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ISZ AMERIKOS
Už kožna prasikaltima turi 

mokėti bausmia.
San Francisco, Calif. — Au 

szeziausiam; sude ezionais,
džios Grahamo perskyrimo po- 

likos investos 
už prasi-

Vž

(T.

SU-

o už

relių skyriuje, 
sekanezios bausmes 
kaltinimu prieszais paezia. 
kožna kirtima savo prisiegeles
kaltinikas turi mokėti $50; už 
melima aki arba spardima $250 

apdegi n ima kūno $590.
Thelma Lane buvo pirmutine
motete kuri pasinaudojo isz 
tuju nauju tiesu sudžiaus Gra 
hamo, inneszdaina skunda 
prieszais savo vyra nž’apdegi- 
nima ir suspardima josios ku
na. reikalaudama isz viso 750 
doleriu.
Garnys atnesze dvynus, — ant

ra in dvi dienas.
Davenport, Iowa.

ras Garnys atsilanko subatoje 
pas Juozą Harison, palikdamas 
jam snnu. Xe gana to garnys 

atlankė Harisonus pane- 
delio vakaru paliko antra sū
neli. — (> gal nžmirszo atneszti 
abudu ant syk. 
d v vn u v ra 
nas.

Blovimas karves ižgialbejo 
szeimyna nuo smert.

Monroe, Wis. — 
karves, apie 
ryte, buvo 

visos

inneszdaina

Dakta-

V

A

vela

Bet A lenas isz 
jaunesniu dvi die-

Bliovimas 
treczia valanda 

priežaste ižgialbe- 
jimo visos szeimynos Juozo 
Wangerio nuo smert. Wangc- 
riene pabudo 
dama garsu
ir tame paežiam laike patemi- 
no liepsna kuri buvo užėmus 
jau puse namo. Su pagialba 
kaimynu pasisekė ižgialbet dy- 
desnia dali rakandu. Blodes 
ugnis padare ant trijų tukstan- 
cziu doleriu. *
Kiek New Yorkas suvalgo.

Xe\v Yorko ir Xe\v Jersev’> 
metropolitiniame distrikli* esa
ma 8.000,000 žmonių, iš kuriu 
6,340.000 yra suaugę vyrai.

K iek vii nas suaugės 
per metu> suvalgo 1,3" 
maisto. Szios skaitlines paskel
bė pastaruoju Xew Yorko por- 
to autoriretai.

Xew Yorko distrikto portas 
kas metas payma apie 5.'>1,000 
vagonu maisto arba 550 vago
nu maisto kas diena. Kas me
tas Xew Yorkas suvartoja 97’,- 

2,440 kvortų pieno arba apie
Ta pieną

isz miego girde- 
bliovima karves

vyras
>i<> svaru

o.) 
2,670,826 kas diena, 
suteikia maž daug 429.000 kal
viu ant 40,000 farm u.

Be to dar suvartojama 3JMM)- 
000 blokiniu kondensuoto pie
no. Mėsos viso labo Xe\v Yor- 
kas suvalgo [>er metus 1,274,- 
.520,200 svaru, sviesto 158,827,- 
512 svaru, visokiu daržovių 
1,485.502,041. Tarp tu roduktu 
bulvių daugiausia 
ma, nes 733.666,000 svaru.

Isz vaisiu 
daugiausia

visokiu

suvartoja-

uoszvi

Xewvorkiecziai 
suvalgo bananiu, 

t. v. viso labo 579,622.000 sva
ru kas metas.

Žtivu (szviežiu) 200.000,(NK) 
s*varu ir konservuotu, 435,(XX),- 
000 svaru per metus.
Uoszvis atkalbėjo jam paezia.

Scranton, Pa.. — Robertas 
Watt, isz Kansas City, innesze 
skunda prieszais savo
Hiram Williams, turtinga loc- 
nininka h oteli aus Berwick, Pa. 
už atkalbinima jojo paezia ir 
nusiveždamas jaja namo. Watt 
už tai reikalauje nuo uoszvio 
25 tukstanezius doleriu, už tai, 
kad insimaisze in juju gyveni
mą, užtrucino dukters meile 
prieszais josios vyra ir ant ga
lo prikalbino jaja idant apleis
tu savo vyra.

‘ 4
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10 milijonu žmonių priguli in 
visokes draugystes.

Washington, 1). C. — Suvir- 
sznm milijonas žmonių prisi- 
raszo prie visokiu paszelpiniu 
draugovių kas metas, pagal ap
skaita ma W. E. Kuteli sekre
toriaus \’isuomeniszko Suszel- 
pimo Kongreso Amerike, in 
kuri tai

Kongreso 
susivienijimą priguli 

arti deszimts milijonu sąnariu 
turėdami 93 organizacijos.

'I’iejei sanarei yra apsaugo- 
jami ant 12 bilijonu doleriu. In 
laika penkesdeszimts metu 
drauguves iszmokejo stiszelpi- 
mo daugiau kaip pusketvirto 
bilijono doleriu.

burdingieriai l’eodorasr p

kos
Laike

vogei insilauže in 
milijonieriaus 

numuszdami
W. 

murmuri-

Apipleszinejo kronais ir kapus
Saginaw, Mich. - Bruno To

lei, 217 Lowell ulic/.ios, ir jojo 
du
Zemla ir Tadas Pomerenko, li- 

aresztavoti už apvogimą 
keliu auksiniu krūmu.
kratos juju name, palicije sura
do daugybia auksiniu daigiu 
verties ant tukstanezio doleriu. 
'I’iejei palis 
antgrabi 
Bant,

plytas, iszmete lavona isz 
grabo ir apdraskė, tikėdami su 
rasti ant lavono auksiniu daig
iu. bet nieko nerado. Bledes 
padar<‘ antgrabiui ant penkių 
šimtu doleriu.

nes

nerado.

40 metu

Bjauri žudinsta.
New York. — Ant Kast Side 

arti Chatham skvero, palicije 
surado Nellie Tracy,
senumo mergina gulinezia nuo
ga subadyta bjaurei su britva. 
Visos dalis kūno nužudvtosios 
buvo baisei supjaustytos. Kai
mynai apreiškė policijai, buk 
kėlės valandas priesz žudinsta, 
mate kaip Nellie ėjo su kokiu 
tai nepažinstaniu žmogum.

Dinamitavo kunigo klebonije.
Johnstown, Pa. — Klebonije 

kun. O. Felczo, Central City, 
likos suardytas dinamitu, bet 

nesužeido. Badai kuni
gas ėjo prieszais straikuojen- 

anglekasius idant juos

nieką

ežius 
paniekint akysiu žmonių.

Bankas andarokia.
New York. — Mare 

novskiene netikėjo
Dak

in liaukas 
ir užsiuvo visa savo turteli in 
andaroka isz kurio eme pinigus 
kada juos pareikalavo. Viskas 
ėjo gerai ir Mare džiaugėsi, jog 

turtą neži-
iszejus ant uli- 

jog kvolda 
bet manyda

ma? jo su

niekas apie josios 
no. Ana diena 
ežios užtemino, 
pradėjo ardytis,
ma, jog da iszlaikys, 
reikalu.

I niike 
siūlai visai

pa s i va i k szcz i i > j i m o 
paleido, o Mariu

tės 3900 doleriai nuszvilpe ne
žino kur. Kas tokis surado ir 
isz to pasidžiaugė.

I ž mokslą vis 
užmokėt i.

re iko gerai

Ubagas turėjo pilna maisza 
pinigu.

Pa. — Juozas 
Pelinis 35 metu senumo, likos 
ari‘sztavotas per palicijanta už 
valkatysta. Juozas turėjo tik 
keliolika centu kiszeniuje, bet 
kada padare krata jojo rnaisze- 
lije, net nusistebėjo. Maiszeli- 
je buvo 1400 deszimtukais, 
1700 centais, 2200 penkcen- 
cziais, 14 kvoteriu ir du pusdo- 
leriai. Smulkus pinigai buvo 
suvinioti in popiera. Po užmo
kėjimui bausmes, Juozas likosi 
paleistas ant liuosybes su gera 
rodą idant pinigus padėtu m 
saugesniu vieta,

Greensburg
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Kudykis su 14 pirsztu ant 
rataitu.

Ebensburg, Pa. — 
garnys apdovanojo 
Edwaido Lilshmann 
rastu kudvkin,

I
I po sep-i

Ana diena 
szeim yna 

su nepap- 
knriam gamta 

nesigailėjo pirsztu. Ant kožnos
rankutes kudvkis turi 
tynis pirsztus. Kkstra pirsztai 
yra iszaugia v ienas prie nyksz- 
ezio ir mažiulelio pirszto. .Jeigu 
tasai vaikas užaugs, tai bus ge
ru pianistu.

Valdžia uždare 15 bravoriu.
Valdže uždare 15 bravoru 

Pennsylvanijoi uždirbimą drū
tesnių alaus ne kaip Volsteado 
kvailei pavėlino. Terp uždary
tu bravoru randasi Liberty isz 
Tania k ves, 
I aon
Barre ir kiti.

Bravorai bus uždaryti pa
kol nesusitaikys su valdže už
mokėjime bausmes.

Bartels Serantone, 
ir Sloginajerio Wilkes-

< < Fatty” Arbukel paluosuotas.
San Franeiseo, Calif, 

rulis ArbiikiJis; kuris 
aktorka Rappe ir buvo nulei 
tas du kartu, dabar I

— St o* i 
nužudi

Daugeli banku subankrutino.
PagalWashington, D. C.

valdžios raparta,! tai praejta
i.:i. «. meta.laike t re- j subankrutino po visas

ežio teismo, likos visiszkai pa-Į <*alis Ameriko net 528 vaistinei
!• j I 1 v • " < • „t. ■ 1 „ .1. t t t. ’linosnotas nuo atsakom v bes už'ir privatiszki, bankai. Isz tuja
toja ž ve r isz k a 
Well, milijonai žmogų 
|M‘klos ižgialbes.

žudinsta, J 163 
ir isz I

I
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ŽMOGUS—ŽVĖRIS
kol neVienas darbininkas, 

gere alaus, degtines, laimingai 
gyveno su savo szeimynele. 
Bet kaip tik pradėjo alkoho- r; 
linius 
vis labiau ir labiau girtuok
liauti, pasidarė inpratusiu gir
tuokliu ir žveriszkai pasielgė 
su savo žmona ir kūdikiais.

Pakliu\es už tai in kalėjimą 
Berlyne, jis eme apgailėti sa
vo nelaiminga 
bjaurėtis savo 
bais.
laiszka klebonui los parapijos, 
kame jis pirma gyveno. Tas jo 
laiszkas, kurs paskui atspauz- 
dintas viename darbininku 
laikrasztyje, taip skamba:

— “Gerbiamasis Kun. Kle
bone! Pirm ketveriu metu, ger
biamasis Kunige, palaiminai 
musu 
pradžios abu 
nova ramiai ir laimingai, 
trais metais po vestuvių užgi
mė mudviem šunelis, ir mudu 
pasijutova dar laimingesni be 
esą. Nieko mums netruko, bu
vau geras darbininkas ir daug 
užpelnydavau, taip galejova 
gyventi be rupesnio apie kas
dienine duona.

Tccziaus greitu laiku musu 
dirbtuvėje prasidėjo streikai. 
Nuo to laiko kasdien karezia- 
moje atlikdavome visokius pa
sitarimus, 
nemažai

gėralus 
labiau

vartoti, eme

gyvenimą ir 
negerais dar- 

Isz kalėjimo jis paraszi'

moterystes
su žmona gvve-

An-

rvszi.

iszgerdami žinoma, 
alaus ir degtines ir 

dažnat girtas namon sugrįžda
vau. Pragerdavome kareziamo
ję visas paszialpas, kurias gau
davome asz ir mano draugai; 
musu gi žmonos su kūdikiais 
turėjo paežius savimi rūpintis 
ir ne karta badu kentėdavo. 
Mano žmonai irgi ne geriau 
sekėsi: Tiesa, jinai mokėjo sin
ti ir turėjo nuo ryto iki nak- 
cziai dirbti, asz tuo tarpu dy
kinėjau 'p<> kart*ziamas.'

Asz smarkiai puoliau kas
kart žemyn vis in didesne pra
pulti. Nors streikas pasibaigė, 
bet numbs jau atgal in dirbtu
ve nebeprieme, kaipo girtuok
li nuo darbo nupratusi. Tat pa
silikęs be darbo ant gatves ak
menų, ar dar labiau ėmiau sa
ve raminti svaiginaneziais gė
ralais, nes ir kitose dirbtuvėse 
taipgi negalėjau darbo gauti.

tikru alkoholio
nuodu vergu, visiszkai nesirū
pinau nei apie žmona nei apie 
savo Vaikus, nes tuo laiku gimė

Pasidariau

bankai apmokėjo 
skolas, o likusioje pasiliko sko
loj^ ant 96 milijonu doleriu.

žesnin kūdikiu nž krosnies be- 
sedinezia, skarmalais apsisiau
tusia, vyresnysis gi sūnelis 
taipgi prastai apvilktas gulėjo 
ant suolo. Asz tuoj paliepiau 
žmonai, kad duotu man vaka
rienes, bid jinai 
stojusi tarė man:

— Vyreli tu mano! Asz pa-

savo

greitai atsi-

ti su vaikucziais šiandiena 
dar nieko nevalgėme, 
nieko namie nebeturime.

Tuomet asz perpykęs rėžiau 
savo žmonai per 
smarkiai, kad jinai 
kūdikiu parvirto 
T uomi nepas i tenkindamas 
pagriebiau savo brangiąja 
žmonele už jiuikos.ir svkiu su 
mažesniuoju kūdikiu 
cziau už duru ant 
tuomet buvo žiemos metas. Te- 
cziaus tuomi dar nepasitenkino 
mano žveriszkumas.

su

s a v o

nes jau

t ei p 
sykiu su 

ant • žemes.
asz

veidą

iszme-
smego, nes

Pamatęs 
ant suolo gulinti vyresnieji sū
neli, kurs žiurėjo in mane did
žiai persigandęs plauziai atver
tomis akelėmis, pagriebiau ji 
isz tenai ir norėjau teip-gi isz- 
mesti už duru, bot biednas vai
kelis visomis jogomis laikosi už 
iminės nusitveręs szauke:

— Tetuszeli, tetuszeli!
Nepaisydamas jo szauksmo, 

asz atstūmiau nuo savos nelai
minga kūdiki ir iszmeczian ji 
už duru. Bet kadangi jis pasi
griebė'viena rankyte už duru. 
tai smarkiai jas užtrenkdamas

■ ... - . .......... ..............- . .............................. ...... .................................... .. ............................. —

ISZ VISU SZAUU
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30,000 pabėgėliu gyvena skie

puose Petrograde; daug 
mirszta,

Petrogradas. — In laika t ri
val d že 

patalpino 30 tukstanezius 
beguli u 
kelnores aiit gyvenimo, 
tuju vargszu, giltine turi gera 
rugepjuti, nes daugelis isz juju 
mirszta ant tifuso ne kaip per
siskirt nuo savo milimuju. 
Amerikoniszka suszelpimo mi
sijų maitina kas diena 800 vai
ku. Miestas negali suszelpti tu
jų vargszu jokiu budu.

Pardavė paezia drauge su 
namineis rakandais.

London. — Kokis tai P. 
I’iier turėjo patogia paeziule, 
visus naminius įsikandus ir ge
ra... prieteli. Geisdamas nuo 
to visko atsikratyt, 
idant jojo prietelis 
su jojo paeziule. Tuer būdamas 
ant kariszku lauku, paraszc 
pas savo paeziule:

M i lema Nelly, geidžiu la
bai, idant tu apsivestiim su 

prietelinm Tricku. Pa
sakyk jam, jog esi liuosa ir ga
li už jojo teketi”

M i lema Nelly iszpildt 
szima vyro. Prietelis ; 
mas isz pi Id y t praszyma 
milomo Tuer apsivedė su jojo 
pacziulia.

Dabar prasideda antras ak
tas tojo nepaprasto atsitikimo. 
Vyras sugryžias isz kares, pas 
jaunavedžius
idant nuo jojo pirktu naminius 
rakandus. To buvo už daug 
jaunavedžiams, pradėjo skuns- 
tis ant neteisingumo, na ir ant

7

ju menesiu Petrogrado

in skiepus ir'

— Kokis

lauki!,

i 4

mano

5

pa
x’i sokes 
. Terp

nutarė 
apsivestu

ir t. t.

geisda- 
sovo

p ru

reikalaudamas,

galo visi gavosi in suda. Dabar 
toji “traice” apmanstineja sa
vo kvailumą kalėjime.

Pririszo vaikus prie medžio — 
visi suszalo.

Lida, Lenkije. — Kaime, So- 
kulkuosia, Mikola Sobczakas 
naszlys, ketino apsivesti antru 
kartu su jauna mergina, Agota 
Binderiutia.
pasilikti jojo paezia, 
tom iszlygoni jog atsikratys 

’ nuo savo trijų mažu vaiku, pa-

asz priveriau pirszta savo ku- <

Mergina sutiko 
bet. su

dikiui iki krauju.
Paskui ramiai, tarytum nie

ko nėra buvę, asz atsiguliau in 
lova, dar visiszkai girtas ir už
migau nieko nemanydamas 
apie savo artimiausius.

Ant rytojaus anksti ryta pa
budau asz iszsiblaives ir primi
niau sau žmona: greitai atida
riau duris ir pamaeziau 

su savo kūdikiu^

nieko

savo 
vargszo su savo KuitiKiig Ai 
num, abudu jau buvo nebegyvi, 
sustyro. Numirė nuo szalczio.

Kaip padūkęs isz skausmo 
asz nubėgau in policija ir pats 
save apsiskundžiau. Tocziaus 
kame yra mano biednas sužeis
tas sūnelis? Pasigailėk manes, 
gerbiamasis klebone, pasirū
pink sujeszkoti vaikeli ir malo
nėk man praneszti, nes beveik 
mirsztu isz nerimo del kūdikio 
likimo.

rn

J

si likusiu po pirmai paežiai. 
Susitaręs su moezeka, iszvede 
vaikus in gi i ria, pririszo prie 

ir paliko mažulėlius 
verkenezius. Kada 

atėjo naktis, vaikai suszalo ant 
smert, nes taja diena buvo įly
dei is szaltis.

Tame laik sesuo nebasznin- 
kes nematydama vaiku, kurie 
staigai dingo isz kaimo, užklau 
se szvogerio kur dingo vaikai. 
Szvogeris su piktumu atsiliepe 
jog jisai juosius maitina ir jiji 
neprivalo kiszti uosi in jojo 
reikalus.

Sesuo suprasdama tame ko
ki nužiurejiina, davė žine pali- 
cijai apie dingusius vaikus. 
Palicije prade,įo sznipinet ir 
jeszkoti pedsakio dingusiu vai

medžio 
graudžei

• ♦ ♦

O pas mus Lietuvoje ar nėra 
panasziu atsitikimui —- 
žiausias darbo žmonių prieszas resnio, 
— tai alkoholio nuodai, kurie 
randasi degtinėje, aluje, vyne

Did-

mudviem antras kūdikis. Nors ir kituose svaigimuieziuose gė
raluose, ir tas alkoholinis kapi
talas, kur tuos alkoholinius ge- 

. ir platina juos

mano žmona vargszo per kiau
ras dienas ir naktis dirbo mud
viejų ir vaikucziu iszlaikympi, ralus gamina f

dažnai Imdavau žmonių tai'pe. Tiktai • blaivio-
I • A 1 A I M,

teeziaus asz <
jai piktu ir nedoru vyru.

Vięna vakaru asz sugrįžau, 
kaip paprastai, girtas namon

Į ir atradau savo žmona su ma-

Jisai vede 5 kartus, jiji 8 
kartus.
— M rs. 

metu

Nusikaltimu statistika 
Lietuvoj. I

London. — Mrs. FJzbieta 
Bradshaw, 77 metu senumo, 
apsivedė ana diena su Silvest
ru Hargreaves, 76 metu 

yra josio.-
senu 

mo. Silvestras yra josios aš
tuntas vyras, o jiji jojo penkta 
motore. FJzbieta turi 17 
gūsiu vaiku, 
dvilekos. 
nuomones, jog

šilau-
jisai yra t<‘vu 

v ra
o

Abudu vra tosios 
tai paskutiniu 

kelione ant moteriszko luomo.
Motore vadas razbaininku.

Vladyvostok. — Barbora 
Daniela, viena isz smarkiausiu 
maskalku yra vadu kuoj 
razbaininku ant Kaukazo. Bar- 

patogi mergina 
“miitii‘> legio- 

pradžioje kares,

v ra 4- IBS

bora būdama 
ir tarnaudama 
ne”
isz namu, pristodama prie ban
dos razbaininku, kuri jaja ap-

karalie-

pabėgo

sziluke tuojaus juju
Barbora veda savo kuo- 

razbaininku pagal naujau
sios mados, būdama labai man
dagi ir duosim del savo auku. 
Nuo kada ji.įi apėmė 
vado, žudinstos paliovė

ji ji nekeneze jokiu baisy-
su

prisi -

Kaunas. — Pil. Aps. Depar
tamento žiniomis nuo 1 d. 1922 
m. inregistruota invairiu atsi
tikimu: žmogžudybiu 215; už
mušta 12.5 vyrai, 46 moteres, 
sužeista 30 vyru, 8 moteres; su
ymta žmogžudžiu 141; suimant 
žmogžudžius nužudyta ju 3 ir 
sužeista 5; milicijos valdinin
kas nužudytas L Pleszimu pa-- 
daryta kelyje 94, namuose .54, 
iš viso 148 atsitikimai; apį- 
ple.šta turto in 
Suymta 
ymant nužudyta 2, sužeista 4.

Gyvuliu vogimu inregistruo
ta 479 atsit'ikiniai; suymta va
giu 250: pavogtu arkliu 
>t a m bin 
000 auks; suymta ir gražinta 
vogtu arklui 196. stambiu gy

lu vairi u kitu rusziu

S

IKJ

3I.1

f i

'k

nia. 
pa

* I

\.uleles 
visai

atsitikimai;
>

plesziku
500,(XXI auks 

•57,pi? ju su
*

f
Ii-

250:
< r

pavogtu arkliu ir 
gyvuliu in suma 3.KXI- 
; su vintą

*1P

nes
bin ir kankinimu. Jodama 
savo banda razbaininku, 
artina prie pakelcvingu ir su 
meilingais žodeleis, idant aty- 
duotu jiai visa turtą koki turi 
su savim. Prie to jiai prigial- 
binejo draugai su atkisztais re
volverius.

Kada pake! v i ugi
jiai viską, paliepė jiems nesi- 
judyt isz vietos, 
kėlės bonkas vyno

at iduoda

ne 
amži-

Palieka jiems 
ir kaži rus 

idant užmirsztu sav-o *iiehAnia 
o nekarta ižgere su jo is stikle
li ant suraminimo, nekarta pa
lieka ir pinigu ant keliones.

Razbaininku karaliene turi 
plieniniu pirsztine su kuria 
viena drąsuoli paguldė
nam miege, jaigu jai pasiprie- 
szindavo. Ana diena palicije po 
vadovysta kapitono Czestovo, 
padare ant josios bandos abla- 
va, liet teip nepawkmingai, jog 
isz visu pasiliko tiktai vienas.

Karaliene niekados savo au
ku nekankina ne žadina ir ne
keneze praliejimo kraujo, bet 
tik tada, kada ant josios ban
dos kas užklumpa. Su keleiveis 
kuriuos apipleszineje,
tiktai turtingus, pasielgia 
žei. Todėl ir turi gera pasise
kimu savo amate. — Bobiszkas 
progresas visame!

ir tai
g ra-

Isz Lietuvos

vuliu ()0.
prasikaltėliu suymta: padegėju 
lt), bažnytvagiu 7, smulkiu va
giu 1416. Gaisru inregistruota 
362 atsitikimai, isz kuriu nuo 
padegimo 92 ir nuo perkūno 6. 
o visi kiti isz priežasties neat
sargumo >u ugnim: trobesiu su 
doge 652 in suma 2L3(MI,OOO 
auks.: žmonių sudegė 16, gyvu
liu 94.

Paleistuvystes urvai.
Kiduliai. Sz.ak. 

žiais atsiriub' 
minu instjiigu 
nomis'’ vadinamu. Tai 
nors pagiryje bakūžėje 

jau moteris

Parubo- 
nomat vtu 
kareiviu moti- 

kur- 
pagy- 

venusi jau moteris (naszle, 
senmerge) nuodija kareivius 
ir sziuip žmonoj <
(brenspirieziu.) gabvunma iš 
Prusu. Belo lankosi ten ir žino
mos ruszies merginos, nuo ku
riu bent 5r; kareiviu ingijave- 

ligu, kurios ]>ereina ir in 
Kareiviu motinu” 

instaigos n iki n inmanomai nai 
kinti pranešant 
teisman atiduodant

t e 
vadinamu.

žmonos DiW.rJ

pi r-

i||»' i-

neros 
kaimus. 4 t

vyriausybei,

*

I
J

i

■ii 
wl

ii

is’dji

■
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ku, užtikdami juos kur nedoras 
tėvas juos paliko.

Vaikai turėjo rankutes per
pjautai nuo virvių,’ dantukai 
buvo sukruvinti, nes stengėsi 
perkasti virves. Mažiausią vai
ko rankute radosi burnoje vy- 

matyt vyresnis broliu
kas stengusi suszildyt nuszalu- 
sia rankutia.

Teismas žadintoju atsibuvo 
Lidoje ir kad nebūtu palicije 
gerai sergėjus budintoju, tai 
žmonis butu juos pakorė imt 
pirmutinio medžio, Uip buvo 

Tėvas likos 
nubaustas ant mirties,

mis galvomis ir’stipriais
va i s Lietuvos darbo žmones te
galės sau ir sa^o vaikams pa- czeka nubaudė ant penkiolika

nėr- inirszia ant juju.

gaminti laimiligesnę atejti.
> u .'V 

’11! C-

o iho-

mętu prie sunkąus darbą*

Žadinimas kudykiu Lietuvoje.
Kaunas. — 23 nužudyti kū

dikiai, milicijos pristatyti J921 
m. Miesto Ligoninėn. Tas do
kumentas kaltina musu visuo
mene, kad nesirūpina 
instaigos nelaimingoms, ant 
gatves iszmestoms mergaitėms 
su kūdikiais. Nerasdamos prie
glaudos, jos nežino, 
s uvaiku ir nunesza ji 
Nemuną. Viena Kauno draugi
ja jeszkojo buto darbo namams 
neszczioms mergaitėms ir lop- 
szeliui kūdikiams, bet neranda. 
Yra prižadėtas butas, bet sun
ku tikėtis, kad greitu laiku bus 
Kitos mergaites nunesza kūdi
ki in Valstybine Vaiku prieg
lauda, o isz ten per 3—4 san
vaites in kapus.

Amerikos Raud. Kr. dovana.
Amerikos Raudonasis Kry- 

yra atsiuntęs Lietuvos 
varguomenės vaikams dideli 
audiniu, siulu ir invairios med
žiagos transportą. Gautos do
vanos bus dalijamos veltui .ne
turtingiems

Karcsemuose geriau ne kaip 
bažnycziosia.

Mineiszkiai. Linkm.’par. — 
Musu sodžiuje prastos naujie
noj. Vyrai paprato szventadie- 
niais neiti bažnvezion. Tik nu- •
važiavę Tauragousna i>risif>er- 
ka tabokos, degtines ir važiuo
ja namo raliuodami. Jaigu ku
ris neturi pinigu, tai už degti
ne atiduoda javus. Sugriži* na
mo loszia kortomis iki 12 vai. 
nakties. Vaikams mdkyti tai ne 
turi pinigu, tada dejuoja del 
s k at i kb.

Sodžiuje ne vi
gą. Turime labai

i

'1
5I> <

žius

inkurti 
nelaimingoms,

kur dėtis 
in

Lieju vos pilie- 
cziams, neatsižvelgiant in ju 
tautyba ir tikyba.

a jau teip blo
gom mokyto

ja. Dienom mokina, 
nesigailėdama sveikatos veda 
kursus. Jaunimas apsileidęs,

vakarais

Jaunimas 
nesilanko teip ir nepramoko 
kai-kurie net žmoniszkai pasi- 
raszyti. Bet yra jaunikaieziu, 
visai gerai apsiszv ietusiu.

Elektros szviesa Telsziuose.
Telsziu miesto Taryba suma

nė pagerinti miesto szviesa, — 
intaisyti nauja elektros dįna- 
ino maszina. Tam tikslui nuta
rė surinkti nuo,kiekvieno abo
nento po 240 auks. už eilute. 
Tuo budu galima bus surinkti 
in 100,000 auksinu. ■ ■ v 

«■ * 

/ * *

Uždare karezemas.
Viszakio Kudos, Mar., 

Smuklininkams liūdnos dienos 
nes valscziaus valdybos visos 6 
pereitais metais buvusio smuk
les uždaryta. Vienas 'smukli
ninkas net bandė virszaiti pa
pirkti, bet dėlto teko teisman, 
gavo 2 sanvaites sesti ir 2,(MX) 
auks, pabaudos,
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APIE STRAIKA. VELYKŲ MARGUCZIAĮ.
~*1---- -

Randamo visaip aiszkinama 
t vartojimu Velykų szven- 

temis margiicziu, bet tikru ži
nių nėra.

Kai kuriu spejnnm, kad tasai 
isz Rytu sza- 

lics, ir siekia gilius laikus se
novėje.

Sulyg hindtisu gonezos,1 buk 
sutveręs

Henrikis Kurd uždėjo savo 
automobilini fabrikti kada vos 
turėjo 40 motu, o in keliolika 
metu po tam, dastojo milijo- 

I...... Nekurie žmonis to nepa
darytu ir per kelis amžius, ka

1 padare Fordas in 
metu. Susidėjo ant to nenuils
tantis darbas, 
protas.

M ilionicrį^ Ajldiius
t u red amas 

35 metus, o kada daejo 66 me
lu savo amžiaus užlipo ant dy- 
džjausio laipsnio.

Rockefelleris turėjo aliejaus 
dirbtuve, turėdamas 26 metus, 
sut.verdamas Standard Oil Co., 
kada daejo lyg

Ne

. j mis.

meilios, linksmos 
No v ie

tie 1 savo teveliu,

keliolika

Aidublistai noriais 
nėjo visokius 
terp siraikii’riu,

iszmeti-

pasisekimas ir

in Lietuva ant 
szventes. Bet 

Amerike ir

gie pradu jo' bizni
(1arne-

Lietuvoje ir ezionais 
w tos paezios,

ir visados laukiamos.
. nas nusiuntė

seselių ir broleliu; del savo mi- 
lemos pacziules ir vaikeliu, ke
liolika doleriu 
teip linksmos
randasi ezionais
tokiu, ka užmirszo apie paezes, 
vaikus, tėvus ir gymines, gy
vendami ezionais isztvirkime, 
inlinde lyg ausu
tęs pelkesia, gyvendami be jo
kios savžines. Dievo, užmii’sz- 
dnmi apie visa 1 ,

paleist u vys- 1

dorvbia. To

31 metu.
ainžis žmogų 

biznije, tiktai darbas.tiktai
ženklina

kuris
kiems tai piisikelimas \ iesz- j pJlsi|įe|<a p() žmogaus atminti- 
paties mažai apejna, nes pa- :paties mažai
tis ne turi 
ir smarves gyvenimo.

Po sunkiu ir baisiu kariszkn

vilties prisikėlimo

St ovejo du Lietuvei ant
laiku, užėjo pakajus, nauji) Jd*l kampo ulicz.ios. \’ienas isz ju 

naujo g\ \ enimo.. ju gyrėsi kitam,gymimo ir kokia jisai
Musu broliai t e\ ynoje džiaugė-1 naU(|a |Urj įsz prigulėjimo prie
si.isis naujos laisves, bet v ra iri |<ppn paszelpiniu draugvsczhi

ka nemoka pasinaudot jr j 
nes sau per- 

kitaip —

tokiu,
isz tosios laisves, 
stato laja laisvia
laisve kunyszku pageidimu ir 
isztvirkimo, del tuju, tai tam- 

nežino kas taisi laisve, tiejei
Prisikėlimas.
Džiaugėmės ir mes, ezionais 

ant iszejv'ystes misle, apie Lie
tuva, jog gal po daugeli metu 
ir įneš sugrvszime po gyint inia 
pastogių, pasveikindami Tėvy
nių musu su laisvių.

Gal ne visiems bus tos Vely
kos linksmos — kaip visados, 
l’ždarimas kasikiu ir bedar
be, kuri gali ilgai persi t raukt, 
ilginus,
Bet tasai, kuris 
‘‘ g».wL^ valandos

i 4 1 1

ne kaip mes manome, 
czedino ant 

juodos valandos" ne turės 
bėdos su savo szeimvnelia, nes 
ir dabar mokes iždavinet 
sunkei uždirbta skatiką.

Turėkime vilti, jog pavojus 
ilgo st raiko 
kart, lai visus 
nuo visokiu 
kvte linksmai 
kelinio Cbristaus, dorai ir 
krik.szezumiszkai, ka vėliname 
isz szirdies visiems. —Redvste.

3 4

savo

o t noru 
Dievas užlaiko 

nelaimiu, praleis- 
szventi‘s Pri si- 

(31 rista us.

perejs.

/
Su žydeleis kaput. Argi kas 

idant žydai, tiejei 
szventi, koszerinei ir iszrink-

T )

girdėjo, 

ti,

tas per

kada butu sveezeis Vati
kano! Bet teip buvo ant tik- 
ruju, nes p ra e j ta sanvaitia Dr. 
Chaim Weizmann, pirmsedis 
žydiszku sionistu, likos priym- 

Popicžiaus sekretori
kardinolu Gasparri. Kaipgi ko- 
szerinis žydelis galėjo perejt 
trcfnus slenksczius Vatikano, 
negalima suprasti. Bet politi
kieriai nepaiso kokiu budu da- 
siegs savo tikslu.

Isztikruju (’hicagas yra kru
vina sodvba •l 
girnų, nes i 
ten papildyta devinios žudins- 
tos — tris ant dienos, tr tai 
atsitinka mieste, kur palirije 
yra druczei suorganizuota, bet 
žadėtas nuginklavimas bandi- 

, tu ejna palengva 
pasekmes.

t visokiu prasižen- 
in tris dienas likos

ir be jokios

ant a te j vi u

nes laike ligosir insziurinso, 
ar mirties, jojo szeimynele bus 
gerai aprūpinta ir neįmes var
go.

Antras, neprigulejo priėjo 
kiu draugyseziu, kalbėdamas, 
jog yra užganadytas, nes nerei- 

o kaip 
numirs, tai ne bus kam pasi
naudoti isz likusio turto. — Ir 
szuo panaszei sanprotauje.

ke jam niekur mokėt i, 
tai ne

Du medžei szale vienas kito 
auga ir rodos ju lapai vienoki 
ir žieve vienokia, toj paežiui 
žemei suleidę savo szaknis, bet 
kada nuskyni ju vaisiu —- mm 

vieno obuoliai
buna saldus, o kito ruksztus.

Panaszei ir su
Vieno tėvo 
vaikus. Isz veido ir kalbos isz- 
rodo vienoki, bet ju budai tei|

vieno ir kito,

ir su žmonimis. 
ir vienos motinos

savo l)u-
tiek skirtingi, kad

) 
skirtingi kaip tu obuoliu smo- 
kas.

Daugelis žmonių 
duose v ra
nekurie visada daug ka žada 
ir žada atlikt, bet to nepadaro; 
o kiti visai nesirengia ir be pri
žadėjimu gyvena, o darbus įly
dei ills daro.

Teisingai Indiisn mokslin- 
czius pasakė: Nors abuoliai 
ant vieno medžio

i

auga, bet ne 
rasi dvieju vienas kitam pana- 
sziu, teip ir žmonių nerasi kad 
butu vienas kitam budais vie
noki.

Konfiskacije bažnytiniu tur
tu Rosijoi e j na pilnu begiu. Vi
sokios brangenybes 
ymamos isz Dievo maldnamiu.y
Žmonis tuom labai piktinasi, 
bet ka gali daryt? Despotizmas 
kuris pagriebė Rosije už gerk
les, prigialbsti

yra pa-

tam raudonoji 
bolszevikiszka armije, kuri yra 
gerai aprodoma ir maityta. Jo

varas teip nepa
savo padonai s 
su savo krauja-

.Naujas smūgis
kongrese yra užmanimas 

tiesu, kurios

f

nes
invedimo nauju
duotu vale valdžei, isz,varinio
isz Aineriko prasižengėlius

Bilas li-
reprezenta-

Ameriko 
prieszais prohibicije. 
kos priyrntas per 
torius.

Jeigu tosios tiesos butu už
tvirtintos, tai butu 
gos, rustos ir padarytu dauge
li szeimynu vargingais. Todėl 
reikėt u priesz toki bila užpro- 
testavot.

Daleiskime, jeigu kokis Lie
tuvis, pasidarytu sau munazai- 
nes ir likosi snymtas per .puo
li ibici jos sznipus. Jeigu tokis 
Lietuvis ne yra ukesu szio 
sklypo, tai pagal naujės tiesas, 
gali būti atskirtas

• szeimynos

neteisiu-

nuo savo 
ir priverstinai isz- 

' vežtas adgal in Lietuva. Gali
ma dusi prast, kokia nelaime 
mutu del tokio žmogaus priIl
ginant prie jojo prasikaltimo.

Matyt, jog prohibicijonieriai 
isztikruju pasiuto. __ 14

a tsisza u kinius apie
itlant juosius

suarzyt, bet tame ne Imi jokio
pasisekimo, nes slraikierini 
laikosi druezei ir stengs 
elgti malszei.

Asztuoniolika
aplinkinėje
pristatinėjo
d i r b t i a u t p ra s zi m o unijos

\risi mulai isz kasikiu likos je, blizganeziame 
dabru, o
I uriolikos sloksniu, 

diena ir Brahma Prajapati isztisa žmo
gaus amži.

nes
i

is pusi- pnprptis paeina

plovynicziu;
Szamoku 

anglis,
ko rios 

sustojo j

isztrauktais ir siunsti ant pa- 
szaro ant 1‘ftiTntl. Slapta palici- 
je paimlioje kasikius 
nakt i.

Paskalas buk 
l’ajermonai ir kit i bu 

darbo, yra neteisin
gas. l’nije tiži virt imi, buk tiejt'i
darbininkai pasiliks prie 
užsietbimu kad 
knot u.

ĮlIlIllpIlIOlRI 1, 
ai sza likS

i

tais imu

ant pievos iszdesto retai kiau- 
szinius, o
kiauszinius szoka, jei kuri j ti

rą, nei vieno kiauszinio nesuini- 
na, tai ženklu

jaunimas po tuos
, jei kuri į

yra kad juodu 
tarp saves apsives, nors kas ir 
megytu kliudyti. Tas pats at
sitiko 
griovų Eilbertu,
luti inejo visoje szalyje papro- 
tis margiicziai.

Lietuviai taip-pat 
tas ir smagius

»

ir kunigaikszeziiitoi su 
ir paskui la-

turi rim 
žaisles Velvku

Dievus visupirmu 
vandeni, kuris turejes kiauszi-

Unme kiausziny- laike margucziuis musztyn ei-nio pavidalu. m

auksu ir si-jti, ar tai. isz, lygiųjų, arba isz 
padalintame ant ke-1

iszblivcs

fitCik paskui pasau

j ii, ni itii inn, ij^iiijU) H L nu i'A 
I ai imt iniu, musza. vis pasikale-
ne kurio stipresnis.

Vėl, kiti ristina 
ant pievos arba.

r.Rjchter’Q
“PAIN-^

. EXPEUERr
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apsireifikinins pęrfialhno, pirmutinis
3

A,

Knib tik pasirodo pirmutinis :

X. J ir
■ B

reumatizmo ir neuralgijos galimas
GREIČIAIkSf MODERNIŠKI LAIVAI 

GERIAUSIAS l’ATAK-PAS AULD A.
N AIM A S P A S A11E RIA M A S.

Jusu mieste randasi musu agentas.

ln Lietuva, 
Ukralnla ir vIhus Baltikes Valstijas. 
PANNOMA (Kuhimdo tik) . 18 April
UAKOMA
Kubinei) $130,

Lenkija, Rusija, Latvija,

bonka l’aln - ExpcJlerio, kurią

• :

Brooklyn, N. Y.

jun purkatOj butu pažymčta Inkaro 
Kaina 35c. ir 70c> vainbaženklin.

z aptieko8O arba pan.
2 a F. At). RICHTER A CO. VA. 104-114 So. 4lh at. 
JrK>‘ Brooklyn, N. V.

; tad naudokito f,itą patikėtiną namini / Tin I nlr< A .. >4 * I - ! .... 1_ ? t _ .1 !-■ 2 1- « . ! a
6 na
< vaistai /ersitikrinkito, kad klckvio-

-M. «M» H H «M» «M» «. «* <■» «•» *.

IN PILIAVA
IT:i< IIAMUUltGA

I .enk u
Puikiausi Nauji “O’’ Guriaiviai. i

13 MoJhuh 
Treczhi klesa $103J>0 

lax $5 extra.
VIa Cherbourg,

Liverpool ir Glasgow.
Southampton,

t ARM AM A 19 April

>

pievos
; lio kiauszinis prasiveres (alsi- miiiksztos žemes, 

dares) ir isz jo aukso dalies už- 
dangaus slogs-

sa v o
ir ilgai st rai

Dydesne didis nemuštu pri
stojo prie unijos, per ka iszka- 
simas minksztuju augliu ženk
li vai susimažino.

t ’onilellsvilles 
sugryžo prie darbo 4(H) darbi 
ninku. \\ indbure siisiorganiza 
va uuije per ka nemii.-zko" ka 
-yklos sustojo dirbt i.

Beehlvy. W. \ a.. vienas an 
lotasis nepi igiil’mtis prie imi- 

kada va-

aplinkinėje

gimė septyni
niai. Lyg sziol Rytuose gyven
tojai turi paprotį dalinti kiau- 
sziniiis, kaip gimslaticzios gy
vybes simboliu, Nauju Metu 
dienoje. Tas pats dar yra daro
ma ir Persijoje. rfoje dienoje 
šilini ineja
žiai iszpiiosztus kiauszinius. O 

ten szveneziami 
la i ke,

ir Persijoje.
vieni kitiems gra-

kuomet musu 
senoveje, 

kiauszinia i 
vartojami prie dideliu

pamena 
szveneziu ypa<‘z Neužkliudant Koridoriam*.

Ekskurci.ia su palydinu nu lumekeijiiN 
prie Southampton in Danziga, Pllnva 
ir l.ilumi:

Į M Al RETAMA 25 AprilaiiN, 141 .MoJatiN 
AUIITAMA 2 MoJhun ir 23 Mojiuis 
Per Anglija ar Hamburgą In l)an*ziga 

hi IJbnva $107. 'fax C5 extra

margiieziiis 
ant lygios 

taip-pat. da
roma isz laimikiu. Kasgi nelie

tuos smagius laikus 
I Jotu voje,

szvenles Velvku !
Lietuviai prietaru su nmrgii- 

taip kaip neturi. .Jie in 
lokius tamsius daiktus neliki.
< H, I i k sau ramia i

SenovejV butą 
prietarai, bet jau dabar baigia

A ra daug apie 
Velykų margucziu

ežiais

t iek.
pažaisti ir 

dar keli

ARAGLAYA .
V 1ST R IS. . 
y h . .
\ Al BAN .
OROI’LSA

oa Balandžio. | 
. 20 Gegužio, t 

. 17 Birželio! 
LiofioM t. f

2I> Ihilnnd. |o Birželio | 
ORBIT \ . 13 Pi ru/. 21 Buleiidzio i
oi:m na .

Ticjiia i
Graužiu

$100.50.

mi pamirszti.
paproezms

tarpe kilu taniu, bei tegu liks 
ant toliau.

<r
jos likos paszaula>
ž.iavo su savo draugais in mies
tą.

Kada straikas pa>ibaii 
niekas negali inspeti, nes koih 

da rbi ni nka i nežino.
» 

nuomones.
kaip .’41

st l aika? I ai

panijos ir 
Nekurie yra to>io> 
jog ilgiau nepra.-itens 
lierni.

Kaip Im^, reikė
įeis, neklausyt i 
rie valkioje;-i 
kursi uidami 
-ukelimo maiszaeziu ir pameti
mo unijos. (leriau 
let ir klau.-y I i ka

I ARM A l’H.I I.

t

buli kaili 
;ilaloriu lui 

aplinkines.
ant

a;

1’° 
darbininkus

• malszei so
kili kalba.

GS akvriu 
gi i rios

Parsiduoda farma pigei, 
visa ūke aptverta, l't akeriu 
tmiszko.) upelis teka pro namus, geri 
budinkai ir vanduo suvestas šluboj 
tvarte ir kiaulininke, labai vigadlinga 
(ik 25 miles nuo Phlladelpliijos vidu
rio miesto, szale paika nuo Philadel- 
phljos iii Readinga važiuojant, teipos- 
gi Ir st ryt-karls arti mokslaine vai
kams gale lauko. Del platesniu infor
macijų kreipkitės sziuo antrasziu be 

(Ūkininkai ne straik.uoje, tu- 
(M.2)

\ amino su vest as

agentu:
ri ko dirbt ir ko valgyt.)

C. J. MAJAUSKAS.
R. D. No. I, Collegeville. Pa.

kis rusiszkas 
sielginejo su 
kaij) Leninas 
gereis.

Apipleszimas bažnycziu ne- 
vos ejna del naudos iszbadeju- 
siu. Bot kiek isz tujų apiplesz- ’ 
tu bažnytiniu turtu passegs 
niirsztanczius! Isz kur soviati- 
nei delegatai in Genoa aplaike 
pinigus ant iszkeliavimo in Ry- 

užmokejimo kasztu ir V*ga i r i 
bankietu. Žinoma, kad ne bu- 
maszkoms atspaudytos bilijo
nais, kurios ne yra verties 
žiupsnio tabako.

Visas Gemos posėdis nepri- 
gialbes Rosijei pakol Rosije 
pati nepasirengs ant užvedimo 
paredko ir geros ( aidžios. Api- 

bažnycziu parodo, 
jog Moskvoje ne yra jokio pa
redko, nes pakol visokios szu- 
nybes kiszei ir vagistos neapsi- 
malszys, patol Rosijoi geroves 
ne bus.

Rosijei

ploszimas

v ra

Cenzūra teip suspaudė gerk
les lietuviszku 
iszejnaucziuju Lietuvoje, jog 
tiejei kaatejna in Amerika nie
ko savije akyvo ne turi. Tsz 
gyvenimo žmonių kaimuosia ir 
apio valdžios darbavimasi nie
ko nesiranda.

laikraszcziu

Nauji Metai 
apie la
Velykos esti. Ryme, 
margyti spalvoms 
buvo
puolu dar jas pradedant.

Prancūzu raszytojas Moricr, 
savo viename veikale 
kad Velykų margiieziu papro- 
tis siekia l’enieijomi laiku, ku
rie garbindavo savo vieilil die
vaiti kiauszinio pavidale.' Su- 
lyg ju nuomones, naktis, kai| 
visu daiktu 
kiauszini, isz kurio turėjo kilti 
visa žmonija.

Pas senovės 
pat kiauszinis 
garbinamas.

raszo,

Asz
kau r

)O

pradžia, užveisė

germanus laip- 
dideliai buv

Pavasario laiku 
buvo szveneziania
vasario’ ’

o

* szvente pa-
deivei “Isaster.

Kiauszinis reiszke to viso sim- 
visi spalvuotio buvo 

raudonai, kad intikt i Dollar ar
ba 'l'lior (1 ietuviszkai reiszkia 

lietaus ir

boliu,

Perkunas.) jis buvo 
audru d’evailis, ir visas raudo
nas kaip liepsna.

K ii i sako, kad Velykų mar 
isz A usl rijos.
sz: i n t litelyje

kokia kunigaikszeziute Marg;
iszsirinkus sau mylimąjį 

bežaiz- 
marguezju žais-

Mat (oje szalyje, Velvku 
s su

gucziai yra kilę
Szeszioliklamo 4

I •

ruda
l'Jiimanueliii Eiliberta 
dama szokyj’e 
lejt'.
ant raja diena buvo paprot į

Būdavo,

KUR BUNA.
Aiiiynas Karanatlskan 

liv(» f,zvoj;erio Joną Paltanavi-j.zvogerio Joną
pairs/,-

ežiu, apie 18 melu adgal gyveno Ma- 
lumoy City dabar nežinau kur. Jeigu 

ji. malonėkit praneszt 
(t.

kas žino apir
už ka busiu dėkingas.

A. BARANAUSKAS,
G*>7 W. Maple Si.,

32)

Mahanoy City. I'a.

Mano broliai Julius ir Tanias Ruk- 
szteliai, paeina isz Vilniaus Red . Tra
ku Apskr, Dangti miestelio, pirmiau 
gyveno Philadelphia, dabai- nežinau

miestelio, 
daba r

kur. Jeigu kas žino apie juos meldžiu
u už kn Imsiu dėkinga.

PAIMTA RUKSZTKLIU.
R. R. No. 3, W. F’rankforl, III

piane (1.32)

Laivakortes Vcl Atpigo
In Klaipeda .............  $107.00

I; In Liepoju....................$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $100.50

( War Tax $5.00)
Pifigu Siuntimas in Lietuva

Žemiausiu dienos kursu.
į Pinigus Lietuvoje gauna ar- 

j i eziausiame paszte laike 25-30 
j dienu.

P. M1K0LAINIS,.
Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

I

t

• 27
( h t i ofiti r

11 nmldirn.
N < raVisos

I

i n
Southampton ir

at-'kil ios kajute
exl ra tiiokc: ežiu

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

[sANDI :i:SON SON Lie Ar< -it . !
2« BKOADU \ V.
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Asz M.iiamiz.a.s Katnaranckan, 
icsz.kau Tol ra l)nuk.
R(’(l.. Rumbonhi Para.. 11 motu Ame-Į 

avarini reikalą, isz Lietu- S

I ISZ
pa- 

Suvalku

rike. Turiu
vos, meldžiu atsiszaukt.

M KAMARALCKAS,
711 Wilde St., Dvi roil, Mieli.

Motiejus Juodagalvis, paeinantis isz 
Vilniaus red,, Sxveuczioiiiu npslo’.. Ig
nalina stotis Užusztles kaimo. Tegul 
atsiszauke ant

M.

i les kaimo, 
szlfokio adreso:

J uodaga 1 vieno, 
Marianiooles 
tas. Laisves 
Lietuva.

Jaigu kas apie ji žino, tegul jam in- 
teike szi adresa 0.31)

Suvalku 
Kalvarija 

at ve prospektas No.
a Į >sk r.,

red . 
mil's-

2 i).

SKAITYKITE “SAULE”

lt*

L?
'j y! (A KuCU

ikiaysziniais žaisti:

nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies ir

J
F

y

B AL L@BAN0
T***- m'1 ’v m 1

augščiausio laipsnio dirbtuves.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company

LOPAC

Tamsta gali gaut “Ball-Band” Batus, Himiner ir 
Lopac; spalvų baltos, raudonos arba juodos. Temyk 
kad butų Raudona Roplys kada pirksi.

460 Water Street, Midiuwaka, Ind. 
“Namas, kurių, moka milijonus už laipsnį.

akmens negali įpjaut ar įplčšt jo 
'■ A

■>?

■ ) ■.

is tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainosc. 
Tamsta nereikalauji pirkt naujus batus dažnai ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi 
“Ball-Band.”

ii ‘Š

Padai “Ball-Band” yra skyriumi ypatingai maineri- 
ams; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršus 
čcvcrykų del jo apsaugojimo ir yra taip sunkiai

L, U
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L, v ) fr :U

Tai ženklas
U
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Mainerio čeverykai su 
tvirtu padu
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ATPIGOLAIVAKORTES
1N KAUNA Anwerpa Tiktai $104.85

IN LIETUVA
DA DAUGIAU

>
I

Ir Rotterdama_________ ;______
galės Pigiausiai ir 1'uiklanslai

Inslalga, aut
j'l’ttkslaucz.iiU lietiniu ir Liclinaleziu
f sugrįžti in 'levine per musu Didžiausia Lirtuviszka 

didžiausiu ir g iTlczmiisiii l-kamininiu laivu, tiesiog be persėdimo!!!

LahiikorleN pnrdnodani 
ant i isti linijų tirsog in f 

PILI A V A
( K a: a I lain zi us)

Ii L \ I r E D A , 
l i i: r o ,i u,

II A U B I R G A, 
'I ILZE, I.HHU NVS ir 
m’siih kilus purius ir 

'įniršius. Rasz.vkitc 
LlJausduini rodos kaip 
pliglniisid ir [inlogiausei 

suguži i in I i(‘lu>n, o 
d/,i;u:;’slles iip'ttn ja la
bui tmbmtlas žinios.
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Laivai in Lietuva Isz- 
platikv kas antra diena. 
IszKaunaine I'asportus 

taksu pu lindimu*,
lt keliavusius Isr kitur 
patinkame ai)t stoties* 
I rlstatoiuc bagažo ir 
palydime ant laivo. Pri 
rengiam viską kas rei
kalinga kelionei.
SII NI’ZIAME PINK! 
IR
( IMINĖS ISZ LIETU
VOS IN AMERIKA 
M OGBEU'ZJAl’SIA.

I’ARTRAIKIAME

Lithuanian Travel Bureau •(
’136 E. 42 nd St:

E

International 
Travel Bureau 

' (Dbi)t Mi) ' ' NEW ‘' YOfck; fe t
I

EXTRA! Kas Naujo! “Cuckoo Clock

VYRU
LIGOS

*

r

H)
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n
»

.kigu reikalaujate gero laikrotlp, pirkite 
szitu su gaiduku, yra lai geriausias Ink rod is. 
Via padirbtas isz. geriausio matcrijolo, yra 
grąžei isz. meilžio iszpjautytas. Vidutei yra 
padirbti idant laikyti gerai ezesa. 
rodj klės 

mažas

Virsi
yra mažos dinukes Isz kuriu isz-

eina mažas gaidukas ir pagieda valandas. 
Jis teipgi pasirodo ir pus-taianduosc. Szis 
laikrodis t^o lik kad yra gražus daigias bet 

reikalingas daigias, gvarantytas ant 25 
ir atvirai galime sakyti kad niekas 
negali jumis toki laikrodi parduoti 

už. tokia maža preke, nes yra veidas ne ma
žiaus kaip $25.00 bet mes pastanavijonu* 
parduoti tikini už $9.75. Tik pamlslikit 
apie szita preke! Todėl nelaukite nei mi
ntuos bet naudokitės isz progos. Prisiuskite 
mumis tik $1 rankpinigu, reszta užmokėsite 
kada gausite. 'I’eniykito jeigu jumis siūlytu 
pauaszu laikrodi už pigesne preke tai gal 
yra ne tokio gero padirbimo. No laukite 
bet orderuokite tuojaus, adresavokite

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Using A ve.

le 
met u. 
kitas

kaip $25.00 bet 
tikini už $9.75.

SĄLI*J£>
Dcp. 23. Chicago, III.

— 1 <Mi 1

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktarai 
Pittsburge. Jisai mokinosi, Varszavoje, studijavo bcgljo 32 
motus invairias Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodiuima kraujo ir Bllpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas pa- 
oinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatlsz- 
kul. per laiszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba. Rusiškai

> ir Lrnkiszkal.. (Misos valandos nuo 9 ryję Ug.Ę yąkjare

nu. KOLER -

Nedeliomls 9 Iki 2 poplot.

- riTTSniniGH, PA.038 PENN AVĖ
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Bažnytaito B. giedojo links
ma giesme Velykų; ant dydžio- 
jo altoriaus daug žibėjo žva
kių. Ant veidu susirinkusiu bu
vo matvta linksmybe. Prie du
riu po vargonais, klūpojo ko

tai senyvas žmogus ir
karsztai mokiesi, ba net akyse 
buvo matyt aszaros; buvo jis 
ateigis, ba katrie stovėjo ne to
ji jo, tai nuolatos žiurėjo in ji, 
o kada ėjo žmonis isz bažny
ezios ir iszsipyle, kaipo by t li
kos isz avilo tai brolis su bro
liu. kūmas su kuinu, kaimynas 
su kaimynu szirdingai sveiki
nosi, o jis tiktai vienius, kaip 
sierai a iszejo isz bažnyezios, 
prisiartino prie seno ubago 
SzluKtiezio davė kelis pinigė
lius ir paklauso ne drasei;

— Pasakyk man tėvuk•H1

da gyvas tam kaime

»

k e Szhibaitis, 
Spa lūs 
apsiženijo su

Vincas

v*

4

■f

hį;

M'
L ■.

neji gaspadoi 
gus drasei

ar, 
Morkus 

Spalus? O, žmogeli! jau suėjo 
du metai priesz Velykas, kaip 
guli po žemele.

— O jo pati! - paklausė ne
pažinstamas drebaneziu balsu.

O! ir ji nebage jau numirė.
Sunkei atsiduso nepažinsta 

mas, nes už valandėlės vela ta
ri’: - Tai gal isz ju ne vieno ežia 
kaime nesi randa ?

O kas tau sake.’ paszau-
- szitai Jonas

gaspadoriaiije.
dukterį' striel- 

cziaus ir iszsikele in kele iii ki
ta kaima, o ana, už kalves 
grinezeje, buna Katre \\ ižiene 
duktė nebaszninkes Morkienes 
isz viro; nes del ko teip klausi- 

? - paklausė uba-
žiuredamas iii akis 

nepažinstamo.
— Ba ve kitados sena Mer

kiene pažinojau, atsake leisda
mas akis žemyn.

— O gal ir jos su nu Szymo- 
na, ka tai ji Spalis iszgujo isz 
namu ir nebagas su lazda ran
koje iszejo in svietą ir jau bus 
apie* dvylika metu, nusijuokė 
senis ir drebanezia ranka atki- 
szo idant pasveikint pribuisza, 
ba tai buvo tas pats Szimanas. 
Ir pasznekejas da valandėlė su 
seniu, nuėjo tiesiog in kaimu
pas Joną Spali.

Szeimyna ir gaspadorius jau 
buvo sugrįžę isz banyczios, o 
alkani vaikai apspyto motina, 

nes ant pažiūros 
geros moterisz- 

Joniene nuėjo in kamara 
a t nesze ragaisziaus ir vaikams 

vaikai

isz bauvezios.

pasiredžiuse, 
neiszrode ant 
kos.

padalino, vaikai godžei rijo 
net springo. Ant stalo pastate 
<lesz.ru, koszelienos ir visokiu 
mesu, žinoma kaip ant \’<dyku 
sodo gaspadorius prie stalo su 
užpraszytu kaimynu; tanu* ine- 
jo nepažinstamas ir g 
garbino Poną Dievą, 
žiūro ant 
nam ant mislies m

ražei pa- 
Visi su- 

ateigio, nes ik* vie- 
atejo idant 

praszyt valgyt pribuisza.
Jonai! - tarė už valandė

lės Szimonas, - ar manes ne pa
žinai ?

Jonas isz paniurti pora kartu 
dirstelėjo ant jo 
prakalbėjo.

— Tegul tau Dievas pade
da gyvent asz szitoje grinezio- 
je gimiau jr prie savo teveliu 
augau.

— Kam ežia teip ilgai pasa
kot, - pertrauko nedoroi Sjialis. 
Esi Szimonas Avižius, sūnūs 
mano rnoczekos, ba pabėgai isz 

nenorėdamas prie tėvo 
nes jaigu

gaut, žmogeli ne tro- 
pijei, ba ir man beda: vaikije, 
czia vela pavasaris, o ant galo, 
jaigu norėtumei, būtie pas ma- 

už bernu tada
szmotelis duonos ir kokia ser
mėga del tavos.

— O kur padėsi Grigaiti ? 
insikiszo pati, žinai su svetimu 
daug geriau ne su savu.

— Tai norint pavelykit per 
szvente pabūt, o paskui keliifti- 
b’iu isz kur atleliavau.

— Juk galėtum, nes asz ry
toj ojnu su paežiu in kita kaima

nes žodžio ne

r*»

r p

mus
dirbt;
idant ka

prie 
atkeliavai

ne atsirastu

- pas savo broli in sveczius, ta
da tau butu nuobodu vienam.

— O gulėsi alkanas? - pa
klauso .Joniene.

— Mariuk, ejkie in kamara 
atneszkic kamputi duonos ir 
szmoteli sūrio, to ka guli sky
rium ar supranti ?

Mergina iszbego iszpildyt 
o Szimo

Acziu

už toki

baszninkas tėvelis

1

šakojo trumpai del sesers, jog 
in metus po iszeimui isz savo 
gimtos vietos gavosi pas tur
tinga maluninka, kuris jau nuo 
keliu metu buvo naszliu ir gas- 
padoriavo su savo vienatine 
duktere, Juze, patogia mergai
te ir greita kaip stirnaite; jog 
jam ta’Juze labai patiko, o tė
vas matvdamas M-
neatszalus prie manės, o Szi
monas yra geru darbininku, ne
norėjo gint dnkterei vienai mei 
giliuko ir apženijo su ižguitu 
siemtuku: jog 
ra metu laimingai 
Dievas atėmė pora kūdikėliu 
ir jo mylima paežiu Ii' numirė; 
ne ilgai trukus ir senas malu- 
ninkas su.sziuo svietu atsisky
rė, o Szimonas pats vienas vela 
likos ant svieto, 
rint da karta 
gimtines szali 
da ne užmirszo apie ji. Locnai 

persta tysime 
vaikai

‘S,

jog ir duktė 
manės, o

gyveno per po-
» nes polam 

o

užsigeidi* no- 
at lauky tie savo 
ir dasižiiiot ar

szventes.
rink! - paszanke

< r

jog liepiau 
ragaisziu ra

tili ant lentv-

prisakymu motinos, 
nas apsidairęs tla karta po 
grineze, prakalbėjo: 
jums už duonele, ba, gal buvo 
sznn pažadėta, acziu
vieszima o da ypaez grinezeje 
ka jusu tėvas sieratoms iszple- 
sze; žiūrėkite, jog asz jusu pas
pirties ne reikalauju, - ir nusi
juosęs diržą platu kuriam bu
vo pilna sidabriniu pinigu.

Kada pamate pinigus, t ne
jaus veidai atsimainė, o Jonie
ne prakalbėjo pirmutine trauk
dama už skverno: - Palaukite 
tiktai Szimonai, gerai sake ne- 

, jog buvai
labai staigus, seskie drauge ir 
valgyk ka Dievulis davė ant 

Mariuk! Iiei Ma- 
ant dukters,

nes ta jau grižo su kampueziu 
duonos ir szmoteli supelijusio 
sūrio, o Jonieni' tuojaus pa- 
szauke: - Neszk adgal tu kurti
ne! ar ne girdejei, 
at ni’szt ie dvdeli 
dzinkoms, ka 
uos.

Mergina akis pastale ir žiu
rėjo kas su molyną darosi, su
grįžo adgalios, uos kada atėjo 
in grineze su ragaieziu, jau 
Szimono ne rado, ba inszirdes 
žmogelis ant nedoraus Jono 
trenki' durimis ir 
ant kalves 
sesuo su dvejetu 
tu, apie kuria girdėjo nuo senio 
Szi ubai ežio.

Katre ne pažino savo brolio, 
buvo ji jauna mergina, kada 
Szimona patėvis iszvijo, tai ne 
dyvai, ba isz pometes iszvese- 
jo. Meilei vienok dirstelėjo ant 
ateigio, 
slenksti 
velysi gaspadyn

rižo neįgalios, 
grineze SU

ėjo t iesiog 
kur gyveno naszle 

mažu siera-

tas pęrzengo 
Ar ne pa

kada
paklausė:

valandėlė nu 
vargusiam pakclevingui pasil
sėt, ba žinoma sziadien szven- 
ta. tai ne noretau toliau traukt.

i) kodėl ne? senkite, o 
isz kur Ponas Dievas veda.

O isz toli gaspadinole. 
ba jau ketvirta nedele kaip ke
lionėje; turėjau kitados tėvu
toje szalije, nes jau senei numi
rt'.

Q

sau
Kat res, 
prie dedi 
ko pasiliko j u 
ir apekunu. Augo-gi sieralos 
sveikai ant garbes Dievo ir 
naudos žmonių ir kada užaugo 
turėjo puikia kolonija ba Szi
monas m* ilgai laukes, nupirko 
szimta margu lauko o kada 
jiems. Jonai isz savo vaiku ne
turėjo džiaugsmo
Iszpleszti namai nuo Simono ir 
Katrės mmjo kasžin 
kaip priežodis sako:

Svetima pik)ce Aut 
ejs.

džiaugsmu 
prisiglaudo 

kuris tai nuo to lai- 
ueriausiu levu 

Ango-gi 
garbes

senai vėjo.

kur, ir

jjrro no

VELYKOMS 1922.

Tau triumpa ak giedok
Dievui Tėvui.g{irbc duok 
tlž Jo Simu ijnielaji,, 
Szen in svietą siunstajl, 
Ir už Jo Sdnaus mirimą 
Szyenta ir prisikėlimą. 
Itpirkimo darbas tas 
datavai jau atliktas, 
Smertis Kristaus apgalcts 
Ir, po kojoms jau padets; 
Pats dangus tuom atrakytas 
Ir per tai tu iszganytas. 
Tezus gvvs, jei vieryji 
Tei in Ji tikrai tiki, 
Nors ir mirsi, tiktai, 
Kristus pats tau sako sztai: 
Tu numiręs, ne pražūsi 
Su manim bet gyvas busi. 
T ei tiki in gyvąjį, v 
T ezu savo mieląjį, 
Tad tada tikeiipi^ s^is.

ratavai jau atliktas,

Tezu savo mieląjį

laiptavę del Kristaus jis.

SAULE

i>«ii

i

4

M1;

r

TARADAIKA.

Visi kiauszius' kule,
(riedėdami A liulėjo,

A’ra tai tikrai szvente linloma, 
Tik ne <

Ne
lel visu ir ne visada.

visi džiaugtis gali,
Ne visi turi vienokia dali,

INrs
M lestuose*

kaip katruose, 
dydeliuose, 

Visko stokuoje.
Ne tiktai mesute.-. 

Nes kaip kur ir duonutes, 
Del tokiu tai ne \'elykos, 

( lydelio vargo dienos,

>{4

A
•v,

,x

VELYKOS. a
♦> JjĮ

Velykų Lelijbs

Tik lmvo praėjus labai szalta 
ir sunki žiema. Maistas buvo 
labai brangus ir augliu sunku 
gauti. rr<‘isybe, darbo darbinin
kui buvo užtektinai bet gyve
nimas taip buvo pabranges kad 
doleris tikrai tebuvo
tik puse. Visi, kurie žiurėjo in 
viena duonos uždirbėjo atjautė 
ta sunkybe ir melde Dievo lai
mingai žiema pi'aleisti. Bet vie
name miestelyje gyveno szei
myna,

vertas

kuriai
Szeimininkas

resno-

gyvųjų

J'iktai
() ir streikai

Tai pinigėliu nekuriem> 
mažėjo,

tižo jo.*
SU

Del tokiu lai ne \’elyko", 
lydelio vargo dieno:', 

mat Amerikas, 
Ni'sigaili biedno niekas.

Ne vienas be vargo neapsiėjo. 
Visokius laikus ezionais tu

ri‘jo,
Isz (o turi mokslo gana, 

Ir dabar atsangiuu gyvena. 
Laike szventes parimu neda-

rikiai
r n

r i' ( 
lai

Jėzau tu 
Ir.numirusiuju, 
Tų už mus kentėjai 
Kryžių neszti ture jei, 
Savo ant pecziu; 
Viską tai Tu atlikai, 
Nekalt s būdamas už kaltuosius 
žmonis ne 1 abuosius. *
Ka žmogus prarado 
J tižus vėl atrado, 
Savo smertimi 
Pekla pergaledams, 
Ir po kojų (ledams 
Smerties giltino.
Todėl jau gerai žinau — 
Jis laimėjo 
Su Juom pergalėsiu.
J is isz grabo ėjo 
Tuomi laimėjo, 
Traukti ir mano 
Per tuja >mertelnysta 
Iii laja karalyste, 
Kur J i>ui drauge' 
Su visais Jo atpirktais, 

subun in tevony>te 
draugyste.

Meile tobuliausia 
I)yvine dvviniausin 
I nii buna 'Tau. garbe;
Meile negirdėta, 

pradžios dar svieto, 
'Tau būna szlovo. 
Už visas Tavo kanezias 
Ir už smerti, .Jėzau Pone, 
Buna 'Tau padekavono.

asz laimėsiu
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FARMOSt — PARMOSI

rykite,
(I rąžei užsilaikykite. 

'Tegul žino jog Lietuviai, 
Užsilaiko gana gražiai.

'Tuom saC’o vardu pakelsime, 
Ir nuo visu guodone aplaiky- 

sime.
Asz ir namie .sėdėsiu, 

Savo senatvei jiasilseti duo 
siu. 

gerkle pablekiuoti 
galetau geriau dainuoti, 

namines

1

(t.30)

Tur(u 108 fnrrnas ant pardavimo, 
didžiojo! Lietuviu ūkininku kolonljoi, 
kur yra 483 Lietuvei pirko farnaas. 
Czia yra labai geros žemes molis su 
Juodžemiu. Tinkamos del visokiu ja
vu.

Parduoda farmas su gyvulels, pa
dargais ir apsėtais laukais. Parduoda 
farmas ant lengvu iszmokejimu. Rei
kalauk farmu katalogo.

A. ŽEMAITIS.
R. 1, Box 17, Fountain. Mich.

VILTIS PLIKIAMS.
Arabiszka Mostis yra tikrai pasek

minga ir kas prisiuns keliolika stem- 
pu ir savo adęesa tai aplalkys trtjn 
arabiszku gyduolių dykai. Rausykite 
ant szio adreso Dr. Jin b co, 23fr Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurie yra 
pus-plikial arba yięąi yra nuplikta. 1.1

I Juosiu
Kad

Žinomu ir truputi
ižgersiu,

Pas savo kurna nuejs.iu
Meilei pasikalbėsiu,

Ir tokiu budu szvente praleisiu

K 9

Kas tave taip into 
ja, — klausė Cyrilis.

— Tasai gražus paveikslas
— atsake Jonas.

Asz ir jas myliu — kalbėjo 
M11 su sze i 11 iv 11 o j e y ra 

paprotys kas Velykas pastaty
ti lange papuoszta prisikėlimo 
paveikslu. (Ii rytoj Velykos.

Ta vakaru Jonas papasakojo 
sayo motinai apie gražu pa
veikslu papuoszta gėlėmis.

Ar tikrai tasai buvo pri
sikėlimo 
jo motina 
sunkiai dūsuodama.

— Kas yra, mama, — klau
sė Jonas rūpindamasis.

— Kio... niekas, — atsake 
motina. Bet rytoj asz turiu eiti 
su tavim 
veikslą.
Jos akvs buvo skaisezios ir 
Jonas matt', 
nesze jai vilti.

Nii'kados nt'buvo
žios dienos, kaip per ta^AA'ly- 
kas. Jonas ir jo motina eitlami 
namo isz bažnyezios bnyo ne
paprastai linksmus, nors ir ne
turėjo puikiu tlrabužiu kaip 
kiti.

J ie a rt i uosi prie 
namu. Isz tolo jau matėsi 
žus namas 
ir langas

__ T
ir gėlės,

( \ rilis.

apie

i

POTTSVILLE, PA.

BALTRUVIENE.

visko buvo užr 
t(‘ktinai. Szeimininkas buvo 
bankieris ir jo szeimyna buvo 
turtingiausia miestelyje. Vie
nas langas szios szeimynos na
muose visados buvo puikiomis 

papuosztas ir vaikai 
isz

paveikslas — klausė 
lygiai isigandus ir

Mes per smėrti ir rabata 
Ten in amžina gyvata. 
Jėzus prisikeles jau 
PrirJkialk ir tu tepjau 
Lik grieku szarkus grab 
Ir. kas teip slogin tave, 
Jei laiku tam susiprasi

Taip provijo Szimonas, 
Katre su matomu rupescziu 
triuši* grinezeje, ant galo stojo 
priesz ji su kruzelu pieno ir 
szmoteliu duonos ir ne drasei 
padaxe broliui tardama: 
boezyk mielas sveteli, jog per 
taip dydele szvente toki valgi Tąi tu gyvąjį surasi, 
paduodu, 
jog nieką 
turėjau szmoteli mėsos, nes tie 

ėdimai pa roja isz baž- 
suvalge, - ir parode 
vaikiuku. Be-to, - pa- 

linksmai bėgdama in 
spyntute, szitai turiu da viena 
kiauszini; yra tai paskutinis, 
ka mano viszteles padėjo.

sveteli, 
už kuriuos 

mėsos

provijo 
su matomu

du maži 
nyezios 
ant savo 
szauke

o

Pra

nes Dievas svietku, 
dauginus ne turiu;

Su- 
ba pardaviau 

druskos ir 
pirkau,

Bet kas nor tuo pradėt 
Savo .Tezu jęszkinęt, 
Svietas niekin Ji ir peik 
Sako: mums Jo pereik*; 
Teip, tokie svieto žmonis 
Virsta in dydelius pagonis. 
Oi ir musu gynime 
Mylims musu Vieszpatic, 
Sitai tave ak, gerąjį

gėlėmis
eidami isz mokyklos dažnai 
sustodavo pasižiūrėti in 
kurios primine szilta

vienas
;eles ir visados susto-

Turtingo ban-

gėlos, 
vasara.
bernai! is

ir pamatyti ta pa-
I

Ypatingai 
mylėjo g. _ 
davo pažiureti. 
kierio vaikai ėjo iii ta paezia 

jis lanke, bet

jis su jais ne

isz Dievo 
Jo levas mirė, 

jis dar buvo kūdikis ir

kali Velvkos at-

taip gra-

bnnkierio

Gana jau kuinai nustok dai
nuoti. 

Duok ir man biski paszpiliuoti
9

valgyk
kitus
trupini
teip nebagelei prisipasnykavo 
per gavime. Tai pasakius pri
glaudę prie saves kūdikius, 

nulupęs
landė prie 

szimonas

ba ir

o 
kiauszini, 

supjaustė peiliu, ir prakalbėjo: 
Na, kada mane Ponas Dievas 
atpesze in jusu grineze, tai pa
sidalysime tuo szventytu kiau- 
sziniii ir velykite man giliuko 
o asz jums mano gaspadyn
idant duotu Dievas sulaukt ki
tu geresniu ir linksmesniu Ve- 
I v k u.

J

Musu Iszganytoji, 
Nbr jau povisam prastoti 
Ii4, isz naujo kryžiavoti. 
Bet todėl asz sakau 
Nusiduos ir mums taipjau, 
Kaipo žydams anoezes 
Kad nusidavęs isz ties, 
Jus užnyko pikti žmones 
Piktesni ir už pagonis. 
Gialbek Jėzau mums’padėt 
Ant saves paties laimęt, 
Diiok tave jeszkot ir rast

mokykla, kuria 
jie visados buvo taip gražiai 
apsir<mg(‘, kad 
drįso susipažint i.

Jis isztikro buvo 
net nrtinguju. 
kada
paliko jo motinai, kuri sunkiai 
dirbdama ji užaugino.

Bet .Jonas, nes toks buvo jo 
vardas, savo linksmu būdu ir 
pasekmingu darbu mokykloje 
labai palengvino ir nuramino 
jos liūdna gyvenimu, 
nai papasakodavo 
gėlės, kurias jis

Acziu tau sveteli už ge- 
velijima! nes isz kur ten 

vargingai naszlei mislyt apie 
tu laime, - tavo Katre, - o jums 
tegul Dievas laiminu ant kožno 
žingsnio, dūdavo žiūrėdama in 
akis nepažinstamui.

Szimonas no
giau susilaikyt ir paszanke: - 
Katriuk! Dievas jau nian davė, 
ba matau savo goriause sesute.

— Del Diovo! paszanke Ka
tro, imdama sau už galvos, tai 
tu Szimukai,

ra

galėjo jau ii-

oj kur tavo Die
vas iki sziol laike f

Czia musu pakelevingas pa-

ir daržas, ant 
su paveikslu, 

kaip Jonas praeita

ži not, jog viena gyvenu 
O triūso gana turiu 

Reikė apsivalyt, 
Szio to apsirupyt.

Koszelinos jau turiu, 
apsiejti negaliu.

Na ir kiausziniu primarginau
Ka nuo geru kumueziu gavau.

Ne ilgai namie busiu
l’ž poros

iki be tos

m

>

J

Duok laiku mums susiprast, 
Tave garbint ir mylėti 
In tave tikrai tikėti. 
Ak miels Jėzau, jau pareik 
Ir szi svietą vėl bent veik,
Ir prikialki tad visus
Kapuosia bemieganezius, 
Nors in valanda dar kęsim 
Pas tave Velykas szvensim, 

___________ — K. L.
AR NORITE DARRO1

Jis daž- 
jai apie tas 

matydavo ir
*

nesyki prasze jos eiti pamaty
ti ju, kada jie eidavo in baž- 
nyczia, bet visados kas nors 
juos eme kitu keliu. Žiema bu
vo labai sunki szitos neturtin
gos naszlos name 
lauke pavasario.

— Kode! tu, 
labai lauki 
Jonas.

— Dėlto — atsake ji savo 
tvkiu budu — nes 
alnosza Velykas, 
mis ateina viltis.

Sziajidic, kada Jonas ėjo pro
bankierio namus, sustojo ir 
vietojo geliu pamate prisikėlę

gra- 
galo 
taip 

vakaru jai 
iszaiszkino. Sustoję jie žiurėjo
iii ta paveiksią, paskui jo mo
tina paliepė jam palaukti lau
ke, o ji inejo iii namus.

Po keliu minutu prie lango 
pasimato 
veidas.

ir ji labai

mama, taip 
pavasario, klausė

pavasaris 
o su Velyko-

M

aszarotas moti uos 
Ji pamojo jam užeiti. 

Jonas užėjo laiptais ir lengvai 
atidaręs duris inejo.
pribėgo ir pakabino ji verkda
ma.

Motina

asz esu
pa-

— .Jonukai rtįuno, 
linksminusia mpįeriszke 
šaulyje. ’Puvo tėvelis dažnai 
man
paprotį szeimynos, kuri per 
kiekvienas

pasakojo apie ta puiku

Velykas^ indeda 
Įaugau prisikėlimo paveiksią.

Agentu rcikallnka, nereikia moks
lo,' kiekvienas be Jokio mokslo gali sa
vo laike vakarais užsidirbUo gea už
dirbo, galima padarltio po deszimti ir 
dVides'zimtl doleriu in savaite ir dau- 
giaus, neleiskite vakaru už dykai, bet 
pradeklt iszversti saVo dyka la|ka ant 
pinigu. Jaigu esate senesni ne kaip 20 
metu, tai raszykito, del Jums naudingu 
nformaciju szlandleil savo; prigimtoj 

KATEIVA SALES CO., 
COLLEGEVILLE, PA.

mo Vieszpatios Jėzaus grtįžu 
paveiksiu, puikiai papuoszta

• *Velykų* lelijomis. Bežiūrint,jis 
iszgirdo baisa šakalį: “Sku-

kalboj: 
(U.)

binkis, nes pavėluoji mokyk
lon.”
Rbss, vieno bankierio sunu.

Tai buvo balsas Cy rilio

Asz atmenu, kaip jis sake, kad 
turį seserų, gyvonanęzia, bet
nežimis kur pakol tu man va
kar pasakei, ka matei., Ponia 
Ross yra. tavo teta. Ji sako, 
kad mos dabar gulimo su ja 
gyventi. Ar-gį ne laiipingi esa
mo t Asz tau sakiau, kad Vely-
kos atnesza. vilti. Ir szitas vis
kas atsitiko kati tu mylejei Ve
lykų lelijas.

dienu in svietą 
brauksiu,

Ba po Velykų, 
Visokiu dažinosiu nieku, 

geresnius 11 žs i rasz y s i u, 
Del visu žmonių pagiedosiu.

Daug dabar neraszau, 
Tiktai prilupus visu praszau: 
Namines per daug negerkite, 

Juoku nedarykite, 
O ir už daug nevalginkit 

Ir mergaitėms primenu, 
Ba ant to, savo tiesas turiu, 

rTai ir pabarti galiu.
Užsilaikykite visi grąžei,

Dorai ir prideranezei, 
O po gražu marguti apteiksiu, 

Kali) po szventei pribusiu.

Tai

f
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FARM A FAHMA.
Livhivhdt Norėdami nusipirkti ge

ra farma pigei, gera žeme, geri budin- 
kai, arti miesto telefonas R. F. D. 400, 
262 akeriai, dirbamos 105 akerlal, ga
nyklos 65 akerlal, apsėta' šit migiais 
107 akeriai, pudyitia del I^Vleczau, 10 
geri adtlci,,.25 gyvuliai, visztoš' tnaszi- 
nos, sekios, pastarus. ‘ viskas kaip sto
vi, pricg tam Lisas ant puses grudu, 
640 akeriu, 424 akeriu dirbama, 236‘ 
altorių apsėta su rugiais. 105 akeriu

Kainu $2Q,Q00,aparta del kvicczju. 
$8,000 casb* likusius ant iszmokejimo.

Kreipkitės 
(M,2

Galima tuojaus užymti.
S. J. KR ISCHUK, 

Rock Lake, N. Dak,
pns:
H. F. P.

DAKTARA8 L W. HODGENS
Philadellphla Specialistas 

Užsiseoejusln ir t'hronisikt Uffl 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, ncrvlszki ar^K- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atcjkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas sstr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

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

Runiatlzmns visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti Ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo
gęs, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, Iszbliszkusts ir 
Iszberimai ant veido, pailąes, nuvar- 
skausmas peczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, 'stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara. astma, 
dusuli, užimąs gaivoje, trumpo girde-. 
Jlmo, Iszllnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir spcciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padckavones nuo dak
taru. lojoriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai įtvirtinti ir rekomendavoti per 
ghrsingiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kožpn K«tyejrKn», Petnycria ir Sutaria, 
pfteos valandos s 10 ryto Iki 8 vakarė. 
Dr. Hodgens Medical Office*, 
4 S. Centre St (2-traa floras) 

Pottsville, Pa.
f
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CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplus ir Profits $536,316.50

——wma—*—*" .... ............. .... ... ......

Žinios Vietines1**} Vi

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar no. Mos norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

Dydysis Ketvergas 
nyez.ia ir Suimta.

Nedidi o j Velykos.

Nedelioj teipgi pripuola 
ir Rusnaku Velykos.

-- Velykos.
mos dienos, bet yra ir tokiu, ka 
tuja diena, laisto 
aszaras, net (didumos 
ypatų, kurie 
Velvku.

y Pet-

- Te i p, links-

graudžes 
mvleniu 

nesulaukė SZIU

mokslaines 
užsidaro nuo Seredos iki 18 
dienai. Vaikai turės 
velykine?

Publikinrs 
nuo

I rumpus

IT. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Vire-Prezldent.
J. K. FERGUSON, Kasierlus

W. TRASKAUSKAS
PIRM ITIN IS LI ET V Y ISZ K AS 

GRABORIVS MAHANOY (TTY, TA.

b*

vakacijns.
Vagis

| Seiverts Naujausios Mados ant Velykų
Moterems, Mergoms ir Mergaitėms.

Jeigu norite ka giaro, naujausios mados ir už prieinamas 
prekes tai kreipkitės in musu sztora.
pasirinkimu pavasarinu kotu, siutu, szleliiu ir keipu. Mes 
pilnai gvarantinam viską ka tik parduodame.

DEL MOTERŲ, MERGINU IR
MERGAICZIU KOTAI IR 

KEIPAI.

i 
i
X
L 
1

f

Jau turime dideli

t 
toi tT ♦>
t
t

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

«**■!»

Į ^lL •>

1,1

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

ne>’
MO l,.x ,.-z.

bet ir isz vjsu kitu portu. Pinigus siuncziaine su pilniau
sia gvarantija in visa.s 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 Įniki no keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivnkorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba alsilankus ypatiszkai, o suteik-

1
J

Bartaszius Agentūra,
kortos pigiausia kaina

czionai parduodamos laiva- 
tjk isz New Yorko j r Bostono

♦T*

♦>

t

•I
X

❖

X

❖

t

• 100

i'
f

Padarome
Didelis pasirinkimas naujausios 
mados, teip vadinami Sport Tweed 
Siutai, ir tie puikus Chinchilla 
Kotai,
Musu prekes nebrangios

MOTERŲ KOTAI IR KEIPAI
Po $16.00, $18.00, $25.00, $27.50, 
$32.50, $35.00 ir augszcziau.

MERGAITĖMS

langu 
pil
ant 

langiau
praeinantys auto-

biiinusze
Rubino nuksorinus 

visokio 
doleriu.

lies

i ymdami 
szimto 
paemia, 
mobilius juos

sztoro, 
t ti voro 

Butu <

ir
ir Szilko Bolivia Keipai.

X f
4

sįme juos dykai po sekaneziu antraszu:
GEORGE J. BARTASZIUS

498 Washington St. New York, N. Y.
ižgazdino.

X < * 11 z i 1 g i < >
naiijjis 

kiikrasztis kurn
Miihanoy l*r<’<s. 

laikraszczio

k(it i na 
.\ t mels kas

pasi- 
lv a s -

; va-
rodyt 
t lien i n is 
11 i n s i s 
I .eidejai

1 lm> \\Ui. H. Barr ir kompanija. 
Mahanoy City, Ta .

___ __________________ ____________________ . I

I

Pasamdolaidoja kimus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių. kriksztl- 
nlu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
620 W. Centro St.

T ■ 11

, Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
Žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
įgauti teisinga patarima viso- 
kiuose reikaluose, tai kreip 
'kites prie gerai žinomo lie- 
Juvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki-1

• t • a _ i _ a |mo nusiųskite 2c marke ant t 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN,
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

I

I

IR

The

naujo

(
tai ir jeigu kam yra reikalingi 
tai dar

I ’nrsidiKM la namini laig

proga nusipirktigera
iai. • • I (» \\ . ('ent re St.

Velykų Baltos Lelijos.

lelijos taukiai 
laike Vrlvku.

varto-Baltos
jamos

Tas paprotis turi savo istori-f f'

i h1-

Livtmhzkas Gruborius

K. RĖKLAITIS
f

Numirėlius pagal 
mokslą. 

Turi pagelbminke motore.
Prieinamos prekes.

I-aidoja 
naujausia mada ir

SIG West Spriirr Street 
MAHA50Y UTY. PA.

Bell Tek'phonas No. 1 19

(

I

i

KEIPAI
KOTAI po $5.75, $6.75, $7.75, $8.75, 
$9.00, $10.50 ir $11.75.

MOTEREMS IR MERGAITĖMS 
PAVASARINI SIUTAI

ir pasiuvimo

Pri-

TvIrczlaiisln l.ietin Iszkn
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Ekiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti.
Imu pinigus saugiam palaiki- 
mui. Siunczu pinigus in vi
sas dalis H\icto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lictuxa 
Viskas daroma teisingai, grei 

Raszykite apie
gausite 

Adrcsavokite:

V. LAPINSKAS
(MH W. Mahanoy Ah% 

MAHANOY <TTY. • PA.

tai ir pigiai, 
kainas o 
atsakiina.

teisinga

Ai J

.f?
o
&

O

c

GEORGES Sztore J

iRALTIJOb-AMERIKOC
| U LINIJA 9Rroadvay, Neverk. N Y U

SSeiLIETUX^X
PER HAMBUP_G>\,prLlAĄ. 

ARbA LIEPOJĄ
z Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovn.

“ESTONIA” 19 APRILIAUS 
“LITUANIA”

j Trcczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107.

agentu jusu mieste.

Naujausios mados 
melini siutai visokiu madų. Pama
tykite musu 1 ‘ French Tweed Sport 
Siutus” visokiu papuosizmu, padir
bti isz geriausiu ceikiu. Prekes nuo 
$10.75, $19.75, $22.50, $25.00, $27.50, 
$32.50, $35.00, $37.50 ir augszcziaus. . 3 MOJAUS

MOTEREMS IR MERGINOMS 
NAUJAUSIOS MADOS PAVA- 

SARINIOS SZLEBES.

vartojimas Ve
lvku laike, tune pradžia nuo se- 

' ties judeiszkos legendos ( pada
vimo. ) Raszoma taip yra :

Kuomet Kristus prisikėlė isz 
grabo, vielose, kuriose Jis už- 
m\ ne savo koja, len tuo jaus 

isz žemes pražydusi 
t-aip, J<> pedo- 

Jis nuėjo pradėjo žy-

Baltu lelijų
Kreipkitės prie musu

j 1 iszszokus
t balta lelija, ir
I 1 mis, kur
| (loti baltos nekaltos spalvos le-
II li.i

I

I

❖ 
❖

I

I
I

I

i

I
I
I

I

I

gausite Velykams 
visokiu Kiauszinu padirbtu isz 

geriausio koknoto.

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

$2, $3, ir $5.

Vardus ant Kiauszinu uždeda
me dykai. Teipgi visokiu 

padirbtu zuikucziu.

GEORGES
— - « mb «

< »s.
Ar teisybe, 

mas, teeziau 
nustebina atsižiūrėjus iu Jezu 

o petlose, kur J is 
nuėjo, pražydo lelijos.

Jei Jis būdamas Dievu pada
re didesnius stebuklus aid že
mos tarpe žmonių, ir ypatingai 
pats prisikeli* isz numirusiu, 
tai gali Imti tikrai, jei Jis no
rėjo, kad nueitom .Jo pėdom le
lijos žydėtu.

padavii-
uiekas musu ne-
ar tik

Ncpaisant kokiu norite, ar tai butu 
Satin Crepe, Crepe-De-Chene, Cre- 
ponge, Canton Crepe, Taffeta, Ros- 
hanara Crepe, Charmeuse ar kitokiu 
bet visgi ateikite pamatyti musu 
dideli pasirinkimą. Gražesni negu 
kitados ir prekes nuo $14.75, $10.75, 
$17.50, $18.75, $19.75, $22.50, $25.00, 
$29.75, $32.50, $35.00, 
augszcziaus.

$37.50 ir

K rišt u. kad .1

REIKALINGA AGENTU
MARSZKINU! DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 

i reikalauje agentu parduoti Ju marsz- 
tiesog nesziotojams.kinus tiesog nesziotojams. Pigios 

prekes. Seinpclei dykai. Madison Mills 
j 503 Broadway. New York. ad.

I

Nusa-Tone
Sugrąžina man sveikata Ir pajle- 

gas, saka Ponas Matuscvfcls
“Hunu

jutu
t virt umr| 
gyvy U

ų pinigu
biru*. K

t
i
Į ui

Dalzell. III.
savą neaprubežioutą padekuvojimf* 

vaistus, Nuga-Tonc, kurios duoda 
visam kunui Jos duoda 

Buv.iii labai i
Ltug pinigu už visokius vaisius bet nieką

i geihieje. K up tik pradiegti imti Nuga-Tone, 
■ atgavau savą sveikatą ir pajiegas.
| nu n 1

daU<r atlikti trvs sykius 
pirmiaus ir ne 
pasak,!!, jog 
ir genamus atgaiv

11

N uga-Tonc, 
duoda naują 

nusilpnėtas ir išdaviau 
_ --- ne

p tik pmdiejau imti Nug
Jie numeti 

lazdą ir davi energija ir tvirtumą.
dauginus darbu negut 

Loičju pu v argono ir par tai ęaliu 
Nugi Ton^ yra guria mus vaistas 

toms sveikatos. Lenkiu savą 
ivą preš t hk, kurie sntuisa tuos vaistus ir 
žnam pa: ariu Naga-Tone.”

P E f R A S MATU S E VICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir

- ----- -1-1---- _ .. r ^-4
stebuklingas vaistas d#l silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moteriu.
:>¥>bę Juknoms ir žarnoms, 
rikštus, _
in guzus ir išpūtimus, ncpriirnną k\upi| ir

is sveikatos.

C a h u

tvirtumą vĮsiems gyv^bts pajiegoms, yra

Duodu nauht 
akuotus ir žarnoms, atgaivin 
Ametn nuodingas atmatas, praša*

A\n|a liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą giuomuhivimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu pilną 
vieną rnČnesi gydvmą, o prckO yra $1.00. 
(kaukite bonkuti šiandien pas <«ava aptie- 
koriaus, linkite per 20 dienų ir jeigu mo 
busite vhai u/ganedintI,aptlekorius sugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalit e gaut i pas 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mčnesi gvarantuotą gvdvmą, a pino- 
kietu paetn. NATIONAL LABORATORY.

hoik S. WabaRh Av*. Chicago. Ill.
I -----------------------------------------------------------

CHAS. S. PARMLEY
N’oinry Public,Real Estate Agent.

Jelgu norite pirkti ar parduoti stubas, 
galime jumis tame patarnauti.

Randavojainc namus, koletavojame
mes

namus, 
randas ir telp toliaus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

DK. JI OZAS J. AISTRA 
(Lietuviu)

BuvuhIs Daktaras Kąrlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte.
9 vakare.
113 E. Coal St

12 lig 2 popiet., 6 lig 
Bell Tel. 359-R. 

Shenandoah.M

Pirkite Kuknin i
Pecziu Dabar

KVITU Knygele Draur^atems del 
iszmokejlmo pini*:1 ligonia
ms - - , - - 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu -------

W. D. BOCZKAUSKA9-CO.,
60c.

v* A

I SEIVERTS
FAILUOS!

29 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

♦♦♦ 
t

“Visiszkas Užganedinimas” i

FARMOS!
Asz parduodu geriausiai farmas di

džiausioj lietuviu ūkininku kolonijoj, ■ 
!eip-gi aplink miestus, Manistee. Cus-. 
ter. Ludington, Scottville ir Grand i <larlie Ir 
Kapids, Mich. Žeme labai derlinga del 
auginimo visokiu javu, daržovių, vai- padaryto nusipirkdamas nuo mu
šiu ir szleno. Dirbamos žemes didumo s,i pulke farma-. Ant farmu nėra be- 
nuo 20 iki 6-10 akeriu, su puikiais so-j dai lies nei bado visados yra linksma, 
dais, budinkais, prie ežeru Ir su upe
liais; žeme molis ju juodžemiu ir mo
lis prie žvirio. Broliai lietuviai, jaigu 
katras isz jusu norite pirkti sau far
ma ir gauti teisinga patarnavima, tai 
atvažiuokite pas mane. Asz galiu par
duoti farmas pigiausia už visus agen
tus ir administratorius Michigano 
valstijoj. Kas pirks farma vertes 
$2000 Kovo ir Balandžio menesiuose, 
tas gaus dovanu melžiama karve. Tai
gi, kas norite pirkti farma, kreipkitės 
pas savo* tautieti. Dole! daugiau žinių

Scottville

admin ist ratorius
Kas pirks farma

i 

I

I

LIEU VIA! M A IN E Rl A! IR Kili.

Nuolat pas jumi tai streikas tai be- 
vis rupeseziai. Mėgink tuos 

rupesezius praszalinli ir ta lengvai
rupeseziai. 

praszalinl i ir

Ant. J. Sakalauskas
parduodam farmas Cash ir ant 

lengvu iszmokejiinu turim su gyvu
liais ir be gyvuliu, fanuos randasi 
tarp dideliu miestu Clevelamlo Akro- 
na Pittsbuigo ir Youngstono žeme ge
ra. Yra sodnai ir mlszkuteipos-gi arti 
anglia-kasyklos, žiema galėdami ang- 

pinigu. 
namo,

mes
iHZ.mokejlmu turim 

fanuos IJE’I l V ĮSAKAS G KABOKI LS 
IR BALSAMFOTO.IAS

t rukainaIch kasti Jai butu
Mes mainom farmas ant jusu
Jai prie namo turi nors truputi Cash, 
pinigu pridėti norėdamas mainyti sa
vo narna ant musu fanuos apraszyk 
preke namo, Cash namas ar yra mor-

Laidoja kimus Numirėliu pagal 
naujausia mada. Pigi preke. Teip- 
gi pristato automobilius visokiems 
reikalams,
SOI E. Pine St.. Malianoy City, Pa.

JL

raszykit laiszka klausdami farmu ka- gecziu aut jo? Kiek savo Cash turi pi-
talogo.

Farm Agency, 
Tol. 39 F 2

JOS. STANK S, 
FOUNTAIN, MICH., 

Q O

(A.28) uigu? Kokia didumo nori farma? Jei 
nori pirkti farma raszyk kada guli at
važiuoti apžiūrėti, arba pareikalauk 
katalogo musu geru farmu. Sitincziam 
pinigus Lietuvon žema kursą ir lai
vakortes.

DR. J. A. TANANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas

i

i

(<

Raszyk sziuo antrasziu:

(leveliind Realty (o., and Joi*. I hutui 11 

('levelaiid, 0. (31)

Gydo invalidas Ligas. Vyru ir 
Moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Ad rosas:

t

dabar pirkti negu vėliaus in
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados.
Musu

Gerinus 
rudeni.

*77:52» oi <a

spccialiszkas
GLOBE

puikei cnamclavotas

PERT I 
peczius, viduris 18 I • m

didumocoliu
Galima matyt musu sztoro lange.

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide
lius sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

U-U. *• '■

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

■ 1 o

/

»

1419 E. 21-st SU

1

h

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE "SAULE"

.4*. J

2020 137-th Street
INDIANA IIAKUOK, 1ND.

i'lTJg •Tul,

n t»♦.dW. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU, S

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
' h 1 J

I 4
galima gaut pagal prekes kbmpaniju ir ant 

agenta W. F. Rynkieviczia. 
« a a *

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka
Pasportus iszyeikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,
affidavitus, peticijas su'paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apię priėmimą

suraszo ingaliojimus,

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.

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

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

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

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

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

geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CltY, PA.
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Prcs. D. F. Guinan, Treas.
A. Danisewlcz, M. Gavula

T. G. Hornsby

Co., Banka.

. per mane nusiusti in vsas dalis svieto.
Kurie kreipiasi iri mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai !

5 tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitig žmonių sziame 
J laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laįvakorcziu kurso ir j

visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai. •*
D. M. Graham, Pres.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz
P. C. Fenton

■I!
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