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ISZ AMERIKOS
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Nuolatos turi aki ant saules 
spinduliu.

Cocoanut Grove, Fla. — Dr.

l
*

■' i

Todd direktoris as-

visa szir

Ana

ir pats pasi 
Karolius 

revolveri,
pasi 
kuris

Susirgus motina užtrucino ku- 
dyki ir save.

(’hieago. — Palicije ant pra- 
neszimo kaimvnu iszmnsze du
ris gyvenimo Ehnhurste, kur 
surado Elmira Armitage ir jo
sios dvieju metu dukrelia ku
ria pirma užtrucino, po tam im
ti atėmė sau gyvastį per gaza. 
Motere nuo kokio tai laiko sir
go ir neturėjo isz ko gyvent, 
pagal kaimynu apsakymo.

Vynis kūdikio plauczuose.
Peoria, UI. — Daktarai pa 

dare pasekminga operacije ant 
17 menesio kudykio, kuris tris 
inenesilii adgal nurijo dvi
]ini vvni. Kndvkis dvi sanvai- • •
tęs adgal rodos apsirga plau- 
cziu liga, pradėjo spjaut kran- 
jeis ir negalėjo sugaut kvapo. 
Daktarai uždėjo eksrei spindu
lius ant krutinės, ]>ar(‘gedami 
vini plaucziuosia. Padare tuo- 
jaus operacije ir vaikas prade
da pasveikt.
Užmusze prieteli kuris apvogė 

jojo motina.
New York. — Su

džia Karolius Veith milejo sa 
vo senukia motina, del kurios 
paaukautu savo gyvastį, 
diena toji senuke likos sumusz- 
ta ir apipleszta ant 25 doleriu. 
Simus prisiege atligyt pikta
dariui už tai, ir nepaliovė jesz- 
koti pakol ji surado. Buvo (ai 
j()j° geras draugas, su kuriuoin 
drauge augo, linksminosi ir 
dalinosi vlskuom. Tuom drau 
gu buvo Villimas Doyle, kuris 
atejas pas motina, pareikalavo 
25 doleriu, o kada jam nedavė, 
sumusze .senuke 
eme pinigus, 
ernias sena
prigulėjo prie jojo dieduko, ku

rnėtu ant sic 
uos, o suradęs savo dranga 
kalbanti su kitais, be jokio žo 
džio paleido kulka in Villima. 
padedamas ji ant vietos. Po 
tam pasidavė in rankas palici- 
jos.
Kukorius tapo milijonierium.

Springfield ,()hio. — Kilu 
dukteris Arthuras Peebles ant 
czionaitinio elektrikinio kelio, 
aplaike žine isz Los Angeles, 
buk po m i rėžiai jojo dėdės, ]>a 
siliko vienas isz sukeesoriu mi 
Jijoninio turto. Jojo dalis isz- 
nesza ant pustreczio milijonu 
doleriu. Peebles sako, jog savo 
darbo nepames, bet savo nuo 
rnonia permainys kada milijo
nai bus kiszeniuje.
Dievobaimingas 
dusziu” uždarytas eziseziuje.

Milwaukee, Wis. — Povylas 
Schmidt, “lideris” naujo tike- 
jimiszko sztamo, likos nubaus
tas 25 dolerius ir užmokėjimo 
kasztus teismo, už neprideran
ti pasielgimą name 
well ’ienos.

Vyras Lenyos liudijo, 
netikėtinai atėjo namo užtikda
mas Schmidta pasislėpusi už 
krėslo, neturėdamas ant saves 
jmrdoto ne.... kelnių.

Sewell pagriebė 
norėdamas tuo užmuszt, bet 
revolveris neiszszove ir pradė
jo apdaužynet negeistina sve- 
czia per galva. Jojo pati pribu
vo in pagialba Schmidtui bet 
ir jai gavosi kelios kumsztes. 
P6 tam Scbmidtas su Sewellie- 
nia pabėgo. Kada vėliaus likos 
aresztavotas ir nubaustas, su-

bodamas per 30 
o suradęs

< i gydytojas

Lenv Se 
•r

buk

revolveri,

dže jojo užklausė ka veike na
me Sewello, tai tasai atsake 
buk pribuvo pas motere su 
“dvasiszku patarimu,”
buvo labai szilta tai nusirėdė.... 
Tasai “gydytojas dusziu” pri- 
rruli nrin Mnnlnrsi

Dovidas 
tronomiszko observatorio prie 

kada bunaAmherst CMIege, 
ant vakaciju nepaliauna temyli 
ant saules spinduliu ir josios 
pletinu, nes ir namie turi iirtai- 

kuri naudoje 
nepasilikt už-

teleskopą

vadas kraujo-

syta 
kas diena idant 
pakalije savo žinystos.
Seminovas kalėjime. Jojo kazo
kai nužudė kelis amerikonus 

ir papildinejo baisybes.
Xew York. — Nesitikėjo to

kio priėmimo Amerike genero
las Seminovas,
geriniu kazoku, kada vede imi- 
szius prieszais bolszevikus Si
bire. Pirmiausia 
aresztavotu ir ] 
kaucije, bet kada kompanijc 
kuri pastate už ji kaueije, daži- 
nojo apie papildytas bjaurybes 
ant amerikonu Sibire, atėmė 
pastatyta kaucije ir Seminovas 
likos uždarytas kalėjime.

Lieutenantas Graves ir ka
pitonas Hoffman, kurie radosi 
su savo pulkais Sibire prisiege 
buk mate kaip kazokai ant pa
liepimo Seminovo 
daugybe 
szaudvdavo

i likos jisai 
pastatytas po
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Dvi poros kvadratuku.
Berlinas. — Jeigu vokiš

kos moterėles gimdys kvadra- 
tnkus, tai Vokietijoj veisle ne
pražus. Sztai Pomeranijoi tu 
la motere pagimdė keturis vai
kus o 
teipgi apleike savo 
ketureis vaikiiczeis ant syk.

Pagal vokiszka 
tai valdže tokiosia atsitikimuo 
šia siunezia kamisije sudėti 
lininius <!<»! tėvu už toki 
padidyninia tautos.

Frankonijoi kita motere 
apteiki* savo paežiui;

paprat ima,

ve
ga usu

Draga, (’zekijr.
Moravijai likos

Turėjo szimta sužiedotiniu.
— Lijmike, 

aresztavotas 
kokis tai Valekas, kuris priža
dėjo apsivesti su szimta mergi
nom ir naszlems, tyksle 

Jaunikis ’ ’ 
elgdavo su savo milemoms 
mandagiu'. Persistatydavo save 
kaipo locnininkas dvaro ir pri
kalbindavo savo aukas idant 
važiuotu su juom apžiūrėti jo
jo turtus. Ant geležkelio sto
ties, apreikszdavo savo mile
liui i, buk nžmirszo savo masz- 
nelia su pinigais, kuria paliko 
namie. Auka jam intikedavo 
ir atiduodavo savo masznelia 
su visais pinigais. Valekas nu
pirkdavo bilietus, bet dingda
vo ant kitos stoties, palikda
mas savo snžiedotinia aszaro- 

Tokiu badu snsižiedojo su 
szimta 
noms.

apgavimo.
su

šia.

p. f 4

4 4
j’iju 

pasi-

moterėlėms ir mergi-

Užsikejnėjimas ant bolszevi- 
kiszku delegatu.

Geneva, Italije. — Valdže 
dažinojo, buk czionais likos pa
darytas suraszas ant gy vaseziu 
bolszevikiszku delegatu kurie 
pribuvo dalibauti posedije. Pa
licije aresztavojo apie 1100 
y patu, kurios prigulėjo prie to
jo suraszo, 

r
Japonai bombarduoje bolsze

vikus.
Japonije.

? | rėmimai terp Japonu ir sovia- 
tines republikos Czitos vaisko, 
buvo kruvini ir bolszevikai tu
rėjo trauktis szalin, palikdami 
keliolika szimtu 
lauko. Japonai 
Sviagina.
Skarbas sziksztuoles. — Kir

mėlės ede lavona.
— M a-

; Cziczerina
tyksle nužudinimo 
Litvinova ir kitus.

SHENANDOAH, PA.

Jonas Bhiirvs

va.
<)

rs. , 519 W. 
Arliglon uliczios, turėjo ter- 
liszka disputu su savo kaimy
nu Vincu Jekslevirziu, kuris 
kirto Joną su pokeriu per gnl- 

Jonas randasi ligonbutije,
Vincas kozoje.

Albertas, 15 metu senu- 
Jono Baraucko, sa- 

liuninko, mirė Ashlando ligon- 
biiti po svarbiai operacijai.

Palicije padare ablava 
Juozo < fpanelio, pa 

samogonka,

mo sunns

brogos

bet Kazuno aptiekoje 
teip, kaip 
teisingai,

receptą

ant namo 
vmdami 
ir niunszaines.

Yra tokiu nesavžiniszkii 
apliekoriu ka sutaiso receptus 
kitai]) ne kai]) (laktatas palie
pė, vartodamasi- pigesnes gy
duoles idant tureli dydesni 
pelną,
padaroma 
daktaras paliepė — 
ir savžiniszkai. Nauja Kaziuno 
apti(‘ka randasi po No. 38 S. 
Jardin St.

Pittstonas. 
priemiest yje 

Tamalilis i 
netiktai pasidarė 

bet dar pridėjo “sztofo” 
white mule” (bal- 

i gerai 
žinoma,

randasi

ir

gis

Sebastopolio 
;aspadorius Jur- 
; (Tamulaitis ?) 

geros 
4 4 .

; mun- 
sztofo>zes, 

vadinamo “" ’ 
tasis mulas,) kuris jau 
“spiria.”
ir gerai nusigiux', ir ton links
mybei) pateko ir jo įnamis, 
Blažius (.'zeputis. Bet kas jiems 
parėjo in galva, kad eme musz- 
ti gaspadine Tamulaitiene, ir 
mnsze abudu, kaip 
rius teip 
muszr 
szvinine paipa.

Poni Tamulaiti(‘ii(‘

Pasidaręs,

gaspa< lo
ir burdingierius; ir 

ne su bent kuo, bet su

isz veždavo 
žmonių trukije, su

nekaltuosius 
in

ISZ ROSI J OS

vai
sa vo 13

valdininkai
lasigirde atėjo persi-

pavieto

216 žmąpiu žuvo per isz si lieji
mą upes. 

PerRyga. — Per pasikėlimu 
upes Dauguvos, kuri užliejo vi
sa aplinkine Dvinske, Latvijoi, 
žuvo 216 žnioniii, daug gyvuliu 
ir bledes padaryta ant milijo
nu.

Priežastis iszsiliejimo upes 
isz lovio buvo ,jog truko susi- 
kimszia ledai ant upes ir van
duo užliejo staigai visa aplin
kine.
Apvogė ant $2,500,000 Rusu 

Szventyne Maskvoje.
Maskva. — Sovietu Valdžios 

bekonfiskuojant
pastaru oj u ha žn ycz i 11 
viii turtus, 
garsia Rusu koplyczia szv. I 
neles

komisarams

Isz Lietuvos
Liubavas. — Netoli nuo Liu* 

bavo stovi lenku sargybos. Ka
dangi daug Liubavo partijos 
kaimu lenku okupuota,
žmones neturi kur nuvažiuoti 
iri bažnvezia. Arcziausia Liu- 

bet lenkai neleidžia, 
stovi sargyba

tai

I
J

i

jį

bavos,
Szventadieniais
ir gražina adgal. Jei kas duoda 
sviesto ar lasziniu, ta leidžiu. 
Daug žmonių mirszta be kuni
go. Žmonių nepasitenkinimas 
okupantais nuolat didėja. Ta 
neopykauta padidina nepapras 

“da- 
po 1 ,<M)0 auks. nuo mar- 

reikalams, 
ta mokesni nei

tas mokė sis, vadinamas 
nina” ] 
go “ 
Žmones npi 
girdėti nenori. Daug kaimu, 
kurie seniau už cukru raszesi’ 
prie Lenkijos, dabar pamate, 
like apgauti. Sake, kad nerei
kėsią nei stuiku, nei mokesniu, 
nei rekvizicijų, o dabar kaip 
tik visai prieszingal: mokes- 
niai, rekvizicijos nepakeliamos 
o daugumo prekių 
gus negalima gauti.
niau b-nka i-zgirsti kalbu, kad, 
esą. Lietuvoje viskas geriau, su 
tvarkyta ir žmones: laisviau gy
vena.

Plunge. — Plunges 
Tar\ ha Sausio m. leido Siuo- 
mil jomui G vangu u i 
Plungės mieste spirito pilstuve 
sau lyga, kad szis sumokės mies 
to naudai 90,(MX).auksinu.

Spekuliacija ir kas toliau?.
Vokiecriu... markei

mis dienomis kas kart labiau 
pingant gyvenimas daręsi ne- 
bepakeneziamas, ypacz tiems 
kurie turi isz algos gyventi. 
Kainos lyg insakymu kas die- 

Ina keliamos, netik kawl toms 
kainoms mokėti pinigu nebeuž
tenka, bet ir nervai neiszlaiko, 
— pyktis piauna tave žmogų. 
Erzina ypacz tai, kad visi ge
rai numano, jog musu szalies 
produktai — duona ir mesa — 

vargus. Ir gydytojas jai insake ne kas dien brangsta. Kainu

ir cerk- 
vagiai apiplesze 

’a- 
Raudopajame pliaciuje 

ežia pat prie Kremlio. Visu tik
brang’-akmeniu vagiai isznesze 
ant 5,(MM),000 rubliu auksu
(2,500,(MM).) 8oji koplyczia su 
stebuklingu paveikslu jau nuo 
1048 m. buvo rusu staeziatikiu 
gerbiama kaipo viena didžiau- 

szventyieeziu ir lankoma

5,000,000

81U

ojrziznos
♦ >

I f

ne už pini- 
Vos daž-daugybes rpeldžioniu. Tie mel- 

džionys — vargszai ir tu rėžiai 
net patys caraj apdabino ste
buklingąjį paveiksiu invairiu • • • - • ’ į - -

1b’i|

Ižbadeliai vage lavonus isz ka
piniu, sukapoję ir valgo. Ne- 

iszpasakytos baisybes 
žmogedystes.

Moskva. — Pugaczevo pavie 
te, Velikija Gluszi miestelyje 
verdama žmonių galvos ir st re
mi dalis, kur omis maitinama 
10 szeimynu, duodant kiekvie
nai szeimynai po 10 svaru. Ki
tur isz kapu kasama neseniai 
palaidoti numirėliai ir ten pat 
nuo lavonu nupjaustoma mėsos 
Kaime Slavianka, Pugaczevo 
paviete, kaimiete Ona Goloko- 
va padalino trims savo 
kams ka tik mirusia
metu dukterį Elena, ir Iii* lavo
nu suvalgė. Kada 
apie tai < 
tikrint, atrado tik galva, deszi- 
ne koja ir krūtis, likusi lavono 
dalis jau buvo suvalgyta. Bu- 
rulko paviete, Andrejevo kai
me, Natalije Semionikova su
valgė lavonu nesenei mirusios 
savo kaimynes Lukrecijos Lo
gines’.

Perdetinis Burulko
4 rajono milicijos savo raporte 
skelbia, kad laike tyrinėjimu 
trijuosia valseziuose užeita bai 
šiauši dalykai ir persitikrinta, 
kad žmogedyste platinasi ne
paprastu greitumu, ir tai tokiu 
budu, kini galima rast tik pas 
laukinius sziaures gyventojus. 
Su lyg raporto, Li ūbi novo kai
me vienas gyventojas iszkase 
isz kapu ne senei, pubiidota 14 
metu mergaites lavonu, suka
pojo ir sudėjo in baczka. Kada 
valdininkai apie tai dasigirde 
atėjo ir szito kaimieczio na
muose padare krata, atrasta la
vono galva suskaldyta, apsvi- 
lyta ir prirengta virimui, tik 
dar ne suspėta.

Raportas

invairiausiomis
mis, kaip deimantais,

brangakmeniais,

brangenybe- 
perlais,

gražiausiais 
auksu ir t. t. Vagiai nfetik tuos
brangalus isznesze, bet ir pati 
paveiksią pagadino.

Bolszevikii valdžia, anot ju
ju raportu Bal. 6 d., paeino re
kvizicijomis isz bažnycziu, cer
kvių bei kitu maldnanuu virsz 
deszimties tonu sidabro

miesto

atidaryti

ir 127 
svarus aukso. Visa tai inkai- 
nuota 20,000,000 rubliu ($10,- 
(M)(),0()0.) _______

RIEBI KIAULE
Karta viena Kiaule labai in- 

siriebojo, teip irisiriebejo, kad 
o vienoknegalėjo nei žviegti, 

žaisti norėjo net daugiau negu 
pirma. Tad nuėjo ji pas gydy 
toja pasitarti. Teip ir teip ji 
pasipasakojo gydytojui savo 
vargus, ir gydytojas jai insake 
gydytis žole. Safcot “Žole labai 
gera priesz riebuma.” 1 
Kiaule ir pradėjo gydytis žole: dien, kai tik doleris bent kiek

pildomojo vals- 
cziaus komiteto isz Liubinovo 
kaimo sako, kad besiplatinąs 
kanibalizmas pereina visas ri
bas. Nakties gilumoje visur 
verdama lavonai, nes dienomis 
bijomasi valdininku atsilanky
mo. Jefimovo kaime viena kai
miete papjovė jauniausia savo 
8 metu (lukteri ir vidurius isz-' 
metus in saszlavyna, lavona su
kapojus sudėjo in kubilą, kaip 
paprasta mesa. Andrejevo kai
me valdininkai darydami krata 
pas viena to kaimo gyventoja, 
kamaroj atrado galva ir sze- 
szis szonkaulius 60 metu sene
les. Likusia dali lavono jau bu
vo suvalgęs to kaimo gyvento
jas Audrioj PirogOvskij. Ka- 
mionkos kaime, Pugaczevo pa
viete, Javidokia Zganova, 50 
metu amžiaus moteris, su savo 
18 metu duktere Agripina dar 
Lapkriczio menesyje suvalgė 
trijų vaiku ir trijų moterų la
vonus.

Tokio,
n 

inmesdavo in duobes. Semi
novo kazokai užklupo ant ame- 
rikoniszkos kazarmes, nžniusz 
darni du 
iszveže da penkis, 
szaiuh* už tai 
no priesz 
pleszti.

Vienam amcrikoniszkam ka
reiviui, kuris liedavo kazokams 
paperosu, iszplesze akis ir bai
siu ji subadė bagnietais. Da ir 
daugiau baisybių 
ant amerikonu i 
Seminovo kazokus, apie kurias 
jisai žinojo bet nepasiprieszi- 
no.
20 anglekasiu sužeisti per ap-[tikėtinai užtiko josios lavona 

_______kaiminka ir apie 1*
Dvide- l)a'ie’'iai’ Kada valdže atidarė 

josios gyvenimą, ]

amerikonus po tam 
kuriuos su

kati pasiprieszi- 
kazokus kada atėjo

ant kariszko 
užėmė miestą

C i e s z y 11, Sz 1 eži nge.
miestelije Mendzyszeze 

mirė senyva, motere. 
prasiszalinus

zam

nuo

10 galionu 
ir

užsidėjo $500

tuom tarpu 
iszbeluot.”

žmogelis, 
“ Marcinkų

gydytis žole, 
gera priesz

kėlimas yra spekuliantu pirk-
Na Ii u darbas, jie kelia kainas Jcas

ryto iki vakaro ji nieko ki- |PaJįrunKsta.
Įto nevalgė kaip žole. Bet laszi- 
niai tike ėjo storyn.

nuo
Tuo tarpu ūkininkai, pasza- 

ro neturėdami parduoda gyvu-
Ir vėl Kiaule keliauja pas ki-Į bus bemaž tomis pat kainomis 

pabrango Kaune
ta gydytoja. Szitas liepe jai gy- kaip kad priesz pora meiiesiu.

Esą vanduo Mesa jau 
Ir {daugiau kaip du kartu.

Slapta komunistu guszta.
Kaunas. — Naktį in kovo 24 . 

d., Kaune, Panevėžio g-veje 
Nr. 12 rasta pilnai intaisyta ir 
gerai technikiniai aprūpinta 
komunistu spaustuve. Rasta 10 
p. szrifto, daug laikrasztinio 
popierio, trys užtaisytus revol- 

“parahelium” sistemos 
ir daug in va irios komunistines 
literatures. Visa deže Lietuvos 
pasu, visu valscziu valdybų ir 
bažnytiniu antspaudu pasams 
ir metrikams gaminti.

Invairus provakaciniai pa
žymėjimai su Kauno Miesto ir 
apskrities virszininko paraszu, 
atspausdinti 
spaustuvėje. Aresztuotas namo 
nuomininkas, kuris pasamdė 
butą Kagano pavarde. Pavar
de rasta netikra.

Arcszt uoti zeceriai, spaust, 
darbininkai ir viena moteris,

(lytis vandeniu, 
nuplausiąs visus riebumus.
Kiaule pradėjo pliumpti van
denį, bet niekas isz to neiszejo; 
pasidarė dar riebesne.

Vėl eina Kiaule pas kita gy
dytoja, ir pasipasakoja savo 
vargus. Gydytojas liepe jai gu
lėti ant saules. Sako:

'[sutirpins laszinius ir nutekins 
nuo mesu.” Kiaule atsigulė ir 
gulėjo, gulėjo, bet pasidarė dar 
riebesne.

, su veidu 
ir galva apkulta ir subraižyta, 
atėjo su skunda in valdžia ant 
savo vyro ir burdingierio. Ba
landžio 5 diena konsztebelis 
John Connors nuėjo in Tainu- 
laiezio namus ir teberado abu
du vyru linksmai nusigėrusiu 
kuriuos ir aresztavo. Czia pat 
jisai rado skiepe
inunszes, kuria konfiskavo 
dabar ji randasi pas alderma- 
na Burke.

Tamulaitis 
kaucijos, iki teismui, o jo drau
gas burdingierius (’zeputis nu
ėjo szaltojon, nes 
nebuvo kam jo “

Scranton, Pa. — Kelios die 
nos atgal parėjės namo vienas 

kuri visi vadina 
” rado atėjusi laisz-

<a isz Lietuvos ant jo adreso, 
>et laiszkas buvo adresuotas 
visai kitam žmogui; bet jo dra- 

i sumano 
pleszti laiszka, bet jo mpteris 
žinodama, kad ne jo laiszkas, 
norėjo jam neduoti. Jisai pa
vartojo savo smarkuma priesz 
savo moteri, gerai ja apkumsz- 

tai pranesze (-žinodamas už pasiprieszinima 
Po tam ir atėjo tas žmogus at

G yveno 
žmonių, o

papildyta |angai josios bakūžėlės visados saus butą ir jisai
ir angliku per buvo uždengti, idant niekas ne

galėtu dirstelėt in vidų. Todėl 
ir niekas nesirūpino senukia ir 
nežinojo kada jiji mirė, tik ne

at-’
‘‘Saule

vertus

sivertima automobiliaus.
Shamokin,i Shamokin, Pa.

szimts anglekasiu sugryždami 
namon ;
rnui užmokeseziu Franklin ka
si klosią Trovertone, likos su
žeistais kada automobilius ap- 

prislegdamassi verte

kai minką ir apie

paregėjo vi- siymti to laiszko, kuris to pa- 
automobilin po aplaiki-J)a’slį nopaiedka. Vidu-

Ižbadejusieje nužudė ameriko
nus; suvalgė juju arklius.

17 metu vaikas nužudė 9 metu 
mergaite.

— Nesenei czionaisPlock.
dingo doviniu metu mergaite,

_ « * a . ■ • • •'«

nuo

visus.

Moskva. — Du amerikonai duktė vietinio zicgorninko.ties gavo, ka ir žmona 
smarkuolio. Jisai kumszcziavi- 
ma užbaigęs pabėgo, palikda
mas savo moteri, bet moteris, 
pasiėmus policista, ji surado; 
nabagas tapo nuteistas ant 30 
dienu del pasilsio belangen.

Kulpmont, Pa. — Vagis ku
ris apvogė M art i lien i a, pajutęs 
savžines iszmetinejima ir kad 
Motiejus Limovskis ir Jonas

In koki laika po tam, sūnūsriję nuo keliolikos metu neda
ryta jokio paredko, szaszlavu 
buvo pilni kampai, o gulinti 
lavonu kirmėlės ode kuria. Pa-

J 
J 

buk veliohe.it u rojo i supuvusiam 
szienike 35 kilogramus sidab
riniu pinigu ir 40 aukso po 10 
ir 20 kroneriu, o priek tam tu
rėjo tiek bumaszku, jog prikro
vė vežimą ir nuvožė in suda. 
Lyg sziolei da neatrasta jokiu

Andrius Zogoski likos mirtinai !icP° Padare krata ir pasirodė
-n

irsužeistas
Antanas Laukaitis teipgi pa
vojingai sužeistas ir da du ap-ĮĮ 
laike pavojingus žaidulius.

Apsūdytais ant 146 metu in 
kalėjimą. 
Tex.

kaip rodos mirs,

ir nuvožė
iszmetinejima ir kad

j Jurdikas likos nekaltai aresz-
Austin, Tex. — Silvestras [giminiu, o jeigu neatsirastu in, 

Johnsonas, kuris papilde dvi meta laiko, tai valdže payma 
žudinstas, likos apsūdytas ant sziksztuoles visa skarba susi-. 
146 metu in kalėjimą. Tai yra, dedant isz keliolika milijonu

prigulinti prie suszelpimo drau 
guves
(įėjusius gyventojus Ufoje, o 
arklius suvalgė.

s likos už.muszti per ižbn- surgo tojo namo, 17 metu senu-
mo Stasys Grokoskis, bandė 
parduoti pora czeveryku už

toje paczioje

Kiti darbininkai suszelpimo szimta markiu. Palicije dažino-
d raugu ves pamėtė darbus, nes 
ne norėjo, idant su jeis pana- 
szei atsitiktu. Pavojus bado 
aplinkinesia yya teip dydelis, 
jog žmogus negali iszejti ant 
uliczios. Į________ ___ ____

tavotais, sugražino pinigus 
moteriai, padedamas pinigus ‘ 
ant lango._________

Phillipsburg, Pa. —■

sugražino

Jurgis

Žudinstos atsibuna 
kas diena, žmonis apipleszine- 
ja lavonus nuo visko.

Norints Amerikonai suszel- 
pineja 150 tukstanezius žmonių

o kad jog Johnsonas pasiliks kalcji- kroneriu in valdžios iždą. — Radevickas isz Clover Run iž-
me lyg smert ir kentes daugiau Kas isz skarbu jeigu gyveni
ne kaip butu užkybias ant vir- mas žmogaus arszesnis už gy
vu tos. Ivuli

geriąs keliolika stikleliu mun- 
szaines, likos surastas negyvas 
lovoje.

Ufos aplinkinėje, bet žmonis 
krinta tukstaneziais nuo viso
kiu ligų, nes valgo žievas, szak 
nis, kailius, szunis, 
žmogiena.

kates' ir

jus apie tai padare krata, su
rasdami vaiko name pora auk
siniu auskaru, kuriuos tėvai] 
nužudytos mergaites pažino 
kaipo prigulinti prie dingusios. 
Vaiko, tarno laike nesirado na
mie, todėl aresztavota namo 
sarga ir jojo paezia.

Tolesnis jeszkojimas davede 
palicije prie paslėpto nužudy
to lavono mergaites, artimam 
tvartelije. Mergaite likos pir
ma subjaurinta priesz nužudi-

idėjinė komuniste, su padirbtu
pasu. Isz spaustuves buvo apie
15 iszejimu. j15 iszejimu.

nima. Vaika žadintoja suėmė 
ir uždare kalėjime, ....

I
■ * *

• Francu ziszkas kemikas 
surinko tiek žmogiszko kraujo 
isz kurio isztrnuke gana gele
žies isz kurio davė padaryti 
sau geležini žiedą, kuri negzio- • « • •< 1 •* • ♦ W »** tje kaipo giluki priesz visokes 
nelaimes, ___ ...r..

veliohe.it
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" . [• !I Po szveneziu, 
da vis

bet žmonelei 
nes bedarbe 

užėjus turi užtektinai laiko ap
maustyti praėjusia ir a te j te gy
venimo. Kaip ilgai toji bedar
be trauksis tai niekas nežino, 
bet jeigu kompanijos spirsis 

mokesezio, tai
streikas prasi t rauk s ilgai ir 
darbininkiszkri. kova bus smar
ki su kapitalu. Nekurie tvirti
na, buk anglekasiai susitaikins 
aut tu paežiu iszlygu kokias 
turėjo pracjtuosiu dviejuosia 
metuosia.

szvencze,

josios paguodones. — Szviesa 
menulio vienokiai szvieezia va
sara ir žiema. Žiemos laike ga
lima prie jojo suszalt, o vasara 
pasiskandyt, o menulis nieka
dos nepaliaus szviest, gal tik 

ji uždengtu debe-

—. ....................... «—i ....... .......

JEIGU DUODI, DUOK ISZ 
SZIRDIES!

(Žmonių veidmainyste sziadle
ninio gyvenimo.)
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numažinimą

Skaitlis karaliszku gaivu 
paskutiniuosia 

susimažino
metuosia žen- 

klivai susimažino Europoje. 
Priesz kare, tai yni 1914 mete 
buvo 41 karaliszku gaivu ant 
sostu. Dabar pasiliko tiktai 
septyniolika karalių po mir- 
cziai austrijokiszko karaliaus. 
Frenciszko Juozapo.

Kares vra dvdžiausioms ne
laimėms del svieto, bet ir kaip 
kada naudingiausios, 
mažino

nes su- 
karunavotas galvas 

teip, jog užsitamaujo ant dė
kingumo ir paliuosavo žmonija 
nuo tironystes ir svietines ne
laisvos. Nėr to pikto idant ant 
gėro neiszejtu, nesiranda tokiu 
permainų, kurios ne butu nu
pirktos kitokiu budu.

r
R
I

Svietas nemažai nusistebėjo 
kada ižgirdo, buk kupcziszkas 
areoplanas iszkylo augszcziau 
kalno Atlas, Moroke, kuris yni 
suvirszum penkiolika tukstan- 
cziu pėdu augszczio — per ku
ria tasai areoplanas perioke 

Sziadioniniam
B,,r

T

I <

i it

pasekmingai.
laike tiek jau matome “stebu- 

jog jau pripratome prie 
to, kad jeigu tomis dienomis 
kokis areoplanas iszsimusztu 
in padanges ir sustotu ant me
nulio idant isztirinet jojo gx*- 
ventojus, tai visai isz to nesi- 
stebetumem.

Progre sa s v i sa me!

klu, > J

JH

I'

szposu ir ble- 
vietoje kur

tada, kada 
svs.

Numirėlei Kinnosia turi ap
leisti savo amžina atsilsiu vie
ta, o atiduoti del gyvųjų. Ap- 
skaitvta buk viena dvidoszim- 
tos dalies Kinu vra užvmta 
ant kapiniu. Kinnosia randasi 
apie 400 milijonu žmonių, bet 
tai visai mažas skaitlis prili-

Diena buvo labai i 
.Joniene sėdėjo prie lango ir lo
pe vaiku drabužius.

ūkanota. |

Tik sztai 
suskambėjo taip skambiai, kad 
Joniene net krūptelėjo. Kuo
met nuėjo atidaryti duris, tai 
rado Baltruviene 
szypsa veide.

Nu, o ka« daliai* ežia ta- 
nusistebėjus už-

su linksma

ve atiicszc t 

klausė Joniene. — Meldžiu vi-
ginantis su skaitliu bilijonu dun. 
kurie silsysi nuo mnžiu ant ka- 

kurie vra laikomi užpiniu, 
szventas vietas.

Kinczikai dabar nutarė, jog 
tokios kapinios ne gali ilginus 
būti užlaikomos, o žeme turi 
būti sunaudota ant naudinges
nio tykslo. Tokias kapines jau 

su žertio, o

yra

užlaikomos,

pradėjo su lygi net 
ypatingai taisos, kokios randa
si viduriu i esezi uosiu 
ejnancziu plentu
ant kelio del nauju geležinke
liu. Kinai pradeda ant tikrųjų 
apsiszviest.

ir prie 
arba randasi

Hura for Libert v! — szauki* 
visi laike kares. Kada kare pa

kulio daugiause 
sėdi malszei kaip

H ura for America!

apsiriko,

s i baigė, tiejei 
roke, dabar 
szeszkai, o tiejei kurie už laja 
laisvia muszesi sziadien vaik- 
szczioje be kelnių ir be darbo.

— szau-
ke galingi amerikoniszki karei
viai, kada sugryžo nuo kruvinu 
kariszku lauku isz užmarės, 
tikėdamiesi jog juosius priyms 
czionais kaipo d y d vyrius, in 
tevynia už kuriuos laisvia ir 
ligybia kariavo.

Bet kaip nabagai
kada pribuvia paregėjo, jog ne 
tik ka neapsaugojo tosios liuo- 
sybos, kokia buvo, bet prieszin- 
gai, josios neteko.

Vokiccziai, kurie pralaimėjo 
karo, varo savo fabrikus pilnu 
begiu, gere aluti ir vyną kaip 
už senoviszku laiku, o rzo.... 
fabrikai įr kasikius uždarytos, 
del juju nėra darbo, o jyno ir 
alaus, kad ir butu už ka nusi- 

Kas kilpirkt — gert nevalo, 
mojo, o kas pralaimėjo?

♦

Kuomet susėdo, Joniene pra
dėjo klausinėti apie szi bei ta. 

szypsosi, juo- 
Jonione,

Baltruviene lik 
kiasi.— Matai, Joniene, asz 
atėjau tau didele naujiena pa
sakyti. Ogi žinai ka! — Petrai- 
cziai mus užkvietė pas save in 
sveczius. . . ant pietų. Ir dar 
Velykose. Ka, ar ne naujiena, 
paklauso su pasididžiavimu.

Joniene, iszgirdns tokia nau
jiena, isztikro labai nustebo. — 
Kaip tai, Potraicziai juos kvie
tė pas save svecziuosiui ? Iszti- 
kro, tai netikėtas dalykas. Juk 
jie nenori nieko bendro tureli 
su prastais lietuviais, kuomet 
pastojo turtuoliais, 
juos užkvieczia! 
nepaprasto nutiks.
— užklauso Joniene.

— Na, tai kaip. Siuvu sau 
drese“

riu ir dovana nupirkus Pelrai- 
cziu vaikui. Juk atsimink, kad 
mos (‘same kūmai. ’Pas liesa, 
kad mus labai nustebino ju už- 
kviotinuis.
— tarszkejo 
vieno.

i i

Pa irr
Ir dabar 
jau kas 

(J ar eisi ?

ir vaikams szi-ta. Tu-

m

Bet eiti tai eisime 
linksmai Baltru-

keliones ir

Baltruviene
Pasipuosze

tai sunkiai
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Kartas nuo karto girdime 
jog kokioje tai daliję Suvieni- 
tuju Valstijų trankosi kokia 
tai pabluduse d vase kuri ne
mažai pirdavo 
dės. Paskutini oje
atsilanko dvase yra aplinkinė
je Chico, Kalifomijoi, kur 
dvasios moto akmenais in na
mus, iszkula langus ir daro ki- 
tokes bledes. Palicije lyg szio- 
lei neturėjo pasisekimo daži- 
noti isz kokios vietos tiejei ak- 
menai yra mėtomi ir kur dvase 
yra pasislėpus. Gal tolimesnis 
tirinejimas parodys szmutoriu 
kuris pasinaudoję 
tikiszku gyventoju 
to nemažai juoku.

galva. Ant galo tarė:
Chico, Kalifomijoi, AKYVI SZMOTELEI.

’ Kinczikai negali siunsti 
žinių |M‘r telegrama, 
žodžiu, tai siuneze 
nes kožnas kiniszkas žodis vra 
numeravotas ir siunezemas per 
telegrafu.

Vietoje 
numurus,

isz lengva- 
ir turi isz

sz to

ja ja, turi vela 
atstūmimo.’’ 

v ra tas 
jog kožnas moka

11

Anglijoj teip vadinamas ka- 
raliszkas pa veliu imas ant že- 
nybu kasztuoje 250 doleriu, o 
paprastas pavelinimas kasz
tuoje penki doleriai,
duodasi matvt kiek tai kvailv- 
bes da randasi ant svieto.

Su tais ženyboms laisnonis 
tikra nuopostis ne tik Anglijoi 
bet ir czionais Amerike. Žmo
gus geidže gyventi drauge hu 
moteria, turi už taji pavelini- 
ma mokėti. Kada tau gyveni
mas nubos su 
bobai atmokėti
Bet czion Amerike 
skirtumas, 
lygiai už laisnus ar tai szliubo, 
szunc, automobiliaus ir t. t., 
tai Anglijoi tiktai “paprasti“ 
žmonis moka paskirta suma, o 
lordai, baronai, kuningaiksz- 
czei ir kiti ponulei turi mokėti 
penkesdeszimts kartu daugiau.

Ka daryt, žmonis bovijesi 
ant szio svieto kaip kudykei....

isz szio svieto
kas tai asz!“ tai ly-

Pakol nedings 
kvailas “ 
gybes ant svieto ne bus.

Kokis tai “pilozopas“ raszo 
vienam laikrasztije:

“Žmogau, nekalbėkie teisy
bes, ba juk Christusas buvo nu- 
kryžiavotas už skelbimą teisy
bes. Daryk gerai, bu žmonis 
kurie blogai daro, laužo gamti- 
nc§ tic^a§ it negali tikęįią nuo

Laike, japoniszkos*

ezevones, tėvai nuotakos pada
ro laužu isz visu žabo veliu su 
koreis mergaite bovijosi nuo 
mažens ir sudegina dienoje vin 
ezevones.

VIII-

Suvienytosia Valstijosia 
randasi 24,351,606 szeimynos.

Duoda pamokinimus.

1

r.

— Lamingos 
geriausio pasisekimo. — nusi
juokė Joniene.

Atėjo Velykos.
kopuikiausiai.

Taipgi parėdė vaikuczius gra
žiai ir iszsirenge in kelione.

Kuomet Potraitiene atidarė 
duris ir pastebėjo Baltrus su 
penkiais vaikais,
atsiduso. Bus dabar po rakan
dais. Ir kodėl jie negalėjo tuos 
vaikus palikti namie. .Juk tik 
juodu asz prasziau. Taip elgia
si kaip praseziokai. Tokios 
mintys lekiojo po Petraitienes

“Jau at
važiavote. Eikite vidun.’’

Suėjo visi. Vaikai tuoj, kaip 
matai, apspito stala ir eme rei
kalauti margucziu, py ragai- 
ežiu ir taip toliaus. Bidtruvie- 
ne nors draudė, bot kur tau. 
Vaikai vis vaikai. Patvs ome 
kaip niekas nedavė. Ant galo 
sumuszo po kelis marguczius, 
vaikai aprimo. Potraitiene su
sodino visus apie stala ir pra
dėjo valgyti. Baltrus raginti 
nereikejo, jie taip visi valgo, 
kaip namie. Todėl ne nedyvai, 
kaip Potraicziai viens in kita 
pasižiūrėdavo piktomis akimis. 
Per valanda laiko stalas buvo 
tuszczias. Baltrai dėkojo už to
kius skanius pietus. Potraicziai 
nors szirdyje pyko, bet neparo
do vieszai.

Paskambino
piana. Pakalbėjo biski ir Bal
trai rengėsi namo, nes mat vai
kai prisivalgė eme rėkti, kad 
pilvus skauda. Atsisveikino, ir 
dar syki padėkojo, Baltrai pa
suko namu link.

vieni like, eme 
tarp saves giedo- 

už pa-

I ’ei raicziiikas

Potraicziai, 
f 1

Pone, priėmus naujo tarnai
te kalba in jaja davinedama 
pamokinimus:

— Mano mergele, praszau 
tavęs apie viena daigta idant 
man jokiu platku isz namu ne 
isznesztum. Turi būti kureze ir 
spanga ant to, kas namieje da
rosi.

O paskui atsisėdus ant kėdės 
teip pone klausinejia:

— Na kaip ten pas tuosius 
Ar vis 

tarp savs vaidijosi f Asz dang 
girdėjau nuo žmonių apie juo- 
siua.. w

ponus ka tarnavai?

“gadzinkas 
ii. Viens kita kaltina 
kvietimą tokiu prasezioku in 
siūba ir dar tokioje garbingojo 
szventeje. “Žiūrėk, kaip apte
pė rakandus, karpota visa su- 
plomavo, staltiese visa aplais
tė, visliaiinarguczius sumuszo. 
Ak! tai praseziokai, be jokio 
lpandagumo!“;reke piktu bal-

Tylėk S Juk tai tavo kal-
8iyPetraiti(‘no

, ■ -i'w i % - *■ y b ,r „ , „

te, ka ežia dabiir rėkauji! Ar 
ji kaltu,- kad tu ja praszei 
ežia... Dabar tai džiaugkis! 
Vakarienei užsipraszei Užka
bi nskius, o ka-gi paduosi ? Bo
ba vis bobiszkai if padafo — 
ruseziai kalbėjo Petraitis.

Kažin kol jie butu bariuslcs, 
liet ant laimes ar nelaimes, 
atėjo Užkabliiskhtb Užkahins- 
kieno tuoj pttstėbojo, kad stuba

SAULE

66

0

r

1

I

1

' f

• I
» r 1 Geri!

Cigaretai
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" Pirk szitus cigaretus ir czedyk pinigus.t
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PALYGINIMAS
Aiilrioiw tiflrbo metams užstojus, jau galima sprojist), ar 

in; taiga yrijįlvifthi^ pamatais paslatyta ir rimtai vedama, ar 
ne. Musu gerbiamiems klientams ir szaip suinteresuotai visuo
menei paduodame eile skaitmenų, parodaneziu, kaip auga 
grynai Lietuviu instaiga BALTIC

at s

parodaneziu,
STATES BANK.

Balandžio 1 diena 1922m. BALTIC“ STATES BANKO 
kaita parodo szitokias pozicijas:

i

TURTAS:
Pinigai voliosi' ir Rezerve . . .
Su Užsieniu Korespondentais........
Paskolos ............................................
Bolidai, Sanskaitos ir investmentai. . . 769.608.02

.... $992.044.50

. . $115.406.12
. 94.495.86

72.534.50

Viso

ATSAKOMYBE:
Depozitoriams ...................................
Kaphains............................................
Surplusa
Pelnas . *

. . $721.559.14 

.. . 200.000.00 

.. . 50.000.00 

. . . 20.485.36

$615.068.86
647.155.54
709.111.85

J
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nera tvarkoje.
Potraitiene tuoj eme sakyti, 

kaip atsitiko.
turbūt nevalgo

Ant galo pridū
rė: “turbūt nevalgo visa sa
vaite, nes viską šmule, ka turė
jau pataisius. Kuom gi dabar 

jus pavaiszinsiu. Ak! tai 
nelaimingos Velykos! Užkabin- 
skiene apsidžiaugė, iszgirdns 
tokia naujiena. Atsipraszo ir 
tuoj abu iszejo. Nes mat Užka
bi nsk iene norėjo tuoj savoms 
draugėms apsakyti ta naujie
na, kol dar neatszalo. Ilgai ne- 
eme. Po keliu dienu visi žinojo 
kaip Baltrai aptusztino Petmi
ežius.

Daejo tas gandas ir iki Jo
nienės. Joniene iszklaušius pa
lingavo galva.
taip atsitiks. Bet juk (ni ne jos 
dalvkns.

Neaplenke 
ausu. Ta,

■ a. r i a t jLfa|g /------------------- --------v &
<>.:g| Kur seniausia, k

asz

J i mane, kad

ne Balt pavienes 
iszgirdns tokias kal

bas, lyg užpyko. Ant rytojaus 
Baltruviene su dydeliu pundu 
stovėjo prie

Nusistebėjo
Petraicziu namo.

Pet rait iene 
maezius Baltruviene.

Baltruviene inejus tuoj atri- 
szo pundą ir tarė: 
traitiene, girdėjau, 
labai
asz tave aptusztinau. Sztai, su
gražinu viską: kumpi, viszta, 
kiauszinius ir duona. \’iska ka 
mes

pn-
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Ton goriausia. i

Viso.................................$992.044.50
Visas Baltic Statos Banko Turtas augo szitoip:
BalamIžio Id. 1921 m.
Liepos 1d. 192lm. ..
Spalio I<1. 1921 m. ..
Sausio 1d. 1!)22m............................... L. 837.122.79
Balandžio Id. 1922m.................................. 992.044.50

Depoztai Baltic States Banke augo szitcip:
Balandžio bl. J92.m. .......................... $352.988.53
Liepos Id. I92lm.....................................  380.483.11
Spalio Id. 192lm...................................... 433.091.06
Ssiusio Id. 19221U.....................................  559.381.91
Balandžio 1d. 1922m................................. 721.559.14

“Poni Po
ked mane 

smarkiai apkalbi, buk

valgome. Acziu Dievui, 
mos da turime ka valgyti. Ar 
atmeni, Potraitiene, kaip tavo 
Jonelis gimė, neturėjai ne kuo 
palūkiu nupirkti. Asz tau vis
ką parūpinau ii* dar krikszty- 
nas pakėliau savo kasztais. Pa 
ti sakei, kad kaip praturtėsi 
atsilyginsi. Bet kaip pradėjai 
pinigus krauti,
tik apie tai, bet nenorėjai mus 
bepažinti. Nudžiugome mes, 
kaip mus užkvietei pas save. 
Atėjome. Nesi tikėjome, kad 

kaip pasiel-

painirszai ne

Nudžiugome

Nesi tikėjome 
taip pasielgsite,
gete. Mes praseziokai prastai 
pasielgėme. Bet jus, kad ir in
teligentais savo rokuojate, 
praseziiiu pasielgėte, negu mos, 
praseziokai. Tai dabar busime 
atsilyginę. Dauginus mes su ju
mis nieko bendro neturėsime. 
Sudiev!“

Potraitiene, pasilikus, lyg 
susigėdino. Bet pavarezius toki 
dailu kumpi, nusispjovė ir nu
tarė (langiaus su praseziokais 
nesusideti. Jie nors bledes pa
dare, bet visgi gerai ir atlygi
no. Paėmė viszta ir nuėjus in 
virtuve, užkaite pietums.
Ji sau linksma dainele niūnia
vo lyg niekas neatsitiko.

Nors turtai puoszia žmogų 
isz virszaus, 
pobųd i. 
į..* ,>,11.

KVITU

savo

bet atmaino jo
M

WITH Draugystėms del
KVIIU Išmokėjimo pinigu Hgon<a- 

<•> mg u ' «d< ■!> 50c.
KVITU Knygele ' Draugystėms, del 

Kaaleriauji; nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu - . - 50c.

W. D. BOCZKAtJSKAa-CO., 
lUftAROt CITY. PA.
J ZC.
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ant visų pa- afg
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a rd uodą laivakor
tes ;
rankiausių

jų j Lietuvi) ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdam!), 
na, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus porins į Eidku- 
nus ir j pat) Kauną.

Lini-

An t verpt), 
Brcmc-

Szilie skaitmens parodo, kad visuomene greitai insitikrino, 
saugi ir užtikrinta vieta pinigams 

ant depozitu: nnoszinicziai paskai-
jog Baltic States Bankas yru
pasidėti. Czia mokama \c'(
lomi yra kas menuo; depozitus galima siunsti per piiszta. Iszke- 
liaujant in Lietuva, goriausia yra pinigus palikti ant depozito

iŠ
pinigus isz Amerikos galima 

ar auksinais, ar

Baltic States Banke; acziu tiems rvsziams, kokius Baltic Štate 
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tus pertus i 
lino II f |I<ILI JYGUIIl)! VĮ/
taip pat ir iš Lietuvos, ft^

H
Pin Irus siunčia į Lietuvą

rt;

Bank turi su Lietuvos bankais 
pervesti Lietuvon bile laiku ir kaip norint, — 
Amerikos doleriais.

Baltic States Bankas ir savo Užsieniu Skyrių labai žymiai 
iszplete. Teip, nuo 4 dienos, Sausio, 1921 m., iki | dienai Balan
džio, 1922 m., 
menu. Isz ju arti 16,(HM) siuntė p'uiigus Lietuvon, lenku užimton 
Lietuvon, Latvijon, Vokietijon, Mmkijon ir in kitas Europos 
sznlis. Suvirsz 2,000 žmonių pirko laivakortes in Kuropa ir isz 
Kuropos. Per ta visa laika Lietuvon persiunsta buvo suvirsz 
S0 milijou auksinu. Vien tik Balandžio menesyje persiunsfa Lie
tuvon auksinais 12 milijonu ir Amerikos doleriais 26 tpkslan- 
eziai. Žmones, karta pabandė siusti pinigus per Baltic States 
Banka, lieką jo klientais ant visados, nes žino, kad kitur geres
nio ir teisingesnio patarnavimo neras. Per Baltic States Banka 
siunezinmi pinigsii yra iszmokami Lietuvoje per bankus ir Lie
tuvos paszto Skyriuose. Galima siunsti ir Amerikos.doleriais in

Užsienio Skyriuje duota |Mitarmųvimas 18,000 as-

X
*

iftį

ir visur pigiausiu kursu; "S

. ji]
*

už Juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoj© — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
tojo nuo pričmčjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvi) 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBES” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,

IT.l-i!

S

ft?

ft!|
"1

(•

Kumpa yra pilnai iszmokami Kaune. Baltic States Banko per
laidos in Europa yra užtikrintos,

atlieku greitai 
pigiai ir gražiai.

Spausdina
knygas, laišltahis popioras, 
plakatus, vizitines korteles, 
balinius tikintus ir tt.

■ $5
’’VIENYBĖ

EINA DU KART
. SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius rafi- 
voliausias žinias iš 

Lietuvos ir visur ir turi 
juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
... 4.50

konstitucija.-,
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garantijoms yra paimta 
$160,000 kaucija isz invairiu Surety Bond kompanijų.

Keliaujantie Lietuvon per Baltic States Banka visados yra 
užganėdinti, .lie ežia gauna geriausius patarimus, yra aprūpinti 
Keleiviu Uzekiais ir Dmftnis; nevereziama ju, kad mainytu sa
vo dolerius ant auksinu, kaip tai daroma invairiu agentu.

Žodžiu sakant, Baltic Statos Bankas, per vienerius savo gy- 
‘tus padare tiek progreso, kad jau iugijo visuomene- 

. sau var<la, kaipo rimta ir 
augsztai patikėtina instaiga, isztikimai tarnaujanti Amerikos 
I /lėtiniams.

Patartina visokiais reikalais kreiptis in grynai lietuviu in- 
staiga. BALTIC STATES BANK,
294 Eighth Ave., Corner 251 Ii SI., New York, N. V
P. S. Bankas atdaras kasdien nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakare, o 
Suimtomis — nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakare. Telefonas Wat
kins: 2142.

vavimo m<
je didelio pasitikėjimo ir iszsidirbo

X

LIETUVOJE .......

Vienybės
f L

- .r p T-Iff 1 - -...

OlĮĮjg^BOR
REIČIACSI MODERNIŠKI LAIVAI 

GEKtAUSlAS FATAR- 
NAIMAS l’ASAŽlEKlAMAS.

Justi miesto randasi musu agėntas.

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

A R AG (JAVA . . . 22 Btilatuhk
V ESTUI S.............................20 GeifilMlo.
VANDVl K........................... 17 Birželio
V A (IR AR

l S * V
Jo
. 20 Gegužio

. 17 RL_____
. . 12 Liepos 

OROPESA . 20 llalatiil. 10 Birželio 
0RIIITA . 13 Gegož. 21 llalunilžio 
ORIH’NA . . .................... 27 Gegužio

Ticalai in • Cherbourg.
Soul Im m ptoii lr Hamburg. 

ViHOS ataklrloB kajutoB. Nėra 
extra mokcjjcziu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY. 

BANDHRSON & SON loc. Agents 
26 BROADWAY. NEW YORK. 

Ar pas vielini Inhakorczhi agentą.

G
BASA U L 1.1 A.I 

i 
i
I

I

M'® (t,

Be n-l’irltllo ’’Vienybės” 
(krivis ^rnis. Dividendai 
mokami. Ateityje bus,, di
deli. j pelnas. ,

Vienas šoras $10.
K $

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi 

noktų knygų. 
. i

Reikalaukite platesnių in- 
viską,>

kalaiilulo musų piniginio

Su visokiais reikalais 
krolpkitfis Siūti adtesu:

LltHUflNIflN 
VIBNYBE PUBL 60.

193 Grand St.E 
BroOKIUIb N. Y«

Kur vlonyfad, 
‘ ■ Ten galyb«.

> y

n is.

formacijų apie 
ftykito gulins li^UkuH

ra* 
rei*

kurso ir knygų katalogo.

i3$
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------------ —............................ ............. ____________

SKAITYKITE “SAULE
KRAITVKITE “SAULE* 

SKAITYKITE “SAULE“

»»

fa

ta Lietuva. Lenkija. įtustja, Latvija. 
Ukralhia Ir visus Baltlkoa Valstijas. 
I’A N.VONIA (Kabinėto tik) . 18 April 
CAMONI A 
Kabineo $130.

Tax $.» extra.
Via Cherbourg, Southampton, 

Liverpool Ir Glasgow.
CARMANIA .................... .

.................... 13 Mojatis
Trecila k lesa $103.50

1» April

Eksklifcijn su palydovu su konekcljas 
prie Soul hartipion Irt Danslga. IJIava 
ir Libavat
M AIIH ETA XIA 25 Aprllaiis, 16 Mojau s

1

Per Anglija ar Hamburgą In Danzlga
AQt JTAMA L> Mojaii« It 23 Mojaus 
1
$!OG.bo. In Llbava 1107. Tax $5 extra

I / ! ’ • , * h

į VYRU
! LIGOS PittHburgo. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo bėglje 32

I
I

Daktaras KOLĖR yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras

metus invalidas Llgnti; Vyrh ir Moterų, lodei jas nuodug
niai pažinsi a. Gydb uluintiodlnltna kraujo ir silpnybes

•<

, Vyru. Rfniogus. niežėjimus, Ilgas tinimo, inValrias Ilgas pa- 
L einanezias nuo ncčzytūumo kraujo. Atslszauklte ypatisz- 

kat, per lalszkus ariz rtogydau. Dr. Kdler kalba RuslSzkai 
•« ir Lenkiszkai.

cinanczias nuo ncėzydiutno kraujo. Atslezauklte ypatisz-

k whole r .

OOhoB valtmdoa nuo 9 tfto lig 6 Vakare 
Nedeliomis 0 iki 2 popiet.

l[> * "* ' '* to < W 1JII> w Mi; I’ll*.

C38 FENN AVEų . riTT5nim(ilt, PA.
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UOLU PILIES KARALIUS.

Viduramžiai buvo 
laikai. Nuolatos buvo didesnes 

mažesnes kares.
Europos valdovu mažesnieji ir

tarp saves.

neramus

ir Invairus

didesnieji kariavo
Buvo baisios ir nuožmios karos 
su muzelemonais, 

Tuomet
v iiMio žinojus 

savo szirdyje 
gyvenimo. .Augdavo tada žmo
nes tarp trimitu balsu ir gin
klu žvangėjimu. Tuose laikuo
se netruko taippnt netikru kar
žygiu, karžygiu be sąžines. J jo, 
susitelkė aplink save visokius 
be sąžines žmones, užsiimdino- 
jo pleszimais nekaltu žmonių. 
Dažnai užpuldinėdavo kaimus 
ir miestus 
juos.
karta turtingųjų žmonių vai
kus ir moteris. Už sziuos rei
kalaudavo iszpirkimo, o jei ne
gaudavo, tai juos žudydavo.

Visose szalyse tokiu karžy- 
giu-plesziku netruko, bet dau
giausiai, gal but, ju turėjo Ven
grija. Czia tie pleszikai atsižy
mėjo didžiausiu beszirdiszku- 
mu. .Jie nepraleisdavo ant savo 
kelio neviena, 
siu neturtėliu,

o net ir gy vast i ne
retai atimdavo.

Kaip Anglijoje buv 
ka ržygis-pleszikas,

turkais.
gemas

arabais ir 
k iek vienas 

atsineszdavo 
meile kariszko

o
o ne-

ir apipleszdav 
Užgrobdavo turtą,

Ir isz didžiau 
vargszu plcsze,

garsus 
Robin

Hood, taip Vengrijoje pragar
sėjo savo baisiais 
Stranovikas. Jis mokėjo daug 
kalbu; ir niekas nežinojo, isz 
kokios szalies jis atsirado. Jis 
buvo augszto ūgio, nepapras 
tai tvirto sudėjimo, 
sis buvo asztrus 
jo akis žėrėjo, kaip deganezios 
anglis. Maži vaikai, kuriems 
tekdavo ji matyti, taip persi- 
gasdavo, kad per daug metu ji 
atmindavo ir apie ji sapnuoda
vo.

Stranovikas ingi jo daugybe 
prieszu savo nedorais darbais. 
Isz visu prieszu jo labjausia 
nekente kunigaiksztis Vensla- 
vas Norviteka. Szis buvo di- 

. .džiūtgalingas. Jis laike nuo
latos prie saves skaitlinga buri 
samdytu karžygiu. Su jais jis 
pastvėrė nekuriuos Stranoviko 
draugus ir nubaudė juos mirti
mi. Nors paežiam Stranovikui 
iki kolei 
isz kunigaikszczio 
jis numanė, kad kada nors pa
klius ir kad tada neiszvengs 
ir pats mirties bausmes, ypacz 
kad nužudo daug keleiviu, o 
tarp tu ir kunigaikszczio broli. 
Savo buveine jis insitaise uo
lose, prie baisios Ardones, tarp 
kalnu. Isz tenai jis kariavo 
priesz kunigaikszti ir tenai gy
nėsi nuo jo. Liejimas pas St ra 
novika buvo tiesiog negalimas, 
taip jis buvo savo uolos pilyje 
susitaisęs. Kunigaikszt is 
skelbė, kad duos dideli1 dovana 
tam, 
ar užmuszta

Stranovika. Sziam bu
vo dabar aiszku, 
ankseziau, ar vėliau, prisieis 
stoti in tikrąją kova su kimi 
gaikszeziu Venslavu ir arba jis, 
Pleszikas Karalius, arba kuni
gą i ksztis Venslavas 
lydėti savo gyvastį.

Kunigaiksztis Venslavas bu
vo prakilnus žmogus. Sulyg 
savo laiku mados, paproeziu, 
reikalu ir aplinkybių jis buvo 
kareivis, jis daug laiko praleis
davo kares laukuose, bet, ne
žiūrint, kariszko gyvenimo, jis 
buvo nepaprastai geros szir- 
dies, nepraleisdavo dienos, ne- 
suszelpes kokiu pavargėliu, 
neaprupines neturtėliu. .Jis bu
vo pamaldus. Jėl tiktai laikas 
ir reikalai leisdavo, 
klausydavo szventu Misziu. Jo 
moteris, kunigaiksztiene, buvo 
lygiai maloni ir gailestinga, 
kaip jos vyras. Ju maži vaiku- 
ežiai Margarita ir Ladislovas 
buvo auklėjami paezios moti
nos. Ji juodu iszmokino sekti 
Jezu Kristų, kuomet tas buvo 
mažu vaikeliu.

Atsitiko viena žiema, kad 
kunigaiksztis ir kunigaiksztie
ne turėjo nekuriam laikui ap
leisti savo pili ir prabūti kara
liaus rūmuose. Savo vaikus

raliu,

O

H“ ■ 
darbais

.Jo žvilgi1 
perveriantis.

pasiseke pasprukti į 
ranku, bet

pa

kas pristatys jam gyva 
‘‘uolos pilies ka-

»»

ar
kad jam ar

turės pa-

i.. NARSIAU S E MERGINA MAINE VALSTIJE.

Goldie Doughty isz ('hebeangue salos, Maine mažoje luo-
per IS valandų, idant

vo aniolu, kurie saugoja mus 
diena ir nakti, 
jie mudviem. O, teve, o mama 
mama; o Jėzau 
kuris pats buvai kitados 
vaikelis, dėl meiles 
liausies Motinos, gelbek mus!

“Ar bandvsime?” — tarė 
Ladislovas, valandėle meldęsis.

“Taip, taip 
garita — bandykiva. Kaip bus 
taip, vis gyriau kaip duoti sa
vo galvas nukirsti.”

“'Pat pirmiau atsiklaupki va 
— tari1 Ladislovas - - ir kulbe 
kiva savo maldas. Po to asz lei- 
siuosi pirmas ir 
brangi sesule, kaip galėdamos.

Atsiklaupi1 greta ir meldėsi. 
Sukalbėjo 
musu ” ir po to 
lys szvystelejo jiems. Ju 
dyse atsirado

ar nepagelbes 

brangiausias, 
mažas 

savo inie-

Ar bandysime?”

suszuko Mar-

padėsiu tau,

abu Povo

teleje, kovojo su ledais ant Caseo upes
atlankyti savo serganezia motina. I’o allankimui mergina su- 
gryžo tuom paežiu keliu, noriuts buvo pavojuje
tu, kada dydeli szmotai ledaus vos neperverto maža luotelia, 
bet mergina buvo drąsi ir be baimes sugryžo gilukningai 
namo. Konia visas miestelis josios jeszkojo per visa durna ir 
mane, jog kelionėje pražuvo.

daugeli kar-

bar liek daug vyno

senos
g

juodu paliko 
jaunos tarnaites
unite buvo kaip tarnaite,
(liniuke. Savo 
de t e is i n g;
akis mate, 
kidiais. Ji buv
na, tuszeziagalve ir be susipra- bale

aukles ir,' 
loboje.

linkėjimais. kuris
riiTar- 
sam- 

priedermes pil 
ai, kolei szeimininku f 

o be to 
o

(’jo savais 
prie tam jau

savo linkėjimais. Jis, 
yra taip diiosnus pavargėliams 
Kiiczin dienoje, tegul gaus pats

Į neapverl inama dovana. ’ ’ 
gardžiai juokėsi 

girdėdami tuos 
džius.

neapverl inama dovana.
Pleszikai

limo. Prie jos prisigerino vie j baimes ir

1 !

nuožmius žo- 
Vaikneziai stovėjo isz- 

lyg drobe, drebėjo isz 
nedriso nei pasiju

Stranoviko draugu ir’dint i.
juodu labai sumilo. Jis nudavė I Vaikai buvo palikt i vieni 

ni'apsakomai ja

na s isz

ia ba i,y pa (‘z 
mvlis.

Pleszikas, jos mylimasis, in 
kalbėjo jai, kad iszeitu su juo 
susitikti ir gerai pasitarti, ka 
da ji iszsives kunigaikszczio 

.Ji su 
Iszejo isz sodo linkui gi 
Su ja ėjo mažas Ladislo- 

ir Margarita. Prisiarlino 
1 ’radėjo kalbėt is su

p iszsives
vaikus pasi vai kszczioti.

gus.
S(‘.

Ji net 
nuo namu nuėjo, 
giria ant tokiu

I ji nepamena, ar kada

N ustebo. 
nepažinstama 
o vaiku 

pk’szikas

Žiuri 
vieta 

nematvti. 
nudavė

tiko, 
rios. 
va s 
pleszi kas.
tarnaite. Pasakojo jai, kaip j i > 
baisiai myli, kaip be jos gyven
ti negali, sapnuoja ja per mie 

Mergsze iszsižiojas k Iau
Jos galvoje ir at mintis ii

protas pranyko. Saldliežuvavi- 
mas jai visiszkai galva susuko, 

nepastebejo, kaip toli 
J i pateko in 

taku, kuriuos, 
nors ma

te, ar jais vaikszcziojo. Staiga 
ji atsipeikėjo. Ypacz nustebo, 
kad vaikai nepaprastai ramus, 
kad ju balsu visiszkai negirdė
ti. Atsigręži1, 
visiszkai 
girioje, 
N uožmus
taippat nusistebėjimą, kaip ir 
Kliša. Jis szauke vaikus, bėgio
jo aplink kaip ir ju jeszkoda- 
mas. Galop, ramino mergisz- 
ezia, kad juodu negali būti la
bai toli kur, o greieziausia juo
du sugrįžo 
leido begi i
rankas laužydama ir kone alp
dama isz 
mes. Kada ji buvo jau gana to
li nuo savo mylimužio, tas nu
sijuokė pasziepiancziu juoku.

\argsze, visiszkai kvaila 
— reke jis — ar tai tu

namon. Kliša pasi-
namon, verkdama,

nusiminimo ir bai-

4 4

mergszi
manai, kad man rupi tavo vei- 
d<ts ir
Lik sveika, Kliša, pasijeszkok 
sau kita mylimąjį, 
man dau

Jis spraeziais žingsniais nu
ėjo in szali ir prisijungė prie 
kito žmogaus,

gerai raudoni veidai?

nes jau tu 
iau nereikalinga. 9 9

kasdien

kuris vedi1 du 
vaikucziu, suimtu ir siirisztm 
Juodu graudžiai verke, 
nuožmus 
juokus sau dare
pildė ju seniai apgalvotas su- 

Pleszikai buvo ap
lies, ži- 

savo vado gaus

graudžiai
žmones

liet 
isz to tiktai 

nes jau iszsi-

manymas.
svaigo isz džiaugsmo, 
nojo, kad nuo
gera užmokeshi, kuomet pris
tatys jam jo didžiausio prieszo 
vaikus. Taip, ju troszkimas isz- 
sipilde. Gavo brangias dova
nas. Bet Stranovikas del neku
riu priežasczitl neliepė vaiku

žaisti ir vaiksztineti

nusileisti Ardo- 
kito iszejimo jiem 

Nekurie pleszikai patarė

sau 
apie lin

dyne, nes, kaip pats Pleszikas 
Karalius pasakė, jie jokiu bu 
du nepajii'gs 
ii(‘s siena, o 
nėra.
surakinti vaikus retežiais, bet 
SI ranovikas isztare 
turejo būti. Jis
nes žudyti, j(‘i m* piktybe ant 
ju levo.

I ‘raejo 
\rai kai 
nas.

ne ir taip 
ju neimtu ma

Ju
lyg

sykiu “f 
vilties spindii- 

szir 
nežinoma jied 

vieni iki tolei drąsą.
Bet kada juodu pakilo, isz 

girdo užpakalyje saves balsus. 
Atsigręžę, žiuri isz lindynes ei
na pleszikai. Jie apsikrovė in 
vairiu grobiu. Jie rtpipleszo 
vieno pirklio vyno sandeli. Da- 

ir spirito
vilko namon, kad visam mime 
šilti Uolos Karaliaus gaujai 
lengvai galėjo užtekti. Vaikai, 
juos pamali1, sprūdo in bimsu 
kampeli. Baisiai juodu nusi
gando, nes nekuomet nebuvo 
mate tu žmonių taip girtu ir 
taip panasziu in laukinius žve 
ris, kaip jie buvo toje valando 
je. .Jie buvo nusigėrė visiszkai. 
Reke, szauke, dainavo, keiki1 ir 
net szoko, kaip paszele. Vaikai 
užlindo už knimo, bet jau netu
rėjo vilties pabėgti.

Juodu atsiklaupė, vienas an
tra apsikabino, netardami nei 
žodžio, mokiesi tylomis, kaip 
juodu iszmokino daryti ju mo
tina pavojaus valandoje, 
vaidentuve suplesdeno
pauksztįs sparnais ir juodu in- 
si vaizdino, 
leks in dangiszkaji rojų ir stos 
prie Augszeziausiojo sosto. Tsz- 
girdo, kad tie žmones ginezija- 
si kalbėdami apie juodu. Ne
kurie geide isztempti juodu isz 
ju slapynes ir užmuszti szia 
nakti; kiti kalbėjo, kad reikia 
laukti dienos ir tuomet juodu 
žudyti, kad prie saules szvie- 
sos prisižiūrėti, kaip tekes ju 

Kiti pageidavo, kad 
alėtu juodu užmuszti paežiu 

akyse ir taip atkerszyti 
jiems, bet pats ju karalius in- 
sake jiems tyleli ir laukti ryto
jaus, kada jis iszduos insaky- 
ma, kas reikes daryti 
žais belaisviais.
se toliau savo puota. Po valan
dos kitos daugybe ju gulėjo 
ant žemes sugriuvę, be nuovo
kos, o retas kuris da sziaip taip 
laikėsi ant kojų.

Kas nakt du plesziku laiky
kis buvo apeitas ir iszjeszkotas. davo sargyba

kaip nebeužilgo

li vi
verkė

Juodu bijojo
vienas su antru.

(ris dienos.

kada

ar 
isztisas tas die- 

net kalbeli 
nebent kada- 

ne-kada pasznabždomis,
jaute, kad niekas ju negirdi ir 
nesaugoję. Kada prisiarlinda- 
vo kokis pleszikas, juodu tuo 
jaus paliaudavo kalboje, many
dami, kad sztai jau ju galvas 
nukirs.

Tiiom tarpu palyje vieszpa- 
tavo baisiausias
Kunigaiksztis su Kunigaiksz- 
tiene praneszo, kad szvesli Ka
lėdų, grįžta iii pili, 
nei ženklo, 
kai. Senoji aukle suome tarnai
te Kliša ir laike ja uždarius po 
užraktu, kad pati iszsiaiszkin 
tu kuiiigaikszcziams isz viso 
neapsižiūrėjimo.

siimiszimas.

o ežia dar 
kur prapuolė vai-

Kiekvienos
pilies skyle, kiekvienas kampe-

Jeszkotojai diena ir nakti dar
bavosi, iszlakste in visas puses.

kraujas.,
<r

t (‘VU

su ma-
lr taip jie te

susikūrė ilgui, 
dėlto, kad pa- 

, o antra
Tai dare viena 
imtu vaiku nepabėgtu

Jau Kalėdų Vigilija buvo czia padėtu tiems isz saviszkiu, ku
jau, o nebuvo da jokios vilties 
rasti vaikus.

Tuom (arpu Kuczioje vaikai 
palis vieni parsirado. Juodu 
paklausė isz szalies plesziku 
kalbos dr dasižinojo, kad ne- 
nžilgio jiedviem reikes mirti. 
Ateinanti ryta — taip ateinan- 
Ii ryta — ju galvos turi būti 
nukirstos ir pasinustos 
va uis, kad kada 
sugriž po Misziu, rastu savo 
mylimųjų vaikeliu galvas ant 
laiptu in pilies rupius; kad to
kiu bildu patirtu, kokis baisus 
yra Uolu Ardones Karaliaus 
kersztas. Visa dienu priesz Ku- 
czias juodu buvo visiszkai vie
nodu sau paliktu, nes pleszikai 
ta diena turėjo užpuolimą ant 
vieno isz artymiansiu kaimu. 
Visa diena juodu karjįztai mel
dėsi ir kiek galėjo vienas antra 
ramino ir stiprino. Ar hopasi- 
drasinus kartais leistis žemyn

szviete.

jų te- 
juodu iszryto

Ardones briauna.
“Bet ne—tarė Ladislovas at

sigulęs ant briaunos ir žiūrė
damas žemyn — mudviem pri- 

likti ir būti už-

riuos, iszsiunsdavo ka nors api- 
pleszti arba užmuszti. Szi nak
tis buvo nepaprastai szalta, 
taigi sargai susikūrė baisia 
ugni, kuri viską aplinkui nu-.

Kada visi pleszikai,
iszskyrus sargus, sumigo, vai
kai iszlindo isz savo užsislepi- 
frio ir apridaire aplinkui. Abu 
sargu buvo labai nusigėrė. Juo
du bandė kalbelis tarp saves, 
bet vienas antro negiliojo su
prasti. Kitur visur knarkė ,be 
mielaszirdyst.es. Kad pe ta bai
si tamsuma butu galima ban
dyti bėgti, maste sau vaikai, 
bet dabar Ladislovas pažiūrė
jęs nuo uolos žemyn, nieko ne
mato kaip tiktai tamsuma.

<< iKa dabar mudu darysi ve? 
prasznabždejo Ladislovas 

Savo rhaŽal sesutei, Jam visa 
drebėjo nuo szalczio.

“Mėlskivos prie Brangiati-

užmuszti tuojhus ir ju kimus sieis jau czia 
musztais, nes mudu czia nie- žmones 
kuomet nepajėgsimo nusileis
ti.”' 

4 <
siusime ju galvas kunigaiksž- mergaieziuke —

pasiunsti in pili.
“Ne — tarė jis — palaikysi

me juos mus lindynėje kokia 
viena ar dvi savaiti, po to pa-

sibjo Kūdikėlio Jėzaus. Jis pil
nas malonumo, o mudu esava 
Jam paszvesti. 0, brangus La- 
dislovai, melsk i vos irbandyki- 
va. Jei mudu ežia pasiliksiva, 
tikrai tie baisus, beszirdžiai 

mus užmpsz, bet, jei

O Ladislovai, — sudejavo 
nu tiktai pa-

mudviem pasisektu nusileisti 
su Dievo pageibavnmdu pabeg- 4...... M ' O'* 1

tarė La-
tu va.” t

Eikszen tadai 4

ežiui kaipo Kalėdų dovana su bandykiva. Melski vos prie sa- dislovas su tvirtu pasirižimu,

bet su muszanczia smarkiai 
szirdimi. — Da viena “Teve 
mūsų” pirmiausia. Ai, Marga
rita, melskis, tu esi Jėzui ma
lonesne, nes tu esi daug gerės- J >

mielas broli, tavo
— tarė mažute 

— gal tai paskuii- 
gal lai paskutinis 

sudiev, gal daugiau' mudu tarp 
sAVes nesi kai bosi \ a.
gus mano broleli.”

Daugiau juodu mųiajicge 
Puolė kitas kitam in 

isz broliszkos 
prisi

)S. 
nuleido

muszanczia
— Da 

pirmiausia. Ai, Margii ” 
melskis, tu esi Jėzui

persigandę ir

'd Jėzau — suriko MaVga- 
esava žuvę, 
Geriausias

ne uz mAne.
“Leisk, 

pabueziuoti, 
Margarita, 
uis kartas,

Ai bran-

lengviau jau

ir pats nežino 
siauro takelio 

('jo žemyn.
kad pin-

kalbel i. 
glebi, alpdami 
meiles ir baiuK'S. Dabar 
artino prie Ardones brinum 
Ladislovas atsargiai
viena koja, paskui antra, sura
do 1 viri a atsistojimu ir lada 
paėmė Margarita ir jai pagel
bėjo nusileisti. Taip pradėjo 
juodu pamaželi, atsargiai leis- 
I is žemvn.

Juodu užėjo, 
kaip, ant labai 
ir
Tuoin tarpu iszgirdo, 
sziku karalius kalba su sargais. 
Iszgirdus to baisaus žmogaus 
baisa, Margarita sudrėbėjo ir 
neteko lygsvaros. Ji butu jau 
nulėkus žemyn in Ardom1, bet 
Ladislovas spėjo ja prilaikyti. 
Juodu sustojo,
dėjo kaip karalius 
apie juodu, 
iszrode, kad sarj

klausė ir gir- 
klausinejo 

Jiedviem dabar 
gai jau jeszki- 

neja aplinkui. Neužilgo iszgir
do nepaprasta riksmą. Adenas 
isz sargu parkrito prie ugnies. 
Jo drabužiai aplaistyti spiritu 
greitai užsidegė. Po valandėlės 
žmogus tas buvo jau visas \ ie
nas liepsna kamuolys.

Greitai ir ugnies liepsnos pa 
didėjo. Viskas aplinkui nuszvi- 
to. Plesziku karalius, kuris jau 
buvo truputi prasiblaives, dai
rosi aplinkui ir greit iii užmatė 

žemvn vai- 
.Juodu jau buvo per toli, 
galėtu pagriebti, 

nelaukdamas
leistis paskui vaikus, manyda
mas, kad jai tai gali ežia taip 
padaryti du silpnu vaikucziu, 
tai jam nėra nei kas. Bet atsi
tiko kitaips. Jis 
žingsnius žemyn, 
tai neteko po kojomis paramos, 
sprūdo ir 
piktybes

besileidžianczius 
kus.
kad
nieko

tai. jis 
pradėjo

padare kelis 
o po to grei-

su nerimasties ir 
szauksmu pradėjo 

lėkti žemyn. Greitai jis prany
ko. Vaikai nei iszgirsti nega
lėjo, kada jis pasiekė Ardones 
dugną ir sutiszko in gabalus 
ant kietu, asztrin akmenų.

, u i, ’ (
* O •

4

Vaikai buvo 
drebėjo. 

4 i 
rita—jau mudu
jei Tu nepadėsi. 
Vieszpatie, mudu Tave myliva, 
mudu esava 
Gelbėk mus. 4 <

Pavorr vaikeliai.

vas 
kas mano

J

■

.į

4
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Margarita — tarė Ladislo-
— asz jaueziu, kad kaip 
maIdilini prilaiko

rankas ir kojas.”
“Ir asz tiiippdt jaueziu — 

atsake mažyte mergaite — bot 
ežia iiiėko gyvo nėra.
Dievo aniolai geibi mudu, ku 
riuos Dievas ežia prisiuntė.”

Taip juodu leidosi žemyn, 
surasdami skyles ir briaunas, 
kur stale savo kojas ir įvirtai 
kabinosi rankomis. Sunki ir 
pavojinga 
bet laimingai juodu pasiekė 
apaezia.

Dabar juodu negaiszino lai 
ko, bet. skubiai bego in levu 
pili. Paniekė 
landa naktyje.

Kunigaikszt iene
Kunigaiksztis tuo 

suszauke
rengėsi vesti juos

f nI uom 
variu pasi-

BJLLTBUVnBML
A u-di-du, mano szirdeles, 
Sakalėliai ir balandėles, 

Asz vela ant džiabo, 
I jaikraszt inio sztabo, 

Vos Velykos pasibaigė,

i ■j
M

rankomis, 
buvo loji keliom1,

ja apie ant ra va 
Kunigaikszt is 

jau buvo

savo kareivius

rrK
Visu akis nukrypo in 

visi pamastė, kad

pilies var

ir 
parkeliavę, 
jaus 
ir greitai 
priesz plesziku karalių,
tarpu prie pilies 
girdo nepaprastas varpo skam
bėjimas. Karžygiai pasitvėrė 

inklus, pakele juos pasirenge 
in kova,
vartus; nes 
Plesziku Karalius atėjo ka
riauti priesz kunigaikszti, arba 
reikalauti nuo jo iszpirkimo už 
vaikus.

Sargyba atidarė
tus ir juose pasirodė du mažu I 
vaikeliu. Džiaugsmingi klyks
mai pakilo isz visu pusiu. Ku- 
nigaiksztiene, kuri tai pastebė
jo per boksztelio langa, apalpo! 
isz susijudinimo, o kifnigaik- 
sztis, kaip buvo kariszkai ap
sirėdęs, taip, pastvėręs savo 
mylimus, atsiradusius vaike
lius, spaude prie plienu apdė
tos krutinės, kad mažucziai 
net garsiu balsu pradėjo szauk-, 
ti nuo skausmo.

Taip dabar laimingai pra
leido dekavones 
na.

J

Kalėdų die-
Vai kai papasakojo visa sa

vo istorija ir vėl dekavojo Die
vui, kad Jis atsiuntė savo anio- 
lus, kurie nuvedė juodu laimin
gai uolos briauna žemyn ir 
parvedė in tėvu namus. Dievas 
yra Visagalis; kas Juo pasiti
ki ir Jo pagclbos szaukiasi, ne
bus užgedintas.

1 — :GALAS:—

riaus, kada tas 
pradėjo iszkalbinet jam:

— Ar tai gražu, ponas re-
daktbrląu teip gazietdjn apra-

— Isz kur taisės žiniasszinetf 
yrni ?

— U gi pas mano paežį a 
suėjo moteres, stovėjau pasislė
pęs už duriu, tai apie viską gir-

— Tai ir dasižinOjau ko 
i eikalavau

-gi pas

JUOKAI
fe

Kalba iiž duriu.
— Girdėjau kad ponas Bart

kus labai nesutinka su savo pa 
czia gyventi.

— Juk ir nebuvo galima ka 
kito tikėtis, nes žetlybos atsi
buvo vien 
nuomonių!...

— Kaip tai 
mui nuomonių L...

— Na matai. .Jisai mislino 
kad ji turiu pinigu, o ji misli
no kad jisai turi pinigu!...

“aėziu skirtumui

“ aežiu skirtu-

dėjau.

jijh—

t
• d)

Jiji:— Norecziau kad nie
kada nebubziuu tave macziiis!

• Jisai:— Peip sako visos mo-
_ ' apto rys, kada pervedu vyrus 

gailėti • •••

Dau f r pa-

Veluk trauk po svietą nebagę. 
Ant galo in Hazletonn atsi- 

baladojau, 
vaszkiniu lehikiu 

maeziau,
Mislinu kas tai gali būti. 
Jog visu mergų veidai kaip 

giltines balti 
tai iszmi lt notos lietu

vaites, 
Musu mergaites!

Mat su i lai i jonais sėbrą uje, 
Bambileis visur keliauje, 
Na ir sarmatos ne turi, 

Norint lietuviszki vaikinai 
ant ju žiuri, 

Mat sarmatinasi Lietuviu, 
Tai prikimba prie makaroni-

r gi

niu
Mat makaronas, 

Tai dydelis ponas, 
Meilei paražinėje,

.Ir da pinacu užtrituoje 
Jeigu ne už penktuką, 

Tai už desziintuka 
Asz da daugiau, 
Apie jeis žinau, 

O kaip nepasiliaus, 
Tai tiek gaus, 

Jog net viskas dulkes, 
Ir miltai nuo nosių nubiręs!

• ♦ •
Union tone, 

Kožnoje karezemoje, 
Užpakalinius ruimus isznai- 

kino, 
Bobų seimus sugadino, 
Mat, sue ja girtuokliavo, 
Kol svaigulio ne gaudavo. 
Kožnam in akis kabinosi, 
Ir užfundyd provijosi.
•Ir kas ten būdavo, 
Kaip jos suejdavo 

Tai nutylėsiu, 
Del saves pasiliksiu,

Dabar pulkais pas kitas trauke 
Kur munszaine užtinka, 

t riaukė.
Pasirodo, jog ir ju vyrai niekai 

Tikri kazelekai. 
0 jau ka merginos, 

Tai rodos paejna isz girrios, 
Kaip tik vakaro sulaukė, 

Pulkais ant manevru trauke.
Yra ir geru mergeliu, 
Geru tėvu dukrelių, 

Nes tu ne daug, 
0 jau su kitom tai szelauk!• • •

Pas viena bobele, 
Pribuvo josios sesele,

O da ant veido ne szio ne to, 
Tai kaip vaikinai pajuto, 

Isz visu szaliu, 
Ir užkaboriu. 
Bosas namo, 

Net isz džiaugsmo dainavo 
Ba gėrimo turėjo in vales, 

Visko be gales.
Isz to visą,

Ant galo viskas sumiszo, 
Kaip laukinei musztis pradėjo 

Dėdės tuo atėjo, 
Pas vaita nugabeno, 

Dydeles baiismes gavo,

munszaine

t

I

Mamyte, mama! tas pro-
tesoris nuolatos pesza už plau
ku ir nori, idant mes visi tokeis 
butume kaip ir jisai.

— Tai gerai, Antanėli, bu
si mokytu vaikiu...

— Ne, jis nori 
peszt plaukus, idant visi būtu
me pliki kaip ir jis.

mums nūs

Dydeles baiismes gavo, 1 
O kiek gaspadoris užinokeįjo, 
Tai niekam ne sakė — tylėjo.

'tai vis teip, kur tokis susi
rinkimas,

I*' 7

Ten buna verksmas it dantų 
griežimas.• • •

rSzirdėlės net isz kvapo iszejau 
Kada viską jum iždejau,
Dabar truputi pasilsėsiu, 

j Ir namo riupiszkesiu,
Tuohi kart — 

Gud baj,

Ak nAteiwi!
Į Agentu reikalinka, nereikia moks
lo. kiekvienas be jokio mokslo gal| sa
vo laike vakarais užsidirbtie gea,.„už- 

Į darbe, galima padaritio po deszimtl Ir 
(IvideszimtL doleriu in savąlte ir dau
ginus, nčleisklte vakaru UI dykais bet 
pradek it iszversti savo dyka laiką ant 
pinigu, .laigii esate senesni ne kaip 20 
metu, ltd raižykite, del jtima naudingu

u

»»

tanigu. JaiRii Gftaie senesni ne kaip 20 
Hiėtu, trU raszylclte, del jtima naudingu 
hfortnaciju szlandieh savo prlgijntoj 
kalboj: KATEIVA SALES CO., 
(t.f > . COLtEGBVtLLE, FA,

KATEIVA SALES CO

ielaszirdyst.es


!

SAULE
t

i

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedarn prie Jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar no. Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikala su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.

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

CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50

Žinios Vietines
— Antra diena Velykų.
— Suvirsz 2 sanvaites kaip 

anglekasiai nedirba. Kada vėl 
pradės 
žino.

dirbti tai niekas ne

- Praeita Petnyczios nak- 
pasidaro ugnis
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Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prezldcnt.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus

j
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n. BALI

W. TRASKAUSKAS
PIRM UTIN IS L l ETŲ V ISZ K AS 

GRABOR1US MAHANOY CITY, PA.

Pasamdo

520 W. Centre St.

laidoja kunus numirusiu, 
automobilius del laidoluviu, krlksztl- 
nlu, vesellju, pasivažinėjimo Ir 1.1.

Mahanoy City, Pa..

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir paga] 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patartina viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

j JOSEPH G. BOGDEN, 
j Alderman & Banker
I 4 S. Main St. DuBois, Pa.

— oi

Lietuviszkas Graborins

K. RĖKLAITIS

I

Laidoja Numirėlius pngal 
naujausia mada ir mokslą.

Turi pagelbininke motere.
Prieinamos prekes.
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ISZ ANKSTO LEIDIMAI 
NEISZDUODAMI.

iszleidžiamas ar 
turi būti sprensta imigra-

neiszduoda jokio
priesz atvn-

tarimu arba inleisti ateivi po 
bonu. Draugai ar gimines ne
gali duoti bona ar kita užtikri
nimą pakol nepasius apeliaci
ja.

J

516 West Spruce Street 
MAHANOY ( ITY, PA.

Dell Telephonas No. 119

I’ri-

TvIrcziHiisia Liet m Isxkn
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
įlankoje negali pražūti.
imu pinigus saugiam palaiki- 
mui. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kurna. Parduodu I^iivakor- 
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kainas o i 
atsakima.

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy AveM

MAHANOY CITY, - PA.
.  ••■■■■■—  ’"’"I“—   ------- ----- --  -—— 

Raszykite apie 
gausite teisinga 

Adresa vokite:

DR. JUOZAS J. AISTRA 
(Lietuvis)

Buvusis Daktaras Kariumcn- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte, 
9 vakare.
113 E. Coal SI

oje.

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

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduot! stubas, 
mes galime Jumis tarno patarnauti. 
Randavojame namus, 
randas Ir teip tol lauš.
238 W.Centre St. MahanoyCity

kolctavojaaic

I
J

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

laidoja kunus Numirėliu pagal 
naujausia mada. Pigi preke. Telp- 
gl pristato automobilius visokiems 
reikalams,
801 E. Pine SU Mahanoy City, Pa.

t i pasidaro ugnis name pas 
Erana Pitku 418 W. South St. 
B Ieties mažai padaryta.

— Idant musu darbininkai 
galėtu szvesti antra diena Ve
lykų, tai szis numeris laikrasz- 
czio buvo atspauzdintas pra
eita Subata todėl nekurtos nau- 

patalpytos Ketver
gi) numenje.

— Praeita Petnyczia 
Jobu J. O’Neil buvusis Maha- 

burgisu nuo 1903 iki 
1900 mete. Jisa pergyveno szi
tam mieste virsz 50 metu. Pali
ko paežiu ir 9 vaiku.

j ienos bus

no.jaus

KUR BUNA.

m i re

A.sz Magdalena Žukauskiene po tė
vais Žvirbliutc, paieszkau savo dvieju 
pusbroliu Jurgi ir Vinca Žvirbliu, 
niau gyveno Pittston, Pa. Meldžiu at- 
siszaukt

Box 12.

so-

ant adreso.
WM. ŽUKAUSKAS.

Expedit, Pa.

savo broli Petrą Tri- 
pacina isz Kauno Red., Tcl- 

Vals., Jaupcnu

Pet ral’aicszkau 
szau.sk i, 
sziu Apskr.. Rctavo 
sodo. Turiu sxarbu reikala Isz Lietu
vos, meldžiu atslszaukt arba žinanUo- 
Ji apie JI, meldžiu pranoszt.

ANT TRISZAUSKAS,
Harding, W. Va.Box N.

(t.32)

Asz Veronika Chuknricne po levais 
Gelumbinskaite, paieszkau mano dėd
žių Erana Budru ir Juozą Gclumbiclk, 
paeina Isz Kauno Red., Telszlu Apskr. 
Kantauco Para., Kepurcno Sodo, gir
dėjau kad gyveno St. Louis. Tegul at- 
siszaukia ant adreso.

V. CHUKURIENE.
2202 S. Daisied St., Chicago, III.

(t.32)

Antanas Karanauskas paiesz
kau savo szvogerio Jena 
ežiu, apie 18 metu adgal gyveno Ma
hanoy City dabar nežinau kur. Jeigu 
kas žino apie ji, malonėkit praneszt 
už ka busiu dėkingas.

A. KARANAUSKAS,
607 W. Maple St.,

Asz
I’altaifavl-

(t.32)
Mahanoy City, Pa.

Mano broliai Julius ir Tarnas Ruk- 
szteliai. paeina isz Vilniaus Red., Tra
ku Apskr., Daugu miestelio, pirmiau 
gyveno Philadelphia, dabar nežinaudabar
kur. Jeigu kas žino apie Juos meldžiu

(t.32)praneszt už ka busiu dėkinga.
DARATA RUKSZTELIU.

R. R. No. 3, W. Frankfort, Ill.

Motiejus Juodagalvis, paeinantis isz 
Vilniaus red., Szvenczioniu apskr., Ig
nalina stotis Užusziles kaimo. Tegul 
atsiszauke ant szitokio adreso:

M. Juodagalviene, 
Mariamooles apskr.,

laiisves gatve prospektas No.

Suvalkų
Kalvarija miea-

25.

red.,

tas, i
I Jeltiva.

Jaigu kas apie ji žino, tegul Jam in-
♦ nil/ n o ->i ri /I t non ® / 4 O 1 Xteike szi adresa

ANT PARDAVIMO.

(t.31)

Parsiduoda gera karve su szviežiu 
pienu, norintis pirkti atslszaukit ant 
adreso.
305 Pen n St..

P. YAZUKEVICZ.
Tamaqua, Pa.

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,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

Ligonis - kurie 
sergate!

Reumatata, Dusuliu, (Asth- 
V id u riti ir 

nuomario,
ma,) Nervu liga
Szirdies liga, nuomario, vene- 
riszkorns ligoms ir t. t. Visu li
gų naminiu, bet bile liga turi 
ar kas tavo szeimyneleje turi. 
Nuo didžiausios ligos iki ma- 
žiausei; galite duoti antrasza, 
o gausite rodąs ir receptus dy
kai. Judėkite už du c. stampa 
ir gera antrasza. Dabar geras 
laikas — pavasaris ir tiktai 
szitam laike jus patys save pa- 
gydysite namieje.
naminio 
jum nieko neprekiuos laikas. 
Czia turite proga su guaranta- 
vimu, bile tik jus ta darysite - 
pasveiksite.

Raszyk pas:
Alex R. Šalvis, 

r»_.. nn 1Y«1

>

Bandykite 
gyymo - patys sau,

r> <1 et r><>

Ar ateivis
ne’ cijos vyriausybes leidimo uos
te. Valdžia 
leidimo ateiviui
žiuojatit. Kožnas ateivis, pirm 
negu inleistas in Suv, Valsti
jas, kuomet atvažiuoja^ imigra
cijos Vyrui tidybes ogzamimio- 

ar priL-
vvruiit^vbes 

tas, ir jie gali inleisti 
szalint ateivi.

Gimines aty^ižiuojancziu at- 
cjviu nori žinoti ka jiems da- 

nega-

apart 
vvriausv- 

afidavitus,

ryti iszgauti leidimą. Jie 
Ii nieko darytiį 'turi lauki i pa
kol atejvis atvažiuoja, 
pasiusti imigracijos 
bei rasztus, arba
kurie parodys gimines atsako- 
mutna ir norą prižiūrėti atejvi, 
tas' palengvina imigracijos vy
ri aus y bes i sz t \ r i 11 e j ima, 
met atvažiuoja.

Daugelis žmonių
Darbo Departamento arba iini- 

virszininko ar ateivis, 
kurio inleidimas sulig instaty- 
mu abejotinas — pavyzdin, jei
gu atei\ :s

- bus iszleistas

kuo-

klausinėja

gracijos

aklas, kurezias ar be 
; ar ne. 
bus tas

Sek ret orius 
atsitikime 

bet ta

balsis 
Atsakymas visuomet 
pats — leidimas isz anksto ne- 
iszduotas. Darbo 
turi valia tokiame
inleisti ateivi po bonu, 
tik galima daryti kuomet atei
vis atvažiuos ir pertus egzami
ną. Aiszku, jog tokiuose atsitb 
kiniuose ateivis turi atvažiuo
ti in Suv. Valstijas.

Kiekviena ateivi j imliausia 
peržiuro Bublic Ih alth Service 
gydytojai ir po tam imigraci
jos peržiurote Jai. .Jeigu neinlei- 
džiamas, del medikaliszku
kitu prit žaseziu, peržiūrėtojas 
palaiky's del tolesnio isztyrine- 
jimo priesz .Board 
Inquiry, 
trijų aficieiiti. 
atsako

ar

of Special 
Boi’das susideda,, 

bordas 
inleisti. gimines gali 

siusti apeliacija in Darbo Se- 
i risilaikv- 

ti prie ar permainyti Bordo nu-

Jeigu 
gimines

kretoriu, kuris gali

isz

Kas yra 
Ateivis

< < ateivis. H *

LIETUVIAI MAINERIAI IR KITI.
Nuolat pas jumi tai streikas tai be

darbe Ir vis ruposeziai. Mėgink tuos 
rupesezius praszalinti ir ta lengvai 
gali padaryto nusiplrkdamas nuo mu
su pulke farma-. Ant farmu nera be
darbes nei bado visados yra linksma, 
Ijiep parduodam farmas Cash ir ant 

g^tl” InfeWokojlmu turim su gyvu
liais ir be gyvuliu

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

farmoH randasi 
;ro-yra tas, kuris ne tarp dideliu miestu Clcvolando Ak 

gimimu ar nft 1’H.tsburgo Ir Youngstono žemo ge-
“Ateivis”

Amerikos pilietis, 
naturalizaviinti imigracijos in- 
statymai lieczia visus ateivius, 
kurie dasieke Suv. Valstijas 
pirmoj, antroj, 
soj. Imigracijos instatymai ne- 
lieczia Amerikos pilieezius ir 
ju paezias, nes jos skaitytos 
kaipo pilietes. Bet kasi ink vai
ku naturalizuotu piliecziu, ku
rie gyvena užjurin j r nori at va
žiuot i ezion, yra kitas klausy
mas, ne.<t reikalinga 
tėvai naturalizuoti priesz gimi
mo. Vaiktii gimė po tėvu natu- 
ralizavirno yra piliecziai ir kuo 
met atvažiuoja in Suv. Valsti
jas turi važiuoti su Amerikos 
pasportu.

Vaikui, kurie gimė priesz te- 
gyve-

Su v.
ar treczioj kla-

žinoti ar

vo naluralizavimo, jeigu 
na užjūriu, vis ateiviai, ir jeigu 
atvažiuoja in Suv. Valstijas tu
ri atvažiuoti su svetimu 
poliu. Jie gali but

pas- 
. Amerikos

piliecziais, ir jeigu jie atva
žiuoja in Suv. Valstijas, dar ne 

dvideszimts
metu, jie automatiszkai tapsta 

kaip tik 
inleisti ir pradeda gyventi Suv 
Valstijose. Bet inleidimo 
kale, turi prisilaikyti prie imi
gracijos instatymu 
varžymais, apart to, jeigu ne
turi 18 metu • 1 J mai

Žmogus, 
popieras, vis ateivis, pakol isz- 
siyma paskutines popieras.

t u rodami pirmu

Amerikos piliecziais

rei-

tvarkos ir

kvotos instaty- 
neheezia juos.

kuris turi pirmas

4 4

t

V

gyvenimas 
Sz. Marijos Panos 

PREKE TIKTAI 25c.
W. BocikowskbCo. 

Mahanoy City, Pa.M
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Tėvai Perspėja Vaikus

w Jie tini užlaikvt savo dantis szvariai, valant 
juos su Colgates Dantų Valytojų. Tėvai žino 
kad blogi dantys yra priežastim dangčio nega- 

kurios stabdo vaiku augima ir suteikia 
Jus priva-

liti,

tėvams begalinius nesmagumus.
lote nupirkt triubele Colgates ir insakyt vai
kams kad valytu dantys du kart ant dienos 

kad palaikyt juos szvariais.
Dideles trubeles reke 25c.
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ra. Yra sodnai ir mlszkutoipos-gl arti 
anglia-kasyklogį žiebia gal^laml ang
les kasti jai butu trukama pinigu. 
Mes i 
Jai pr 
pinigu pridėti norėdamas mrilnyti 
vo narna ant inusu farmos apraszyk 
preke namo, Cash narnąs ar yra mor- 
gcc.zlu ant jo? Kick snVtt Cash turi pi
nigu? Kokia didpmo noH farma? Jei 
nori pirkti farma raszyk kada gali at
važiuoti apžiūrėti, arba pareikalauk 
katalogo musu goru farmu. Siuncziam 
pinigus Lietuvon žema kursą ir lai
vakortes.
Cleveland Renlly <’oM nnd JoL Biireatt

Cleveland, O. (31)

mainom larniafibitit j įtrinto, 
rlc namo turi nota truputi Cash,

I sa-

Raszyk szluo antraszlu:

1410 E. 21 -st Sti

FARMOS! — FARMOS!
Ahz parduodu geriausias farmas di

džiausioj lietuviu ūkininku kolonijoj, 
teip-gl aplink miestus, Manistee. Cus
ter, Ludington, Scottville ir Grand 
Rapids, Mich. Žeme labai derlinga del 
auginimo visokiu javu, daržovių, vai
siu ir szleno. Dirbamos žemes didumo 
nuo 20 Iki 640 akeriu, su puikiais so
dais, budinkais, prie ežeru ir su upe
liais: žemo molis Ju Juodžemiu ir mo
lis prie žvirio. Broliai lietuviai, jaigu 
katras Isz Jusu norite pirkti sau far
ma ir gauti teisinga patarnavirna, tai 
atvažiuokite pas mane. Asz gailu 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. Dėlei daugiau žinių 
raszykit laiszka klausdami farmu ka
talogo. (A.28)

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

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

nes

Padarome

RALTIJO8AMER1KOC
L* LINIJA 9Broadvay, NevY>rk.NY.L®

TIESI 
KELIONE

ir
pirks

JOS. STANK S.
Farm Agency, FOUNTAIN, MICH.,

Tol. 39 F 2 — 3

r*,

E ILIETUVK

, j
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PER HAMBUR.GĄ.P1L1AĄ' 
/• ^RBA LIEPOJ!?. ■ 
/ Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa trccrta klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovu.

“ESTOįNIA’” 19 APRILIAUS 
LITUANIA” . 3 MOJAUS< < . 3 MOJAU S

J Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107.
Kreipkitės prie musu agentu jusu miestą.

Pirkite Kuknini 
Pecziu Dabar

(M.2)

FARMA l’IGEI.
Parsiduoda farma pigei, 68 akeriu 

visa ūke aptveria, 10 akeriu girrlos 
(misz.ko,) upelis teka pro namus, geri 
budinkal ir vanduo suvestas šluboj 
tvarte ir kiaulininke, labai vlgadllnga 
tik 25 miles nuo Philadelphljos vidu
rio miesto, szale paika nuo Philadel- 
phljos in Readinga važiuojant, teipos- 
gi ir stryt-karls arti mokslaine val
kams gale lauko. Del platesniu infor
macijų kreipkitės sziuo antraszlu be 
agentu: (Ūkininkai no straikuoje, tu
ri ko dirbt ir ko valgyt.)

C. J. MAJAUSKAS,
R. D. No. 1, Collegeville. Pa.

FARMA -----  FARMA.
Lietuviai: Norėdami nusipirkti ge

ra farma pigei, gera žeme,'geri budin- 
kai, arti miesto telefonas R. F. D. 400, 
262 akeriai, dirbamos 105 akeriai, ga
nyklos 65 akeriai, apsėta su rugiais 
107 akeriai, pūdymą del kvicczlu, 10 
geri arklui, 25 gyvuliai, viszlos maszi- 
nos, sekios, paszaras. viskas kaip sto
vi, prleg tam Ūsas ant puses grudu, 
6-10 akeriu, 421 akeriu dirbama, 235 
akeriu apsėta su rugiais, 105 akeriu 
aparta del kviecziu. Kaina $20,000, 
$8,000 cash, likusius ant iszmokejimo. 
Galima tuojaus užymti. ]

S. J. KRTSCHUK,
Rock Lake, N. Dak.

pas: 
R. F. D.

Kaina

Kreipkites
, (M.2

VILTIS PLIKIAMS.
Arabiszka Mostis yra tikrai pasek

minga Ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos vist kurio yra 
pus-plikiai arba visai yra nuplikta, t.f

DR. J. A. TANANEWICZ
, GydytoJiiH Ir CIiIrurgiiH

Gydo invalidas Ligas, Vyru ir 
Motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

2020 137-th Stneet
INDIANA HARBOR, INI).

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados.
Musu spccialiszkas PERT
GLOBĖ peczius, viduris 18

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

rudeni.

$77:50 A

p nikei enamelavotas

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- 

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

Ij

^4 G

MAHANOY CITY,
GUINAN’S

MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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SZTAI KOKI PRIETELI TURITE... ;;

Merchants Banking Trust Company
----- 5----- - ;!

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 mėnesinės mokestes arba ;;
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola j; 
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 pazinstams kad dė

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

geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danlsew|cz, M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsby
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W. F. RYNKIEVICZIA

H U

DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.MAFiANOY CITY, PAt

gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
agentu W. E. Rynkieviczia. 

suraszo ingaliojimus,

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijftnąį doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. W 9 S**** 1 *• sa "V * 4 • -V* • '1* J** Y ’ * J

r>

Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpint? apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoją in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir, Reikalaukite mano 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai.
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ISZ AMERIKOS

daug bledes

sze 52 žmonių

tanczius

Szturmai ir tvanai padare 
daug bledes.

Chicago. — Baisus szturmai 
ir tvanai padare
Illinojui ir Tndijanoi, užlieda 
mi ir sugriaudami kaimus ii 
miestelius. Baisi vėtra užmu

Irvingtone, 111 
Illinojaus upe užliejo 200 tuks-

a keri u lauko. Vis’ 
žmonis turėjo apleisti gyveni
mus. Indijanos upe teipgi isz 
siliejo, konia visi miestai prie 
upes nukente daug. Farmeriai 
aplaike milžiniszkas bledes.

Contralijoi, III., dovini žmo
nis likos užmuszti o daugelio 
dingo nuo dydeles vėtros.

U|!)e Mississippi staigai kyla 
ir kaip rodos užlies visa aplin
kine.

Du areoplanai susimusze, 3 
užmuszti.

Quiantico, Va. — Laike ka 
riszku manevru czionais, du 
areoplanai susimusze ore, nu- 

Tris lekioto

susipainiojo ii

krisdami žemvn.
jai likos užmuszti. Abieju areo 
planu sparnai 
nukryto žemvn. •r
Už daug szuniu — vyrui nebu

vo vietos namie.
Philadelphia. — Asztuonio- 

lika szuniu buvo 
moneti jojo 
(’ha ries W. 

savovietos 
teisina

todėl 
neturėjo 

ir padavę

moteriai isz- 
netekti vyro.

1

Vasihts
m in

kų ris 
ir mirė ke-

/

w *
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▲MKRIKE: Ant viso meto $3.**. Ant puses meto fl.S*. 

EUROPOJE: Ant viso meto f 4.M.
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34 METAS

I!ANGLEKASIU STRAIKAS
KAS GIRDĖT APIE 

STRAIKA.

New York. — Mokesczio ka- 
misije laikanti posėdi su angli
nėms kompanijoms, kurios vi
sai nesutinka ant priėmimo de- 
vinioliktu punktu paduotu per 
anglekasius. Kompanijos szia 
sanvaitia paduos naujės iszly- 
gas del ahglekasiu ant inimii- 
szimo mokesties nuo 15 lyg 20 
procento.

ISZ VISU SZALIU
K • . " |•     . t

Apdovanos karalių auksineis
ir sidabrinis marszkineis.
I jareb. —

kos gubernijos, Jugo Slavoki
pagid senoviszka paprati

SI a vokai isz Baez

"li
i

I

I

‘‘I 1

I I 

iii
■ H

JiI
Parakas prie Lietuvos sienos^

Klaipeda. — Nemuno ^a* 
krasztije, Klaipėdos puseje at
rasta žemeje neapgyventoje 
vietoje trys centneriai parako. 
Manoma, esą daugiau paslėpta 
nors dar neisztirta kas ta para
ka paslėpė. Tecziaus ejna gan
dai, kad tai padariusios slaptos 
Heimantbundininkai organiza
cijos, turinezios ryszius su slap 
tomis mili tarinėmis*’ organiza
cijomis Vokietijoje.

i
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GRIAUNA NAMA DANIELO WEB8TERI0 KURIAME 
JISAI GYME.

\lf' L y

Mylėtojai senoviszku uzlieku nulindo, kada valdže prade*

liT»*• 1 & f-J

.-J

ii
iiJOS, 

nia, 
sandra su auksinius ir sidabri- 
neis marszkineis numegzti isz 
aukso ii’ sidabro siulu ant at
minties jojo vestuvių su ku
li ingai kszjzi u to Marija isz Ru
munijos.

*

Baisi skėrdno Graiku per 
Turkus^ 
•0 f «

Lohdon. — Per devynes die
nas 
no ir

apdovanos karalių Alek

minties jojo vestu Vi u.

r

Naujas bažnytinėmis.
Szak. apskr.

11 ■!

■v
j

Žvirgždaicziai, Szak. apskr. 
— Žvirgždaicziai pasidrire baž- 
nytkiomiu 1917 m., kada ežia 
buvo pastatyta bažnyczia ir in- 
kurta parapija. Kuriantis mu
su valdžiai, susikūrė ežia ir 
valsczius.

I
i* VT

Hr .a ■
MM .. %

>-A A
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New York. — Ana diena, ant 
t 

szuniukas 
kuris vra 

tiek aukso kiek jisai sveria, tai 
yra 60 tu kstancziu doleriu.

Veluk pinigus turėti, ne kaip 
t a ji szu n i.
Iszkase kapa del motinos pats 

kryto in ji negyvas.
Weehawken, N. J. — Užbai- 

kasti kapa del savo moty- 
nos, kuri mirė ana diena, Chris- 
tionas Bock, kryto negyvas in- 
puldamas in duobia.

Kada laidotuves pribuvo ant 
kapiniu ir ketino inlcisti kuna 
in kapa, graborius užtiko la
vonu sūnaus. Laidotuves likos 
pertrauktos, idant palaidoti 
sunu ir motina vienam kape.
Kramtė savo vyra per 20 me

tu, — negalėjo ilgiaus isz- 
laikyti.

Detroit, Mich. — Vernonas 
J. Everton, g} 
resukia per

laivo A(|iiitania 
En ropos 
Surprise”

atplauko isz 
Dcvhen 
vertas

4 4

gesr>

idant

..Indianapolis.
sejma

— Lewisas šu- 
szauke sejma unijos lideriu 
ant nusprendimo ka turi pada
ryti su ezionaitiniu jiadejimu, 
peš czionais randasi daug ka
sikiu neprigulinezinju in unijų 
kuriose iszkasa puse tiek nu

liu kiek sklypas sureikalauje.

nes czionais

<r r>

Wilkes-Barre, Pa. — Pirmos 
straikines riauszes kylo czio
nais, kada straikieriai užklupo 
ant I dirbaneziuju aiiglekasiu 
East Boston Coal Co. Luzerne- 
je. Keli likos sužeistais.

Connellsville; ■•xPa. — Dauge
lis anglckasiu pamote unija ir 
nuėjo dirbti. Pirmutinis sutru- 

terp straikieriu kylo 
ka s i k los i a. Keturi os

kasikius Indiana Creek'pradė
jo dirbti in kurias sugryžo su- 

aplai- 
Tosios

kimus 
Dunbar

v ra
savo darbus.

Romney, Ho-
W' . : ■** ■*>

yirszum 200 straikieriu 
k yda m i

Sagem ore, 
ward ir Oneida.

Pittsburgh. — Badai angli
nes kompanijos isz Western ir 
Central Pennsylvania, Eastern 
Ohio ir West Virginia, ketina 
susivienyt in viena ir užbaigti 
straika.

kraujageriai Turkai degi- 
skerde graikjszku 

ventojus 
Azijoi, prie Juodųjų mariu.

Turkai su pagini ba basi bu
žu k u, apsiaubė 
kuri uždegu ir 
vieno gyventojo, 
moterių,
go prie mariu jeszkoti vietos 
ant tenaitiniu laivu. Daugelis 
pasiskandino ne kaip inpulti in 
rankas tuju kranjageriu.

Amerikoniszkas laivas 
lauke in pagialba.

* gy-
Samsoune, Mažoje

visa miesteli, 
ne isz leido ne 

Tukslanczei 
merginu ir valku be-

n up

Nelaime ant iszpaniszko gele
žinkelio.

Madrid, Iszpanijv. — Eks
presinis tfukis bėgantis isz Ma
drido in Lizbona iszsirito isz 
sztangu artimoje
Tiileka žmonių likos užmuszta 
o szesztes( | esz i m t s 

, i

jo griauti minia kuriame gyme garsingas
nielius Websteris. Ant tosios vietos
narna Chamber of Commerce, tai yra Washingtone.

rasztininkas Da- 
valdžo pastatys naujai

ISZ ROS1JOS . .. . .
Rosijoi prasidėjo atsirasti trili- 

jonieriai, milijonieriai 
ubagai.

Moskva. — Rosijoi 
uieriai yra vadinami ubagai, 
nes sziadien milijonas
nieko neženklina soviatinei Ro
sijoi. Turtingi žmonis, jeigu ne 
turi keliolika trilijonu tai nesi- 
vadina tu rėžiais.

ini Ii jo

nu bliu

Isz Lietuvos
Baisios žudystes.

Rokiszkis. — Moszkenu kai
me drauge gyveno mergaite 
Anastazija Grigonyte 25 m. su 
Rozalija Grižiene (naszleį

, susikūrė
Pernai buvo suma

nyta tiesti telefono linija nuo
Žvirgždaiczin iki Naiimiesczio* 
Tam reikalui valdže davė stuL 

Nors v j 
ga isz girios 
to nieko naudos nėra, nes stul
pai lauke pamesti jau ilgas lai
kas tebopuna. O telefonas hutu 
tokioje vietoje abai reikalingas 
ir naudingas. Czia yra mokyk
la, kurioj mokosi apie 70 moki
niu.

pus tisczius ta inedžia- 
ir suvožė, bet isz

■ "4 n
I
J

už daug gla- 
pacziulei, 

Young, 
namo-

ant persiskyrimo nuo
savo- paczinioftr—■

Ne tik Czaliukas ne turėjo 
vietos namie, bot paeziule ker- 
szino ji nuszoVimu, kada už 
protestavojo paeziulei pries? 
szunis. Szunis radosi prie sta
lo, lovoje ir po visus kamba
rius, jog vyras neturėjo vietos 
ne kur atsisėst.

Sudže palie|M) 
varvt szunis ar
Motore sutiko atsikratyti nm 
vyro ne kaip nuo myliniu savo 
szunyeziu. •r
Paslėpė $1000 duonoje, czeve- 

rykuosia ir svieste.
New York. — Suvirszuni f 

tūkstantis doleriu likos paslėp
ta visokiosia vietosią, kada 
laivo virszininkai pądarc kra
ta perskyrioje kurioje 

Hanuszczak,
plauke in tevynia 
lioneje. Pinigai buvo paslėpti 
svieste, duonoje, czeverikuosia 
ir kitosia slaptuosia vietosią. 
Pinigai nusiunsti paezei in tė
vynė. *
Nužudyt visus paikszus — sa- tu. 
t ko pastoris.

Worcester, Mass. —‘Nužu
dyt visus paikszus ir padaryt 
vieta ligonbutesia del kitu li
goniu” sako Rev. R. S. Winn, 
laike pamokslą czionais.

Rev. Winn paremia ta j i už
neš tik tokiu budu 

palengvint sopulius 
tuju nelajmingu žmonių,Akurie 
nesitiki būti ižgydomais.
Atrado deimantu kasiklas Se

nam Meksike.
Los Angeles, Calif. — Er

nesto Serano, turtingas moksi- 
koniszkas inžinierius, jeszko- 
damas aliejiniu szuliniu, neti-/ 
ketai atrado deimantu kasyk
las artimoje Mesquitto upes, 

Senam

sako Rev. R. S. Winn

man ima, 
galema

aplinkinėje Guerrero, 
Meksike.

Badai tosios kasyklos /yra 
panaszios garsingom deiman
to kasyklom Kimberlije, Afri
koje. Daugelis žmonių pradėjo 
traukti in taja aplinkinio, jesz- 
kodami giliuko ir dalivavi/nia 
pradėjimo deimantiniu kasyk- 
lu<

yveno su savo Te- 
20 metu, bet jojo 

pagyvenimas su jaja buvo tik
ra žemiszka pekla, nes Tercsu- 
ke kramtė savo vyra per tiek 
metu visokeis budais, užmeti
nėjo jam neteisingyjsta ir rei
kalaudavo idant jisai ižduotu 
kas diena raparta kur buvo, su 
kuom kalbėdavo, ar žiopsojosi 
in praejnanczes moterėles, ar 
žiūrėdavo ant juju blauzdų ir 
žodžiu, neduodavo jam pasilslo 
ne valandėles 
isz darbo. Jeigu jiai nciszpa- 
žindavo viską, tai kerszindavo 
pasiskandinimu ir inpuldavo 
in toki paszeluma, jog verkda
vo per poakes valandas bo pa
liovos.

E vertomis negalėdamas 
kentėti ilgiaus tosios bobiszkos 
peklos, inneszc praszima in sū
dą idant jin ^p|diuosuotu nuo I nusižemino jo. ■ 
tuju žemiszku kaukiu ir duotu Buvo.tai'tikras ponaitis aug-
jam Vela liiiosybitl po tiek nio- Uztesnio svieto. Aut kiek .jis liti- 

• ’ vo del kožno prilaukus ir man-
Darbas papaikusios motinos,— (lagus in akis, tai už akiu kone

kada atcjdayo

nų-

V SKABRUS.

Da buvo mažas vaikas 
daugiaaše szposu mokykloje 
pridirbi nėjo: muszes su visais 
kitais. Mokintis kone suvis ne 
simokino, bet szeip teip užduo
to atlikdavo, o kad turėjo ge
ras ausis, — kaip zuikis, pru- 
szydavo szale sedineziu, tai tie- 
jei pasznabžda pasakydavo.

Mokslą sžeip teip pabaigė ir 
teip vis augsztyn yrėsi. O kad 
buvo skabrus vai kinelis, pra
dėjo apsiszvehiinet ir persiimi- 
net niandaguma. Ne vienam 
pjkto žodžio ne numėtė o 
prjesz senesnius ir virszesnius

szposu
o jau

Ne 
ne numėtė

Rozalija Grižiene (naszleį 50 
met. Vasario 25 d. ryta atrasta 
Rozalija Grižiene vidurije^s- 
los, kurios galva buvo kirviu 
sukapota, visa kraujuose, 
zinr ir gyva,“ bet kalbėti nebėr 

ir, atgabenta in Rokįszį 
kio ligonine ji pasimirė. Anas
tazija Grigonyte” rasta' lovoje 
negyva, galva jos kirviu per
kirsta ir pribaigta,triuszkinti 
kirvio peneziu. Apipleszimo 
tikslo nebūta. Prie užmušimo 
dalyvauta trijų asmenų: dvieju 
butą kambarije, o vieno laukę 
— sargyboje. Spėjama,'kad tifi 
padaryta artimu žmonių; sieki
mas, kad vėliau 
Grižienes žeme.

Vasario k 19 d.
prie Rok iszkio stoties p. Bauda 
50 met. amžiaus . supykus anjt I 

Lsavo pussunio Janavicziaus 22] 
m. už tai, kad Szis nedave jam 
savo batu, kuriuos Banda norė
jo pasiymti, peiliu perdare Ja- 
navieziu. Janaviczius iszsiuns- 
tas in Panevėžio ligonine.

I

Pabaudimu nedboja.
Kaunas. — Nežiūrint in tai, 

|kad iki sziol .jau nubausta labai 
gyventoju už in- 

vairius nusižengimus sanitari
jos, ugnies pavojo, visuoibenes 
tvarkos ir kitais atvejais ir kad 
pabaudos dedamos ne tik Kau
no miesto ir apskr. Virszininko 
bet ir miesto komendanto — 
pabaudų priežastys maža ka 
mažėja. Nuo Kovo 1 iki 16 d.

vidurije^s- KUR BUNA t

dar ir

Paicszkau savo dukters Onos Bu- 
szinsklutes 14 metu amžiaus kuri pa
bėgo nuo mus Balandžio 12 d.» Turi 
geltonu? nukirptus plaukus. *zvię- 
saus veido. 4 pėdu 8 coliu augszczip. 
Kas ja kur matys tėgul pr&neszp o at
laikys nagrada. Maloneklte ptattoata M 
po adresu: - • (t.33) • .

ANDRIUS BUSZINSRAS, 
320 W. Lloyd St., ' Shenandoah, Pa.

■' '.............. •

Paicszkau savo tikro brolio Joną 
Karosą, paeina Isz Kalvarijos Apskr., 
Rudaminos Valscz., Kirsneles Dvaro. 
Girdėjau kad gyvena kur Illinois Vai* 
st Įjoję. Yra svarbus lalszkas isz Lie
tuvos. jei kas žino apie j|, meldžiu 
praneszt.
72 Spring St.,

Į vi UI 11 f.

Pervažiavimas kėlės ulięzesįgalinti i
strytkariu kasztuojęĮ lyg 150 
milijonu rubliu; baltas kalnia 
relis k asz tuo jo 50,000 r., randa 
dvieju kambariu nuo 10 lyg 
200 milijonu rubliu.

Valdže norints iszspaudino 
praejta menesi 20 trilijonu ru
bliu, bet ir tai per mažai, o jei
gu nepaliaus spaudyti soviati- 
niu bumaszku, tai nuturės nei 
tiek verties kiek Amerike po- 
piera ka muihis suvinįotas, už 
kuria galerna,gauti sziokia'To- 
kia dovanelia.

, Petrograde ir Maskvoje jau 
atsirado turtingesni žmonis pa-* 
gal skaitli soviatiniu btunasz- 
ku ne kaip amerikoniszkas mi
ll jbnie,ris Rochefelleris, nes ta
sai paskutinis da ne turi trili- 

— Ugnis Ijono, o Rosijoi jay atsirado ke- 
Imperato- liolika trilijonieriu o keli ueuž-

Escorialo.

daugiau sužeista 
szimts mirs.

; likos maž 
isz kuriu de-

kirvio

4; ‘V-*

ji w "ill HI
J

< < Žmogiszki tigrisai” drasko 
žmonis.

Parižius. — Conabey distrik- 
te, G vinoje, 
ta sztamas
su” kurie sudrasko savo aukas 

juju k ra uja. 
dvideszimfs

A f rike, likos at ras- 
‘ ‘ žmogiszku tigri- pieta ka muitas suvinįotas,

\ir iszcziulbe isz 
Valdže suome 
žmonių, kurie papildinejo tai
sės baisybes ir likos pakartais. 

*!l* /' I .
Dydclis hotelis sudege, bledes 

$7,000,000.
Japonije.
czionais

niszka Moteli, kuriame radosi lilgip pasiliks ir sekstilijonie- 
kuningaiksztis Walla, sunns ria i s.
angliszlco karaliaus, kuris lan- Biznieriai su savim 
kosi Japonijoi. Bledes ugnis Išžioję mažesnes bumaszkas
padaro ant septynių milijonu kaip po deszimts tukstaneziu,

Tokio, 
sunaikino

Walla
nešme

/
JI

Bledes ugnis szioję
Uaug miesto

Buvo,tai tikras ponaitis aug-

užvaldžius

gyvenantis

S. KAROSAS. •
New Britain. Conn.

o po. vyrvjAsz Mare Pažeriute, _ . .
Vllimaitiene, pajeszkau Jono Pažcro 
kuris pirma gyveno Senandoab, 
tam iszvažiavo in East St. Louis, -Mo. 
Suvirsz 30 metu Amerike. Tegul atei* 
szaukia ant žemiaus padėto adreso:

Mrs. Mary Viiimaltls. . 4 
620 E. Centre St.

po

Shenandoa*, P*.

Paleszkau savo broli Petra. Trl- 
szauski, paeina isz Kauno Red., Tal- 
szia Apskr., Ratavo Vals., Jaupenu 
sodo. Turiu svarbu reikalą isz Lietu
vos, meldžiu atsiszaukt arba žinantie
ji apie ji, meldžiu praneszt.

ANT. TRISZAUSKAS.
Harding. W. Va. •Box N,

(t.32)

I
jįim.

1

i
vi

Asz Veronika Chukuriene po teveli 
Gclumbinskaite, paieszkau mano ded-< 
žiu Frana Budru ir Juozą Gelumbicik, 
paeina isz Kauno Red., Telszlu Apskr. 
Kantauco Para., Kepureno Sodo, gir
dėjau kad gyveno St. Louis. Tegul at- 
siszaukia ant adreso. ' (t.32>

V. CHUKURIENE.
Chicago, Ill.

Asz Antanas Karanauskas paleaz- 
kau savo szvogcrio Joną Piltanavi- 
cziu. apie 18 metu adgal gyveno,.Ma- 
banoy City dabar nežinau kur., Jeigu 
kas žino apie Ji. malonėkit praneazt 
už ka busiu dėkingas. (t.32),

A. KARANAUSKAS,
Mahanoy City, Pa, 

Mano broliai Julius ir TarnaiRuk- 
sztellal, paeina Isz.'Vilniaus Red.. Tra
ku Apskr., Daugu miestelio, pirmiau 
gyveno Philadelphia, dabar nežinau 
kar. Jeigu kas žino apie juos meldžiu 
praneszt už ka busiu dėkinga. (L32) 

DARATA RUKSETELIU.
R. R. No. 3.

doleriu. Daugelis afipieriu kiv nes jeigu naudotu mažesnes, 
rie draugavo kuningaikszcžiui tai turėtu vežtis pinigus su vu- 
neteko visko. ‘ žimu ant pirkimo kokio reika-

! , lingo dalyko.
Užraganauta szeimyna. Į Bolszevikai nori nuo alijentu

Frecliou.y, Francije. — Czio- ' 50 bilijonu doleriu aukse, 
nais nesenei likos nužudytas Moskva. — Bolszevikiszki 
kokis tai’ Delias per dvi szei- Į delegatai kuriepri|>uvo in <<e-|adnrinistraci,ios badu nubausta 

1
už tai ,kud juosius apraganavoInuo alijentu 50 bilijonu doleriuI^q

Užraganauta szeimyna.

nužudė du vaikus ir pati save. | kožria iszjuokinejo ir visaip pa- 
Coluinbia, Ky. — Mrs. r v

noki Holt, staigai netekus pro-
t..,_________________ _ . . ......... ,
su peiliu, 6 dietų sūneli indejoĮ / ^ZIlal kaip jis pats pasako-

Buvau karta pas ponai. . . . ..r n i J trankosi per naktis,pasuųi. Po vakarienei, iszvede1 ’ ’
gere o vyresnis nutraukė kai-|,nnne du lekajei net in piieme- 

ne. Vienas laike žvake rankoja, 
antras pirmu ejdatnas atidarė 
duris.

— Novos ne t‘ye^6 kurksz-

Ąr_ mėgdžiojo.
.....................      Ir teip kas kartas sušipaži- 
to,’nužudo sav<712’ motn sunoii nėjo su THift’s’Ztt-sribln’ yfiMom. I Z s....................•• i 1

nais nesenei likos nužudytas Moskva. —
* _ ‘ ’rf _ — _ 1 .J1 -

su keturi u 3° •in baczka vandens
menesiu kudykiu, uždengdama 
baczka su kaldra. Kudykis pri- 
g
dra ir iszsigialbejo. Motina pri- 

prie tvoros, lei
sti palengta gal-

liudintoju tosios PGl katras
• 1 laike žvake ir Wji užgęso.

Asz garsei thViaU:
— Te jum ežia rubli 

sidaljFkite,
O* asz nedaviau ne vienam. )
— Iszejau, stojau 

tamsumoje ir klausau: Barasi 
dievaž,^ kai p du szuhis*o ant ga
lo griebiasi už plauku. Asz sto
vėdamas juokiausi net už pilvo 
laikiausi. , v \

Pridirbo szposu ne mažai, o 
[kada numirė visi labai gailė
josi kaip kokio doriausio žmo- 

I gaus ir pilno garbes.

mynasvSoucart ir Lavern^y, noja ant pbsedžio, pareikalavo į21 miesto gyventojas in 101,- 
. . . v .....;s.

Po jojo m i rėžiai szeimynos nė Į aukse už papildytas bledes per | nuo. 50 į^į 5,000 au];s. nors pi-
nepasiturin-

1,

Pabaudos uždėtos

Kantauco Para., Kepureno Sodo, gir-

(t.32>

2202 S. Halsted SL.

hanoy City dabar nežinau kur., Jeigu

4

i

siriszus kirvi 
dosi smarkai 
va ir perskelo sau pakuirszi. 
Vienatiniu L r M
žudmatos buvo JcfStos paliegias 
tėvas, kuris neturėjo pajėgu' 
gialbet nelaimingus.
Pennsylvaaijdi randasi 7 mili

jonai svaru mėsos mažiau.
Harrisburg, Pa. — Szaltuo- 

sia magazinuosia randhsi 7 mi
lijonai svaru mėsos mažiau ne 
kaip 1921 mete, nes szimot yra 
tiktai 2,972,866,svaru, kiauszi- 
niu 2,901,915 tuzinu, sviesto 

žuvų 2,003,365 
276,151 svarti ir

515,689 svaru 
svaru, visztu 
1.1.

3,2

4

— pa-

lauke

turi jokio pasilsio, h.es dvasios Denikina, Kolczaka, Judėnicza Lygine bausme 

mieganezius visokius.rakandus rabijos ir Rumunijos. ! Lloyd vjenok tokiu pakeitimu yra nia
, , r. ‘ ža 2-3%. Daugiausia^ pabaudos

vikuins, jeigu nepame^ tojo Ru- Lpmokamos pinigais. Pasis-

meto in I h* ,Wrangell ir netekimą Besą-1 tiems ir pakeicziapia kalėjimu

torielkas, puodukus ir kitokius Gfeofge\ ajszkei pasakė bolsze-
indus. į ' . _____............................... ......

Dvileku metu inergaite Lo- dykiszko pareikalavimo ir D©-|kundimu del neteiseu nubaudi- 
lit J 1 * 1 * * I ijVYJAYI iC’f/btli 4*411 _ I «

kėlės dvasus vaikszcziojent po|se<lys 5us uždarytas. \ 
narna. ' • Badai bolševikui pasirasže

ant sutaiko^ su Vokiutije,’ isz 

su taikos

narna,

mate nakties laiko|susUaikiiis žmoiusz(kai, tai po-1 |mu beveik nėra.

Badai bolševikui pasirasže

ko labai nerimauju kitos vieš? 
tokios i

607 W. Maple St.,

i

" W. Ęrank^ort, Ill%
-- > . - ---------- - naiKiek Kaune gyventoju?

Kadangi esamuoju laiku nė
ra tiksliu žinių 
riliesto

Du ženklyvi Turkai nužudyti, i patystes, nes
— Džemui Ozim nesitikej0-__

Pasha ii* prbfosoris Bahaoddin
Chakir, likos nužudyti Uhlan- Agentu reikalinka, nereikia moks- 
strasso per nežinomus arme-10’ kiekvienas be jokio mokslo gali sa- 
nrc/L-na nbui-lriatna * v0 lftlk° vakarais uzsidirbtio gea už-■ - unarKisuis, darbo, galima padaritie deszimU jrlnuos reikalinga tam darbui pi-

Ozim Pashii'bnvė broliu nu-Įdvldeszimti apimlu in .swaite ir dau- nį„u sumll galima tikėtis, kad 
žudyto Mat Pasha vjMhusio ?'««». vak.ru u* dykai, bet'

. 1 . , . ., j . ' V . _, pradekit iszversti savo dyka laika ant
turkiszko miniStei’LO, kuris lt- pinigu. Jaigu esate senesni ne kaip 20 
kos nužudytas phiejta meta metu, tai rąszykite, del jums naudingu|f0 gyventojų skaicziu, žiūrint

kalboj:
(t.f.)

Beribius.

nežinomus arme-
f

žudyto Thlat Pasha variausio

Charlottenburgeper iirmonisz- 
ka studentą.

AR NORITE DĄRROt

nforniąciju sziandlen savo prigimtoj 
KATEIVA SALES Cb., <

apie Kauno 
gyventoju

(spėjama esant apie 100,000,) 
Miesto Valdyba skubiai rengia 
programa tiksliu žinių surinki- 
mui. Jei tiktai valdyba asig-

skaicziu

valdyba

sz. m. Gegužes men.
tikslias žinias apie Kauno mies

turėsime

___ _ ju tautybes, tikybos bei pilie- 
colljsgeyilLe, PA.Hvbes. ____

-W-

— Isz

Sakyta kad West Virginiją! 
dirba. 423 kasikio*.

... ^,^,1

Charleston, W, Va.
1356 kasikiu Virginljoi 
dirba pilna laika 423 kasi klos.

Kaip girdėt, tai szia sanvai- 
tia tikrai bps žinota ar strai- 
kas tosys ilgai ar pasibaigs 
greitai. Visa viltis užbaigimo 
bedarbes 
rankosia.

randasi kompanijų
AiėdOitiJK II1

vak.ru
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KAS GIRDĖT novės prieteli, jeszkot surami
nimo szitamo rūpestije —

slice tvos pasirodo,

tnjn žmonių

-Laiko
buk pribuvęs in Amerika kazo- 
kiszkas generolas Seminovas, 
aplaike pinigiszka paszialpa 
nuo Japonu, ant vedimo kares 
pticszais bolszevikus ir suren
gimą kruvinu skerdimu nekal- 

ir užklupinejimo
ant amerikoniszku kareiviu.

Tolinus pasirodė, buk Semi
novas nelekiąs pinigu, pribuvo 
iii Amerika ant praszimG Ja
ponijos, idant ezionais surinkti 
daugiau pinigu ant vedimo 
tolimesniu skerdimu Siberijoi 

prigialbet Japo
nams ant užėmimo gero kąsnio 
Siberijos.

Seminovui užmanimas nepa
siseko ir gavosi net in kalėjimą 
Amorike.

- ir 
perpraszau, jog dristu praszyt 
apie paskolinimą 20 lyrų...

Rodininkas nosi nuleido, o 
po draug susimaiszes, jog ta
sai priotolis, pas kuri jisai lan
kei buvo ant visokiu baukie- 
tu, dabar su bank ru tino, su nu
budusiu veidu, o po draug su 
abejone pakrutinės peczeis ta
rė:

— Perpraszau 
negaliu paskolinti 
riu tiek pinigu savo name.

O tasai rodininkas buvo la
bai turtingas.

M ilijonierius

poną,
- ba ne tu-

nes

idant tuoin

nusijuokė, pa- 
klepojo rodininkui per poli ir 
tarė:

PASPORTAI IR VIZOS. — 
SVARBI ZINE DEL TUJU 
KA ISZKELIAUNA IN 

LIETUVA.

>

Jeigu galema butu ižgaiili 
visu auksa, sidabru 

ir kitus paskandytus skurlius, 
kurie nuėjo ant dugno su lai
vais, tai galema butu užmokė
ti visas skolas 
res.

isz manu

svictiszkos ka-

ir niotv-

stengsis

sūnelius,

Džiaugkites tėvai 
uos, kurie auginate vaikus. Ne
paprasta prie to yra priežas
tis. Sztai angliszkns ministeris 
Lloyd George, sako, buk jisai 

sulaikyti kares per
deszimts metu.

Na ir ka ? Argi tai ne džiaug
smas, norints jum 
skausmo plysztal...

Auklekvte savo
stengkites jiems duoti knnuo- 
geriausia gyvenimą, nes turi
te ant to laiko — per deszimts 
metus. O po tam kas? Po tam 
ponas Lloyd ar kiti jam pana- 

Duokite mums 
mums vra

reikalingi ant apginimo skly- 
ant kovojimo
ir demokracije svieto”....

szns pasakys: 
jusu sūnelius,

< i

nes

dele i lai s-

Per deszimts

po 
ves
Ant ko toji laisve ir demokra
cije rėmėsi, gana gerai visi da- 
sipranta. Niekas tam neužgin- 
czys I

Labai puikei.
metus reike užbėgti kruvinom 
karėms. Kas do puikus užma
nimas p. Lloydo....
teisybe? Paprastai sakant tai 
jau tuos, kuriuos galema bu

tai iszskerde, 
tiejei ka. pasiliko, yra netinka
mi, paikszai ir invalidai.

Teip, už deszimts

vo iszskerdyt,

Bet ar tai

iszskerde

su nauja

metu pri
bus daugiau nauju kareiviu, o 
kas buvo deszimts metu adgal, 
žmonis užmirsz — ir vela gale
ma bus pasidžiaugt
karo ir vela ant to gerai pa- 
pelnys grafteriai ir kiti.... Bet 
ne tiejei ka krauju . laistys ap- 
k asu ošia ir kariszku lauku už 
svietiszka laisvia, o ne! 
i —. . .

Czikage ana diena mirė mili- 
jonieris Atwood, užraszydamas 
penkiolika miilijonu 
ežiai ir vaikams

savo pa
su toms isz- 

ligoms jog neiszgers ne stik
lelio arielkos. Wel, jeigu ne 
arielkos, tai gales maukti dži- 
nes, araka ir Szampana, nes 
turėdami milijonus 
lauš gerti smirdanezios inun- 
szaines.

Wel

Heroika-

— Dėkui ponas uredninke! 
Senas prietelian, asz žinojau, 
jog teip bus, jaigu vienuolika 
mano kitu prieteliu tokois pa
sirodo, tai ir tu ne kitokiu esi! 
Szilai žinok, 
žybas. Sušilai žinau

asz žinojau

jog laimėjau lai- 
su mano 

draugu bapkierium M. atit 10 
nuo .12 

musu geru draugu ne gausiu ne 
paskolint 20 lyrų,

tukstaneziu lyrų, jog

Mano

nuo vieno
kaip pribusiu pas juosius su 
nuliiidusiu veidu ir prastai pa
sirodžiusiu, negu kaip reikt' ir 
pa p r aszy siu paskolint.
draugas M. ne norėjo in tai i li
ti ket - o dabar asz po dvylik
tam atsilankimni pas poną, kur 
datyriau tokio paties priėmi
mo, kaip ir pas anuos vienuo
lika - dabar
dranga M. kad paimt laimėtus 
pinigus.

Apsisuko p. W. ir nuėjo, p?.- 
likias rodininką iszsižiojiisi ir 
nutirpusi.

Tokia tai
telyste ant svieto.

bėgsiu, pas mano

yra sulai k i prie-

Libert vNepardavinėkite
Bondas, nes ženklyvai pabran- 

kaip katros yni branges- 
už jeis užmokėta.

Sziadien tiejei ka pardavė
vo, labai graudinasi.
metu tiejei

go o 
nes ne kaip

sa- 
Už keliu 

bondai teip pa
brangs, jog juju niekas ne uo
res parduoti, nes procentas ky-
la kas metas dydesnis.

ATSAKYMAI.

Jonas Andr. Frackville, Pa. 
— Jeigu busite Mahanojni, už- 
ejkite in redakcije.

A. R. McKees Rocks, Pa. — 
Tokios knygos nesiranda lietu
vi szkoje kalboje.

* P. S. Scranton, Pa. — Kada 
atspaudinsime “

apie tai bus praneszta 
laikrasztije.

Juoda Va id y-
la, ))

Isz Lietuviszku Kaimeliu
" 1 i i —

Inkerman, Pa. — 
metu

į ĮUK'i'

MM t

Li*

Komu vra sutaiką ant svie
to? iszsirode ne persenei tikras 
faktas, Londone: Pas viena ka- 
raliszka rodininką ana diena 
pribuvo milijonieris W. ant at- 
siiaukimo. Rodininkas ižbego 
priesz jin ir karsztai pasveiki
no jin •— tame tasai milijonio- 
ris p. W. buvo labai nuliudias 
ir drabužis jojo prastas, p. ro
dininku senei no matyta p. W 
ir kur teip ilgai buvo jaigu no 
galėjo matyt 1

— Buvau visur ir mieste ir 
namie je.

— Ar ne savo dvare! no už- 
rubežeje!

— Niekur no buvau, ba ne 
galėjau iszvažiuot ir daug tu
rėjau trotos ant geldos per ka 
likausi ubagu.

— Ar tai teip! o, tai no ge
rai, — atsako ponas rodinin
kas.

Vial ateiviai, kurie mano atvažiuoti 
Ln Suv. ValHtlJas, turi gauti pasporlUH 
nuo buvo valdžios Europoje, lr ant tu 
pasportu gauti amcrlkoplszka viza. 
Tas reikalavimas nollcczla Kanados 
nilieczius Ir pllioczius kitu artimu 
Britu ir Francuzu valdymu, ir Angli- 
Jož ir Francuzljos valsticczius, kurio 
ton gyvena. Jeigu pasportal ncvlzuotl 
a,tęivi|U sostu ant laivo, kuomet atva
žiuoti In ^uv. Valstijas, nebus In leis
tas. ,

Yra tokiu iatftftlktmu kur ateiviai 
’atvažiavo su nuduotoms vizoms. Kad 
nors ateivis nežino, Jog Jo viza, netei
singa. kuomet atvažiuoja, nclnleistas.

Kurtais ateivis bando pasiekti Suv. 
Valstijas ne kaip keleivis 
paslslopells, pasislėpdamas ant laivo 
uonto kur In lalva sėdi. Per pereitus 
metus. 3,539 ateiviu atvažiavo in Suv.

kai paslslbpcllal. Tuos 
paslslepeliiis laiko spoclaliose Vietose 
imigracijos stotyje. Juos laiko del Isz- 
klausyitio priesz Board of Special In- 
(tuiry. Bordas vienbalsiai turi sulikti 
Inlclsll ateivi, bot bevelk visi pasislė
pei lai deportuoti.

Kvota.
Ateivis nėbus inicialas In Suv. Vals

tijas jeigu jo szallcs kvota iszbalgtn. 
Kvota del kožnos szallcs siekia 
tos szallcs gyventoju, kurio dabar gy
vena Suv. Valstijose sulig 1920 m.'gy
ventoju suskaltymo. Tas suvaržymas 
buvo ihosztas teip vadinamu "Dilling
ham Aktu" Isz Gegužes 19, 192J, Ir 
pridėjimas visu generalio imigracijos 
Instąt.vmo reikalavimu. Tas suvaržy
mas prasidėjo Birželio 3, 1921 m. Ir 
baigsis. Birželio 30, 1922.

Kad nors tik laikinas aprūpinimas, 
gal Kongresas atnaujins suvaržyma.

Dabartinis instatymas paskyria 
kiek kožnos tautos žmonių bus inlels- 
li. Per menesi kvotos nodauglaus penk 
dalis inleidžiami. Tokiu budu szallcs 
kvota gali iszsibaigti In penkis mene
siui). Tr teip buvo su kelioms tautoms 
lc lodei isz tu szallu Imigracija sus
tabdyta iki pabaigoj aleinanezio Bir
želio menesio.

Ateivis, atvažiuodamas in aincrlko- 
nlszka miestą kuomet Jo szalies kvo
ta iszbaigia,, deportuotas. Kuomet at
važiuoja. laikytas del specialio iszty- 
rincjhno, su kitais ateiviais, kurie ne- 
m leist i. Board of 
svarsto Jo ypatinga atvažiavimu ir 
kuomet rasta, jog szalies kvota Isz- 
balgta, deportuotas. Bot Jis gali sluns- 
ti apeliacija in Darbo Sekretorių. Bet 
atsitikimo fszgabenimas atnesz Jam 
atnosz jam daugeli sunkenybių Darbo 
Sekretorius laikinai gali inlelsti 
bonu. Praojtcjo buvo daugelis 
atsitikimu, bet szlomis dienomis retas 
dalykas. Tas in leidimas laikinas, 
reikalauja bona.

Kuomet pradėjo imigracijos insta- 
tyma pildyti pereita Birželi, daugelis 
ateiviu buvo in leist i po bonais. Insta- 
tyma pradėjo pildyti penkiolika dienu 
po užtvirtinimu, ir tukstaneziai atei
viu kurie nežinojo apie nauja instaty- 
ma buvo neleisti po bonu. Sulig insta- 
tymu turėjo bull deportuoti bet tapo 
Inlelsll po bonais. Ne plnigiulszkl bo
sai, bet paraszyll prižadėjimai po ku
ria paširasze.

Jie buvo atskaityti nuo 1922 kvotos, 
Ir inloidiinas pasidaro nuolatinis. Bet 
tas lleczla tik tuos, kurio atvažiavo 
kuomet instatyma pradėjo pildyti.

Kvotos reikale, ateiviai prlskaityti 
prie tos szalies kvotos, kurioje gimė 
ir ne tos szalies katros ateivis pilietis. 
Tokiu budu, jeigu italas gimė Kons
tantinopolyje jis priskaitytas prie Tur 

visuomet

AdonuLs 
Lonskis (?) 45 metu senumo, 
likos užmusztas per elektriką 
kada stojo ant treezios sztan- 
gos Laurel Line geležinkelio. 
Kūnas likos sumaltas per ka- 
ruka pakol likos surastas.

Freeland, Pa. f Katarina, 
43 metu senumo, milema pati 
Jurgio Žilinsko, likos palaido
ta 7 diena szio menesio, pergy
venus su savo prisiega 1p me- 

Paliko 2 šunelius ir tris

m i lema pati

2 šunelius 
paėjo

Valstijas

atsilikimu

bet kaipo

pakini Opel lai.

i n st at.vilias

Sperai

3r/„

huiuiry 
atvažiavimu

po 
tokiu

Ir

mot Iszvažhivo isz Su v. Valid IJu, l«*H- 
int tnigryžll (r j u luiikymiiH užjiirln lik 
InlklniiM. Tns Heczla lik gryžiniifi nt* 
<>ivL .h'ign nu savim vožti paežiu, vnl* 
kus ar kitas gimines, jie deportuoja** 
ml Jeigu kvota Iszlmlgta.

8. f’rofottlonftllH'zkl aktoriai,
nlnkai, kalbėtojai, 1 dainininkai, alau- 
gon, kunigai’ir mlnlatrai, kolegijų pro- 
fonorial, ir ateiviai, kurio priguli prie 
pripažintos mokintos profcsljoa.

9. Ateiviai kurio samdyti kaipo na
miniai tarnai. Bot tns tik Inlmn tuos, mužnas 
kurio Jau namdytl, ar fjiiv. Valstijose czej ,)o vjHa ^lep.m jKZ/ įnV()

r v < f n i /%'ri oOa! * ■■ ’ J

UŽKERĖTA LAMPA.

labui miršti*Senei, 
Aleppo, Egipte^ 
žmogus vartau Rijta, kyrio pati

senei
gyveno senas

buvo mirus, viii kai visi apsive
dė ir senukas pasiliko vienus. 
Rika turėdamas turteli, suszel- 
pinejo vargszus,

ir buvo žinomas pla-
(liivinejo ai

•-irir—r-j-Ti-iriii-i 4iiiriiir—» >rn —.n. • ■» -trT—ir - r . ,,intL „ . . ,— -------------------------------------------, -Tr - —-,jr- ----- ■  -- ... _ „ -

turi iszpihlyi viena gera dalg- leido pilna kausza kraujo, i
rtNl <1

IKZ-.. , . ; . ...
tu gervaliaį,b<* jokio priverti^'mazgojo lampa kraujuosią ir 

ni'iszpildys, lai Į lauke kas tolinus atsitiks.
Po keliu miliutu Rika puo- 

žado, rodos

ar nvcliiubjo azalyje. los ypatort rzcI- 
mynoje rii kuria atvažiuoja Amerikon 
arba pas ka atvažiuoja, Ir jeigu at- 
vykata tlkulu lesti aavo <larba.

Kurio nolpclna In pažymothB klirt- 
Ha'i. jeigu kvota lazbnigta, deportuoja- 
.1111.

geroH szirdius , ij\gęro budo, o 
norints jį 1
mylėjo, bet buvo labai nuliu-

. r"r'' ’.rvisJt nagi lodavo ir

:no. Pakol, to 
turėsiu būti užkeikime 
tesiu, dydelos kaukes, 
prietelis Jokūbas, 
naudoti - isz pardavimo tosios 
hwnpos jr »todėl užleidau ant 
jojo.visokes nelaimes apie ku- 
vjas jisai tau apsuko.

—- O koki tai gera ir nepri
liu iii iszpildyt,

ir keli
ni

įmEIČIAISI MOHEKNISKI LAIVAI 
PASAVMJA. GERIAUSIAS FATAIP 

N AIM A S F AS A ŽIE K1A M A S.
Juku rnlcKte raudau! inuau agentas.

R imi Ja, Latvija, 
Ukrainin ir vIhuh IJaliikoH VnlHtlJns. 
(’ARONIA ........................... J3 Moju us

SAXON JA 25
liabinco $130,

Tax $5 ex Inu 
Via Cherbourg, 

Liverpool ir Glasgow. 
YTRIA 25 AprlIiaiiN

G Mojium

Iii Lietuva, Lenkija,

Moja u s 
Treczin Mėsa $103.5(1

Zo

Soidliamplon,

des ir jauteli apleistu nuo visu, pjiiogjog p-mos.
V iena 'dietai ojdanias uliczia; 

i nėjo iii k romą 
mo Jokūbo,

savo pažysta- 
kuris parda\mojo 

visokes Inmpas ir nliejii. Joku 
bas nudžiugo isz pribuiszo, 

apie kas 
ga 

padirbimo 
rvla kokis lai 
alnesze idant 

už gerti atlygi

I

sr
( A MEKUM A

EliNkiii'ciJn su piilydovu su koiirkcilns 
IH'ir Southampton in Dauzlga/ Filam 
h* Libava:
M<l BETANIA 25 AprilaUs, IG Mojaus 
AqriTAMA 2 Mojnns Ir 23 Mo.laus 
Per Anglija ar Hamburgą in Danzlga. 
$106.50. In Libava $107. Tax $5 extra 

------------------ ----------- -į ■ ■ - - •■■■■• r. r- -ir-r J r r - ..

nudžiugo isz 
pradėjo apsuk i nei i 
(lieiiiniiis alsil ikiinns jr ant 
lo parode navai no 
Limpa, kuria la 
kurezus žmogus 
jam parduotu 
nimii, kalbcdanias’in Rika:

— Man nuduoda, jo 
turi

nes nuo kada ja ja alnesze 
pas mane lasai knrezius, mano 
gilukis persimame 
laja diena jokis žmogus 
(‘jo in 
vogė

•IM įlipu 
šia,

g loji 
suvijo piktu dva

vistu, nes 
lieilž- 
s pa

ti

1

N

DR. J. A. TANANEWICZ
G.ldytojas ir (’hirnrgas

I
Gydo invaitiat; Ligas. Vyru Ir 

Molėm. Duoda paturimus 
sveikutoH dalykuose per 

laiszlitis. Adresas:

2020 137-1 h SI ri et 
INDIANA HA K BOK, INO.

m* RICHTtlirs
i ’PAINfeXPELM

j Gera avoikata yra verta auk-’ 
I sinti) dolorii), kiokvionas ift- 
mokčtas čekis už gorus gyduoles,

PraSulinkitu kankinančius sknus- 
pagalbu tikrojo I’nln- 
‘lo, kuris yra seuu drau

gu daugelio Šeimyną. Visados

shiią dolorią, kiekvienas iš- 
mokėtas čekis už geras gyduoles, 

7 yra paliudymu geros sveikatos. 
f l’rašuliukito kankinančius skaus

mus su pagalba tikrojo*Pahl- 
Į- Expellorlo, kuris yra seuu drau- 
[ L * - ' “ ' - „
Į reikalaukit o su Inkaro vaisbužen- 
S kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptio- 
tl koso arba pas, 
Vi F. AD. RICHTER & CO.
. 104414 So. 4th St. Z .

Brooklyn, N. Y. /

t

versta <lalik;i 
idant iaye pūliuosimi nuo lojo 
užkeikimo /

meno kronui, vagi 
..-k* man keliolika lampii, 
mano vienatine duktė pavojin 
gni apsirgo, žodžiu gilukis per
simaino ir nelaime 
skverbtis isz visu pilsiu.

Rika pamislinias truputi at
siliepė :

— Asz pirksiu 
tuja, ląmpa 
rejunu i 
mill senu žmogum, 
jog dydelos nelaimes mahe 
persekios.

t Ižmokejas 
' Jokūbas pareikalavo, 
sze namon, 
rius visa 
nuo jojo 
nelaimes ir 
namo.

Pripylęs laiupa aliejum, 
žibino ir lailke kas tolinus ai 
sitiks. Vos užžibino lampa, kad 
sztai po visa kambarį pasklydo 
isz tampos duipai, o 
sisk laide, 
priesz ji stebuklingo |falogu 
mo merghia su akimis kaip 
deimantai, kalbėdama in nu
sistebėjusi Rika:

— Asz ttsiniu tikra locni- 
ninke szios lanipos, bet pakol 
asz galiu būti liiiosu nuo užkei
kimo kokiam 
kuris geidže

praliejo

nuo tavęs 
nes asz jokiu užkr- 

nebi jau,
7

o kad ja n es 
tai manau,

ne

I

i
I 
i

tu.
dukreles. Velione paejqk isz 
kaimo Palunu, parapijos Ra- 

Luidotuves atsibuvo 
su bažnytinėms apeigomis vio- 
tinioje bažnyežioje.

(lamino.

FARMOS! — FA IBM OS!
Arz parduodu goriausias farinas di

džiausioj lietuviu ūkininku kolonijoj, 
teip-gl aplink miestus, Manistee. Cus
ter, Ludington, Scottvlllo ir Grand 
Rapids, Mich. Žeme labai derlinga del

• augintino visokiu javu, daržovių, vai
siu ir azlcno. Dirbamos žemos didumo 
nuo 20 Iki 640 akerlu, su puikiais so-, 
dais, budinkais, prie ežeru Ir su upe
liais; žeme molis ju Juodžemiu ir mo
lis prie žvlrlo. Broliai lietuviai, jaigu 
katras isz jusu norite pirkti sau far-' 
ma ir gauti teisinga patarnavimu, tai 
atvažiuokite pas mkne. Asz galiu par
duoti farmas pigiausia už visus agen
tus ir administratorius Mlchlgano 
valstijoj. Kas pirks farma vertos 
$2000 Kovo ir Balandžio menesiuose, 
tas gaus dovanu melžiama karve. Tai

Asz pribuvau pas poną, 
ponas rodininke, kaipo pas se

gi, kas norite pirkti farma, kreipkltea 
pas savo tautieti. Delel daugiau žinių 
raszykit laiszka klausdami farmu ka
talogo. (A.28)

Farm Agency,
JOS. STANKS,

FČUNTAIN, MICIJ.,
T$L 89 F 2 — 3

Tavo' l(t ant grindų be 
norėjo pusi- kad numirė.

< Da karta kanibarjs prisipylė 
durnais ir pana vėla stojo kaip 

Priėjus prie gi^liii- 
czio Riko, dalipstejo ji galais 
pirszlu —

priesz tai.

užklausi’ ak v vai

Tik tokia laidu, jog pri
pildys! pilna k.iusz.a savo kj'aii- 

iszmuZgosi lanipa 
o 
tnju žodžiu

f

jii ir iszmazgosi innipn savo 
kraiijujr, o tada užkeikimas 
dings. - 1’otnjn žodžiu patogi 
pana dingo Rikai isz akiu.

Rika būdamas jau senu /.mo
ži įlojo, jog l

gali suI rumpv I i jam 
gy vast i,

o

gum ir
k ra ujo *• 
t nojaiis
milare paniikaiil
i

Į

krutino, ko
jas ir rankas. Kada . tai dare, 

uliiK'zio pradėjo i>ersi- 
aut

patogaus jaunikaiezio, tuojaus 
ant kojų.

nudžiugo 
(> už savo 

del užkerotos 
likos 1 num isznagrady- 

l:is, jog paima su jiiom apsive- 
laimiiigai,

kūnas g 
mainy t

s d va, 
Kada

jauno, < Iru t aus ir

pabudo i r paszoko
Neiszpasakytinai 

isz savo permainos, 
pasiaukai ima 
dei ves,

de, gyvi’iio I įliejo
kiuozasj iiobzpiisakylilk luitus ir buvo 

liejo paau- 
bel noringai kaut kausza kraujo ant ižgial- 

krauja lajinio 
Per ! patogia

pjova sau gisla rankoje ir pri- jojo mileliui pacziule.

savo i 
lol teip patogios panos.

y

ilžga liudyt as, jo tr g;r>

nuo , užkerėjimo teip 
paneliu kuri pasiliko 

E. B.

ATPIGOLAIVAKORTES IN LIETUVA
DA DAUGIAU

IN KAUNA Per Antverpa Tiktai $104.85
___ r__ _  .. Ir Rotter dama . .... ,,, . ~, ...... ,
T u L s t n ii I;i i Lirttnhi Ir . Lletiivjiidziii galę* Piglauslui ir FaikUiuftlal 
Migrižli iii Teinu* per innsii Didžiausia Lichoisz.ka liistaiira, antDidžiausia Lhdiniszka
dhl/.iausia ir irrclcziniisiu i-kaniinlniii lahii. tiesiog Ik* persėdimo!!!

■r

už Limpa kiek 
ausine- 

kalbėdamas pole- 
idant Dievas 

praszalintu visokes 
atėjo gi Ink n i ngai

11 z -

kada pra- 
paregejo stovinezia

miostus, 
kla isdorii
j’lgiausrl Ir patogiausi*! 
sugrįžti in Liolniw, o 
dziaugsit'.*s a pi u roja la
bai iiidomias žinia*;.

rmlos kaip

t 

i

I
I
I

L:ihaliorles parduodam 
mil visu linijų iiesog iii 

PILĮ A V A 
(KaraliaiK'Z.iua) 

K L A I P E D A ,
l i i: p o j r, 

H A M B I R G S.
i ILZE. EI DEI M S ir 
visus kilus porins ir

Rllsz.ilJte

»■F ’■
/■

P/-
L

l’asporhis 
paliiidlmuN.

1

įL
7/T.

I

Laiial in Livltivn inz-
1 plaukt* kas antra diena. 

I*<zualirininc 
ir taksu

i VikrliaviisiuN isz kitur
patiiiknim* anl s tidies, 
1 rishdonie
ralydinte ant laivo. Pri 

f rengiam ilska kas rel* 
1 kalinga kelionei.į

bagažu ir

Sil Nt ZIAME PINIGt'S 
PA K TU Al'KI AM E 

(•IMINĖS ISZ LIETO- 
|V<M4 1\ AMEHIKA
EI (HHtEICZIAl ŠIA.

IK

Lithuanian Travel Bureau (
135 E. 42 nd Št.

* ' į© 9
(Dcpt M.)

International
Travel Bureau

NEW YORK, N. Y.

< * t

VYRU
LIGOS

Daktaras KOLLR yra vienatinis larpe Lietuviu Daktaras 
e. Jisai mokinosi Varszavoje. studijavo beglje 32 

iHvalrias Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug- 
Gydo iižsinuodinima kraujo ir silpnybes

>

Alsiszaukite ypatlsz-

ir Lenkk.zkai.

•4

r?

; DIL KOLi:K

PiUsbui 
nu i u 
niai j>ažlni.la. 
vyru t puogus. nh’žcjimus, ligas lininio, in vairias ligas pa-
einnnezias nuo neczystnino kraujo.
kai, por laiszkus asz tu'gydau. Dr. Kolcr kalba Ruslsz.kai 

Oflsos valandos nuo 1) ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet.

(>3s PEN N AVE„ - PITTSBURGH. FA.

O (

M A V

Genaus? maineriams

• m
<4

esmių, tai tasai 
mane paliuosuot

i

IN PILIAVA
Pkll HAMBURGĄ

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

. . 20 Gegužio.
, . . 12 Liepos 

OKOPĖSA . 29 Balaml. 10 Birželio 
YANDYCK . .... 17 Birželio 
ORBITA . 13 Geguž. 21 Balandžio 
ORIH NA .,.k 27 Mo.huiH, <8 Liepos

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Inc.* Agents 
20 BROADWAY. NEW YORK.

Ar pas vielini hiivakorcziu ngeniii. 

nur:>. a;.;ai! _—

plonybe

k i jos kvotos? kad nors Jis 
gyveno Italijoje.

Kvota uclleczla Amerikos pllioczius, 
gimusius ir naturalizuotus, ir ju pa- 
czias, nes jos Amerikos pilietes. Ir ne- 
lieczia ateivius dar neturint 18-tu me
tu, kurio plllecziu vaikai. Bet visos 
kitos gimines inclna in kvota, ir Jeigu 
kvota iszbaigta, nebus inlelsti in Suv. 
Valstijas.

Jeigu kvota nciszbaigta,
duota — jeigu ateiviai inleidžiami — 
pacz.ioms, tėvams, seserims r vaikams 
dar neturint 18 metu, ir sužiedotinems 
(1) Suv. Valstijų pilieczlu; (2) ateiviu 
Suv. Valstijose, kurio prasz.e pilletys- 
teš sulig instatymu, arba (3) ypatų, 
kurio tarnavo Suv. Valstfju kačluomc- 
nejo ar laivyne taip Balandžio 6. 1917 
iki Lapkriczio II, 1913, i: 
paliuosuot i.

Kuomet kvota iszbaigta (mėnesine 
ar metine,) tik sekantieji bus inlęisll.

1. Valdžios urednlnkai, ju szoimy- 
nos, palydovai, tarnai ir darbininkai.

2. Ateiviai, kure pereina per Suv. 
Valstijas, ij'

8. Ateiviai, kurio legaliszkai inleisti 
bet kurie* vėliaus eina isz vlęnos da
lies Suv. Valstijų in kita per arliinas 
svctlmžemos. •

4. Ateiviai, kurio lanko Suv. Valsti
jas kaipo keliauninkai, arba laikinai 
del biznio ar pasilinksminimo. Jie ga
li apsistoti tik ant szesZiu męnesiu ir 
Jeigu tie ateiviai apsigyventu 
Valstijose, pamirsždami, jog tik lanko 
Suv. Valstijas, bus deportuoti.

5. .Ateiviai.. ’ kurio vienus motus 
priesz atvkŽIuojpnt In Suv. Valstijas, 
gyveno Kanadoje, Newfoundlandijol, 
Kuboje, Mexlkoj, Ccntraloj ar Plotinėj

i:hg,

Su v.

Amerikoj, arba,, kalmynlszkoso, szalyso 
(tos salos nefollaus Bormiulos.) ,

6. ' Ateiviai dar neturėdami 18 metu 
kurio valkai Suv. Valstijų pllloezlu.

7, Ateiviai, kurie gryfta nuo laiki
nio lankymo užjūriu. Ton lankymas 
neturi vlrszetl szeszls menesius. Šydu 
aprūpinimas Svarbus visiems atei
viams, kurie dar neturi plliotystes jio* 
plerafl lr nori akt trumpo laiko vykti 
Iii sato tevyko* Jeigu ateivis sugryŽ 
|n Muv. Valstijas In szes/ls menesius 
nub dienos hzvažiavimo, jis bus In- 
lehtas*,kAd nors jo saalles kvota isz-
baigta. Jeigu ateiviai dauginus kzesziu 
menesiu bus iszvdžlnve, gal galės bli- 
II Inlelstl nes’ gryžta nuo laikinio ap
lankymo. Jeigu gali prirodyti jog ktio-

4

VESTI! IS. .
VAUBAS . .

HKS^ SHSRB*

Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikra 
pagerinimą savo kojoms, 
“Ball-Band” robinj autuvą.

kada perki 
Kiekvienas

• “Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

rnuaij specialiu procesu į vica grynį. 
tvirti? šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai.

Painčgialdto muijo—r 

litiffles 
8u užregistruotu vaihbaženklluSuv. Valst. 

l‘atoutu Biuro, 
Naujauio niflynipno pakelyje, 

Visdą tvirtoH, gemalus užmušan
čios ypatybes šilimo vaisto įdėtos, 
r>u prioniuiša priimniai švelnaua 
kvepalo.

IlufllAy yra lanai paveikiantis
kvepalo.

pleiskanų pašalintojas— begaliniai 
IHlikllH ' Iibililria uiif.niuvfnina Irnviq ' 

patiks kitd 
ir gačniuu- 
siaJyputai,

Aptiokoso 
parsiduoda 
poG5e. arba 
atsiųskite

1 75o., tad 
atsiusimo 
pov pušta 
tiesiog ifl 
labora
torijos.

•i«> 1

Ibitinnl s 
nikalnu- 
Idto 
kitokio 
pakelto.

puikus plunku sutaisytojas, kuris

STOPS PANORl'tF

IVXl.KIANTIlAlH 
' 4

,()H ’ Nf S * »|tr/i ~»j«*

DMpKinrp/i ui

■ > ■ ”

W$l'l t iMIMAi 1 
i.RDOK I V

tll'AITHYSCAl^

m a.

■f

Nfcvy YORK , 
t ♦

R
6 a

kiūrėkite 
kad buli| 
INKARO 
tais-' 
bažeuklls.
■■ iii...... . »!■ J.

J

MBALL BAND
I

Paplantinti padai “Ball-Band
v ’ T r — — j ~~ j I' — '<>'** »•**••• J *• v*.»w ,,

Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat

” autuvo 
yra padaryti ypatingai maineriams nečioti.

varus ir stipri taip, kad aktinio ar anglis
negali jpjaiit arba įpttst jį.

Ziurčk Raudona Koulys ženklo ant

^ARV^
kiekvieno guminio bato ar čcvcryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kmį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, Himlners ir 
Lopao, baltus, raudonus ir juodus. Klausk

Ziurčk Raudona jy savo pardavėjo.
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KOPLYCZIOS ANT KALNO ir, prirengęs 
VARPAS.

ja gerai savo žq: J kuriuo eida vo in koplyczia. O,
MN

Tari) augsztu Vokietijos kal
nu gyveno neturtinga naszle 
su vienatine savo, dukterimi, 
kurios 'vardas buvo Grila..^ Ju 
namelis buvo pusiaukęlyje 
tarp stataus kalno apaczios ir 
jo virszunes. Egles ir puszis, 
tankiai suaugusios, dongo kai
na aplinkui. Tarp ju tai vie
nur, tai kitur galima buvo ma
tyti upelyczius, kuriu vanduo, 
lyg sidabro siūlas, blizgėdamas 
narstė tarp akmenų ir kietu 
uolu, tai pasislėpdamas, tai vėl 
pasirodydamas. Kitus vėl jis 
sutikės kliūtis, nerasdamas sau 

, su didžiu
ir kunkuliavimu, 

pasisukęs smarkiai ant vietos, 
leidos smulkiais laszais, kiszc- 
liais ir net dulkėmis kristi že- 

Tai gražus vandenkri-
cziai. Tai puikus reginys, kuri 
galima sutikti tiktai kalnuose. 
Gi žemai, prie I 
kur upeliu, vanduo ramiau jau 
teka, žaliuoja, 
tiktai užmatyti pievos. Ai kiek 
ten gražiausiu gėlėliu, kiek 
ten zvimbianeziu biteliu, kiek 
vabalėliu ir drugeliu! Kaip 
Lietuvoje sziltame birželio me
nesyje.

Tai buvo nepaprastai

liuoso kelio žemyn 
murmėjimu

mvn.•*

džiais prie baisios naujienoj, dabar žiema tai ir svajoti apie 
’ 1! ’ ------- ’ l’ 1 ‘ ..... : ’... * 1 "

bet negyvas,-

jos szirdis vos ne-’

galutinai pranesze jai, 
vyras atrastas, 
suszales. 

Isz karto
plyszo, bot gi greitai pergalėjo įsitikėjo, 
f.... .  :......... ’
to ’mergaite, del kurios ji da
bar turi gyventi. Greitai, ramu
mas užvioszpatavo ant jos vei
do ir jis uuszvito, lyg 
po debesų.

G ri ta 
maloni, 
akis buvo

w 1 r I * t •kad jęs koplyczia buvo baisu.
—....„ I Grita žinojo tuos pavojus, 

bet ji buvo girdėjusi, kad turi 
savo Aniola Saiga, kuliam pa

savo, pažiurėjus m savo mažu-

saule isz

nuiro. Ji buvo labai 
graži mergaite.

veidas 
skaiseziai rausvas ir plaukai 
ilgi, geltoni. Ji buvo su visais 
nepaprastai mandagi ir szir
di nga. Maži mokyklos vaikai 
ir mergaites, su kuriais ji susi
eidavo, visi ja mylėjo, Isz visu 
labiausia ja mylėjo maluninko 
sūnus, Jonus. Jis buvo irgi gra-, 
žus vaikinas. Jis buvo da tiktijii 
penkiolikos, bet taip gerai ip- 
ailges, kad tarp vaiku atrodė,

Jos
mėlynos, 

rausvas

* “Jis prisako savo amalams, 
kad saugotu tavo ant visu tavo 
keliu, kad tave nesziotu ant sa^ 
vo 'dulku, 
in akmeni savo kojos.

Ji pažvelgę iii 
ku” laikrodėli, 
atsidaro mažos laikrodžio du
reles ir tenai pasirodžiusi ge
gute iszgarsino deszimti kartu 

Kiekvienas ku-ku 
“Eik.

“ — SUSZU- 
ko mergaite. Ji pataiso motinai 

gal paskutini karta, 
sau mane, pnbneziavo

kad neužsigautum 
9 9 

maža “ku-
Tuomi tarpu

“ku-ku.“
Gritai skambėjo

“Taip, asz eisiu
>,

kalno apaczios, fcajp tikras vyras.

Margaite lie
tai nuslydo

darosi sunkesne, 
karta tai puolė, 
sieksni antra žemyn, tai.roplo
mis kabinosi 
šiaušia suvargo, 
siszkn i nu i Įso.

galop ji palioko

augsztyn. Bai
su szal o ir vi-

' Pasivarginus taip beveik vi
sa valanda,
virsztme. Kaip tiktai laikrodis 
pakalnėje, pradėjo muszti dvy
likta, ji jau buvo prie koply- 
czios duriu. Jau galvojo, kur 
ežia mažojo sknmbuczio virve ?, 
Tris,
laiptais 1n bokszteli. Penktus, 
szeszius, padare du, tris žings
nius ii; nuslinko su supuvusiais

Septynius, 
asztuonius, devynis, jau visas

FARM AKARMA FARM A.
Llctiivinit Norėdami nusipirkti ge

ra tarnui pigoi, gera žeme, geri bijdin- 
kiii, arti miesto telefonas R. F. D. 400, 
202 akeriai, dirbamos 105 akcrial, ga
nyklos 65 akeriai, apsėta su rugiais 
107 akeriai, pildymą del kviccz.iu, JO 

Įgeri arklo!, 25 gyvuliai, vlsztos maszi- 
nos, sekios, paszaras. viskas kaip sto
vi, prleg tam Liana ant puses grūdu, 
040 akcrlu, 421 akerlti dirbktna, 235 
akeliu apsėta ku 
aparta <lej. kvioezlu.

mikli asz atgavau 
ėmiau szaukti tave, bet neisz- 
girdau jokio atsakymo. Asz 
taip persigaiidau, kad to nega
liu nei apsakyti. Isžgirdan, at- 

Asz vėl eniiaii 
Tik, sz ta i insir 

duris Jonas su di- 
Kaip jis ja, 

užvilko ežia ant kalno, tai jai| 
asz to pasakyti negaliu. Jo pra
kilni szirdis ’ir d rasit, turbūt, 
jam padėjo. Jis parake, kad at- 

szi ta Kalėdoms, nes 
mano, kad mes negalėjome isz 
niekur nieko gauti ir kad to 
reikalaujame. Asz tuojaus jam 
pasakiau, 
negirdėti, tai 
šia leidosi jeszkoti. Mlidu

prapulti ir 
senas szuo, 

Kada isz-
, asz 
va r-

sidai’e duris.
szajiĮdi,. Nieko.
verte
džiausią

per 
pintino.

nuovoka ir
4

Ji

keturis —7 ji turi lipti ueszes

laipteliais žemyn.

(

ruglulH. 105 acetin 
Kuiliu $20,000, 

$8,000'crhIi, likuuiiiK ant iszinokcjimo. 
Galima t go jauti užyrtitf. - J 
past 8. J. KRiaCHUK,
U. F. D. Rock Lako, N. Dak.

S. J.
Kreipkitės
, (M.2
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REIKALINGA AGENTU
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DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
rolknlauje agentu parduoti ju tnarsz- 

klntiH tlcHOg ncfrzlotojams.
prekes. Setnpclel dykai. Madison Mills 
503 Broadway, New York. nd.

N e k n ri e pi lo zopa i ko:
Jog Dievas Lietuvi sutvėrė ne

I

MARfiZKINU del ko, 
Tiktai del to:

Kad butu tamsuoliu,
Baudžiauninku ir varguoliu,

Kad gert ir ulavot, \ 
Uždirbta <

kad tavos namiej(‘ 
jis kogreieziau- 

spe-t
Pigios

mauo vargas' nuėjo niekais! Ji 
negalėjo prilipti prie varpelio 
koplyczcles sienomis* Nora jo
se tvirtos vietos kur drąsini 
butu galima koja statyt.

Jau vienuolikta kurta skam
ba laikrodžio 
sztai,

jo va, kur turėjai 
ntimaneva, 
Princas, ras

centą p ra kaži ra Vol 
Keno tai kalte, nežino.

Ar gal nuo Dievo bausme la
me?

Ir davadno nematysi, 
Norint aiigszlesni mokslą pa

baigusi.
Kvailybes pilna turi, 

Su paniekinimu antžmogius v • ♦žiuri.
Tai viskas, ka jis gali padaryti 

Isz to kvaili gali pažyti.
Apie tikyba mažai te žino, 
Ba ar kas ji su tuom apipa- 

žinof 
^ino, kad yra dangus o pek-

? I

kad
tave.

muszo laikrodis dvylika
S
pel i s 
gražiai

piignlvi, 
kaip ji 
atszalusi veidą, insistojo in me
dines klumpukes, užsitempė 
ant savos szjltesni, koki turėjo 
ruba ir leidosi kelionėn.

Kuomet ji prasidarė duris,’ 
jos szirdis pradėjo alpti. Ji 
jautėsi kaip ir serganti. Drebu
lys ir baime pradėjo ja krėsti. 
Sniegas krito stambiais gaba? 
Įgis, vejas staugė tarp kalnu ir 
szvilpe per krūmus, O tenai to
li girdėti kaukimas — ar tai 
veja? Oi ne! Ir vėl girdėti! 
Taip, tenai ne vejas staugia, o 
tikrai vilkai. Turbūt, peralke 
jie turi būti szioje szaltoje nak
tyje.

“Geras Ganytojas
szalin, kuomet vilkai ateina.

'I

irdojau, kaip koplyežios 
nepa prasta i 
ir tiiotarpu

ant kalno
skambėjo,

asz pasijutau visiszkai sveika, 
Apie antra valanda Jonas par- 
nesze tavo visa szlapia ir susza- 
lusia; rodosi, kad jau tavo du-

muszimas. Tik 
mergaite girdi 

J 
skambėjimu.

TAMAQUA, PA.
KOZNA*SKREI>A. 9 ryte iki 8 vakare. 

Antras floras M IIKOAI) 8'1’.

1

augsz- 
lyg sutar-ežia u saves gražu 

t i uos muzikos
Žiuri augsztyn, isz kur ežia tas 
gražus skambėjimas eina, 
ta syki pakyszt menulis isz po szia tuojaus kana apleis, 
debesų. Viskas nuszvinta -ma
lonia. szviesa.
dideliu 
kaip mažutis varpelis pats ju
da ir gražiai skamba.

suszuko mor- 
yarpcli! Ai, 
Tave ir pri

visę mano gymdma
9 9

nuo kalno

G rita, kiulą tu .užaugsi, asz 
___ j apsivesim “ 

prastai jai kalbėdavo, kada au
kodavo pirmųjų pavasario 
kalniniu rožių kvietka, arba 
vasaros žemuogių pintine, ku
ria. jis pats pasidarė.

“Bet tu esi Jau personas, 
Jonai.“ — atsako mergaite, 
kukliai žiūrėdama in ji.

“Tiktai penkiais metais se
nesnis už tave. Ąsz galu laukti, 
tau užaugant. Asz tave iręvliu. 
kaip kregžde myli vasara. Ji 
vejasi vasara 
szidis, asz seksiu paskui tave 
kad ir po visa pasauli.

Bet...tu neturi
atsakydavo jam juokau-

< 4

žaliuoja, kaip tavim

graži 
vieta, bet labai atskira. Niekas* 

negyveno. Tas 
toli nuo arti-.

Niekas beveik tenai 
Dažniausiai 

aplankydavo kimi-

in Tėvo Bruno maža

jis pa
lu

pirmųjų 
rožių

— atsako

vasara.
not in tolimas

M

sparnu, Jo-i i

nai,“
dama mergaite. Savo dvasioje 
ji tikėjo Jonui ir mylėjo ji szlr- 
dingai. Jonas tai numanė.

Viena žiema, kuomet Grita 
turėjo jau dvylika metu, buvo 
nepaprastai dau 
sios pusnis.
pavojinga kalnuose. Sniegas 
užverto takus ir kelelius; klas
tingai pridengė gilins plyszius 
ir akmenuotas ardones. Ne vie
noje vietoje palaidojo ir kal
nuose pastatytus namelius.

Priesz Kalėdas Gritos moti
na apsirgo. G;ivo dideli karszti

g sniego ir bai- 
Buvo tada labai 

kalnuose.

tenai daugiau 
namelis buvo 
minusio kaimo, Goblingsfield 
ir da toliau nuo miestelio Nal- 
bertlial.
neatsilankydavo, 
ta vietele

i gas ir vienas žmogus isz minė
tojo miestelio. Juodu nekarta 
suteikdavo paszelpos naszlei.

Karta in savaite Grita ir jos 
motina nusileisdavo žemyn in 
maža Aniolu Sargu koplytėlė. 
Kuomet būdavo gražus oras, 
tai Grita atsilankydavo kaip 
kada ir I 
mokykla.

Gritos tėvas mirė, kuomet ji 
buvo da mažutis kūdikis. Jis 
buvo giriu gyventojas — links
mas, geros szirdies, doras ir 
teisingas. Viena szalta žiemos 
diena jis iszcjo prie savo dar
bo, szvilpaudamas sau linksma 
dainele. Jis kelius kartus, kaip ir galvos Bkaudejima, Ji atgu- 
ir atsisveikindamas atsižiūrėjo 
atgal, kad pažvelgtu in savo 
gera moteri, kuri stovėjo prie 
duru ir lydėjo ji akimi, kolei 
jis visiszkai nepranyko tai’]) 
tankiu medžiu.

Po pietų pradėjo kilti ir ne
maloniai kaukti kalnu vejas. 
Apie ketvirta valanda stambus 
sniegot szmotai eme kristi ir 
urnai viskas aplinkui prisiden
gė storu sniego sluogsniu. Jau
na moteris neramiai žiurėjo in 
lauka, laukdama savo 
Dažtiai, prasidarius 
re savo akimis kaskart labjau 
auganezia tamsa. Bet nieko ne
buvo matyti. Galop, sniego tiek 
prikrito, kad uždengė jos 
teles langus ir duris, 
galima net in ora iszeiti.

Galop, visiszkai sutemo. Vy
ro da nėra namieje. Pasipylė 
motinos aszaros, kada ji pra
dėjo siūbuoti maža kūdikio vy- 
gele ir bandė dainuoti.

Isztisa nakti ji nesumerke 
akiu. \Ji sėdėjo prie 
giedojo, supo, meldėsi ir klau
sė ar negirdėti žingsniu. Bet 
viskas buvo po senovei. Vejas 
staugė, sniegas krito. Staiga, 
ant rytojaus, sniegas, kuris už
verto langus, nuėjo S7<alin ir 
kasžin kas dunkstelėjo in lan-

Ji pasiskubino atidaryti 
duris. Jos szirdis smarkiai pla
ke. Atidaro duris. Žiuri. Stovi, 
bet ne jos vyras, tiktai Tėvas 
Bruno ir du kaimiecziu, kurie 
atkasė taką in grintele ir atne- 
sze sziek tiek maisto. *

Tėvas Bruno ramino ja, kaip 
galėdamas, o 
jeszkoti jos vyro su pagelba 
kalniniu szunu.

Praėjo kelios dienos, bet taip 
pamaži, taip sifhklai, kad slin
ku apsakyti. Per Kalėdas, pa
siėmus savo mažute, ji nusilei
do in pakalne, nes saule alsz- 
kiai szviete ir sniegas greitai 
nyko. Po Misziu Tęvas Bruno 
iszejo isz koplycziOs paskui Ja

nebėga 
9 9

Grita apsidairė aplinka Jai pa
sirodo, kad kas tai prakalbėjo; 
bet nieko nebuvo matyti. Ji da
bar uždare duris ir pradėjo 
žingsniuoti viena tokioje bai
sioje naktyje. Do puses valan
dos jau ji buvo gana toli nuo 
savo namelio. Bet dabar ji pa
juto, kad yra permirkus per
dėm. Jos drabužiai taip susun- 
ko ii: sniego taip daug krito, 
kad ji vos-vos ėjo. Kiekvienas 
žingsnis augsztyn buvo jai 
nauja sunkybe ir reikalavo jo
gu intenipimo. Oje, ji pajuto, 
kad smunka žemyn — skęsta!

“Ai, motinėlė!“ —7 suriko ji; 
jai pasirodo, kad puola in ar
done — kas rūpinsis dabar ta
vim?

Bet ne.

ga.

Ir mergaite su 
nusistebėjimu matp,

vvro.
duris, ve-

grm- 
Nebuvo

ugnies,

kiti pasižadėjo

o daktaras pasakė, 
ji nusiszaldžiusi. Greitu 
ji isz karszczio

Nebuvo tenai ardo- 
ne, o tiktai didelio pusnyno 
briauna, nuo kurios ji nusmu- 

giliai in minkszta szale

le in lova, 
kad 
laiku ji isz karszczio neteko 
nuovokos ir Grita turėjo ja val
gydinti, kaip maža kūdiki ko- 
szele ir pienu.

Žiema nemažėjo.
ir tiek jau priaugo 

visur sniego, kad Grita bijojo
in kainui par|xtuom tarpu ,buvo sziek tiek su- 

praszyti ka nors, kad ateitu ir 
padėtu jai prižiūrėti serganezia

rodėsi, eina vis

Snigo vis

minkszta

daugiau;

nusileisti žemyn•r

motina, kuri, 
menkyn. Ji davinėjo jai vaistu 
ir valgydino sriuba, kaip dak
taras jai 'buvo sakes, 
ligone nėjo
iszsigando. Ji jau eme abejoti 
ar nemirs 
Ji atsiklaupė 
dėsi
kad jos neapleistu.
Aszaros riedėjo per jos skais- 
czius veidus, 
plake nuo baimes ir susirūpini
mo,
motinos 
lenke visiszkai

Vienok
geryn. Mergaite

9 

jos mylima mama.
ir karsztai mel- 

prio . Kūdikėlio Jėzaus, 
Ji meldėsi.

Jėzaus

szirdis greitai

nes jau beveik negirdėjo 
kvėpavimo.

prie ligoneš

“ Brangus Jonai 
gaite ir apkabino ji meilingai 

Toje valandoje isz 
birejo

9 9
9 tarė mov-

kaklo.
Jono akiu birejo stambios 
aszaros put garbiniuotu gelto
nu plauku. Jis jaiUe, kaip arti 
buvp’jo nelaime ir kad jis ja 

pasiszventimu praszali- 
i 

tai

uz

ko
esanti sniegą. Ilgai vartėsi po 
sniegą, kolei su dideliu vargu 
iszsikrapszle isz jo. Ji vėl pra
dėjo lipti augsztyn. Viena kar
ta ji atsisuko pažiūrėti ar mar 
tyti pakalnėje szviesos, nes

mažejes snigimas.
. Ai, Dieve, kas ten per do 
dvi szviesos, kurios kas sekun
da vis eina Oflyn ir artyn? Tai 
vilkas. Jau ji girdi jo krioki
mą, Jail po viskam. Jau asz

9 

Dieve neap- 
Ji nesijuto, kaip

po viskam, 
neisztrukshi. Sudiev motinėlė 
sudiev visiems, 
leisk manės.“ 
parpuolė ant keliu.

“Dieve Aniole,

5 Sztai jau vilkas prie jos. Jo 
akis žėruoja, nasrai iszsižįojo, 
jau, jau tuojaus griebs savo 
auka. Mergaite užmerkė akis. 
Sudunda akmens beveik ežia 
po ja, ir viskas staiga nutilsią. 
Ji jauczla,, . kad jos niekas ne

mano sar

ti i pripi
li . • 1

veido, bėt nejauto kvepaviipo.
Kuomet ji da vis męldesi, pa

sirodo jai, kad jį girdi kokips 
tai bažnyczios varpa. Netikėtu 
mintis, kajp žaibas, plykstelė
jo per jos galva.

Ant kalno virszunes 
pusiau sugriuvusi koplyczja, 
paszvesta Kūdikėlio Jezaps 
garbei. Ji buvo pastatyti! ketu
rioliktame szipitmetyje vieno 
turtingobarono, kūno sūnūs 
staiga įsigiję isz,sunkios ligose 
lygiaį Kiteliu dienojo. , 6

Visoje apygardoje buvo kal
bos, kad pas Kneziu naktyje 
užeina ant kalno in koplyc/Ja 
ir suskambina tenai osaneziu 
varpeliu lygiai, kada laikrodis 
muszii dvylika, tai to visokis 
praszymas, kuri 'jis tada tufį,i 
iszsipildo. Nei vienas vienpk, 
nedrįso tenai eiti. Mat, laikui 
bėgant, atplyszusios 
akmens sniegu i 
griauti visiszkai suardė takeli, areziau virszunes,

Kūdikėlio

1 X

buvo

griebia. Atidaro akis. Jui^ že- 
rineziu akiu daugiau nėra. Ji 
tuojaus suprato, kas pasidarė. 
Vilkas ‘nukrito jįn ardone. Ji 
pratiesia savo ranka ir baimin
gai stengiasi ųžezinppti, kur ji 
yra. Oje, ’vienas žingsnis, ma
žutis žingsnis ir ji.butu nudun
dėjus ten, kur dabar vilkas bu
vo. Kad* j i neženge, o puple ant 
keliu, tai ja iszgelbejo nuo niir-

a .i.
že per i jos lupas padėka vonc 
Dievui,

ties. r
Isz gilumps szirdies iszsiveiv

loję smala
Už tat žino apie munszaine ir 

alų,
Ir da ant galo , 

Apie loszima ir kuzi ras, 
Ir apie — merginas. 

O ka skaitimas, 
Del Lietuvio ne kas.

Skaitymas tokiam nieko no 
duoda, 

Ne smagumo nepriduoda.
Lietuvys ant peklos nežuri.
Jis papratęs — jis ezion pek

la turi.
Svietiszki velnei juos kankina, 

Kur tik pasisuka, apgauna 
ir vargina. « 

Nuo szviesos slepeąi, 
Tamsybia dangstosi, 
Plovones ant dantų,

Argi da reike dydesniu kaA- 
kiu?

Ne vienas galvoczius tauziję,
Ant praneszimu skaliję, 
Padarysime ant žemes ka

ndysią dangaus!“
Bet Lietuvei tosios karalys

tes ne gaus, .
“žmonis ge

ros valos.“
Bet Lietuvei aplaikyti negales,

J 
Tada Alleliuje giedoti galės, 

Nes kada tai bus,
Tai da ne vienas supus!

DAKTARAS I. W. HODGENS 
l’hlhiiIvlipliiH SpcrlnlIntnN 

UžKhene.liiHln ir Fhronhzku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kart Rail

aite tvirta rodą Ir atsakanti rnedika- 
lisz.ka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimu ka aplaikote nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esti padare, atejkito pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga. ■

Viduriu netvarkos, apirauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas adr- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

Kilpai vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tos jus apleidžia? Ar esato nuvargę ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne. • <

Ruinntlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl Ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
nmbicljo»r be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ligas pilvo. Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. • >■ * ‘

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszaiszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavoncs nuo dak
taru, lojcrlu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mo! patvirtinti Ir rekomendavotį per 
garsingiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:-
Kožmi K et vergą, Petnyczla Ir Suimta. 
Ofisus valandos: 10 ryte iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.
•L.- i,.. ------ I j.          'Vii L l Ji.

E Justi Silpni* Nervai, Skystas I
■ ' . . _ afr < t • 1 L. ■ , • J. i , f . ■ v t

mama, 
ant kalno.

ne
rn

“Czia Dievas“ 
gaite; Jis judina 
Dieve, asz myliu 
žadu būti 
Tavo isztikimu vaikeliu.

Dabar ji leidosi
žemyn. Džiaugsinas, kuris pri
pildė jos szirdi, apkvajlino ja.
Ji loke žemyp lyg sparnuotas 
pauksz,tolis. Bet vargsze neap- 
siskaite su ąavo jiegomis. Ji ju buvo nuo vilko

padėjo, lipdama augsz-j gyva, .lie jaute, kad szirdis
i dabar skubumas jai atė

mė beveik>kvapn. Ji apalpo ir 
krito ant sniegu krūvos.

Kada ji atsigavo, ji pamate,

daug 
tyn, g

kad guli ant lovos, arti ugnies, 
grinteleje. Ji ne
savo akim. Jos 

motina tryne jai rankas ir ko- 
o Jonas . tiese ant stalo 

balcziausiti užliesima ir dėjo 
ant jo kava, pi ragu ir sviesto. 
Jono didelis szuo 

1 

priesz ugni.
“Motinėlė

mamyte — szauke Grita — tu 
buvai taip baisiai silpna, kada 
asz iszejau, ar jau dabar esi 

9 9 .

Dievas telai- 
atsake motina su 

“Bet pir
miausia valgyk ir gerk.“

Jie visi susėdo prie pusry- 
czi.u, nes buvo apie asztunta 
valanda Kalėdų dienoje. Bet 
motina vėl tuojaus pakilo, pri
ėjo prie Gritos jr eme ja bu- 
cziuot. Jonas, kaip mokėjo, 
taip iszreiszke savo pagarba ir 
meile Gritai. Visi džiaugėsi. 
Pusrycziai ėjo labai pamaži.

saVo .motinos 
norėjo tikėti

jus,

miegojo

mano brangioji

ar
sveika 1

“Tai mieloji 
mina tave, 
aszaromis

? r 
akyse.

pabaigė.Galop, visgi juos
Kada jie spsedo aplink ugne-
kuri, motina tarė dukterei.

< i

1

',C 4

Pereita nakti apie vidm
1

,w

HKZ 
fonai

sav< 
no.

“Bet, 
skambinau
prie Varpelio prilipti negalima 
1 jai p ta i yra 
Tai Dievas pats skambino.

visiszkai supuvę.
? T

Ji apsukę, kokiame pavojuje 
ir kaip iszliko

ne
pakels visu jausmu, kokiu pri- 

rinkosi nuo kalbu, 
tai nutilo; ir tiktai savo dvasio
je dekavojo Dievui ir aniolui 
slirgui už visas geradejystes.

“Tai laimingiausios 
gyvenime Kalėdos,“ 
nas, kada Gritos motina isztare 
jam, kad 
dukterei teketi.
duos, kad turėsime tokiu lai
mingu Kalėdų da dąugiau.“

Ir isztikruju, daug linksmu 
laimingu Kalėdų tie g::‘ 
nes pragyveno. Grita isztekejo 
už Jono ir didžiausioje meileje 
ir sutikime gyveno. O istorija 

‘‘Koplyczios varpeli aut 
"kalno“ buvo tankiai pasakoja
ma ju szeirnynoje ir 
kartos.i n karta.

laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda ............. $107.00
In Liepoju   ............... $107.00
InPiliava-Karaliaucziu $100.50

(War /Tax $5.00)
k 4 x ” ' *

si rinko ir

mano 
tarė Jo

savouž jo leidžia 
Gal. Dievasu

c c

lipi e

>
geri zmo-

ėjo isz
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Pinigu Siuntimas in Lietuva
Žemiausiu dienos kursu. 

Pinigus Lietuvoje gauna arr 
cziausianie pasztc laike 25-30 
dienu.

P, MIKOLAINIS, 1
I 

■ta.’,.;, l. ..1.^'4,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

V

i

Kiekviena du 
Pradek Šiand

*. i.
■ 1

1 a

ti

Krau j as ir N usilpnėj imas
Kūno reikalauja
Nuga-Tone

1 ‘ » t . f 1 I . J 1 J

puikius gyduoles kurios augina turtingų Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris. .

Ą NtSnt kitą gyduolą lygiu Nuga-Toncų neivienos taip geros” ncivięnos neduoda > 
tękių iczylkaip Šios. 'I'Us yra labai lengvai t&mkinanui kad Nuga-Tone ^ra 
suddta iš sudėti ’sudėta iŠ sudėtiniu uŠtuomų brangių gyduolių, kurios yra variuojamo* ir rekomenduoja t pos 
rvrt 4*4 ti I ii i 4 <x<li4 c* 4 4 11* 4 r* 14«*l iri/it n • ^1% &•••'< ri 01 * 4 t * 4 ju» m J/ 4* ii it** #ir wW*! • • ail O i aA 11 LA Lf‘■Iltį LA

Be stiprių
. Taip, jus gaunate a&tuonm gydulėft Ui vieną kainą, 

(tiri sAvyjc daug Bosforo rėikalingo nervams ir (ichžies, kraujui.

Tiktai aphūkys

Kaip visi apsiszvies,

a M
I

Kur ten kryksztinos, atsibuvo, 
Daug žmonių pribuvo,

■ UAtėjo ir tris brolei, 
Viskas ėjo grąžei.

O ant galo, t
-t-r* • t 1 • . V

Kad kolekta padaryti, 
Ir del revoliucijonieriu siusti. 
Po kriksztynu namon parėjo, 

Brolei dainuot pradėjo, 
Isz pradžios grąžei ėjo, 

Na ir susivaidyti parėjo.
. Vienas isz broliu ka ten pa- 

plovojo, 
bart ji pradėjo, 

Ir kas tolyn, 
Tai labyn.

Jaunesnis brolis su stiklu m 
galva paleido,

1

Vienas isz broliu užmano,

7
Jaunesnis

4

Stiklas sutruko, kraujas pa
sileido,

Už galvos nusitvėrė, nežino
jo kas,

G jaunesni, bobos iszstume 
laukan žaras.

Netrukus brolei susitaiko, 
Ir viską už gera palaike, 

Kalte suvertė ant munszaines 
Tokios bjaurybes.

geriausių pasaulyj gydytojų.
j_______ _  .. , v <

nuolatinių nt?ryų ir tąiidotio kraujo Jus negalit tikėtis geros sveikatoj ir džiatigtie^ gyveniniu. 
Kiekviepa dalia if veikimas kudo priklauso nuo nervų—stiprybę jo gyvenime ir veikime. | 
Pradek Šiandien graiinti flavO nervų aistornų i stipria. Hwikn fmdėti, vartojant Nuga-Tnnc. 
iųp greitai pamatysite yavo Mhidų sveikatų,• stipruir energijų sugrįitunt. Jus pajausite 

aų> naujas Žmogui ir gulėsite užiaugtics gyvenrtmi isnaujo.
Nuga-Tpnc sustiprina ir stimulioja vkuS rėiknlin«us kūno organus*—Sirdi, skilvį, grobus, I 

kei>ėniš, inkstus ir tt. Suteikiu gerų upetitiį. pataiso vinkininiiv duoda gerų nii^gų, ngulioja i 
tu&tipiino grobų* sutaiso cirkuliaciją, prajįidii 
kviĮpin pr^Žalinu skilvio nesmagumus, kaip tai: hkaudfijhną, ičputuna, koktumą, gasu® ir 

a , panąfiius nemaldųųmus. Nelaukite kitos diunos Ik*t ųisisakykit Nuga-Tone 
tuojau._________ ........  . *. ilf L '

k v®'’ \ N<

iinti savo nervų sistemų i stipria, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tonc.

Nufla-Tone 
ttimulates and 
atrangthana 
the vital pow
er*. It lea 
valuable blood, 
norve and 
health tonic.-A 
combination of 
corrective tad r*4
that hwl the MA

kepiniš, in 
t liginimo nu gloivm pųo liaiuvia, pm&alina nemalonų 

tai: ukauufijinm, iqnitimi), koktumą, (rasus ir j
i i

•jau, * * V
MUSŲ ABSOLIUTC C1VARANCIJA. Kaina ui Nu^Tbne yra Sl.00 , 

butelį pįlsų, ytSĮun mdncsiul gydytles. arba ftcJį buteliai ui S5.W). Imk 
“ _ ; ;as pa- 

atsiimkit savo ** 
r ’ Mes ui tai at-

uga-Tonc parduodamas visuose geruose uptiekuosc tomis pačio-

kvapiu prašalinu skilvio nesmagumus, kaip 
a nandštus notnaldnumus. N

9

O kada kilos krifesztynos at- 
........... ... tfiOMS

gu buvo,

. \ Ntig<|-Tono dvidešimts (^0) dienų ir jeigu įųs nebutkit užganMint
1 aekinemis, siigražinkit liktiniai gyduoles ten kur pirkote ir atsiimk!

fkuris paliepė savo 
aniolams, kad sergėtu Jo vai- J 
kelius. Dabai’ ji vėl pradėjo |
žengti ąugsztyn. Ji pradėjo Ii 
jaustis taip suvargusi ir npil- j 
susi, kad ome netekti vilties 
pasiekti kalno virszunę. Ji gir- ' 
dėjo, kaip laikrodis muszo vie-

s

t

?. V• ■ ■* .44 .t
■ >

4

v

4' lapDtovalof l 
I leal Science.

♦i.
♦4, r >

lit
*

A

pinigus tuojau. Jus nuitdte, kad Jus nežudote nei cento/ 
^sakome. Nuga*Tono paduodamas visuose geruose aptieki
tnis BųlygQ<nis ir gvarąntiju,

1
NATIONAL. LABORATORY, L8QJ

V » j O^rbtamięjh—Čia rasitd Idčtą |..-.
. r i'

porsiuntirnii, ąpinokčlų,

' ♦. 1,1 4 i a , i, < * * j

Prisųsk 9į Kuponą Šiandien •••••••••• 
10 1 S S« Wjdbmeh Av«, 

CHICAGO, ILU
..ui ką maTonfflrft prisiųsti man '

>»•. buteli Nuga*Tonc.

> a .»•••••««»<

Kokiam tai anglikųį ąosina-

Kad per daug arzpjo,

r nuolika, d* ji j^ute, kad jai da 
ir IcdyniLup- labai toli iki koplycziai. Juo 

> tuo •kelione

uolos jir L

: h

flm 1
■»j ■. iJF1♦

*,'*f*4

/ i

't ■1.

v

r , * ,t,
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Varda*
’ ‘ '•«’ • A

*r»*‘HOiwi

z

•••’TY*rrx,7-7>:

O jis badai miegot negalėjo, 
Paszauko paliomoDa,tas atėjo, 
Visi lyg ausi myne ir pAbėgd, 

Bet teip blogai tie buvo.
, Gaspadoris viską iždojo, 
Palicmonas iszklajiso ir nuojč, 

Tai tokios tokėlps. 
Po Velykų naujieueles!

Vai tokios tokeles,
4
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CAPITAL STOC K $125.000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50

Mokamo antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prie Jus 
pinigu Įkaušio Ir 1 Liepos, nepal- 

xr atncszat parodyt knygute 
. Mes norim kad Ir Jus turė

ti e-
I

MUlt t 
ar no. 
tumet reikalą su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.

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

n. BAU

z
f

I

■

BAULK
'> i1

Žinios Vietines
— Nedėliojo pripuola Szv. 

; Jurgio.
Sudže Beclįtolis pa node- 
apreiszko

ANGLEKASIAI IR
SVEIKATA

Iszmatoms vieta reikalinga.

kasiu namu stovi ant stulpu ir 
namu kartaisprieglauda po 

pavojinga sveikatai.
Neprileisk visztas,

Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Vroz.ldcnt.
J. E. FEJIOUSON, Kaslerius

. W. TRASKAUSKAS 
r I RM UTI NT S I, I ET t' VIS Z K A S

G KABOKI VS MAHANOY CITY, l’A.

lijo apreiszko advokatams 
abj/ju szaliu bažnytiniam teis
me idant pasirengtu ant pradė
jimo teismo atojnanti utamin- 

I ka ir nepaliaut, pakol neuž
baigs. Pats audžia iszsiroiszke, 
jog jau dydelis laikus užbaigti 
ta ji bažnytini ergeli ir gyventi 
BUtikimia.

— Pagal apskaitima žim'i- 
nii, tai Mahanojaus gyventojai 
turi- prisidirbia
apie 20 tukstanezius galonus.— 
Zopostis nedaro bodas.

— Praeita Serodos vakaru 
kun. Czesna suriszo mazgu mo
terystes, Piusza Urboną su Pe
tronėlė Matusevicziute. Veliua- 

Tne laimingo ir linksmo gyve
nimo.

Kožname darže reikia laiky
ti uždengta, nopermerkiuma 
bloke iszmatoms. Reikia in ja 
irimesti senas blekes, bonkas ir 
iszmatas. Klaida del paranka
mo laikyti ta bloke arti užpa
kaliniu duru, jfjkia laikyti dar 
žo užpakalyje, Jteikės toliau nu-

■

Pasamdo

Mahanoy City, Pa..

laidoja kanos numirusiu, 
automobilius dol laldotuviu. krlksztl- 
nlu, vcbcIIJu, pasivažinėjimo Ir t.t. 
520 W. Centro St.

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patartina viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites prie gerai žinomo lie
tu vo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.
—I 1 ■—

mtmszaines
——

Lietuiiszkns (.raboritis

K. RĖKLAITIS
Laidoja 

naujausia
pagalNumirėlius 

mada ir mokslą.
Turi pagelbininke motere.

Prieinamos prekes.

51G West Spruce Street 
MAHANOY (TTY, PA.

Bell Telephonas No. 149

FrvirczlauMn Lleluvlszka
B A M K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pr|- 
imu pinigus saugiam palajki- 
mui. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinu I’aszpor- 
ttig keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 

Raazykite apie
gausite teisinga 

Ad resavokite:

V. LAPINSKAS
GDI M’. Mahanoy Avė 

MAHANOY CITY, • 1

tai ir pigiai, 
kainas o 
atsakima.

PA.

DR. JUOZAS J. ALSTRA 
(Lietuvis)

Buvuids Daktaras Kariumcn- 
Gydo visokias Lygas.

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

Bell Tol. 359-R.

cje 
Priima 
ryto.
9 vakare.
113 E. Coal St ShenHridonlL

*SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

k rali k us, 
žąsis, kilnios ir kitus gyvulius 
po namu arba'.' po priedurio. 
Gyvuliai palieka purvus, kurie 
blogai atsiduoda. Sziltas na
mas kaipo kaminas 
bloga out in gyvenimo ir mie
gamo kambarius. Ir yel, nuo 
tu gyvuliu, uteles, blusos ir ki
ti brudai gali inejti i hi namus.

Nereikia laikyti senu rakan- 
, szieniku arba drapanų po 

namu. Jeigu rakandai g(‘ri kuo 
met ten padėti, dulkes ir drėg
numas sunaikins.

Po namu turi • būti 
Keikia iszkast i grabe sulaikyti 
vandeni isz daržo ir nuo stogo 
idant ne bėgtu po namu.

Daugelis nauju namu, 
budavoja

arba

Sziltas
i n ima ta

apnuodintas ir 
ar 4u norėtum

riti, Viename mieste per vienus 
motus vienas isz kiekvieno 
tukstanezio įniro nuo karsztli
ges. Gyventojai gere bjaurinta 
upes vandeni, deign priesz tave 
piLstatytird>000 stikleliu van
dens, pasakytu tau kad tarp tu 
yru vienas, 
reiszke mirtų,
ymti viena isz tarp to 1,000?

Daugelis kasykIp upielinkiu 
gauna vandeni
Tuos szaltinius iiivairiuipl^Ta- 
tos prižiūri. Kode! visuomene 
nesupranta, jog vanduo isztik- 
ro yra maistas! Kuomet; gertas 
ejna tiesiog in iJllva. Kodėl no- 

‘ ' 1 i vnn-
in musu

I

isz szaltini u.
LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.

Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George «T. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes'pigiausia kaina ne tik isz New Yorko ir Bostono, 
bet ir isz vįsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
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 laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

Bartaszius Agentūra,neszti, bot ir nhtsems bus ilges
ne kelione in virtuve. Iszmatai 
turi būti iszirresti nors syki ant du 

szilta 
kas antra diena*. Jaigu jiėgali- 
n1a isz vežt i isžma’to, reikia su
deginti arba užkasti. Paprastai 
miestas iszveža iszmatas.

Daržo skyles galima pripil
dyti su pelenais, ir nepilt juos 
in krūvas vėjui visur nupūsti.

Namo savininkas turi iszkas- 
ti rynas, nuleisti purvuota van- 

r.panu ir 
pamazgos 

turi būti nunesztos in gidą dar
žo ir ne iszmesta isz užpakali
niu duru, 
drėgna ir purvina 
purvus vi namus.
duo gimdo uodus ir vasara blo
gai atsiduoda.

I ’at ari i na iszkast i 
lis jardus žemes užpakali daržo 
ir toli nuo szaltinio, jeigu ran
dasi vienas. Jeigu purvuotas 
vanduo numestas ant tos ap
kastos žiemes, greitai pranyks. 
Gal reikes laiks nuo laiko isz- 
kasti žeme.

Uodai. — Kartais seni kubi
lai, baczkutes ir viodrai pasta
tyti netoli virtuves duriu, lai
kyti lietu. Jie netik biauriai at
rodo, liet veisia uodus ir gali 
būti priežr.s 
našio drugio ir odų ligų.

Jeigu reikalinga 
gaus

sanvaites, bet kubihet

sausa.

namu

Padaromekreipiame tiek htydoa in 
deni kiek kreipiamu 
valgi?

Szvarus darželis pagelbės. — 
Po lytum jeigu szaltinio van
duo purvinas, tai aiszku, 
vanduo

ku
riuos dabar budavoja, stato 
ant cemento ar muro sienų. Tas 
padaro narna tvirtesni ir nerei
kia nuolat taisyti. Namas sziL. 
tesnis ir smagesnis žiemoje. Vi
si namai, szaltame ore, tuvi bū
ti statyti ant sienų, sziltame 
ore reikia užkalti tarp namo ir 
žemes kad gyvuliai 
inejti, , 
...Daržai. — Gyvenimas kasyk
lų apielinkej turi savo nauda. 
Kiekvienas namas turi darža 
ar nors darželi. Kiek žmonių 
gyvenaneziu sukimsztuosc 
miestuose brangintu angliaka
sio darželi.

Darželis atnesza 
dos ir linasmumo 
Szvieži daržo vai isz savo dar 
želio vis geresni negu 
Darželis sumažina augsztas gy
venimo kainas.

miestelyje kuris 
angliakasiu susirinkę davė po 
$2.00, ir ta dovana buvo duota 
tam, kurio darželyje rasta sun- 
kiause tomato paskirtame lai
ke. Tos lenktynes teip užinte- 
teresat’o visus 

sekanezia 
szimts 
prie to tomaeziu kliubo.

Jeigu tinkamu laiku darže
lis pradėtas 
žiūrėtas,
Penkiolika ar dvideszimts mi
liutu kas vakaru praleista tarp 
žaliu auganeziu daigiu atnesza 
daug užganedinimo tam, kuris 
visa diena praleido kur tamsu 

auganeziu daigtu.
angliakasis. nedirba 

mainuose jis džiaugiasi dirbti 
apie darželi. Tie, kurie neturi 
darželiu, praleidžia laika kur 
kitur ir sau ir szeimynai jokio 
geTo neatnesza.

Darželis pamokins taupymu 
ir gamtos mokslą. Bet ir atnesz 
daug linksmumo 
žmonai nes smagiai praleis lai- 
« t * k W A J* *

priežastis 
apsodinta 

visztinyczios.
ui

Purvuotos
deni nuo skalbtu 
grindų.

z
siūle 

automobilines 
vardu Purenti 
Buffalo, N. V. 

ant dydelio

szeras

Go. isz 
pa si godojo 

pirko szerus. Dabar
Financial Herald, 

snbankrntino, 
neteko tuksinn-

nes tas palieka žeme 
y kas iiiesza

Tokis van negalėtu

apie ko-

J

apie

jog po
rras

Ne senei agentai 
naujos 

kompanijos po 
M otor 
Daug
pelno ir 
skaitome 
buk kompanije 
o szerininkai 
ežius doleriu.

— Mahanojus 
neužilgio gaza

I szvietimo ir virimo. Darbinin
kai jau pradėjo sutaiftinet sena 
gazinyczia prie Read ingo gcle: 
žinkelio ir neužilgio turėsimo 
vela reikalinga gaza.

— Siausdamas prie 
namo, Jonukas, 5 metu senumo 
sūnūs Jono Missoro, 1023 Ma
hanoy avė., likos pagautas per 
automobiliu prigulinczio prie 

Vaikiukas po 
keliu valandų mirė.

26 Apriliaus, 
bus paskutine diena užmokeji- 

— mo už vandeni.
bus uždėta bausme 
tas ant neužmoketu 
ir surinktu pagal musu tiesas.

Mahanoy City, Water Co.
(t.a

turės ri
ant tikrųjų

ant ap-

savo

tis malarijos, gelto-

CHAS. S. PARMLEY
Reni EmIhIc Afjcnt. Notary Cublic.tucnt.

Jeigu norite pirkti ar parduoti Btubafl, 
galime

Randa vojumo
randa-4 Ir 11 ip loliaus.
238 W Centre St. MahanoyCity

tncn

J
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Viename

Angelo įriti.

Sored oje, s

Po tai-dienai
5 procen- 
rokundii

>)o

I

I

I

I

— Prof. Stasys A. Dainio- 
•r

ras, szv. Juozapo parapijoj 
vargonininkas^ isz Mahanoy

New

SZV.

___________ I ISZ __________
apleidže miestą panedeh 

Yorka isz kur sos 
ant laivo 2 Gegužio, iszplauk- 
damas in tevvnia Lietuva ant 
laivo Aquitania. Laimingos ke
liones profesoriau!

City 
m

ISZ SHENANDOAH, PA.

jumis tame patarnauti, 
namus. kolctavojaine

Ant. J. Sakalauskas
LIETCVISZKAS GKABORIUS 

IK BALSAM L OTOJAS

kimus Numirėliu pagalI .aldoja
naujau i.t mada. Pigi preke. Telp- 
g| prislato automobilius visokiems 
reikalams,
M1 E. Pine St Mnlirtiioy City, Pa.

Ana diena apleido mies
tą <ln'jauni vyrar Derringe ir 

ejdami pekszti in 
Palm Beach, Florida. Kožnas 
pasiėmė su savim 20 svaru ba
gažo. Kelione ketina užbaigti 
in laika t riju menesiu.

— Povylas Vaitukonis ej- 
damas namon apie vienuolikta 
valanda vakare, likos sulaiky
tas per penkis piktadarius, api- 
plesztas ir baisei suinusztas. 
Daktaras turėjo susinti Vaitu- 
konio žaidulius.

— Daug Lietuviu
Slnvoku ir 
savo tėvynės, 
ir ketina pasilikti ievyne,jo. Ki
ti vela mano sugryžti in lalsvA 
sklypą kur dasidirbo szioki to
ki turteli.

■— Kazyno aptiekoje gausi
te visokiu gyduolip o receptus 

kanuoteisiiigiauso — 
38 S. Ja rd in ulieze.

Bedel if t,

sutaiso

, Lenku, 
Italu keliauna in 

kur perka ūkės

daug nau- 
angliakasiui.

,r
pirkti.

jog 
isz darželio bėga in 

szaltini. Tas kitas 
kodėl reikia turėti 
darželi ' vieton
Ant szaltinio reikia padaryti 
ir uždėti stipria pastota. Apie 
szaltini reikia apsodinti 
penkias arba szeszids pėdas ža
lios velėnos. Net ir turint tuos 
pataisymus gali rasti,
lytum vanduo beaiszkus. 
reiszkia, jog purvuotus vanduo 
ineina in szaltini žemiaus vir- 
szaus ir jog szaltinis pavojin
gas. Tokiame atsitikime, 
vartok 
arba jeigu turi vartoti pir- 
iniaus reikia iszvirti.

Negeras* vanduo yra priežas-

vandeni 
jeigu turi

ne-
isz szaltinio,

tini karsztliges ir viduriavimo. 
TO liaus bus.

Svarbi Žinia
Mechanikams!

RALTIJOS-AMERIKOC L> LINIJA 9Broadvay. NevYork NY L’ 
-nes.-iLIETUVX 

PER. HAMbURGA.Pll ' ‘
1

KELIONE
A.MLIUR GA .PTL1WX I 
ABBA LJEPO JQ. Į

Lietuviai važuojajit in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 

kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.
“LITI’A MA”?

“POLONIA
3 Geg. “LATVIA“ 10 Geg

17 Gegužio

f Treczia klassa in Hamburgą $103.50
In Piliava $106.50. In Liepoja $107.
Kreipkltes prie musu agentu jusu mieste.

J

rinkti ly- 
užsimokeš nusipirkt i ežys 

ta baczkutc. Reikia pakelti ke
lis colius nuo žemes idant ne

uždengta, 
Galima indeli biski aliejaus in 
vandeni kas sulaiką 
uodu ir nekenks* vandeni.

Nereikia duoti žolei.

pustu, ir ja laikyt

veisima

s augti 
darže, nes per diena uodai ka- 
vojasi juose. Tokios žoles gal 
pakavoti blekes, pusiau pripil- 

vafideniu, 
neszlamsztus, iszmalas ir kar- 

gyvulius. Žoles 
iszseme visa stipruma 
mes.
turi but iszrautos;

Turime atsiminti

dytas supuvusius

Žok 
isz že- 

Neatnesza jokio gero..ir

tais negyvus

Turime atsiminti, jog uodai 
veisia in mažai vandens. Kar
tais mažos sudaužytos iilekutes 
blindai arba bonkos, kurios isz- 
mestos in darža, laiko lietu >ir 
žiūrėk pavirsta iii'veisimo vie
tas uodams.

Puikia vartoti invairius bu
dus isznnikinti muses isz namu 
Muses gyvena ir auga purvuo
se. Ligų gemalai ir purvai lim
pa prie ju plaukuotu kojų. Ne
leisk muses vaikszczioti ant 
maisto. Gal ta muse, kuri da
bar ant sviesto tupi, minuta at
gal laike kojas džiovulingO sei
lėse.

Szvariai laikyk žeme, 
dangas ant langu, ir isznaikink 
muses.

Po namu. — Daugelis anglių

prie-

,|og

ir nėr 
kuomet

angliakasius, 
vasara dvide- 

angliakasiu prigulėjo

ir tinkamai pri
durkas be sunkus.

Amatnykams, Ir tiema kurio turi 
prllankuma ir noy& tezmokti koki nors 
aniata prie budavojlmo namu.

Lietuviu Mechaniku Saryszys, yaa 
uždejes skyrių budavojlmo namu, ežia 
Amerikoje Ir tuomi tikslu yra reika
linga visokiu amatnlnku bei norlnczlu 
koki nors amata iszihokti.

Yra labai gera proga iszsldirbtl ge
ra ateiti tiems kurie turi norą ir pa1- 
siszvcntlma lavytls szitoi szrtkol isz- 
dirbystes, labai pagelilaujcml gabus 
žmones szioi srityje..

L. M. Saryszis siunezia pinigus in 
Lietuva pagal žemiausia kursą ir su
telkia visas teisingas žinias keliaujan
tiems Lietuvon. . ,

rasz- 
(t. 35)

Pirkite Kuknini 
Pecziu Dabar

r

Gerinus dabai1 pirkti negu vėliaus in z
Tarime dar didesni ir geresni

Ir

angliakasio

ka savo darželyje. Ir kaip gra- 
, narna!žiai darželis apdauina 

Nėr vietos, dulkėms, ncszvaru- 
mni ir betvarkiai. •

Vanduo. — Vandenis turi 
būti investas kiekvienoje na
mu virtuvėje. Reikia vandeni 
prižiūrėti nuo pradžios įnvedi- 
mo ir nelaukti pakol karsztli
ges epidemija reikalauja pri
žiūrėjimą.

Randasi daugelis žmonių,

Kreipkitės ypatlszkal atba 
tu

Lietuviu Mechaniku Saryszis Ine.,
94 Grand St.. Ext. Brooklyn, N. Y.

FARMA I'IGEI.

Parsiduoda farma pigoi, 68 akeriu 
visa ūke aptverta, 10 akeriu girrios 
(miszko.) upelis teka pro namus, geri 
budinkal ir vanduo suvestas stuboj 
tvarto ir kiaulininke, labai vlgadlinga 
tik 25 miles nuo Philadclphijos vidu
rio miesto, szalo paika nuo Philadel- 
phijos in Readinga važiuojant, tolpOs- 
gl ir stryt-karis arti mokslaino vai
kams galo lauko. Del platesniu infor
macijų kreipkitės sziuo antrasziu be 
agentu:“(Ūkininkai ne straikuoje, tu
ri ko dirbt ir ko valgyt.)

C. J. MAJAUSKAS,
R. D. No. 1, Collegeville. Pa.

VILTIS PLIKIAMS.

(M.2)

Arablszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresu tai aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykito 
ant szio adreso Dr. Jinbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurie yra

kurie nepaiso koki'vandeni ge- pua-piikiai arba viaai yra nupliktu. t.f

rudeni.
pasirinkimą negu kitados.'

Musu specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18 

coliu didumo, 
Galima matyt musu sztoro lange.

$77.50
puikei enamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yrą 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.

0>,

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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g DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
MAHANOY CITY, PA.

• In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant

233-235 W. CENTRE ST. t

7
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geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszku agenta W. Rynkieviczia. 
Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmąinati ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu, dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. 
Kurio kreiptasi in mano agentūra buna uzganedintj. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apitf kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame

Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,

greitai ir žemiausiu, dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą

Kurio kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva

laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano 
visokiu patarimu per laifczka arba

pinigu ir laivakorcziu kurso ir1U.11VVJ lltll VvV/JlUVJVV All I vi 1 VjsJVM AVVinWUAUlXi VV AAAVVAAV/ ta, ^a. i A*

visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkaį. i • " , \ g

' ■ ------- $-------

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 Bankb kuri pagelbsta jumis atmokėti ’ 
skola per lengvas mėnesinės mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola_
mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso4au- , 
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 tąi juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad de- 
? tu savo piningus in Merchants Banking Trust

Co., Banką,, ; Szita Banka žino kaip jumis
geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
' —DIREKTORIAI—

'u. AU. vriuiKHH, x ivo. uvnv* v. T1VO-,

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

D. M. "Graham, Pres. L. Eckert. Vice-Pres. D. F. Guinan, h?reas.

(I
!ll

>•

A. Dantsewlcz, M. Gamta
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