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ISZ AMERIKOS
Samogonka eksplodavojo, ku- 
dykis užmusztas, 8 namai su
naikinti; tėvai aresztavoti.
Philadelphia. — Per trūki

mą samogonkos name Villiamo 
Adomaiczio, 1820 S. Water uli
ezios, Jonukas, trijų metu sū
nelis, sudegė ant smert,’ o asz- 
tuoni artimi namai likos maž- 
daugiau sunaikintais nuo eks
plozijos.

Jonukas su savo sesute Fin
te ir dviems broleleis, siautė 
artimoje samogonkos ir pagal 
palicijos nuomone, tai vienas 
isz vaiku turėjo prikiszt užde
gusi pagali 
spirito, kuris 
plozije kylo.

Adomaitis tame laike miego 
jo ant virszaus o pati buvo 
iszejus in sztora 
Kada ugnagesiai pribuvo, rado'1 
Jonuką gulinti 
matyt vaikas 
idant apsisaugot 
ir lenais ji surado sudegusi.

Kaimininka. Bernotąvieziem 
su dviems vaikais valgė pri( 
stalo. Drūtis eksplozijos visu.'* 
numėtė ant grindų.
tnoni namai panesze bledes nuo 
eksplozijos.

Adomaitis su paezia likos 
aresztavoti už apleidimu vaiku 
be jokios prižiuręs kaipo ir u? 
varima munszaincs.

Nauji r.uaugusieje dvynai.
Tex. — Czio

prie varvanezio 
užsidegė ir eks-

su reikalu.

po peezium. 
palindo tenai> 

nuo liepsnos

Viso asz

su

San Aaitonio, 
bais randasi dvi mergaites su 
augusios in viena panaszei 
kaip mirusios Blažek dvynai 
Yra tai Violet ir Daisy Hilton 
16 metu senumo, 
jiaises nežinojo,
ke slaptybėje juju gymjma ii 

) apie jujr 
Mergaites yri’

Niekas api( 
nes tėvai lai

tik dabar slaptybt 
gymima iszejo.
sveikos ir dabar rodysis po vi 
sa Amerika.
Trūkis trenke in automobiliu 

užmuszdamas 5 ir sužeido 2 
mirtinai, 

White Oak, 
vaikai nuo 4 lyg 
mo ir Rev. B. Prichett 50 metu 

o dvi suaugu 
sios ypatos mirtinai sužeistos, 
kada visi 
isz bažnvežios, 
bego skersiu j 
užtai ekspresinis trūkis užleki* 
trenkdamas in- visus su baisia 
pasekmių.

Nužudyta mergina surasta 
skiepe klebonijos.

111. — Darbi 
klebonijoj 

bažnv- 
kamba 

rius del naujo kunigo kuris ke
tino pribūti

likos užmuszti

«*

— KeturiGa.
14 metu senu

sugryzinejo namon 
, Automobiliui- 
geležinkeli, kad

Hoopestown, 
dirMami 
Presbvterian * 

pertaisydami

ninkai
United 
ežioje,

apimti parapije. 
užtiko ant lavono nužudytos 
merginos Gert nulos 
kuri ketino neužilgio pasilik
ti motina, pagal daktaru pripa
žinimą kada apžiurėjo ląvona.

jauni vyrai, kurie 
su

aresztavotais.
isz namu 31 Kovo ir tik dabar 
likos surasta skiepe klebonijos. 
Gertrūda turėjo apie 25 metus, 
buvo mokyta merghui ir gi, 
dojo ant koro.

Paskutinis kunigas 
apleido parapije Gruodžio me- 
nęsije iszkeliaudamas in

Keturi 
draugavo

Hanna,

vyrai, 
Gertruda likos 
Mergina dingo

mergina ir gie-

Maloy

iszkeliaudamas
Evanstona.

Palieije daro
budn kūnas gavosi in 

klebonijos skiepą, nes visos du
ris buvo užrakytos.

Jonas Wyman, jaunikis nu
žudytos prisipažino buk ja ja 
nužudė ir paslėpė skiepe, norė
damas užslėpti josios motinvs- 
ta.

rusta sliectva
kokiu

-i
O

m 34 METAS
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Town, Da. priePraeita ketvertą 
No. 2 kasikius atsibuvo maža 
klupo ant dirbaneziu ” 
dalvbas ir moteres ir 8 moteres 
deputy szerifai neg 
paszaukli in pagelba 
ryta vėl atsibuvo mnsztine prie 
12 vyru ir moterų 
“Stati* Policmonatf 
straikieriai likos aresztavoti.

Tower Hill 
mnsztine kada, straikeiriai uz-

skobu > 7

ISZ VISU SZAL1U
150 anglekasiu užmuszta eks- 

plozijoi.

Nužudė, supjaustė ant szmotu 
ir inmete in upe.

Bran t ford, On tari o. 
cijo nužiurinejo

Isz Lietuvos

I ’u-Bukareszt,’Rmnunijo.
sanfro szimto anglekasiu likos 
užimiszta kasi kloję Lupeni dis- vma 
trikte, Tranai Ivan i joi. Penkes- 
deszimts isz tujų sudegė ant 
pelenu o kiti likos sudraskyti 
ant szmoteliu per eksplozije.

k I >

Namine kare prasidėjo Kinuo- 
sia. 

l\’nai.Pekinas, 
Pekino likoę 
riszkos tiesos. Dvi prieszingos 
armijos susidūrė ir muszei ej- 

be paliovos su dydelems
bledems ant abieju pusiu. Ame- 
rikoniszkas ambasadorius mel-

— Visam 
apszauktos ka-

na

toje kasikloje. Muaztine.je eme | Iiže i,la"j .!’,'’isi""slu
likos aresztavotos. P’eieziausia pagialba.

galėjo apmalszyti straikierius todėl buvo Į paniekino stovyla Szv. P. Ma-
Pribuvę

Praeitu Subatos
Power Hill No. 1 kasi klos ir

Policija.”.
T.......

likos maž-daugiau pažeisti, teipgi vienas
’ likos paszautas o tris kiti pažeisti. 50

listai neiszpasakitinai 
daginio

‘g
go, kada 
iszrasta paje

galono ANGLEKASIU STRAIKAS

rijos, likos už tai nubaustas.
Rymas. — Kokis tai 

Giacomeli 
pažiūru 
joi, iszejo 
pasivaikszczioti, pasiymdamas 
drauge savo szuni, draugavo 
jam teipgi jojo geras prietelis 

i

N i ko 
jaunikaitis laisvuĮ

g y vonantis F lo re ne i - 
prąejta pctnyczia

varo maszma 
ant vieno 

tik pus

inžinierius

300 miliu ant vieno 
aliejaus.

Syracuse, N. J. — Automobi- 
nudžiu-

apie nauja 
a d(4 varinio au

tomobiliu, kuri 
tris szimtus myliu
galono kasztuojenti 
szeszto cento.

H. 11. Elmer
Globe Malleable Iron ant Steel
Co., fabrike iszrado naujo bu
do inžina kuris naudoje tiktai 
tam tikrai padirbta aliejų vie
toje gazolino.

Inžinieriai isz Bethlehem 
Stei4 Co. ir kitu dvdelin fabri
ku peržiūroje taji nauja auto
mobilini inžina, nusprensdami, 
jog isztikruju yra 
nas iszradimas kuris 
tins da daugiau 
bizni.

ISZ

tai stebėt i - 
prapla- 

automobilini

palieije Kmilije
gyvenanti

Apleido paezia pasiymdamas 
$5,300.

Lawrence, Mass. — Ana die
na įdėjo in
Amsziene (lietuve) 
ant 68 (’liestimt uliezios, josz- 
koflama pagialbos ant suradi 
mo josios vyro, kuris isztrauke 
isz banko 5300 dolerius ding
damas be jokios žinios, palik
damas nelaiminga motore tik
tai su du centais. Priežastis pa
metimo moteres vra nežinoma,* 
nes Amsziene sako jo 
vyrui jokios 
pametimo, 
fabrike ir 
Pranciszkeliui

g nedave 
priežasties ant 

nes dirbo sunkei 
prigialbejo savo 

surinkti turte
li. Pabėgėlis turi apie 5 pėdas, 
6 colius, dydžio, szviosplaukis 
su nuskustu veidu. Motoro tu
rėjo paskolyt pinigu ant pra
gyvenimo, nes nuo kada Ever- 

sustojo dirbti, 
užsiėmimo

et t audinycze 
motoro randasi be 
ir pinigu.

Lietuvis mėsininkas peiliu per
dūrė savo paezia ir jos seserį.
Chicago. — Policija jeszko 

lietuvio K. A. Gimbutis, kuris 
turi mesinyežia prie 2633 W. 
43 St. Jis vakar sugrįžęs isz 
teismo, kur buvo atsidūręs už 
grūmojimą mirtim savo pa
ežiai ir paleistas ajit pnroliaus, 
pastvėrė dideli peili ir kelis sy
kius dure paežiai ir paskui jos 
seserei. Tai padaręs jis pabė
go. Jo pati yra ligonbutyj arti 
mirties, bot sesuo tik lengvai

mirtim

sužeista.

— Pali
ulio kokio tai 

laiko Harry Dent, kuri tankci 
matydavo ejnant ulieze su va
liza. Manydami, jog Dent užsi- 

i kokia kontrabanda, aresz- 
tavojo ir atvede ant palicijos. 
Kada atydare valiza, net nu
tirpo paregeja szmotus žmogie
nos. Laike kvotimo Dent pri
pažino, 
žudyto jojo
ro Ycgliiazer. Dento pati teip
gi likos aresztavota kaipo jo
jo pagialbininke toje žudinato
je. Abudu užginežiną buk nu
žudė savo gaspadori, nes kuna 
norėjo praszalint ant praszimo 
savo prieteliaus, bet palieije 
buvo kitokios nuomones ir po
rele uždare kalėjime. Kada pa- 
licije padaro krata Dento gy
venime, rado tonais stuobri 
nužudyto, o galva ir rankas su
rado artimoje upoje. Kambari- 

nužudyto

i

Galima ilgiau vaikszczioti.
Kauno miesto ir apskr. Ka- 

__i iszleido skel- 
kad nuo balandžio 1 d. 

draudžiama važinėti ir vaiksz
czioti Kaune, Panemunes 
valscz., 
4 vai. naktį.,

ANGLEKAStAl NEVA
ŽIUOS IN EUROPA

„i'U

i®

<1

buk tai dalis kūno nu- 
gaspadoriaus Pet-

,je nužudyto teipgi surado 
smaila bagnieta, kin i ir pjūk
lą.

ŽINIOS ISZ ROSIJOS.

ro Komendantas 
bima,

Kaune, 
ir Jonavoj tik nuo 1 iki

Virbalio

, Bobų maisztas.
Kovo 27 d. ryta apie 200 mo

toru pastojo kelia ir neleido 
iszvežti isz Lietuvos in Vokie
tija einaneziu per
muitine maisto produktus: bul
vių, javu, semenu ir mėsos, 
aiszkindmnos, kad jos nenorin- 
czios leisti isz Lietuvos maisto 
in Vokietija.

Vežėjams neatkreipus aty
dos in protestą, bobos priszoko 

peiliais ir perpjovė porasu
maiszu semenu.

Buvusiam vienam

Tiejei, kurie iszvažiavo,
nebūdami Ukesais, 

ne bus inleistais 
in Amerika.
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Washington, D. C. — Dauge
lis anglekasiu kurie buvo pa
sirengia važiuoti in Europa at
lankyti gymines, pasiliks czio- 
nais, nes tiejei, kurie ne yra 
ukesais arba nemoka skaityti 
ne raszyti, up bus inleistais in, 
Am» rike knda smrryž.

Perskaitykite li» sas gerai o 
žinosite kas gali in czion pri
būti o kas ne.

Buli lulcistas !n Suv. Valstijas ateh 
\is turi mokėti skaityti. Po daugelio 
metu apsvarstljlrrii Kongrese, taip va
dinamas '’Literacy Test,” arba “Moks
lo Patyrimas,’’ tapninlmias In darbar- 
tini imigracijos akta Isz Vasario 5 1917 
Su lig to instatymo, virt ateiviai, kurte 
suvirsz szeszlolkos(16)tnetu, kurie tu
rėtu skaityti, bet negali skaityti Ang- 
liszka kalba arba bile kita kalba ar d|a 
lekta, Inimant Žydiszka kalba, nebus 
in leisti in Suv. Valstijas.

Bet sekantieji ateiviai suvirsz sze- 
szioiikos (16) metu, lluosi nuo to mo
kslo patyrimo:

1. —Ateiviai, kurie fiziszkai nep^-
jiegia skaityti. , ,

2. —Irileidžiamas ateivis arba' bile
ateivis, kuris tcismiszkai inici
alas, arba Vile Sirv: Virtstiju pi- 
leitis, gali parsivežti arba par
sitraukti tęva atba jo neiszte- 
kejusia dukterį (arba jeigu na
szle) jeigu kitaip inleidžiami, 
nepaisant ar gali skaityti ar ne.

3. —Ateiviai, kurie atvažiuoja czion
nuo tikejimiszku persekiojimu 
savo szalyje kur paskiausia ap
sigyveno.

4. —Ateiviai, kurie buvo Inlvisti le-
galiszkal in Snv. Valstijas, ir 
kurie czien gyveno per penkis
(5) metus ir kurie sugryita at
gal In Suv. Valstijas In szessius
(6) menesius nuo dienos Ju tszs 
važiavimo.

5. —Ateiviai, kurie pereina per Suv.
Valstijas arba tie kurie buvo 
legaliszkai inleiRti bet kurie vė
liaus keliauna nuo vienos dalies 
Suv. Valstijų in kita per dalis 
artimu svetimu szaliu.

6. —Persfatyojal arba darbininkai
jomarku arba parodu, kuriuos 
Kongresas autorizavo.

Yra klaida manyti, jog nemok Intas 
ateivis, kuris važiuoja pas broli arba 
seseria kuris Suv. Valstijų pilietis ar
ba gyventojas, neturės pereiti per taip 
vadinama “Literacy Test,” arba moks- 4 
lo patyrimą. Tokios ypatos nebus in- 
leistos jeigu nepereis “Literacy Test.’*

“Literacy Test,” arba “Mokslo Pa
tyrimas,” reiszkia, jog ateivis turi 

skaityti apie trisdeszimts ir nedaug
iams keturiasdeszimts žodžu alszkial 

ant popieros, kalboje
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Buvusiam vienam milicnin- 
kui sunku buvo sukliudyti ta 
darba, bet atvykus daugiau ap
saugos jegu it vietos valdžios 
atstovams, moterys nusirami
no.

Naujas areoplanu kėlės, r
Moskva.-— Naujas areopla- 

i kolos likos investas terp 
Mos k vos ir Karaliaucziaus.
Areoplanai lekiojo du kartus 
ant dienos. * 
6,000,000 negauna paszialpos.

Moskva. — Daugelis milijo
nu žmonių kurie aplaikincjo 
suszelpima nuo soviatines val- 

trinti džios, turės dabar patis rupytis 
apie maistu, nes valdžia nu
kirto paszialpa del szcsziu mi
lijonu žmonių. Dabar tik septi
ni milijonai žmonių su raudo
nąja armija aplaikineja pa
szialpa.

Maistas Moskvoje suvisai 
neątpįgo. Doleris sziadien yrą 
vertas 250,000 rubliu, o gal ry
to bus vdrtas milijoną rubliu — 
teip nisiszki rublei niipuoli- 
neja kas dįena, todėl duona 
kasztuoje keturis kartus dau
giau ne kaip kasztavo vakar.

Tiejei ka aplaikineja kas 
menosis po du milijonus rubliu, 
negali iszsimaityt jokiu budu, 
nes už važiavimu strytkariu 
yma po 32,000 rubliu, laikrasz- 
tis kasztuoje 5000 rubliu, juo
da duona 50,000 svaras, viszta 
milijonas rubliu ir t. t. Kokiu 
budu gyventojai iszsimaitina, 
tai svietas negali suprasti.

Kas tok is pagedo aineriko- 
niszkam gyvenime ir jeigu teip 
tolinus bus, tai piktybe insi- 
szaknys terp jaunumenes teip, 
jog sunku bus iszrąuti. Konia 
kas diena skaitome apie Žu- 
dinstas, savžudinstas ne tik se
nųjų bet ir jaunu žmonių. Da
bar girdime apie nauja žudins- 
ta kokia atsibuvo ana diena 
Kalifornijoi. <

Keturiolikos metu senumo 
mokytino Irena Granstedt, por- 
szove savo milema, 17 motu 
studentą isz tos puolios moks- 
laines už tai, kad isz jos szan-

Geležbakeliu-k iferencija.
Balandžio męp. 3 d. prasido-

i
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I Rocco Rissutti. Kjnant in Grcs- 
>, sustojo’ pakeli jo prie 

d nieko I stovylo Szv. P. Marijos. Drau
gas Rissutti, nusiėmė kepure 

rodos nieko I ir persižegnojo,
1 Ju-Į garbe Motinai Dievo. Matyda

mas tai Giacomeli, nutarė pasi
juokt isz savo-draugo, pagriebė 
sziini už kalnieriaus, pritraukė 
prie stovylo, pradėjo f 
szunc snuki prie medžio rodos, 
kad paliepė jam bueziuoti sto
vy la.

Vos tai iszpildė staigai |iajli
to, jog kas tok is nepa prasto su 
juom atsitiko. Stovėjo kaip isz 
akmens iszkaltas ir negalėjo 
isz vietos pasijudint. Nieko nc- 
prigialbejo stonginiai

Bedarbe trauksis lyg Juniaus. |an()

gJv posėdžio New
Darbininku vadai 

nenuveiks
’K
neįiutars lyg

Po tam kompanijos gal

ant, 
kaip

bot lyg sziolęi operatoriai

Yorke 
svarbiu 
niaus, 
susitaikina pagal senas iszly-

kovos ant numažinimo mokes- 
czio.

Mat kompanijos turėdamos 
užtektinai augliu, tyczia vilki 
na susitaikima idant nenumn- 
žyt preke augliu, o už tuos, ka 
turi sukrovia payma dyzeliu 
pinigus ir nieko 
k e sustojimo kasikiu, 
anglis iszsibaigs tik tada susi
taikins su anglekasiais. 

A

Moteres aresztavotos už sumi- 
szima.

Uniontown, Pa. — Septyniom 
moteres likos aresztavotos už 
sukėlimą maiszaczio ir sulai- 
kima darbininku nuo ėjimo in 
darba prie No. 2 kasikiu.

Isz ryto apie užimtas-mote
rių susirinko prie kasikiu ka
da skobai (\jo in darba, pradėjo 
nudyt in juos akmenais ir ply
toms. Moteres likos nubaustos 
po 30 doleriu kožna.

Palieije sužeista sumiszime su 
straikieriais.

Uniontown, 
steito pali'cijautai likos sužeis
ti sumiszime su straikieriais, 
kurie užklupo ant ejnancziu 
skobu in darba in Mine No. 1, 
deszimts miliu
Kiti palicijantai pribuvo isz 
Uniontownp ir po kokiam lai
kui iszvaike maisztininkus.

Maiszatis teipgi prasidėjo 
Denbo kasiklosia kur daugelis 
moterių 
darbo.

' s 1Tris skebai užmuszti per 
bomba.

Kas tok is in
mete bomba" in narna kuriame 
gyveno keliolika; skobu kurie 
dirbo Pattersono kasiklosia. 
Tame laike septini darbininkai 
gulęjo isz* kuriu tris likos už- 
musžti ant kart q kiti sužeisti. 
[Jžmusztieji yra Stasis Meilke, 
paliko paezia
Andrius Berhisak, paliko pa
ezia ir tris vaikus; ir Franas 
Riczki, paliko paezia ir septy- • • 1 > i #i • S

s'
netrotiibi lai-

Kada

stovy lo,

nu
ir jo Kaune geležinkelininku kon-

Pa. — Keturi

nuo czlonais.

neleido skobus prie

Apollo, Pa.

atiduodamas

annijo

nes

ferencija tarp Lietuvos, Rusi
jos, Vokietijos, Latvijos ir Es
tijos.

Toje konferencijoje 
svarstomi sutarties klausimai 
del kroviniu tranzitu isz Vo
kietijos per,Lietuva in Rusija 
ir atgal ir del kelieviu ir baga
žo vežimo tranzitu, tvarkrasz- 
czio suderinimo, tarifo ir kt.

V ra •K
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prigialbejo stonginiai priete
liaus idant jam palengvyt. T’ra- 
ejgiai sustojo ir stengėsi atgai- 
vyt Giacomeli bet visi juju 
stengimai nuėjo ant niek. Nie
ko daugiau nepasiliko, kaip nu- 
neszti ji nąmo. Paszankti dak
tarai po keliolika valandų dar
bo, sugražino jam pajėgas sa- 
narinosia. Bet kada jaunikai
tis atgavo pajėgas, pradėjo 
lot kaip szuo ir lyg sziai dienai 
jokios gyduoles nėatnesze jam 
palengvinimo.

Kas netiki in jokes szventi- 
nybes, tegul isz juju neszandi- 
je nes už tai buna nubaustas ar 
greieziau ar vėliaus.

> Banditai butu užkasė savo 
aukas gyvais.

Lvavas. — Tsz Bendzino isz- 
važiavo nakties 
czei in artima 
si i vu, 
milijoną markiu. " '

Du banditai dagirdo apie 
tai, suviliojo kupezius in tvar
tą, suriszo abudu, atome pini
gus ir nusidavė in girria kasti 
dvi duobes, 
inmęsti gyvus kupdziuą ir „už
kąst, o

Iszvare isz neutralines zonos.
Daugiuose gyveno Valkinin

ku gyventojas Motiejus Mar
kuti szimet 
aresztavo ir,

keviezius 59 m.,
lenku « žandarai
palaike keletą dienu kalėjimo, 
iszvare isz neutralines zonos 
apmusze ir atome priesz tai pi>
nigus. Tasai žmogus yra visai 
nekaltas.

Nelaimingas atsitikimas.
Nesenei Vainuto szauliu bū

rio vadas Jonas M., norėdamas 
iszimti isz szautuvo szovini, 
netikėtai paleido szuvi ir per 
duris nuszove stovinezia kita
me kambary seserį.
Dvi moteres nužudytos. — Pa

tėvis nudure savo posūni.
Rokiszkis. — Moszkenu kai- 

gyveno mergaite
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laike du kiip- 
kaima užpirkti' 

pasiymdami su savim

in kurias ketino

treezias ketino aukas 
atvežti už kokio tai laikb.

Netikėtinai ta diena palieije 
padare ablava ant visokiu pra
sižengėliu toje aplinkinėje ir 

banditus kasanezius
■ * I

užtiko banditus kasanezius 
duobes in kurias ka tik buvo 
in mete du kupezius, ižgialbe- 
darni juos in laika nuo baisios 
mirties.

Palieije , isztirinejo buk tai 
ir tris vaikus; tiejei patįs banditai, ka jau

dijo. Prisiskaitė toji kvailiuke 
in valos, jog moteres ne yra 
baudžemos už ąpginima savo 
szloves ir todėl bandė ir jiji 
atloszti role narsuno.

L

mirties.

ežia ir tris vaikus;
keliolika žmonių panaszoi už

n is vaikus. Pattersono kasi
kius randasi Westmoreland pa
viete skersai Kiskimenetas
upes nuo Apollo,

kaso gyvais, pigina juos api-

i apsudinti ant 
aljeije atrado asz- 

įosia surado
■ ( ii '' : ■1 1 ■ Kte

pleszdavo nito visko.
Banditai jikos iitaipįikos 

no. Paliei * 
kapus k|}Uį|' 
tas aukas ba

pakorimo
tuonis ?
nužudytas aukas banditu

atloszti role narsuno.
Sziadien jauiiumeno greitai 

paklysta, ypatingai per mu- 
ving pikezerjus, szokius, uzka- 
borhpus pasilinksminimus, 
pervirszine liuosybe ir zulini- 
mas lyg vėlybai nakezei. Nie
kas jau neatkreipe atydo®, jei- 
įęii užtinka ejnant mergina na
mo po pusiaunakti.

x Tame visa kalte tėvu, jog 
yra užsimerkia ant visko ir ne
sirūpina kur juju dukreles prau 
leidžią savo laiką,

\t t ♦ * < , . (llp

burinius

kas jau neatkreipo atydos, jei-

leidžia save laiku,

mc drauge
Anastazija Grigonyte 25 m. su 
Ęozalija Grigiene (naszle) 50 
metu. Vasario 25 d. ryta atras
ta Rozalija Grigiene viduryje 
aslos, kurios galva buvo kirviu 
sukapota, visa kraujuose, nors 
dar ir gya, bet kalbėti nebega
linti ir atgabenta in Rokiszkio 
ligonine ji pasimirė. Anastazi
ja Grigonyte rasta lovoje ne
gyva, galva jos kirviu perkirs
ta ir*pribaigta triuszkinti kir
vio penezia. Apipleszimo tiks
lo nebūta. Prie užmuszimo da
lyvauta trijų asmenų: dvieju 
butą kambaryje, o vieno lau
ke — sargyboje. Spėjama, kad 
tai padalyta artimu žmonių, 
kad Vėliau užvaldžius Grigie
nės žeme.

—- Vasario 19 d. gyvenantis 
prie Rokiszkio stoties p. Ban
da 5e0 m. amžiaus supykęs ant 
savo posūnio Janavicziaus (22 
m.) už tai, kad pastarasis ne
davė jam savo batus, kuriuos 
Banda norėjo pasiimti peiliu 
pordure . Janavicziu. Janavi- 
czius iszsiunstas in Panevėžio 
ligonine.

Rokiszkio apskritys atsižymi 
degtines varypm ir sznnigeliu.

J
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atspauzdintu 
kuria ateivis pats paskirs.

Visi ateiviai ant vieno laivo gauna 
kitokia poplerą nuo kurios reikia skal 
tyli. Ant popieros kartais tik paraszy- 
tn nuradymai atlikti kokia lengva už
duoti. Suv. ValHtiju Circuit Court of 
Appeals, Ne*’ Yorko mieste, neseniai 
nutarė jog “skaityti Žodžius be atkrei
pimo atidos ant Ju prasimos^Tieieisin- 
gas skaitymo patyrimas.

Jeigu Suv. Valstijų peržiūrėtojai ne
užganėdinti ateivio skaitymu paskirto
je kalboje jis laikytas del Jszklausymo 
priesz Board of Special Inquiry. Jei
gu Board of Special Inquiry (Speci
al io Isztyrinejimo Kordas) nutars at
gal siusti ateivi del negalėjimo skaity
ti, galima apeluoti iii Darbo Sekre
torių, pasiuneziant afidavitus kurie 

parodo ateivio vargus,jeigu atgal gra
žintas. Ir kaikuriuose atsitikimuose 
Darbo Sekretorius teleido ateivius po 
bonu, su aprūpinimu, jog ateivis pasi
mokins skaityti in seszius menesius. 
Jeigu Darbo Sekretorius paskiria, tas 
antras iszklausymas girdėtas agniau
siame imigracijos stotyje. \

Laivas, kuris atveža nemokinta at
eivi in Suv. Valstijas, turės mokėti 
bausme isz $200, ir jeigu ateivis gra
žintas atgal, turi sugražinti in szalt 
isz kur atvažiuoja be užmokėjimo dau- 
giaus pinigu ir kampanija turės jam 
sugražinti už laivakorte užmokėtus 
pinigus.

—Foreign Language Infor. Service.
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West Virdžinijoi prasidėjo 
kova terp kapitalistu ir angle- 
kasiu unijos.
unijos organizatorių likos 
nresztavotais už iždavysta, žu- 
diustas ir surasza prieszais 
valdžia. Konia du tukstaneziai 
darbininku randasi po teismu 
už visokius prasižengimus. 
Valdže ižduos daugiau kaip 
trisdeszimts tukstanezius do
leriu del 700 liūdintojo kurie 
pribus in pavietu va soda Lu
gane.

Bus tai dvdžiause darbinin- 
kiszka kova prieszais loco in in
kus kasikiu.

Apie du szimtai 
organ i ztdoriu

visokias

f 
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Peraugės, ne-rr

gyvenimas jam 
skrvbelia
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Kokis tai Prancūzas 
sas Burgge isz 
paprastu budu nukeliavo ant 
ano svieto. Turėdamas 78 mo
tus amžiaus,
nubodo, i nd e jo iii 
szmota dinamito su patronu, 
uždegė knata ir vaikszcziojo 
po uliezia pakol eksplozije jam 
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įieniinesze galva 
ant szmotoliu.

Tokis pasielgimas tojo Pran
cūzo, primena mums, jog kož- 
nas žmogus turi savo galvoje 
dinamitą, toip vadinama sme
genis. Smegenis
niu smarkumu, panaszei, kaip 
dinamitas, nes jojo veiklumas 
priguli nuo žmogaus 
Iieszioje ji po skrybėlių.

Sutinkame ant svieto milijo
nus žmoni u, kurie nežino kaip 
smegenis veikia ir nemoka juju 
naudingai sunaudoti, kiti vela 
naudoje smegenis del gero vi
suomenes niekados nemanyda
mi, jog galema ji sunaikinti 
su szmotn dinamito.

kuris

naujena pranesza

S -II
Y’JMti

to .if*
I

nes 
dienu, turėjo

szuni. Kada ėmėsi prie darbo, 
nuszovo tiktai seseria ir szuni. 
Vyra ir kudyki paliko gyvus. 
Sudas ja ja paliuosavo, nes žu- 

“ tuomlai-
kinio insint imo.

gailesti žmogus

dinsta papilde laike
” Gulima su

prasti, jog papilde ta, ka. norė
jo pa pildyt.

Dvdžiausia
turi atjausti del nekalto szunc, 
kuris neturėjo jokiu dalybų 
prasikaltime vyro. Nežino kaip 
vyras perpraszo savo pacziūle 
už sulaužima savo prisiegos.

Noriu t s
stebuklus,” bet tiejei kar-

JURYTE.

Labai gilioj senovėje, kada 
lietuviai dar nepažinojo tikro
jo Dievo, kada neiszmane pa
saulio sutvarkymo, kada su di
dele baime klausosi perkūniju, 
miszku nuo vėtros ūžimo’ir ju
riu bangu oszimo, kada dar vis
ko bijojo, prasimano sau dau
gybe visokiu dieyąicziu ir dei
vių, kurio buk-’ gyveno debe-’•*L

mažai žmonių tiki

o kuris po 
adgijo,

k e

ap-

m ‘‘ 
tas nuo karto atsitinka ant mu
su žemes.

Skaitytojai jau skaito praej- 
tam numari apie 12 metu vaiku 
kuris mirė Italijoi,
septyniolika valandų 
kada motina ji pabueziavo lai- 

paskutinio atsisveikinimo 
p r i esz pa 1 ai d o j i nu l

Pabueziavimas motinos pasi
rodė stebuklingu. Ir kaipgi ne
tikėti in toki stebuklą? Stebuk
lai atsitinka ant svieto, bet rei
kė juosius atsakaneziai
svarstyt ir suprasti. Teip kaip 
nėra mirties, ne kitokiu atsiti
kimu žmogiszkam gyvenime be 
priežasties, panaszei ir stebu
klai turi savo priežastes, su 
kureis žmogus gerai apsipažins 
ir supras, atejs prie persitikri
nimo, jog viskas yra tikrųjų 
kaip yra tikras gyvastis.

yra per geras.

Kastyti, besirengianti tinklus 
užleisti. Nustebo deives jo gra
žuma isžvydusios:

"AMERIKONISZKOS
PRAVARDES.”

jo aųkszta
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Linksma 
isz Columet, Indijanos. Sztai 
nuo laiko užsibaigimo svieti- 

kares lyg paskucziausiu 
darbininkai

melsti darbo fabrikuosią, o da
bar kompanijos iszkabino to- 
bliczaites su paraszu: 
linga darbininku!”

paskutinius metus 
darbininkai konia ant keliu 
melde darbo, dabar patis fabri
kantai meldže darbininku prie 
darbo. O ar žinote del ko ? Del 
to, jog foreignoriai pradėjo 
iszkeliaut in Europa! Kuom 
daugiau darbininkai plauks in 
Europa, tuom daugiau pama
tysime toblieziukiu su paraszu: 
“Help Wanted.”

Persitikrino
szovinistai, jog tasai paųiekin- 
tas “foreigneras,” 
ro visokes kliutes pribuvimo in 
czionais, prisidėjo prie geroves 
szio sklypo, isz kurio iszspau- 
de kapitalistai milijonus.

Jau dabar dydelis stokas 
darbininku plienynese Gary, 
Hammond, Indiana Harbor ir 
kitur. Nubodo darbininkams 
keptis gyvais prie pekliszku 

-fornisu ir iszkeliauna in savo 
tėvynės, o amerikonai neskubi
na prie inkaitusiu peklu ant 
szio pasaulio. Amerikoniszkas 

uoduoje savo 
mėgsta 

darba kuris jam neatnesza jo
kio pavojaus
Sunku ir pavojinga darba te
gul dirba kvaili 
riai.”

darbiu i n kas 
sveikata ir
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kuriam da-

crS 
gyvastį,

ir dirba lengvai.

c t fore igne-

vardu Ra uzel-Tula motore 
man isz Freehold, New Jersey, 
nusiuntė laivakorte del savo 
sesers in Europa ir pinigus 
ant keliones in Amerika. In ko
ki tai laika po tam, sesuo užtė
mi no, buk josios sesute gyvena 
su josios vyru New Yorke, kai
po vyras su paezia. Motore isz 
užvydejimo, nutarė nužudyt 
seseria, savo vyra, kddyki ir...<
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VYRU

si uose, miškuose -.'jurose, upese 
ir ežeruose ir buk tai jie skir
davo žmonoms visokias nelai
mes ir bauzdavo visus, kas 
jiems ueintikdaves. () kad ju 
sau prielankumą ingijus, viso
kiais budais reikėdavo juos 
garbinti j r maldauti. Taip tikė
jo lietuviai per daugeli amžių 
kol neapsikriksztijo, kol nesu
prato, kad tai viskas melas. 
Taigi, malonus skaitytojai, pa
pasakosiu jums anos senosios 
gadynes padavimą apie juriu 
karalaitei, vardu Juryte. .

Praamžius, visoPraam žius, viso pasaulio 
dievaitis, turėjo neapsakomai 
gražia, (lukteri .Juryte, kuriai 
pavedė valdyti jūres ir visu ju 
gyventojus.

J i ji gyveno juriu dugne, pa
ežio j g 
muose.

durnoj, puikiuose rn- 
Rumu 

skaiseziausio
sienos buvo 

gintaro, slenks- 
cziai gryno aukso, stogas vie
nu žvynu, langai gi tyro, kaip 
vanduo, deimanto.

Viena karta Juryte iszsiuntc 
lydeka su laiszkais pas visas 
vandeniu deives, 
ja.s in puota 
kalbėti apie 
lūs.

Susirinkus visoms 
sioms juriu mergaitėms, Jury
te, ju visu karaliene, su aukso 
vainiku ant
ant gintaro sosto ir taip in jas 
prabilo:

— Mylimiausios mano 
kad Praam-

kviezdama 
ir drauge pasi
karai v bes reika-

gražinti-

Kožnas tėvas ir motina užsi- e \ tarnauji' ant paguodomis nuo 
vaiku, bet randasi tokis szta- 
mas tėvu ka neverti v ra vadv-• • 
tis bestijos, nes ir tai žodis da 

Ka galima ma
nyt apie tokius tėvus, kurie pa
sielgė žvcriszkai su vaikais, 
kaip tai atsitiko ana diena Syv 
racuse, kurio uždare savo pen
kių metu sūneli in skiepą kur 
ji laike perdu menesius.

Kada vaikas mato per lange
li kitus vaikus siauezonezius 
ant uliezios, pradėjo verkt. Ta
da tėvai nusiuntinejo kitus 
vaikus (o turėjo juju vienuoli
ka) idant kalininka plaktu bo
tagais, ka. iszpildydavo kanuo- 
teisingiausia, nes patis bijojo 
idant ir juos neuždarytu skie
pe.

Kada palicije ižgialbejo vai
ką isz skiepo, turėjo visa kūne
li sukapota įr pamelinavusi. 
Sprandas taipgi buvo iszsuk- 
tas, nes turėjo gulėti žydeliam 
pecziuje ant szmotelio seno di- 
vono.

Isztikruju, negalima surasti 
paniekinimo žodžiu del tokiu 
rakaliu už toki pasielgimą ant 
nekalto kudykelio. Nuo baus
mes neiszsisuks, nes visi žmo
nis tojo miesto yra baisei už- 
sirustinia ant tokiu žveriszku 
tėvu.

Suakmenijusi palmini medi, 
20 pėdu dydžio ana diena isz- 
kase isz anglių kasikiu Alber
toje, Kanadoje.

Tasai suradimas palminio 
medžio duoda mums suprasti, 
jog vidut is Ameriko turėjo bū
ti kitados labai sziltas sklypas. 
Duodasi suprast, jog klimatas 
ant žemes baisei persimaino, 
bet ant to reik© milijonu metu. 
Žmogus gyvena fiktai teip il
gai, jog vos gauna laiko susi
pažinti su maža dalei ja szio 
svieto ant kurio gyvena. Atejs 
laikas dydoliu pe’nnainu ir že- 
miszku sumiszimu kuris sunai
kins ta, ka žmogus pastato ir 
iszrado. Po tam vela užstos 
gentkartes, kurios pradės sta
tyt civilizacije isz naujo, kaip 
tai mes turėjome daryti. Gyve
nimas tesėsi be pertraukos per
mainoms, o mes losziamc labai 
maža role, kuri junge mus su 
atejte.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu DaktarasLIGOS Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo bogjje32

b

metus Invairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinata. Gydo užsinuodlnlma kraujų ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, in vairias ligas pą- 
clnanczias nuo ncczystumo kraujo. Atslszauklto ypatlaz- 

> kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba Rusiszkal 
, ir Lenklszkai.
i

DR. KOLER •

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakaro
* * ■* ■ ■ L 'i

- PITTSBURGH, PA.

Nedellomls 9 Iki 2 popiet/
08 PEXN AVE„ 
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galveles, atsisėdo

mano 
Nei viena

drauges! žinote, 
žius, mano levas vieszpats dan
gaus, žemes, ir juriu, pavedė 
man szias Baltijos jūres ir vi
sus jos gyventojus valdyti. 
Liudykite paezios, kaip leng
vos ir laimingos visiems buvo 

v i eszpatav i mo d ienos, 
mažiausia žuvyte,

nei vienas sliekas negali skus- 
ties ant manes visi gyveno san
taikoje ir ramybėje, nieks ne- 
tykojo kito gyvybes. Asz pati, 
jusu karaliene nei vienos žuvy
tes neliepiau pagauti ir in val
gi sau paduoti, o vienok dabar 
atsirado niekszas žvejas, vardu 
Kastytis, mano karalybes pa- 
nibežyj, ten kur Szven toj i upe 
in jūres inteka, ka iszdriso ma
no užvesta ramuma ardyti. 
Klausykite! tas niekszas tin
klus stato ir žudo mano paval- 
dinius-žuvis ir žuvytes. •/

Tos jo drąsos negalime jam 
dovanoti. Sztai laivai surengti, 
sėskime ir plaukime pas Szvon- 
tosios krantus, rvtmocziais tan- 
kiaušiai Kastytis savo nelemta 
darba varo.
dainelėmis ir saldžiais'žode
liais turimo ji artyn privilioti 
paskui nugramzdino ant paties 
dugno atkerszysimc už nelem
ta darba, gražias gi jo akis, ku
riomis visas Lietuvos ::ierge!(?F 
vilioja, szlapiais žvirgždais už
pilsime

Juryte savo kalba pabaigė, o 
skaisezios deives galveles že
myn palenkė, duodamos tuo-

balta kakta buvo.visai rami 
akys molinos, lyk juros van
duo 6 juodi ilgi plaukai puosze 
jo galva, iszrode jisai karalai- 
cziu. Niūniuodamas dainelė, 
džiaugėsi 
ežiu ir maste 
gerai pelnysią^.

Iszgirdes dainos aida, pake
le savo akis ir pamate szimta 
puikiausiu laivu,užimta skais- 
eziu mergeliu - deivių, o jti tar
pe pamatė gražinusiąja juriu 
karalaite. Ju dainos ėjo kas 
kart malonyn, 
vis skardesnis; deives iriasi ar
tyn ir meiliaisNiavo žaislais vi
lioja prie savos, jauna ji.

Kastytis klausosi, žiuri nu
stebės, nežino kas dedasi. Gra
žiai deivių balseliais trauk in- 
mas, meta jisai tinklą, szoka in 
vandeni breda prie laivu, nori 
pulti in kojas juriu karalienei 
arba pražūti vandeniu gelmė
je, - liet sztai gražiajai Jurytei 
pagailo jauuikaiczio, iszkelusi 
rankas auksztyn davė jam žen
klą sustoti ir tarė:

— Sustok, neatsargus jau
nikaiti! Tavo kalte yra didele; 
tu ardai mano pavaldiniu ra
muma. Mirtim baudi mano žli

bei žuvystes ir tau užtai 
reikia numirti, - mes jau aplai- 
keme isz gintaro rumu bausme 
iszpildyti. Bet man pagailo ta
vo jaunybes. Dovanoju tau kal
te, jei prisieksi isztikimai ma- 

Jei ne, beda tau 
Isz mano ran

kos amžinai pražūsi! Taigi rin
kis viena isz dvieju.

Kastytis atsiklaupė .akis že- 
myn'nuleido, nulenkė gražia 
savo galva ir prisiekė juru ka
ralaitei isztikimu Imti.

— Dabar jau tu mano ėsi, - 
tarė Juryte: - grižkie namo ir 
neiszdriskie ne žingsnio in van
deni inžengti nes ežia amžinoji 
tavo prapultis. Bet kiek kartu 
tavęs pareikalausiu turi būti
nai ežia ateiti.

Tai pasakiusį Juryte davė 
žejiklą tulgnl plaukti; pakilo 
irklai, susiubavo laivai ir dei
ves grižo iszlengvo in savo rū
mus.

Visi metai jau praėjo o Kas
tytis vis isztikimai Jurytei tar
navo.

Bet pasipynė nelaime, 
lingavai Perkūnas, iszgirdes, - 
kad Juryte nenubaudė Kastv- •J *
ežio, bet dar susimylėjusi savo 
globon^ji paėmė, labai užsirūs
tino ir praleido s isz dangaus

su 
prasiskyres kelias 

juru bangbse intrehkė in gin
taro minus, sutrupino juos in

užmusze sknis-

Niūniuodamas dainele 
jisai gražiu rytine* 

ta diena tikraij

1819jn<, gerai žlnonis Amerikos ra i 
Hzylojns, 1L L, Mencken, IszJcido ih- 
domla knyga užvardyta "Amcrikohisz- 
ka Kalba,’*

xPlrmiaus maža laida Iszlolsta, bot* 
veliami iszlolsta nauja pataisytu laida 
(Alf. A. (Knopf, Publisher, Now York) 
p, Mencken rnszo apie Iszsiplotojluui 
ungllszkos kalbos Suv, Valstijose, pa
rodo kaip permainyta ir sako, Jog ga- 
lugale amerikoniszkas vartojimas an
gliškos kai boa popųlarlazka pa
saulio kalba. Švotlmtauozlal Suv. Val
stijos bus ypatingai interesuoti ln jo 
rtarodynrus ir ln tdedgii imt kurios pa- 
Iroinla. Indotnu skaityti dali kuri ap- 
rasz.o kaip imigranto kalba prisideda 
prie amcrlkoniszkos kalbos.

Bot vienas isz geilaiistu daliu kny-
O balsas darėsi yilv raszo apie pravardes

Amerikoje. Gal nieks taip aiškiui ne
parodo Amerikos žmonių sumalszyma 
kalpvpravardes. Mr. Mencken ima se- 

j kanczJus vardus isz.t lULIo Kongreso: 
Babka, Bacbnraeh, Bacr, Chindblom, 
Crago, Dttpi’e. Ksclj, Fochl, Goldfoget. 

pGoodykoottlK. Hcrnandoez, Hoch, Juul.

Ir Gonznlofi papranlOH Ir yra dauglauK 
U'ž Smith, Brown ir JoBch; daugcilH 
violų vhiurvakarnoHe kur Olson pa- 
•irjrdosnls už TaylOi' arba Williama, ir 
yra vielos plcluoMC ir M/Jauruoac kur 
vardai Duval lenlroAi su Brown.

'I’urime atslinitYll, Jog daugcliB at
eiviu augllszka poruiinano navo pl'ti- 
vardcM.
Smith, Uranu

VIS

nes klausyti, 
jaunasai žvejy!

griausmą, 
trenksmu

Savo grožybe ir

r*

ženklą, kad tinka.
Tuoj szimtai perlais iszpuosz- 

tu gintaro laivu buvo sutaisy
ta. Juose plauke skaiseziausios 
juros deives prie kranto Kas- 
tycziui teismą padarytį.

Gražus buvo rytas užtekėju
si saulute skaisčiai szviėto, 
jura žibėjo, tarytum koksai ne- 
iszmatuojamai didis veidrodis
visur ramu, tylu, tktai lengvu-
ežiai laivai greįtai skrenda

'fe A ' ' JL * t* ' A II A

vandens pavirsziumi skirdami 
ji in szalis ir ilga balta kelia 
ant jo pąlikdanii. i

Jau ir krantas netoli. Su
skambėjo skardūs deivių balse
liai, in padangos iszkilo puiki 
ju dainą, dainos aidas paskly-
_ ‘ T k —

t

do po Visus krasztus : beda tąu 
jaunasai žvpjy....

Besiartinant laivams prie 
Szventosios intakes, deiVbs isz- 
vydo savo priesza - jauna žyeji

>
.■ iJ'ARMA

Lictiivhii: Norėdami n uh i pirkti ge
ra farma pigol, gofa žeme, geri budln- 

jkal, aril micato telefonas R. F. D. 400, 
I2G2 akel iai, dirbamoa 105 akeriai,, ga- 
I nykios 65 akcrial, apsėta su rugiais 
I 

ln laika ^ehmldl pavarde in
Ir Muller in 

Miller. Paežiu burtu Johnson, pra
varde, kuri ūžimų pirma vieta Chica- 
goje, ir Anderson, kuri užima treczia, 
iftrnutlnytoH- nuo skandlnavinzku pra
džių. Miller yra roiau vardas Angll- 
allcjjoj, nesiranda tarp pcnklasdi’szi- 
a papraszczlauJiiu. Yra trimleszJmtoj 

eilėj Bostone, trcczloje New Yorke, kc- 
Ivirtoj Baliiniorlje, Ir antroj Phlladcl- 
įhiojo.

Galime Sakyti, kajl netik Ameriko 
žmones permaino pravardes, Franz 

Maria von Thugut, Austrijos diploma
tas huvo, narys ilaliszk<>K sz.eimynos 
Tunteollo. Austri.Hzkas vertimas to 

vardo yra Thunlehgul (nedaryk gero), 
bet permainytas ln 
gero).

Witicnanlm tez llolondijon pasidaro 
WhUonecks ir Lehn isz Pcnnsylvani- 
jos buvo I .alios. Gurios New Vorko 
Herkimer szchnyuos vardas kadaise 
buvo llcrehholmcr, Werget. ir Waldo 
buvo vokiszkas vardas Withlow.

Garstei poetas IGdgur Allen Poe bu
vo narys szeimynos. kuri aiisigyvono 
Mavylandc, Ifistcigejo vardas buvo Poli 
ayha Pfau. Pnratlnalo virtinis.

Generolas VciHhlngo \ardas paeina 
nuo alsatiszko Pfocrsching.

ln Bi‘<)wn
Paežiu burtu

FAKMA#

"j

Kr&up, l4Uarof Larsen, Lohlbach, Rock 
enburgi Horn Juo, Siogėh Stceneraon

Volfe, Volatca, Volgtf ir Zlhttncm. i 
f ŽiurodninaH per garniu knyga,
MWhc/H who iu America/’ ra^zytojiw

I randa Aangaard, Abbe, Abi, Ackmjian, 
Adlor, AgawalZf Agee, Allaire, Abiberg, 
AlHchulor, AHhoff, Allhouse, Amoni,

'i*Tbugut (daryk

Ga-

kuris dideliu

szmotclius ir 
cziaja juros karalaite.

Praamžius, 
vieszpnts nelaimingasai Jury
tes tėvas, kerszindamas už sa
vo dukterį,, paliepė sugauti 
Kastyti, prirakyti ji jįjos dug
ne prie uolos,1 o prie jp įkoju 
paguldyti szalta Jurytes k ima.

viso pasaulio

mas.

ln ji žiūrėdamas jaunas žvejys, 
be paliovęs gailias aszaras lie
ja, niekuomet savo ir josios ne
laimes užsimirszti negaleda- 

Ir nuo to laiko, kuomet
pakilu vejai sukelia juru ban
gas ir jas blaszko; visuomet 
girdėti isz gilumos skaudus de
javimai: tai dejuoja jaunasai 
žvejys. Liekanas gi sugriautų 
ju gintaro rumu dhr sziadien 
jura ant krąnto jszmeta.

j

IN PILIAVA
* . i :

I>ER, HĄMin>RGA 
Neužkliudant Lenku Koridoriaus.

Puikiausi Nauji '‘O” Garlaiviai.
OROPESA . 29 itelaml. 10 Birželio 
tVIHHTA . 1» Goguž. 21 Balandžio 
V ESTBI8. . . . , 20 Gegužio.

... 26 gojaus

17 Birelio
... 16 Liepos

• • o, . M
(TI’X OF VALEMTA 

.. 27 Mojau s, 8
• •

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visps atskirtos kajutos. ,

ORDVJiA 
VANDVOK 
VAVRAN

• 1

extra mokesczlu,
ROYAL MAIL 8T8AM 

PACKET COMPANY.PAQKflT COMPANY
SANDNūP0Ni4fc SON. Ine. AgenU

20 BBOADWAX, ?(EW 10RK.
Ar pąs Vlętlnl 'liihnkorc«lu agentu.

įfeJ
’ f '■ I • 'y(.y .

' I !■ ’ J » ■ Ji,

■. t

107 akcrlq.1, pūdymą del kviecziu, 10 
geri arkltrt, 25 gyvuliai, visztos maszi- 
boh, sekios, paszaras. viskas kaip sto
vi, priog tam Lisas ant puses grndu, 
6JO akeriu, 424 akeriu dirbama, 235 
akerfu apsėta hu rugiais, 105 akeriu 
aparia del kviecziu. Kaina $20,000, 
$8,000 cash, likusius ant iszrnokcjimo. 
Galima tuojaus užyinti. 
pas: 
R. F. D,

Kreipkitės
J. KIUSCHUK, 

Rock Lake, N. Dak.

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

(War Tax $5.00)
i Pinigu Siuntimas in Lietuva

s (M.2

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
eziausiame pasztc laike 25-30 
dienu.

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

•■I
■ii

Francu-
Amstuu. AmwoK, Andriuj AngGLloUi. ztKXki [»cbathicrie naviltn ln p^body
Anehutz, Anopachcr. Ansladt, App, Ar
ndt, Auer, AtmrbacJi, Ault ir Auman, 
Czion tik imame "A’s"
ja vyrai Ir. moterys Su v. Valstijos^, ir 
visi czion gimė.

Taip-gi beveik visi kili Ameriklccziu 
surasza turi panaszius vardus. Kek- 
vienas telefono vadovas yra aiszkus 
parodymas, Jog nepaisant politlszka ir 
kulturiszka persvara originaliszku 
angliszkii paatangu, Amerikos žmones 
sustojo būti angliszki rasoje. Ju krau
jas invalrus ir nciszrisamai sumaiszy- 
tas, bet ne gan sumaiszytas turėti ne
sutepta upe. Tarp Amerikos milijonu 
vis randasi svetimumas, net. ir tuose, 
kurie czion gimė. Jie parodo.savo at- 
eiviszka kilme savo kalboje, savo na- 
minuosc pripratimuose, minties pri

pratimuose ir Ju varduose.
Kaip Skotai ir Valiecziai užpuolė’

visi pagaišo-
fipcU'. paėjima daugelio

Klein pa-

Nuo 
nuo

porsva ra

kurie czion gimė.

DR. J. A. TANANEWICZ 
Gydytojas ir ('IiIrurgaM

ir Bon Pas In Bumpus.
Yra sunku 

umerikonipzku pravardžių, 
virto in Cline, Huber in (Joovor, Seh
wall. Swope ir Burth in l,’ofd. 
Schuhma'‘hcr lurime Shocmakor: 
Koch, Cookl ni:<» Schaefer. Shi pp.tj'dl 
nuo Morgenstern,

I'Tancuzns Lc I
Va 1st ijose. 

in Leroy, l.arraway ir I
Tt irtntafyllopuolos 

liszkai rnszyliv. Rose, Glaniiopaulosra- 
szylas Jahnson, ir Dcmel.riades Jame
son.

įname 
Gralklxzkan

, Morniingstenr.
Kol ap;dgyv< iki Snv.

Sziadien i;uiuiicb
Lari away

per>i

f

Gjdo invalri.'u; Ligas. Vyru ir 
Molrru. Duoda palariinus 

nvi’ikaios dalykuose per 
laiHzkua. 

♦
Adrouas:

i «Y 'S’'<Sfel
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omą- vgj Kur seniausia, k

Isz. lonkiszko Wilkicwicz turime 
Wilsou. 
turime 
t urime

cz<’ki:<7ko IhihiirulI 
kuoniel < zckiszkar.

Kiizih I/.ov pprsi-

isz sknndinaviRzko Kniftson 
Newton ir 
Godfrey 

Kova p ir rusiszkas
saino in Sinllh.

MiriiHio James IL Mareli, garsus re 
Anglija, stunnkiml Anglus pasidary-, puhlikonu “ ‘
flaini sau vietas taip ir Almi, Vokie- 
eziai. Italu, Skandinavai ir rytu Luro- 
pos Žydai, Ir katrose dalyse,: Francu- 
zai, Slavai ir kiti iszsfiunc pirmus 

kolonai us.
Peržiūrėkime New Yorke miesto te

lefono vadovu.
ginaliszkai buvo gralklsz.ka. apart vie- 
Saxon pravarde, Zacharias, bet. ori- 
ginalisz.kul buvo graikiszka, apart to 

Zouchy. Daugiau- 
no

daugelis vokiszku pravardžių, kaip 
Zahn, Zechcudorf, Zeffert, Zeitlce. Ze
ller, Zeltnincheh, Zepp, Ziegfeld, Za
bel, .Zucker, Z,u,ckurniųp,n,. žlPKtor. 
liman, Zimior, ir daugols Hlaviszku. 
itallszku ir žydiszku pravardžių, kaip 
Zabludosky, Zachczynskl, Zaplnkow, 
Zaretsky, Zcchnowltz, Zonzalsky, Zy- 
wachevsky, Zaccurdi, Zaccarini, Za- 
ccaro, Zapparano, Zanelli, Zucca, Zu- 
kor ir Ziipkin. Yra ir Iszpanlszku 

pravardžių: Zalaya, Zingaro, ir t. t. ., 
gralkiszki Zapeton, Zarvokos ir Zou- 
volskis, Vengrlszki, Žadėk. Zagor ir 

Zlchy, Szvcdiszki, Zettorholin Ir

Randami viena Anglo-

yra franciizlszkas, 
sla yra Zimmermann; tuo seka

Szvcdiszki, 
Zetterlund.

Murphy yra populai’iszkiuiiHiu pra
varde. Penkta populariszkiausla yra 
Meyer, kuri vokiczka ir kartais žydisz- 
ka. Muller, Schneider ir Klein randa
si tarp pcnkiasdeszitnls isz papraszcz- 
lausiu. Chon ir Lovy asztuntas ir de
vintas eilėje. ’ Taylor, paprasta ang- 
liszka pravarde iv ketvirta-paprasz.cz- 
iausirt Anglijoj ir Valijoj yra dvidosz- 
inits treezia New Yorke. Daiigiaus už 
Taylar.yra netik Murphy, Meyer, Co
hen ir Levy, bet Schmidt, Ryan, O’Bri
en, Kelly ir Sullivan.

Chicagojc yra dauginus Olson, Sch
midt, Meyer, Hansen ir Larsen už Ta- 

Yra daugelis vietų plot vakaru-ylor. 
osc 1

J

vein(jas 
buvo

isz
vardan buvo Mavgio. Vard.Ti 
Kelly, uostu darbininku vodejuh 
Vaccan Iii. Tubri Aleasandro Smirag- 
lia pavirto m Sandy Smash. Frances
co Napoli in Frank Knapp. J'ranccaeo 
Tomaslni in 
Zampnricllo in Louis Smith.

Tarj> lietuviu randame Ancziukaiti 
kaipo Burke. Matusevicziu

ir Maeziiikohi kai
po Miller, Vilehim ka kaipo W ilson, ir 
lagukyna. kaipo Rogers.

p. Mencken pnaiszkiua 
vial permaino savo pravardes 
kieeziaiiiH sunku ioztarti kaikm ias eu- 
ropiH/Jtau innv.a,r’(JpM, Kuomet lUęivjy. 
patrini ja, jog negerai pravarde i......... 1
ta Jis permaino 
balsiniu raidžiu, arba nukerta kiek 
priebalsiu. Kiti sutrumpina, arba vor- 
czia nuo vienos __
visai permaino del 
t les.

Vardai kaip graikiszkas Papadenic- 
traeopoulos, arba vengriszku Beuiez- 
kyne ir Vezorcsukkagijm arba finlan- 
diszk.it Kyyhkysen ir Jaaskelainen, ar
ba szvcdiszkas Lcijonhufvud. arba 1 
czekiszkas 
Pyp, arba 
Schnapaupf, ir Pfanneubocker 
vardai, kurie ncpavi lins savininkams 
vesti pasekmingus užsiėmimus tarp 
ainerikiccziu.

Foreign Language

New York o,
Panl 
bu KO

.Ten* geriausia.
-t)

lt'1*') "

'•j

::!,e
(5)

i •«

* •

Krank Thomae, ir Lingį

Ibi r ko.
vage, Jok ubą m.ka

(•rI (•/ 
11 

kaip Sa- į‘•f

kodėl at (M*
Amt r i -

(i)tu
• J

' •’'!_____ _

. Knojnet iueivjy.
rt ne

viena arba daugiaus §
arba

kalbos
paczioH nriežas

in kita, arba

Srb, 
voklftkki 

i r

Lcijonhufvud. 
arna holandtszkas

Kanneugics.sor, 
yra
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VIENYBE
P' rankiausių Lini
jų Į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 

Breme-

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių

A

;•)

t®

lffi
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f.) 3
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.Notary Public $

Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 
mes galijuc jumis lame patarnauti. 
Randavojįame namus, koletavojame 

randas ir teip tolinus.
kur tezphniHzkoH pravardes ;Lppez 2<’ls IV. Centre St„ Malin n ny (lity, Pa.
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Cigaretai

I

'M

i

i
H

A /

I

Geri!
%v t '
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2 V

Pirk szitus cigaretes ir czedyk pinigusN
i

1. ’
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A i f r* t/
X

Ik nd*

per 
Rotterdam^, 
nų, Hamburgu, Liepė
jų, Karaliaučių ir ki- 
tua pertus j Eidkū- 
nus ir i patį- Kauną, ■ 
taip pat ir iš Lietuvos.

S *Ji * L<Š

į)
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3

IWh
Pinigus siunčia j Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
tojo nuo priėmėjo gyve
ninio.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų

g
£
Ii
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In for. Service.
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šalių pinigų.
$ C.3B 

’’VIENYBĖS”* 
SPAUSTUVĖ 

Visokiu^ spaudos dar
bus atlieka' greitai, 

pigiai ir* gražiai.
Spausdina 
knygos, laikams popieras, 
plakatus, vizitine^ korteles, 
baliams tikietus ir tt.

n
’’VIENYBĖ”

EINA DU-KART 
SAVAITĖJE.

Spausdina geriausius rak
tus, vėliausias žinias iž 
Lietuvos ir visur ir turi

atlieka greitai.

konstitucija-,

ll 
k*.
i

f?i
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. Juoką skyrių
TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
..... 4.50

. >
®L__

&

i

LIETUVOJE 
m ■ b 

’ 'Vienybė* 
H«trilH.

Ateityje bus di-

* ’ Bon- 
Divirtenrtni

Pirkite 
dro\vs 
mokami, 
delis pelijąs.

Vienas seras $10. 
iSL ■ ' STi ....

Užlaiko ,didelį knygyną, 
kur galima gauti vi- 

cokių knygų.

L’ o i ka ln u k i 19 | 4 ate.sn ių 
fonnatijų apie visit,;}, 
tikite nmms laiškus,

m- 
ra- 

rci-
j kalaukite musų piniginio 

ir knygų katalogo.
' I

kurso
11 (■' ’

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu: '

LITHUANIAN
MR
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VIENYBE FUBLCO. □ 
.193 Grand St.E

BrooklĮfii, N. Y;
Kur vienybė,

L
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MANO MAŽOJI LELE. I _ 

rant veidu pasirodė du raudonu
1 dytl ligūsta. Visa iszbly«zko,

kitos tokios;'plotinu ir buvo daugiau ženklu, 
lopunele; asz ja. kad mergaite gali visiszkai su* 

. Viena popieti motina 
bandyti perkalbėt"' 

asz nemandagi, beszirdo, kad I mergaite iszVažiuoti kur nors.
• > • •• A . • • I W < l. '• • j • • •

“Asz nenoriu 
ji buvo mano 1 
mylėjau, ir ji mylėjo mane; o j sirgti, 
dabar ji szala, ji masto, kokia’pasirižo

aut Szv. Margaritos gatves.
4 4 

pešti*?”
Kaip

SAULE
T

r. •■l.T Wi-.11
į
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asz. ja palikau. Asz turiu ja 
rasti, asz turiu. Leiskite mane 
eiti jeszkoti; pavelyk man, ma
ma!”

Mergaite buvo kaip nesava; 
ji verke, ji alpo. Niekaip jos 
negalėjo nuraminti ir paguldy
ti. Tiktai vėlai naktyje nuo
vargis ja pergalėjo ir ji užmi- 
go‘ . .Praėjo diena, praėjo antra, o 
lėlės vis da nėra. Kas rytas 
aukle ar Liudvika vedėsi Ag- 

soda dės Tuilieries 
jeszkoti lėlės. Daug apgarsini
mu buvo iszklijuota invairiose 

pažadėjimu dvieju 
szinitu franku radybų, kas at- 
nesz rasta lele in griovų ruma.

Isztikruju mes ja ntgausi- 
tare jos motina, “nes

nieto in

vietose su

Kas

Ii

■ i.

I

r
K
4

f'
F
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f

V
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me,” tare jos motina, “ 
niekas jos, iszskims tavos ne
vertintu daugiau 
ko.”

“ Iszlepinta, iszsipaikinusi 
mergiszczia, vietoje padekavo- 
ti motinai, kad ji tiek daug 
siūlo radybų už lele, kad tiktai 
ja sugražintu, vol isznaujo ne
rimavo, verke, kad motina jos 
humylota lele pripažino never
ta vieno franko.

Praėjo savaite, o 
vis nėra.

vieno fran-
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Iszlepinta,

“Aukle, 
Chautilly,

Agniete
lelos da 

vis labjau 
blanko ir menko; ji beveik ne
kalbėjo ir maža ka valgė. Kaip 
prisimindavo lele, tuojaus im
davo verkti ir dūsauti. Ant ga
lo, viena diena grioviene atė
jus in vaiku kambari, tarė:

ponas važuoja in 
ant visos savaites

priesz Kalėdas. Asz manau pa
siimti Agniete in Nice ir ant 
kokios savaites. Ten ji ras ma
žu savo giminaicziu, su jais 
pažais 
gera puse.

4 4

te, trenke in žeme visokius 
žaįslus kokius turėjo ir daug ju 
subyrėjo in gabalėlius.

“Asz nenoriu iszvažiuoti be 
mano lėlės. Asz nenoriu; asz 
nenoriu. Asz spiegsiu karietoje 
visu keliu ir traukinyje, jei jus 
mane vežszites. Gal but ji yra 
ir dabar sode ir laukia manes. 
O, mano gražioji, mano mieloji, 
mano brangioji lelete.

.Ji verke ir dūsavo su tokiu 
skausmu ir nusiminimu, kad 
motina pati isztikruju nusimi- 

Mergaites gailostavimas 
buvo toks, kaip pirmoje die
noje, kada ji pamėtė lele.

“Mano brangi, 
mildama, 
dingai. “ 
ras, ja atnesz, ar tu busi namie- 
je, ar tenai. Mes tuojaus žino
sime, asz prisakysiu tuojaus 
mums praneszti telegrama.

“Nounou, mano brangi, ar 
manai, kad man atnesz kas mu
ilo lele ?“ klauso 
klos, kada motina 
myn.

“Tu esi 
tarė aukle.

giminaicziu, 
ir viskas atsimains iii

Iszklansius to visko Agnie-
žeme

y i

He.

norėk, susi
tarė motina szir- 

Jei tavo lele kas nors
* >

mergaite au
line jo že-

mergaite 
Visame Parvžiu-

niekai 
4 4

je nėra mergaites labjau iszdy- 
kusios ir iszsipaikinusios už 
tave. Del tavos daro viską, ko 

tu niekad

,» >

4 4 

sake Agniete.

szaltyje.

J , at-

tik tu užsigeidi ir 
nesi patenkinta.”'

Asz nekeneziu tavęs,
“Mano mažute 

lėlytė dabar vargsta baisiame
Ji neturi, gal, jokiu 

patogumu, 
ves, aukle, 
lele, nes tu nelinki man ja tuo
jaus rasti.

Paverkė da valandžiukę; o 
paskui susyk nutilo, atsiprasze 
aukles, galop atsiklaupė prie 
Kūdikėlio Jėzaus altorėlio ir 
meldėsi, kad ji pasiliktu man
dagesne, ne taip pilna savy- 
meiles ir kad rastu lele.

“Jei nori, Brangiausias Jė
zau, asz busiu labai gera mer
gaite,” verkszlendama ji kal
bėjo “Asz iszdalinsiu pavargė
liams visus savo pinigus.”

Praėjo dvi dieni ir niekas nc- 
sigarsino su lele atsiimti goru 
Radybų. Grioviene omo nusi- 
jninti, nes jn duktė kasdien 
yįs menkojo. Ji pradėjo iszro-

Asz nekeneziu ta- 
o taippat ir mano

B

nes
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i/.J

■I' UATSIMYK TĖVYNĖ!
1’to

t ’

& ■ V',

M * |
J H

‘ vJ
v

KUR BUNAJau buvo puse po asztuoniu 
kada kunigas pasirengė atsi
sveikinti su svetingais ponais,

Ar ta visa kelia atėjote jus 
užklauso Agniete. 

“Kaip man 
pietų pašiusi 
rietoje, ar ne, manut?”

“Žinoma,” tiire motina 
kunigas klebonas 

mums draugauti, 
turi eiti in 1__ _

imti su savim szita mažyte ku
nigo klebono draugo, 
szyk Nounou, 1 

puse ])ot sausus drabužius.
hidojo ant 

Susyk 
biklosis in svecziu

Ji jai papasakojo istorijų apie 
šzvęntuosius, apie ju pasitikė
jimu Dievirir rūpinosi intik- 
rinti savo mažute, kad kiekvie- 

pasivoda dangisz- 
buv’a visuomet šu

lnį vo jau
(P 
n

sofkolos netoli ugnies.
pasigirdo 
duris.

Asz turiu eiti ir pasirengti 
mano brangioji,“ 
“Tėvas, turbūt,

nas, kuris 
kam Tėvui, 
ramintas, 
szesžiu. Agniete

4 4 
prie pietų, 
tarė grioviene.
užprasze koki nors sveczia pas 
mus pietų valgyti.

‘ ‘ A sz
ma,“ tarė 
paskui motjihi.

* F 
tavim,eisiu su tavim, ma- 

Agniote; ir nusekė 
Y-

Agniete buvo smalsi sužino
ti, kas yra svecziu kambaryje, 
ir, vietoje eiti su 

dirstelėjo in 
kambari.

Mama, kas tai galėtu bu- 
“ Tena i vra kuni- 

gas ir kokia tai morgaite-uba- 
giute.”

Nauja mintis blykstelėjo jos 
galvoje ir vėl ji atsidūrė sve
cziu kambaryje, pirmiau negu 
tonai nuėjo motina. Ji pasijuto 
priesz augszta kunigą, su tam
siomis, maloniomis akimis, su 
baltais plaukais ir ramiu vei
du. Jis stovėjo arti ugnies, lai
kydamas už rankos maža, ap
driskusia mergaite. Ji iszrodo 
labai baili ir jis ja ramino.

Agniete taippat pastvėrė ka
žin kokia baime, kad ji nei pra
kalbėt nepajiege. Jau ji buvo 
pasirengusi bėgti lauk, bet in 
ta tarpa atėjo in kambarį mo
tina.

“Tarnas jau 
su kokiu tikslu, kunige klebo
ne, 
su maloniu nusiszypsojimu.

Bet pirmiausia, 
virszutini 

manau, jis

p trina
motina, ji

svecziu

Agniete.
gaila. Mariui, po 
juos namon ka

nors jie labai prasze da ilgiai!
pasilįkti; Jis neniisilOido. Grlo-

4 4

t i ?” tarė ji.

atsilankei, 
maloniu

>>

aite-uba-

man pranesze

tarė grioviene

praszau nip 
r ubu; asz, 

permirkęs nuo ly
taus. Juozapai, imk kunigo ap
sivilkima ir papraszyk 
griova.

“Szi mano mažute 
klebonas, glostydamas apdris
kusia mergaieziuke, kuri visa 
užkaitus, žemyn žiurėjo, 
do jus mergeles lele.

Czia Agniete negalėjo ilgiau 
isztverti. Ji iszszoko isz užpa
kalio motinos kėdės, kur iki to 
laiko stovėjo ir suriko:

“Ar jus ja turite? O duoki
te man ja tuojaus, 
liausią lelvte.”

“Agniete, tu, 
man del tavęs geda, 
mot ina, 
dukterimi.

4 4

si vilkti

J !

Szi mano y y

y >

ežia

tarė

4 i ra-

mano mie-

kaip laukine, 
” tarė jos 

nepatenkintalabai
“Atleisk jai, kuni

ge klebone, ji visiszkai pakvai
lo nuo to laiko, kaip pamėtė 
szita lele.

4 4

i >

Asz suprantu 
gas, traukdamas 
ryszuli ir paduodamas

mergaitei, 
tavo

ka pabuvojo

tarė kuni-

nekantrumo 
rėk, panele, 
kiek neblogesne,

I y

isz kiszenes 
pilnai 
” Siū

leliu k e nei

rieto jo* 4 < 
tik

4 <:jei
uores

O dabar tu

vas ihsakc užvažiuoti karietii,
j

o grioviene'atsiradb su didolo
.r . .r 1 * '?JA . fili ); /

gandai ai 'moterci.
• w L- L1 ( /■ 'iv . • i • i,4

p i ri tiiib;' pi Iri ii gc r n d aigtu šoi‘-
Joje buvo

vaiku kambari ir | szilb^ 1 minlcšžtit
I iakl odž i u : in 1 tgon cš ' 1 o va, o 
taippat ir in jos rilažn vaikė-1Papra-

kad jai duotu liu. G^idvienė;pažadėjo, priie M;
Buk su szia inikoliaiiiti Aplankyti i

Palcfizkau Ant. Mockaitl Ir Bujauc- 
klcne. Jeigu kar> žino apie juos, mel
džiu praneszt: (t.36)

MRS. MARY DAV1S,
Krebs. Okla,

Brangus broli darbininke 
Gyvenantys czionai, 
Nors tėvynė atsiminkie

* Kuridj gyvenai!
Atsiminkie sena tęva 
Motinos savo vargus, 
Ir ta sodną ir ta pieva 
Žagre, ndragus....

H * * i J

Nepąmirszkie to takelio 
Ties, senu grinpzia, 
Ir to kryžiaus szale kelio 
Su Dievo kanezia....
Bcszviecziu ten žvaigždutes 
Vasaros nakty;
Be kukuoja dar gegutes 
Baiba, ta pati..........
Gal dar žydi žalias daržas

< 'f *

Aguonoms margoms, 
Ir linguoja senas beržas 
1 jiudinezioms szakoms....
Ar tavo mintyje iszdylo 
Dirvonu vaizdui?
Ir paveiksią žalio szilo 
Szirdy praradai!
Kur gausi loki pavesi 
Kaip mus Lietuvoi.’ 
Kur ramiai teip pasilsėsi 
Miszku vėsumo i ?
Negirdėt czedaina saldžia 
Seselių balsai ?
Czia tavo ausis iszbeidžia 
Masziiiu naštai.
Nėra kraszto, 
Lietuva Jbrangi!
Kuria tavo szi rd is mini 
Nors jos neregi....
Taigi, broli darbininke 
Svetimoj szaly,
1 r tėvynė alsi minki e 
Mylekie kiek gali!....

Box 521

1

Asz Vlad. Misaviczia, paleszkau sa
vo acucra Domicės Misavlcziutes, pači-, 
na Isz Kauno Red., Raseinu Apskr., 

ĮSzilales Para., Biržulaukio Kaimo . 22 
motai algai gyveno New Britain, Conn, 
Ji yra vedus, pavardes po vyru nežin
au. Turiu svarbu reikalu, tegul at^- 
siszaukla ant adreso: (t. 35)

V L. MI SAVAGE 
Box 3.4 C
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Royalton. III.ndt.uitčlę 
ka galėtu 

jai ir jos vai-

Czia dhrioši, kaip'tose tfriazio- 
sc pasagose, ” tarė Magdute, 
baimingai' imdavo lumigb lde\ 
bono ranka ir ja bucziuodairiiiV 
“O kunigo Irlcbotic, kaip esi 
mums neikpšiikbriiai getas.” '1

Asz jurus ger/is ? O at ašz 
l \ j r*-15 ii • ,ii * t 7 u .Ja ! i .tų

Tai' Kudiki?-

irilkęliriiuti aplankyti
viesziiia laimi mandagi, | inotcri pamatyti, 

i drauge su liadrii’yti 
ir buk jai de- kams.

tavo 
papraszyk ja gerti 
tavim arbatos i 
kinga, kad ji atneszc tau tavo 
brangiausia turtą. “

“Ji yra ta pati,” 
te, nuszvitusi. “Žiūrėk, mama 
ji net nepalytėta.”

Kada mergaites 
sztyn, pas aukle, 
pasakojo griovų i ir griovienei 
apie 
apie jos liūdna 
jos visus vargus, 
kojo jiems, 
nebuvo nei insivaizdine, kad 
yra didis skaiežius vaiku, tarp 
kuriu yra ir szios Magdalenos 

ir sesute, kli
kas tai yra turėti 

kurie iki 
ir

tarė Ą gili e-
t

linėjo ang
le lebonas pa

gero
i

BAIiTBUVOBNI.

Lietuvaite su palokri upsivy-
_a_u

pasakose, ”
riavo,!

o jau susiruji“
\ : cziavo,*

‘Dabai*’ pakajaus no turi;

Da ne senei,
I

>. i;

Vicnas ant kito šzmdrci žiriri. 
('Jeigu Jos š^Taš i'n kuri iszejna,

Maiio pus-brolja Aleksandra Klim- 
aszauKkas, paeinant is Ikz Vilniaus Red. 
Palapiszldu Kaimo. Turiu svarbia ži- 
Traku Apskr., Aukszladvario Valscz., 
Užugvasczfo Para., Palaplszkiu Kaimo. 
Turiu svarbia žinia sz Lietuvos. Mel
džiu atsiszuiikl, arba kas žino apie JI, 
meldžiu praneszt: . (t.36)

J POZAS K LIMASZAUSKAS.
Box 551 Eynon. Pa.
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ak norite darbo:• O ilgai 'riopdteinh, 
Tad a' k i tri p r i ctcl k h | »i y ma,
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jums tai Vi sa dariau ?” tario g?
rasis klebonas, 

gyvenimą ir Į lis Jėzus, kurio 
Jis papasa- 

ko jie sau niekada

jo globojama 
jos

mergaite,

I

mažas broliukas 
rie nežino, 
koki nors žaiski ir 
sziolci ju 
“Kaip jie
kuomet rado ta maža lele

nebuvo ir mato, 
turėjo džiaugties.

,” ta
re geros szirdies ponia su asza- 
romis akyse. “
kaip jie atidavė atgal, nes vai
kai, paprastai
tuojaus sunaudoja sau. Ar jie 
žino apie pažadėtas radybas?” 

“Ne, isztikruju,” atsake kle
bonas. “ 
aiszkinsiu 
vaikai jie yra.

Asz stebiuosi,

tokius daiktus

Asz jums tuojaus pa- 
kokie prakilniu 

Panec lėly j nue 
jau asz ju pažiūrėti. Jie paro
de man ta žaisla su neapsako
mu džiaugsmu. Ir man buvo 
linksma in juos žiūrėti. Bet asz 
jiems tada 
asz rasiu 
lele, ar jus man ja atiduosite! 
.Jie atsake, kad tai padarys be 
jokio pasiprieszinimo'nors isz 
akiu ju buvo matyti, kad jiems 
bus sunku skirtis.. Seredoje ei
nu aplankyti viena savo prie- 
teliu ant Marbeut gatves. Žiū
riu iszklijuoti pagarsinimai 
apie pamesta lele; isz to supra
tau, kad czia ne apie kita kokia 
kalbama, kaip tik apie ta, ku
ria rado tie mažuliai. Asz la
bai isz to nudžiugau, nes jie 
yra dideliai vargingame padė
jime. Jiems 
daigiu. Jie kone žūsta nuo ba
do ir szalczio szia asztria žie
ma.

“Asz manau,” 
nes grioviene negalėjo kalbėti 
per jos veidus byrėjo stambios 
aszaros, kuomet iszgirdo apie 
toki baisu varga, “ 
kad asz mergaite paimsiu na
mon Gąl but jos motina labai 
susirupinus, kad ji nepareina.” 

“O, ne, ne,” maldavo grio
viene. “Tepasidžiaugia mer
gaite vaiku kambaryje drauge 
su Agniete, o man leisi, kunige 
klbbone, prasiszalinti maža va
landėlė surasti jai sziltus, sau- - r - - y f

pasakiau, kad, jei 
ta, kam priguli szi

trūksta visokiu

pridūrė jis,
J

bus geriau,

9 9 
9 

Tepasidžiaugia

sus. drabužius.

*4 4
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VAIKAI PASAKO SAVO DRAUGAMS
Mes mylim valyt mus dantis su COLGATES 

todėl kad jis turi malonu skoni ir padaro musu 
dariUir taip baltus kaip perlus.

Prigelbekit jusu vaikams iszaųgti
vyrais ir motęrimi 
dantis su COLGATBS.

stipriais 
mokinant juos valyt savo

Dideles trubeles preke 25c.
t <**x' A’
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rdkalinka, nereikia inoks-Ageniu
i Io. klekvicuHH be Jokio mokslo gall sa- 
;vo laike vakarais užsidirbllc gea už- 
darbo, galima padarilic po deszhnti Ir 

j «l vimi i doleriu in savaite ir dau- 
IglnuH. neleiskite vakaru už dykai, bet 
Į pradeki! iszversll savo dyka laika ant 
i pinigu. Jaigu esate senesni ne kaip 20 
įmetu, tai raižykite, del jums naudingu 
nformacljii sziandien savo prigimtoj 
kalboj: 
11.L)

Ir je&žkriti goglina. ‘ 
Begu in Maslieta, 

Ar in kokia kita vieta, 
Ir tai teip Visada.

Jau su tokiom žcnyboin, tai 
jau gana, 

Jeigu ant vienos kojos nagy-* 
ne o ant kitos vyža,

Tai vis tei|> buna isz maiszy- 
tos tautos, 

Gero -ne buna niekados.
Pulokus szauke, — - pane do- 

brodzejku,
— ciko ty pijaku 
niunszainiku!

Ja cebe pokažie, 
A jakszie!

4 4

palairiiiniiiio 
praszemo, taip jums 

Jis jums surado tuos 
prietelius ir tiek daug 

'erų daigtu.”
“Ta mažoji

jvo laike vakaraia UŽHldlrbtic gea už-
mes visi 
s n rod e.
gorusn
P’

panele buvo su 
manim taip mandagi, taip ge
ra,“ kalbėjo toliau Magdute. 

Ji mane pabueziavo, kaip 
kad rodos asz buczian lygi jai 
panaite. Ji lanke manes priesz 
iszeisiant ir pasakė, kad ryto 
ji peržiūros savo žaislus ir no- 
kiiriuos ji atiduos mano maža
jai sesutei ir'broliukui.

Neapsakomas 
pasidarė tame 
namelyje, kada kunigas klebo
nas iriojo in ji su goru daiktu 
pintine ir apsako vargszef mo
tinai apie naujus prietelius, 
kokius Dievas jai sinnczia. Jie 
niekuomet savo g>’venime nesi
jautė taip gerai visa kuo aprū
pinti, kaip dabar. z Priesz gul
siant, visi jie siuntė karsz- 
cziausias dekavones maldas 
Tam “ 
geras ir kiekviena 
vana.”

Kuomet klebonas ir Magdu- 
griovienc nuėjo 

tuojaus in vaiku kambarį pa
klausti Nounou, 
Agniete.

“i 
atsake Nounou. 
kalbėjosi apie

4 4
kalbėjo 
mane

1 >

džiaugsmas 
netarti ngahie

jie 
dekavones

nuo kurio ateina visokis
tobula do-

te iszvažiavo,

kaip apsiėjo

O taip, kaip maža ponia y f

Po to ilgai 
uoturtele mer

gaite, apie jos seuganezius tė
vus, apie jos mažyte seserį ir 
brpliuka. Agniete glartionejo 
savo maža lele ir plėpejo jai 
visa laika, kolei motina liepa- 
liepe tarnaitei ja nurėdyti ir 
paguldyti.

Mergaite buvo labai nerami 
naktimis nuo to laiko, kaip bu
vo pametus lele. 
dažnai pabusti
keltis. Ji pakildavo naktyje ir 
šzaukdavo, kaip per 
kad jos lele parėjo namoli. Ir 
szia na’kti jai sapnavosi lele. 
Namuose Jiuvo neapsakomai

Ji galėjo girdėti Liudvi- 
szaliriiaine

Menulis szviete 
tiesiog in langa, nes buvo (labai

Ji pyi prato 
naktyje ir net

sapnus

O Lietuve

L

Asz nežinau, ar tai teisybe ar
mdas,

O gal tik iszmislas, 
Girdėjau, jog ton kur apie 

Nuvarka,
Y ra boba ka vadinasi Dinerka.

Sako, kad in kur ejna, diner- 
ke ncsza,- 

O turi jojo munszaines laSza.
.Jeigu centeliu neturi,

Tai kur vyrai buna insižiuri, 
Iii akis visiems lenda, užfun- 

dyt buudžo,
Na ir diena po dįenai teip lei- 

dže.
kas josios do 

vyras,
Tai ne vyras, tiktai mulas, 
Jeigu ne suvaldo bobos, 
Tokios padlinos nevalos.

Visi juokėsi, pirsztais bado, 
Ir net anglikai su pirsztais 

rodo,

Jau isz tikro,

*»

O toji padlimvgėdos no turi, 
Ant tuju! nužeminimu nežiūri. 

Jau jeigu boba pasileidže, 
Tai pataisos mažai geidže. 

Kad ir moluge gules, 
O savo piktybių ne pames.

kaip ievyne

FARM A 1’IGEI.

Parskltio'Ia forma plgci, 68 akerlu 
visa ukc aptverta, 10 akeriu girrlos 
(miszko,) npells teka pro narnys, gori 
bud inkai ir vanduo suvestas st ūboj 
tvarte ir kiaulininke, labai vigadlinga 
tik 25 miles nuo Philadelphijos vidu
rio miesto, szale paika nuo Philadel
phijos in Rcadinga važiuojant, teipos- 
gi ir stryt-karls arti mokslaine vai
kams gale lauko. Del platesniu infor
macijų kreipkitės sziuo antrasziu be 
agentu: (Ūkininkai ne st taiklioje, tu
ri ko dirbt ir ko valgyt.)

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

"i t. nu -r i

KATEI VA SALES CO..
COLLEGEVILLE, PA.

(W-
>»

GREIČIAUSI MORE RAIŠKI LAIVAI 
PANALI/I.IA. GERIAUSIAS FATAR- 

LAIMAS PASAŽIERIAMAS.
Juhu mieste randasi musu agento.

In Lietuva, Jxmkija, Rusija, Latvija. 
Ukrainia ir visus BaJtikos Valstijas. 
ČAKONŲ .......................... r* “ *
SAXONIA .................... 25 Mojau
Knblneo $130.

Tax $5 extra.
VIa Cherbourg, Southampton. 

Liverpool Ir Glasgow.
CARMANIA ................   17 Mojaws
SCYTHIA.................24 Mojaas

Ekskurcija su palydovu su konekrljas 
prie Southampton in Dansiga, Pttavn 
tr Libavat
MAURETANIA 16 gojaus ir 6 Janais 
AQUITAMA 23 Mojaus Ir 13 JUnuus 
BERENGARIA 30 Mojaus. 20 Junsus 
Per Anglija ar Hamburgu, In Danziga 

Collegeville. Pa. ’ $106.50. In Libava $107. Tax $5 extra

1S MoJms \
...................25 MoJmb
'ITeczia klega SlOtAO

(M.2)

ramu, 
kos le. vepavi rita 
kambaryje.

tiiszki žiemos naktis. Agniete 
laikosi ‘ langus neuždengtus, 
kad galėtu matyti žvaigždes, 
kėliaujanezias dangaus platu
moje ir jomis gėrėtis. Sztai ji 
dabar stebisi isz menulio szvie- 
sos ir masto, ar aniuolu.sparnai 
galėtu būti skaistesni už tą 
szviesa. Ji truputi pasiverezia 
ant szono ir neapsakomai nu
sistebi. Priesz Kūdikėlio Jė
zaus altorių klupo jos.mažoji 
lėlytė, kuria ji isz vakaro pa- ■a • • * 1 • * .guldė įtūžiai parengtoje love
le,fe. Mentdio szviesa puola ant 
altoriaus, ant Kūdikėlio Jė
zaus veido. Agniete mato, kad

ant Kūdikėlio Je-

Jis labai nulindęs ir kad per. 
Jo veidus bira stambios asza- 
ros.

Agniete reng'esl garsiai su
rikti, bet tojo valandoje pasie
kia jos ausi szvelnutis, mažas 
balselis, kaip koįis muzikos 
skambėsimas
F"............ ....  " ’ -L J ' ‘-'W-nx J

4(Toliąps bus.)
, h >

VILTIS l’LIKIAMS.
■’ ..... ......................................................................................: <1

Arablszka tyoatlH yra tikrai paaok? 
minga iy kas priBiunB kelkjUka Ktem- 
pu ir hiivo adrcHH tai1 aplalkys trijų 
urąblfizku gytyuęjiu dykalĮ Raszyklte 
ant 8zio adreso Dr. Jmbqo, 236 Broad
way, Box, I), Drooklyni iN, »Y. Tn^audo-; 
kite Ihz szIoh progpH vbd kurio yru, 
puB-pllkiai arba visai yra nuplikta. t,t
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kito Ihz HzioH progos
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Szamokuosia in, 
ežia inejau, 
sukasi prie pe- 

cziaus, 
V<J’da ka tokio gardaus, 

Bet negalėjau tuo suprasti, 
No savo biednoje galvoje at

rasti, 
Kas tai butu do smokas,

Ar stirna, ar vilkas, ar koks 
kitas ledokas.

Nugi žiurau iszyma isz puo
do lyg kiulmas, 

Lyg briedžio ragas,
Vėliaus

viena grin-

Gaspadine

jog taidažinojau, 
zuikis

Arba kaip kiti vadina kiszkis, 
Vandenijo iszvire,

Ir valgyti vyrams padavė.
Tai tau gude ratelei, 

Valgykite ta zuiki vyrelei! i. 
kad butu in puodą inde jus, 

Su laszineis npdejus, 
Tai butu kjtokia valgis, 
O ne kaip koks pagalys.

Asz ir teip nebutau ne para
gavus, 

Tiktai ant tokios virykes pa- 
' ‘! žiurėjau.
Suniurus, susvilus, kaip po

liu perkūnas, 
Net nutirpsta kūnas. -

Sunku isz tokios gera kųkar- 
ka pądaiyti,

Jeigu nemoka menko zuiku- 
/ ežio iszvirti.

o

i

czjo Užvirti.
■" ■■ ■ ■ ■" ■-* \ 1J'

PAKSIDUODA FARMA.

140 akicriu, 100‘ aktorių iszdirbtog 
temo*, reszta girrla. Trys miles nuo 
.Reck Gloii, Pa.

, MRS. MARY GELGOT,
R. F, D, Sugar Loaf, Pa.
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Pamlslyk, kaip jie džiaugsią, kada jie Inoje In . 3

Mylimus isz Užjūrio
Raižykite sziandien o gausite dykai knygute 

su paaiszkinimu apie partraukima giminiu. < 
Dėde Šamas ims dome apie jusu mylimus laiko keliones 

in Amerika. Jo gražus nauji laivai po vadovyste Suv, Vals. 
Unijos pažada geriausi patarnavimu, kuris atidaro naujos 
eros juriu keliauninkams. Jeigu norto gailies ateiti in 
ofisu isz vieno Suv. Vaisi. Unijos agentu ir nupirkti laiva
korte jusu mylimiems Lietuvoje. Visa keliones laika, ji bus 
po glpbą Dėdes Šauto.

Ruszykile szondien reikalaudami knygutes, kurioje rasit 
daug žinių apie kelione Ir apie Suv. Valstijų Unijų laivus. 
Jus bukite užtikrinti kelionei ant Suv. Valstijų Linijų laivu 
ar Jus imtumete pirmos, antros ar treczios klesos t Įklotus.

Naujausia vigada; Gcriausis patarnavimas
Gal jus mylimieji, Lietuvoje girdėjo pasakas apie lai

ku ilga keliavimu jūrėmis, menka valgi, ir bloga patarna
vimu,
klesos Kambarius, radę cz.ystus pąklodus, gave gera valgi 
gražiam szvariam kambaryje, kur tarnaus Jiems tarnai, jie 
paipatys, kad juos godojama, kaip nepaprastus Žmonetą 
nuo laiko kada Jie pateks ant laivo ir iki namo, kur ju 
paskutinis sustojimas, jie bus saugiai atvežti. Arba persi-' 
statyk sau, kada grižui in savo tėvyne! Reikalauk geriau
sio patarnavimo.' Keliauk |>o globa Dodes Šamo. y
Raszykite sziandien o gausite knygute dykai 
iKožnas Suv. Valst. Unijos laivaq turi perkalbetojus.

• Daktaras visada yra yo ranka ligoniams, 
vis^enis dykai. Rūkytojams kambarei.
vieta 3 klcsoje. Tclpgi draugiszkas kambarys susiejimams.

Viskas yra padaryta, kad tik keliauninkai butu užganė
dinti. Ud Dode Šamas patraukia jusu mylimus isz Lietu
vos; Jis jums pigei Juos partrauks ir jie jau bus saloj sxar 
lijo žinomi pirm ju iszkoliavlmo. Siusk szi kupoua s^edien. ii o n i o ■ ■ b e e »
Te l. S. SRIPI’LM; BOARD, Fasscnger Dept. «05DX

Muzike yra 
Moterims pasilsiu I
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45 Broadway, Now York City
Prlsiiiskito ma.n dykai jusu knygute apie kelione tr apie 

Suv, Valstija Linija laivus ir praneszkito kokiu būdu asz 
' galeczlau partraukti savo gimines isz Lietuvos.

Mano vardas ........  ,............. ................. . ..............................
4....... *......    .....  .......... .....Ulyczia

Miestas . i|, ’ ’ M * ►

U. S. SHIPPING BOARD
l»HHScngor Ih’pt. ««.'» l> X. 45 Bniatlnay. Xew*Y6rlc«
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CAPITAL STOCK $125.00000
Surplus ir Protus $536,346.50

Mokame antra procentą ant audCtu 
pinigu. Procentą prldcdnm prie jus 
pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atncszat parodyt knygute 
ar no. Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas ndaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte Iki 12 vai.

SF

ne-

FI. BALL. Prcz.ldcnlaa
F. J. NOONAN. Vice Prczldcnt
J. E. FERGI )N, Knsiciiun

W. TRASKAUSKAS
PIRMI TIMS LIETI YISZKAS 

GRAB0KIVS MAHANOY CITY,

Žinios Vietines
— Pirma diena Mojaus.
— Jau visas menosis kaip 

kasiklos nedirba;
— Nekuriuoso vietose pra

dėjo degti girios 
ugnis didinasi.

— Vkininiku
i Mojus turi būti vėsus ale

Ii V • . •

ir kas kart

priežodis: 
‘ ne 

.Jeigu per Szesztines 
lyja negreit bus pagada. Jeigu 

kmines szlapi bus kalė
dos riebus.

— Žmonelei 
į ko, triusesi apie

szaltas.

per ' 4o

turėdami lai 
namelius, tai 

Ji so, maliavoje ir menuli vakluo 
) • D .|e.

1 
!

iszkeliavo in

I I

FA.

ra«am<loluti do ja K tinus Numirusiu.
Automobilius drl I .aidot ux iii Krlk- 
sztiniu, Veseliju. Pasivažinėjimo 

ir t t.
520 W. Centre SU

Suimtoje 
t Xew Y orka Antanas Szimkus 
choristas, isz 

ant laivo
Lietuva atlankyti
Ii us ir gymi nes.

— Motcres rugoje 
darbes, jog vyrai sėdi namie ir 
kisza noses in ne savo veika

lui’! dvdesne

SOS
kur utarninke 
ir iszplauks in 

senus teve-

ant be-

Padovanojo S’rancijai Bilijoną Medaliu
m m ’ Ari* *
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Francuziszkas ambasadoris Jnsserand aplaiko nuo Char-
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Veseliju,

Mnluino.v City, Pa.

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagaly o----------------------- ------------JT O

žemiausi kursą, iszpirkti lai-
vakorte už kompanijų preke, i
gauti teisinga patarimu viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsuki
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

i

Llehivlbzktts (iraborhis

K. RĖKLAITIS
laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagelbininkc motere.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHA.XOY (TTY, PA.

Bell Telephonas No. 110

j-------- --------------------------------------- -

Tvlrcz.lansia I.ictuv Iszka
B A H K A

__t___

Didele kaucija sudeta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
įlankoje negali pražūti,
imu pinigus saugiam paliki
mui. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
tes kompanijų 

kainoms.

Į

I
I

I

1

ITI-

Parduodu Laivakor- 
nusta'ytams 

Parūpinu Par-zpor- 
tus keliaujant lems ih Lietuva
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigia.1. 
kainas o 
atsakiina.

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy AveM 

MAHANOY ( ITY, - PA.

Raszykitc apie 
gausite teisinga 

Adresavokite:

DR. JUOZAS J. A L ST K A 
(Lietuvis) 

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

12 lig 2 popiet., 6 lig
9 vakare.
11.3 E. Coni St

ryte.
Bell Tel. 350-R.

Shenumloali.

Ant. J. Sakalauskas
LIETI YISZKAM GKABORIl’S

IK B A I.S A M LOTO J AS

'J ♦ /

I^idoja kimus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. 'Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

— f —
Parduodu visokius Paminkus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite PO.MNINKA tai kreip- 
kltes pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau geriaus parduoti negu kiti.

Mahnnnv i'Ii v. Pa.Hill E. pine St-

7T,-".nii-|--- ■' - ■. — .---   - ■ ..   į .  ■ *- - - A ~   - -  - . — ... - — - - . ■

■■■■■■■■■■■■■■MKVBHHIIlASliaVjOtXKXKBHMHBHMaBMMMMBi

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

9už-
Per greitai intikejo.

Valkata nakties laike 
klauso praejnanczio žmogaus:

Kelinta valanda ponuli *?
— Penkios .minu tos po

dvieju.
— Na tai gerai, 

man shvo ziegoreli ir pinigus.
Ponulis neturėdama.^ lyitpkįo 

iszejinlo, atidnves

Al iduok

vlMlm, kei-
ko save už dydžiausia asila jog 
davėsi prisigdut. t

KVITU
4* • WMBMtoMHMHI

in
Ins. Moterėlės
laisvo kaip vyrai randasi prie 
darbo, tai nors ir knnmtia gali 
atlankyti, o dabar turi sėdėt 
namie kaip perekle viszta.

— Dinsta vargonininko 
Szv. Juozapo parapijai apėmė 
p. Kazimieras Zalnieraitis isz 
Brooklvno.

— Bėgiodamas

seklu medžiu ant pasodinimo Franci- 
sunaikino kone visus medžius.

Knygele Qraug’niems de) 
IsztnokeJInio pinigu ligoniu 
ma - 50c

KVITU Knygele Draugystėms, del 
KaslorlauH nog sudėtu pinigu ant 
Husirinklmu ------- 60c

dabar

prie pe- 
cziaus ant kurio veide katilas 
vandens, szesziu metu Vikto
ras Klementaviczius, 324 E. 
Mahanoy Avė., likos baisei ap- 
szntytas ir likos nuvežtas in 
Asldando Ligonbuti.

— Arti Maple Hill likos 
surastas apverstas automobi
lius kuri vagys pavogė nuo Jo
no Navicko isz Szenadorio. 
Matyt vagis likos sužeistas, 

Inszai kraujo buvo matyti 
| lyg Mahanojaus, kur vagis ėjo 
jeszkoti daktaro pagini bos.

Asztunta Gegužio West 
Knd parke pribus dydelis Wal- 

Taja die 
paroda laike

Navicko 
vagis

nes

1 ter L. Main cirkusas.
bus dvdelena 

piet.
Panedelije atsibuvo ka- 
i laidotuves

Erancijoi kareivio Babarskio, 
atgabeno in czio-

nais ant palaidojimo.
Norėdami invest! Elektrikinia 

in narna arba pataisyti koki

kurio kana

žuvusio

II• Szviena
į dalyku, atclkyte pas elektro daktara

13 \V. Mahanoy 
į Avė. o padarys jum darba gerai Ii
Eloryona Boczkauska,

užganadinanczlal.

Vilkai Telsziuose.
Tclszin apylinkėj 

vilku.
jog sudrasko

I

(t.f.)

pasirodė 
Vilkai teip insidrasino, 

keliolika gyvu
liu ir sužeido kelis vaikus.

MEDIS! MEDIS! MEDIS!

Sodu Medus, labai skanus, tieslok 
nuo f arm u.—ne fabrlkanas,—-czistas.
Maži ordereb iki 10 viedruku.nuo 5 

svaru po $1.35. Didesni oderei pigiau. 
Pinigus siuskit per paczta. , (t.35)
M. WALENCZIUS. Box 96, Hart, Mich.

r

LIGONEI - SKAITYKITE!

Asz galiu iszgydyti galvos skaudej-ij ima, inkstu Ilgas, leip-gi puczkuotus 
veidus, apdegintu mustard gazu ir 1.1.

Thomas Edwards, Chief-ot-Policd 
isz Shamokin, Pa., raszo man sziteip: 

asz. turėjau ruma-

Pradėjau vartuoti
Sunau-

Naudojau to-

Guod. Tainista:
tizma rankoje, negalėjau naktimis nuo 
skausmo miegoti.
gyduoles, Andrio Kairaiczio.
dojau tik puse bonkute, visas skaus
mas man prasiszalino.
liaus kolei sunaudojau tris boukutes 
ir asz Jau dekavoju už i^zgydlma ma- 

Su Guodone, Thomas Edwards, 
Chlef-of-Pollce, Shamokin, Pa., 
Adresavokite: A. P. KAIRAITIS,

319 Cherry St.. Shamokin, Pa. (37)

Svarbi Zinia
Mechanikams!

_ \

nes.

ir tiomsAmatnykams, ir tioms kurio turi 
prilankuma ir norą iszinokti koki nors 
am at a prie budavojimoxnamu.

Lietuviu Mechaniku Saryszys, yra 
uždejes skyrių btidavojinio namu, ežia 
Amerikoje ir tuoml tikslu yra reika
linga visokiu amatninku bei norlncziu 
koki nors amatu iszinoktl.

Yra labai gera proga Iszsidlrbti ge
ra ateiti tiems kurie turi norą ir pa- 
dszventlma lavytls szltol szakol Isz- 
dirbystes, labai pageidaujemi gabus 
žmones sziol srityje..

L.
Lietuva pagal žemiausia kursą ir su
teikia visas teisingas žinias keliaujan
tiems Lietuvon.

Kreipkitės ypatiszkai arba

M. Saryszls siunezia pinigus in

ras z* 
tu ■ . w (t. 35)

Llftiivln Mechaniku Saryszls IncH 
94 Grand St.. Ext. Brooklyn, N. Y.

leso Pack konia bilijoną 
joi, kur vokiecziai

UŽGRIEBTAS LAIVAS “LEVIATHAN” NUO VOKIECZIU, APKRIKSZTYTAS 
“PRESIDENT HARDING.

m'

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHAHnV CITY PA
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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 isž New Yorko ir Bostono, 
bet jr jsz visu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantijn in visas dalis pasaulio pagal 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. r4kirime artimus 
ryszjiis su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kilns J)oknnientiis su Notaro ir Lietuvos 
zXtsUivo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai^U/lai
komo Vieszgnti del laikino keliaviii apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsiJank’us ypatiszkai, c

nes czionai parduodamos laiva- 
« « « • 1 HM *

žemiausia

Padarome

patarimo, laiszkais arba alsiJankus ypatiszkai
sjme juos dykai po sekaneziu anlraszu:

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

o suteik-
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PER hapjdurgą.pTli/cą I 
/ ARBA L1EPOJLJ. Į/? ■ Lietuviai važuojant in Piliava 

aplenkia lenku juosta (karidora) - 
Visa treczia klassa padalinta in i 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų. Į

LATVIA iNEpInnks ........... 10 Mojnus
l’OLOMA iszplauks    17 Mojaus
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Milžiniszka - laivas 
res, likos su taisyt.; 
ropa už keliu

Perpjovė narna pušiai’ idant ji perkraustyti in kitą vieta. |
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kuri Suv. Valstijoj užgriebė nuo vokiecziu laike ka- 
Laivas iszplauks in Eu-4 4 President Hard ing.
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Trcczia klassa in Hamburgu $103.50
WxITwi.8 T„ e-inngA T„ T^aJ,. <Mrv7.T1 In Piliava $106.50. In Liepoju $107.

Kreipkitės prie musu ugentu jusu miestą.
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Pirkite Kuknini 
Pecziu Dabar

Gerinus dabar 
rudeni.

r

a
1

ant uli-Daktarus sutikės 
pažinstamaji už

klausė jojo ko teip ižbales ir 
imsi minias, o kada jam atsake 
jog likos sužeistas in galva 
karezemoje ir dabar ka tik su- 
gryžo isz Asblando ligonbutes. 
Daktaras gailėjosi ir sako, jog 
tai galėtu Imti jojo mirtis, bet 
Jonas atsiliepė:

— N a l 
jau tai mano

ežios savo

teip, ponas daktare, 
tokis negilukis, 

jog in tokia kvaila 'vieta pa
taikė!

I

pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni O 

pasirinkimą negu kitados.
Musu specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18

coliu didumo, p nikei enamelavotas 
Galima matyt musu sztoro lange.

$77.50
W " o •» bp e> ■<

I

'•*ta$C

•1

- -/'r*

SU

Musu Reul Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

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

Bosai ir supredentai iszvažiuo- 
je ant vakaciju.

Pottsville, Pa. — Visi bosai 
ir supredentai kasikiu aplaiko 
vakacijes kada kasiklos susto
jo, vietoje laukti vidur vasa- 

Matyt bedarbe 
trauksis jeigu boselei dabai 
aplaikincja savo vakacijes.
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GUINAN’S
MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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Ana diena ant Commonwealth ulezios, Newton, Mass., Ii-
kos perpjautas dydelis namas pusiau ir perkraustytas iii nau
ja vieta net ketvertą mylios. Namas svėrė iii 40 tonu ir likos 
nuvežtas ant naujos vietos be jokos klintie^. -

J*

. ,T* ,
'*aiv

. .•

jįl^

4 r 'JI

* »

.į r*J-.
i •.

< 5 w ♦ >
J-

V *"•" j' r 
rfįi.i'. :

1w Z

’H;

j 5

l>

■
.!!/?!

;w|Iii!, J

rio.

v
3|5

•nattįri

■C-
•JI

•r -Iff '

jeigu

■I I

neilgai

į

MAHANOY CITY,

88 h

»"įĘ-

■» V.‘. ■

VZ4 ‘V i
U

r. '"‘Ws r

A

W. ' J

’.’■jtfF*" «c 

r*ip* - 

ii*’ u-

“’Yi 

31 > lįį ir

?r -j fa*;;

<
ii

: e

aSĮžgOOča^^hrr'W*"/ m t« a f to

w.

sėta k

■ 8

. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. į

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
- % «

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galiipa ♦ •

i

1gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu lalviY visŪ liniju, pas seninusia Lietuyiszka agenta \V, F. Rynkieviczia. 

suraszo ingaliojimus, i

agenta 
. Pasportus * isz re i k alau j a visiems keliaujantiems iri Lietuva,

A
t.«. - ' r . ’

affidavitus^peticijas su paliudijimui Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto :l
r Jgreitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjus gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą 

pinigu. J^pflajJ^rnubiivo^seJiiny^i per mage jiusiufiti in vsas dalis svieto.
X C7 '■'4P4 ■ 'i^i .i ' 11 m * *1 v< ♦'I'Vt* fli y ' 11 (l' . <. •' \ ,•

Kurie kreipiasi in mano agentūra būna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių

" laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano
sziame

pinigu ir laivakorcziu kurso ir

r!?I:
I

r

3 visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkai. ••*•'»* • . Ž

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

Merchants Banking Trust Company
• - .—$—

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

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

skola per lengvas mėnesines mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
mokėti.

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

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

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

tu savo piningus in Merchants Banking Trust 
Szita Banka žino kaip jumisCo., Banka.

geriausia pagelbėti.
■' MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pres.
A. Danlsewlct, sM. Gavula

D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewlcz

J. G. Hornsby

D. F. Guinan, Treas.

i

P.- C. Fenton




