITE DARBO1

Ag cnt ii reikalinka, nereikia moks
lo, kiekvienas be jokio mokslo gali sa
vo laike vakarais užsidirbtie gea už
darbį?, galima padarltle po deszlmti Ir 
(Ivideszimti doleriu In savaite ir dau
ginus, neleiskite vakaru už dykai, bet 
pradeki! Iszversti savo dyka laika ant 
pinigu. Jaigu esate apnosnl ne kaip 20 
metu, tai raszykltc, del jums naudingu 
informacijų sziandien hrVo prigimtoj 
kalboj: 
(t.f.)

KATEI VA SALES CO., 
COLLEGEVILLE, PA.

PARMOS! FARMOS!

Lietuviu kolonljoH, brangios ir pi
gios. Kurie manote bedarbes ir strai- 
kus praszalinti, tai raszykltc pas ma
ne o asz jumis sutelksiu rodą,
žinokite pas tuos agentus, kurie netu
ri savo ukes, visados busite neužganė
dinti. Raszykltc pas mane.

JOS. MULEIKAITIS.
SCOTTVILLE, MICH.

Neva-

R. R. 4.

(Ap.7)

Teip yra.
— Ka? Petnyczioje buvai 

neregiu, daviau tau 5 centus, o 
sziadien turi sveikas akis.

— Ka daryti poneli 
dien Nedele ubagaut
tai kaip nudavineti neregiu?

szia- 
ne vale 1

laptlngal pasikalbėsimo, 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigulis* silpnumas szlr- 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, Iszberlmal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos justi jaunls- 
tes Jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar slokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumatlzinas visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztino ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir tvoto nuodoju. 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas poezuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, Isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ilgas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagclbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavoncs nuo dak
taru, lojeriu Ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kožna Ketvertu. IMpyczia Ir Sukata.

w »

Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.

Oflsos valandos: 10 ryto Iki 8 vakare.
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W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. I

Įj:
1

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, 
bot ir isz visu kitu pertu. Pinigus siuneziame su ]>ilniaii- 
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakoreziu kurso ir visokiu 

, o suteik-

šia gvarantija in

Padarome
I

patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai
sjme juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Bi'oadvay# Nev’^York.NY" U

KEUONE LIETUVN
PER HAMDURG 

ARbA LIEPOjų.POJLL
/ Lietuviai vaduojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovn.

“ESTONIA” 19 APRILIAUS 
“LITUANIA”

i*

I

. 3 MOJAUS J 
Treczia klassa in Hamburgą $103.50 I 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107. I 
Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste. ■

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

Turime dar didesni ir geresni

$77:_5?.
p nikei enamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

□i h
M

M
■Oi

Mr- iJb * MV'

Musu didelis Modelis su
# 22 coliu didumo viduriu 

yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki i 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

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

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE

Merchants Banking Trust Company
—$—

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.

• ••

233 - 23S W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
j

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lictuviszka 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszrnainau ir siuncziu in visas dalis svieto į

agentą W. F. Rynkieviczia. 
suraszo ingaliojimus,

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 taur 
tiecziai ir pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar
ba informacijos, kada norite kur investyti pi
ningus arba pirkti namus.

r
'v 9’ I «t-

V

j. i

_______ _ . _ _ i ■

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name. J 
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad de-

V 
I j 

tu savo piningus in Merchants Banking Trust
Szita Banka žino kaip jumis “ 

geriausia pagelbeti. 1
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA. 
—DIREKTORIAI— 

L. Eckert, Vtce-Pres.

Co., Banka. v
5greitai 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 buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva į 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesž laika nes didelis skaitiš žmonių 
laike dar važiuoja in Europa.
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.

CHAS. S. PARMLEYVHAB, 0. rAKIYLLEY 
It?’ Bltate Agent. — Notary l’obllc,

■■

norite pirkt! ar parduoti atubaa, 
mM galime jumis tame patarnauti. 
uiMtaVOjame namus, kolektav* *re 
Mill Ir telp tollaua.

W.Centre St. MahanoyOity

f

kolektavi

Vardus ant Kiauszinu uždeda
me dykai. Teipgi visokiu 

padirbtu zuikucziu.

GEORGES
24 W. Centre St. Mahanoy City

pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. ! 
1.^*..... z. 1 e « .» r. * * ... w. z. « zmz. v. 4*.. .... 1... w. .. . . X n. n w. zt . 1 . 4* * I z\ t z.... z. .. z. 4. z. 1... 1.Z...4-* * T *a4..._.a

sziame j
Reikalaukite' mano pinigu ir laivakoreziu kurso ir D. M. Graham, Pres.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz
T. G. HornsbyP. C. Fenton

t

V 1
«l

tD. F. Gulnan, Treas.
A. Daniscwlcz, M. Gavula !




