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ISZ AMERIKOS
Galėjo pasirinkt lengvesni 

būda.
Philadelphia.

nias
— Susirupi- 

labai apie nepasisekimą 
biznije, Williamas Haws, nusi
žudė baisiu budu.
ižgere karboli nes

Pirmiause 
rukszties, o 

kada pradėjo1 jam vidurius esti, 
neteko proto. Pagriebė kirvu
ką su kuriuom sukapojo baisei 
galva. Pamiszolis mirė ligonbu- 
teje. Paliko paezia ir keturis 
vaikus.

11 kalininku sužeistu pasikė
lime kalėjime.

Columbia, S. C. — Vaisti
niam kalėjime 
mus arti dvieju szimtu kalinin
ku ir tik po sunkiam ir kruvi
nam musziui pasikėlimas likos 
apmalszy tas.

Vienuolika 
sužeista, du isz tuju mirtiimi.
70 metu senumo ‘ ‘ vampira.
(’hieago. — Nėr ko stebėtis, 

jog jaunoj 
tores at loszinoja 
piru” 
ulięziu pasiredia 
bet 
elgtis bobutes, 

gyvename 
baigos svieto.

Ana diena 
vojo ant uliezios 
povskienia, 70 metu senumo 
moteria už “vampiravima” 

metu senumo

S. (’.
kylo pasikeli

kalininku likos

> I

merginos arba mo
rales “vais

vynis ant 
pusnuogiai,

kada pradeda 
turinezios 70 

prie pa-

arzindamos

metu, tai

99

*

panaszei

palieije areszta-
Janina Pili-

v u z
jaunikaiezio 31
Vi k tori Vaporta. Kada toji se 
na vampira stojo priosz sli
džia pasakė jam, jog tame ne 

nes t urėdą- 
gali pasi-

l 4
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AJRIJOS PACZTINIS VEŽIMAS.

I

invest i geresni jiaezla, invede 
paczta isz aplinkiniu 

z kur paezta iszsiuntines ki
tur. Paraszas ant vežimo randasi ajriszkai.

Du milijonai doleriu .užtenka 
kožnam.

New York. ~ Jonas
kalbėdavo savo darbininkams

Laisva Irlandije geisdama 
paeztinius vežimus su kyreis rinks 
miesteliu atveždami in Dubliną i

Žudinstos, dinamitas ir bombos 
straike.

Gliicago. — Palieije užklupo
kancelarijos Building

Trades Labor Union, areszta- jog du milijonai doleriu užlen-
ant
4’
vedami tris dydžiaiisius vadus 

Tom Murphy, Maderi ir 
kurie pakuoste (birbi
ant sukėlimo maisza-

F.W. IJOCZKOHSKI, Mltor 34 METAS

Berg
Building

» A a u .. 1M..1 nummai u M
— ebr,ii«e •*’*** * .--*••**-•*•• •> --toA—-ik.iįaį. aini—. i—» now i —i ne »

ISZ VISU SZALIU
Užgriebimas bažnytiniu turtu 
atnesz Rosijai dydeli pavoju.

Moskva. — Ne tik gyvento
jai bet ir virszininkai yra (ly
ti e I i oje 
ties

abejonėje isz priežas- 
bažnvtiniu 

ri|siszku cerkvių ir 
snszelpimo ne- 

ižbadeju4iu gyventoju. Isz

užgriebimo 
turtu isz 
bažnveziu an 
vos
tojo, gali kilti dydeles skurdi
nęs žydu. Mužikai vra dievo- 
baimingi žinohis ant kuriu turi 
dydelia intekmia popai,* kurie 
pakurstineje žmonis idant pa- 
siprieszinetu visokeis budais 
priesz konfiskavimo 
niu turtu.

Ana diena kokie tai vagilį in- 
,'sigavo in Ibor’mniszka koply- 

viena.

bazn vti-

.. !"'■:*........ ... >?". ...... ..a?’..'.'.-' ...r..1.. • ■

NELAIME SU AREOPLANU SU KURIUOM KETINO AP
LĖKTI VISA SVIETĄ.

'fj.

I

Dn brolei Boss ir Keith Smithai isz Australijos ketino ne

t

IMK ***!<&** U*

ANGLEKAS1U STRAIKAS
Anglekasiu aplinkinėje da 

žmonis turi sziek tiek graszio 
ir biznei ejna po senovini, no< 
rinls st ra i kas jau tęsęsi septini 
ta sanvaitia. Darbininkai pinu 
gu isz banku da 

j pakol nesiduos 
i

Big 
Shea, 
niūkūs 
ežiu kuriuosia likos užmuszta 
tris palicijantai, du namai isz- 
neszti in padanges dinamitu. 
Ant West Side keliolika dina
mitiniu bombų likos numesta 
per straikierius.

Koke tai butu žuvis?
Los A.ngcdcs, (Jaltf. — Xuvi- 

ninkai ana diena sugavo mari
niu baisybe 18 pėdu ilgio sve- 

Žuvininkai
ergelio pakol ja 

kraszto, buda-

baisybe tuili žandus su ilgais

visa savo

ueiszt raukia, 
jaust dydesne 

įbeda, bet tiejei, kurie neturėjo 
susiezedmia, turėjo isztraukti 

\'isi vra tosios iiuomo- 
jog kasi klos pradės dirbti 

pirma J u niaus, nes valdže ant 
tikrųjų ymasi ant užbaigimo 
st raiko. Girdėt, jog kompani
jos susitaikins ant tuju paežiu 
iszligu kokias anglekasiai turi 
szi adieu. _______

Kettle Creek kompanije ar
timojo Renovo, Pa. iszmote isz 
savo st ubu 42 anglekasiu. szei
my nas ir dabar bus priversti! 
gyventi budykesia ant lauko^ 
Anglekasiai patis pastate na
mus ant kompanijos žemes, o 
užėjus slraikui kompanijos pa
liepė darbininkams kraustyt

viską.
nes >

užilgjo apleki i visa svietą su areoplanu. 
baudimo areoplano Brookland s, 
to žemvn iižmuszdamas Rossa ir mekanika Bennrtla.

Ana diena laike iž- 
Anglijoi, areoplanasczm, viena isz szveneziausiu 

virtu, paymdami visokiu bran
genybių daugiau 
doleriu.

Nekurie popai 
kokia, tai peapiKanta prie* 
szais bažnytiniu valdžia, palis 
p r i g i a I bs t i I )p I sze v i k a m s 
a p i p lesz i m u (ba žn y czi u 
parodo slapta^ vietas kur tur
tai yra paslėpti.
Dydesne laisve biznije Rosijoi.

Moskva. — Visuomeniszka 
laisva, biznije-Rosijoi likos ap- 
szaukta pei’ taryba kam išorių. 
Dabar Rosijoi* galema užsidėti 
koki norints bizni be jokio pa- 
velinimo po tokiu iszligu kad 
užsi registrą vos ant palicijos. 
Karcz(‘mos turi turėti tam tik
ra pa vėl iii ima.
Nauja inspetoja ate j ties, kuri

už milijoną

kurie turėjo 
ijeapikanta

aut 
ir da

1

Isz LietuvosN

Doleriu medžiokle.
P1Ramvgala. — Balandžio 3 d. Į i:

mik ry-

Tiltas sulužo, trūkis nuvirto 
daug sužeista. 

Biržai. — Balandžio S d.
namus kitur. Žinoma, angleka- 
sei negalėjo to padaryt ir tu* 
re jo juosius apleisti.

Kaip girdėt, tai kompanijos 
ketina nėužilgio susitaikyt su 
anglekasiais, bet kada tas 
užilgio” ketina būti, 
kas nežino.

Kompanijų bernai 
visokius paskalas jog kasiklos 
ketina dirbt už kokios sanvaU 
te^, o tai tyksle idant žmonis 
P rule iriu paskutiuLdaiAi koki 
yra suezedinia, o pa tam tiire- 
tu sutikti ant kompanijos pa
sini i nimu.

Pasinaudodami isz bedarbes, 
kokie tai soviatinei agentai 
važinėja po miestus prikalbin
dami žmonis ant važiavimo in 
Bosiję, kur bolszevikai mano 
atidaryti visokes kasiklas ir 
mokės

apie 4 vai. ryta, ejes isz Sziau- 
liu in Biržus siaurųjų geležke-

tarnaite pil. Kuodžio, kurio na
muose yra pasztas, visai neti
kėtai užtiko malkinyczioj kro
va atplesztu amorikiecziu laisz
ku. Progimnazijos mokytoju 
rupesniu laiszkai tuojaus buvo 
paimti, kad “
praneszta milicijai.
vertybe tokia: 73 laiszkai, 4 
piniginiai kvitai (ezokiai) su
moje
f i ja ir 1 atvirukas.
o* I

liu traukinėlis nuvirto nuo Pe- 
traieziu tilto, tarp Stacziunu ir 
Mažaięziu stoczin. Keleiviu 
vagonuose buvo kimszte prisi- 

žmoniu. Už- 
musztu ngra, bet sužeisti be
veik visi, — kas sunkiau, kas 
lengviau. Tiltas toj vietoj, kur 
nuvirto keleiviu vagonas turi 
apie pusantro metro augszczio. 
Vandens buvo 
vietoj jau 
Virsdamas vagonas 
dar dvi platformas, 
angliais, antra

stoczin.

ka kožnam žmogui, o kada du
sios taja suma, tai atyduos sa
vo bizni darbininkams. Ana 
diena iszpilde savo prįžadeji; 
imi, nes (lasidirbo du milijonus 
doleriu ir pavedi*
bizni del keturiu darbininku.

12,234 merginu turinezios po 
15 metu yra apsivedusios.
Washington, D. U. — Pagal 

silrasza g 
tai Amerike 
merginu, kurios 
vyru turinezios tik po 15 metu 
amžiaus. Isz tuju 82 vaikai ir 
499 merginos turinti po 15 me
tu pasiliko 
lioms.

;yventoju 1920 mete, 
randasi 12,234 

isztekojo už

ueiszt irptu i’' 
Radinio

kimszes staezui 
bet ketina būti

‘4 no
tai nio*

leidžo

13,000 auks. 1 fotogra- 
Isz Ramy- 

olas paszto aritsphndu maty
ti didelis medžiokles progre
sas: sausio menesi iszpleszta 13 
laiszku, vasario'— 3, kovo — 
35, o balandžio vien tik pirma 
diena — 
buotasi, kai paszto virsziįlin
kas, p. Sruoga,

renti 1526 svarus, 
turėjo daug 
pritraukė prie 
mi priversti ji nuszauti.

4 11 lt I r/ • 111/1 1 1 U CJ 1 1 

dantimis. Dalis kūno susideda 
isz kailio o dalis isz žuvies žie
ves.
Aplaike liuosybia nuo krame

les bobos.
Shamokin, Pa.

Szolata, lėtas žmogeli 
damas nukensti ilgiaus neval- 
ninkystes savo name, nuolati
nio kramtimo ir bjaurio pasiel
gimo savo moteres 
skunda ant persiskyrimo 
aplaike. Jojo paeziule teip my
lėjo Edwa.rduka 
kožna diena pasveikindavo ji 
su torielkoms, peileis, puodais 
ir kitokeis namineis rakandais, 
o reike žinoti, jog paeziule pa
taikindavo gerai. Žmogelis su
džiūvo ant 40 svaru per szeszis 
menesius ir visai net(‘ko svei
katos per savo bobeles pasiel
gimą.
Nužudė kudyki idant jam bu

tu geriau danguje ne kaip 
ant žemes.

Boylestown, Pa. — Mrs. Ali- 
cije Hallowell, 
savo keturiu metu sūneli, už
duodama jam truciznos. Laike 
teismo sudžo užklausė josios 
del ko atėmė gyvaste savo vie
natiniai kudykiui?

į Mot ere su aszaromis pasako, 
jog turėjo dirbti ant užlaikimo 
save ir kudykio, o negalėdama 
jojo- pridereneziai 
kada apleisdavo narna, nutarė 
jam atimti gyvastį idant ne
kentėtu žemiszku nesmagumu, 
nes danguje jam butu daug 
smagiau.

ilptipa, kuri negali užaugyt 
vieno kudykio ne turi moti- 
niszkos jauslos. Yra tojau mo
tinu ka turi po keliolika vaiku, 
nemanydamos apie jokia sun
kenybių iszauginimo vaiku 
dirbdama sunkei ant juju už- 

I lai kimoko ant senatvės turi isz 
nes vaikai pa-

mato nieko blogo, 
ma jaunas pajėgas 
elgti kaip ir jaunos merginos. 
Sudže nubaudė ja ja 50 doleriu 
ir užmokėjimo kasztu.
70,000 be pastoges per iszsilie- 

jima upes.
New Orleans, La. — Per isz 

siliejima Mississippi upes, vai 
stije Mississippi ir Louisiana, 
neteko pastoges 70 tukstanezei 

Raudono Kryžiaus * 
drauguve suszelpineja apie 40 
tnkstanezius szeimynu. Valdže 
nutarė si mist i 
tuju žmonių.
Amerikas paskolino Rosijai

187 milijonus doleriu, Bak- 
metievas visus praszvilpe. 
Washington, 1). (’. — Ant 

pareikalavimo senatoriaus Bo 
rah, prasidėjo sliectva, 
dare teip prasimynias 
kas ambasadorius Borisas Bak-I 
metievas su 187 milijonais do- 
lereis, ka jam paskolino Suv. 
Valstijei ir ne skatiko lyg szio- 
lei nesugražino. |

Badai Bakmetievas sunaudo
jo pinigus savo naudai, o ku
riuos paskolino buvusia minis- 
teris iždo McAdoo, po prezi
dentu Wilsono. Kaip nekurie 
tvirtina tai msiszkas ambasa
doms sunaudojo tuosius pini
gus ant nupirkimo sau žemisz
ku locnascziu.

Apie taja paskola, tūlas ru- 
siszkas popas iždave slaptybių 
del senatoriaus Borah.

Dingo a įnori k on i szk u dole- 
niku milijonai laike demokra- 
tiszkos administracijos, kož- 
nas prikimszo masznas ir tik 
dabar iszejna kate isz maiszo. 
Kad žmonis viską žinotu, tai 
kiltu czionais dydelis sumiszi- 
mas.
Motore sužeista per eksplozije 

kiauszinio.
Joliet, Ill. — Mrs. John 

O’Brien isz Plattsvilles, kaip 
rodos neteks akies isz priežas
ties eksplozijos kiauszinio ku-Į augia, žino kiek juju motynele 
ri iszvire kietai. Motore likosi paaukavo sveikatos ir darbo 
paisei, apszutinta. | ant juju iszauginimo. .

naszleis ir nasz-

žmonių.

paszialpa del

paisei apszutinta.

Edwardas 
s, negale-

innesze 
kuri

jog konia

ka pa- 
rusisz-

to džiaugsmu,

naszle, nužudė

prižiu reti

Pati turi pirmybia už motina.
Los Angeles, (’alif. — Sudži* 

Summerfield ana diena nus
prendi*, buk pati turi pirmybia 
už motina ir paliepė Harry 
Eorst, bankieriui, mokėti savo 
paežiai po 50 doleriu ant užlai
kimo.

Nesiiprat imas 
kylo isz priežasti(*s 

bosavimo ’ ’
gyvenimas tosios po- 

bet nuo ka-

szeimy noje 
pen irszi- 

uoszves. Isznio “ 
p radžiu 
reles buvo saldus, 
da apsigyveno motina vyro po 
pastoge*, kylo velniava, ir “dvi 
kates neturėjo vietos po viena 
pastogių.” Ant galo paeziule 

vyrui, ar jojo 
apleisti pastogių 

negalėjo ap
klausinio atsa-

Ant 
paša ke

kanezei ir 
suaugtas vyras

staezei 
motina, turi 
ar jiji. Vyras 
svarstyt tojo

užmirszo, jog yra 
ir paeziuotas. 

Na ir t ra irę stojo sude.
Sudže SunįpiciTield pasakė: 

r W f « m

“Vyro prideryste del savo pa- 
czios yra pirmutine ne kaip del 
savo motinos. Pirmiause turi 
rūpintis užlaikyti savo paezia 
po tam stengtis prigolbeti savo 
tėvams.”

k\
Auka pasiutiszkos prohibici- 

jos.
Pa. Jonas

Acziukeviczius 
aresztavotas už

atmena pasekmingai atejte,
London. — Ana diena pribu

vo isz pūsliniu Bornojo, A tri
ko, motore, kuri yra praminta 

Slaptinga Morą”.
Sultonai, karalei ir valdvto- 

jai daugeliu afrikoniszkii skly
pu jeszkojo josios patarimu ir 
inspejimu apie praejte ir atej
te. Slaptinga Morą kalba dau
geli kalbu ir angliszkai.

Gyme Australijoi ir apsive-

konia po visa 
galo pribuvo iii

4 4

de su szkotu Richardu Rowe 
po tam keliavo 

ant gsvietą ir
Angliję.

Josios inspejimai iszsipilde 
visados, atrado daugeli slap
tingu
paskutinių 
lyg paskutiniai dienai.

turtu ir iszpranaszavo 
kare

Ilarrisburg,
Acziukeviczius, 45 metu senu
mo isz Georgetown, mire ezio- 
naitiniam ligonbuti isz persi- 
gandimo už peržengimą prolii- 
Ijicijos tiesu, 
likos neseno i
turėjimą samogonkos ir turėjo 
stoti ant teismo net in vaistini 
suda llarrisburge. Vargszas 
teip persigando laike teisino, 
jog apsirgo ir likos nuvežtas 
iii ligonbuti ir po keliu valan
dų mirė.

Mirusia paliko paezia ir do
vinis vaikus miesteli jo George-
town.

Sztai ka pasiutiszku prohibi- 
cije padaro: atome žmogui gy
vastį, pati pasiliko naszlo, o do
vini vaikai ąįei^įukais.

• •

švieti sz k a

TRUMPOS ŽINUTES.
*

vanduo užszala 
per visa meta 
yra karszta.*

r

Alto Crucero, Bolivijai 
nakties laike 

dienos laikeJ O

skrybėlės 
priosz Kristusa 

ka mote-

22! Ypaez gerai dar-

buvo iszvažia- 
ves’ atostogų. La i szk i įlinkas M. 
Kanis tuojaus buvo aresztuo- 
tas ir prisipažino kaltas esąs.

Kiek doleriu pasiseko jam su 
gal sužinos tardy- 
gaila nukentėjusiu

medžioti — 
tojus. T i k 
nekaltu žmonių ir to, kad musu 
visuomene .dar nemoka tokiu 
szunvbiu atatinkamai invertiu-

Teko girdėti
Kam gi reikėjo kelti aikszten

ti.
4 4

tokie niekai — nugi arkli pa
vogė ! ’ ’

kalbant:

maža, nes toj 
prasideda pieva, 

nutraukė 
viena su 

su bagažu, bu
vusias užpakaly. Prieszaky pa
siliko sveikos trys platformos 
su malkomis ir garveželis, nes 
nutrukus kabliui, toji trauki
nėlio dalis pasiliko ant begiu. 
Tomis platformomis ir teletr 
szlapiems ir kruviniems kelei
viams važiuoti keletą stoczin. 
Pakeliui buvo suteikta pirmoji 
gydytojo pagialba. Jei vagonas 
butu nuvirtęs ties tilto vidu
riu, kur upe turi apie deszimti 
pėdu gilumo, tai vargu kas bu
tu iszsigelbejes, nes durys bu
vo uždarytos/ o langai mažu- 
cziai. Maszinistas liko sveikas, 
nes inirto keleiviai, tarp kuriu 
buvo inkauszusiu, negalėjo per 
upe greit prieiti. Pasakojo, kad 
.. __ __________ ______ b ingeros.

Perszove savo seseri.
Naumiestis, Tauragės aps.— 

Szauliu Sąjungos pirmininkas, 
J. M. netyczia nuszove 
Bijodamas intarimo 
ežia miszoves 
kad sesuo staiga 
visftm kam 
pats prisipažino, kaip invykusi 
nelaime. Eina tardymas. v

Del paszto ir telegrafo susisie- ir nlaszj,,jsta.s buvęs i 
kimo su Lenkija.

Isz Lenku Užsieniu Reikalu
gauta telegramaMinisterio

del paszto*ir telegrafo susisie- k 
su Lenkija.

Musu Užsienin Reikalu Minis- 
teris in ta telegrama atsake, 
kad Lietuvos Paszto ir Tele
grafo Valdyba yra pasiryžusi 
nustatyti Paszto ir Telegrafo 
susisiekimą

kimo nustatymo

Moterį szkos
40,000 metu
buvo tokios pimzios, ku . su8jgiekilim SI1 Lenkija netar- 
res nesz.oje szuuhen. inai ar))a kitai kul.iai Va)s.
J Normts sti-us.s yra (h-L ,)ci tan)i,lilll(.lu.jant> )<ni 
dziauses pauksztis, bet turi | - - - — -

tarimas tarp Lietuvos ir Lenki
jos Vyriausybių.

Norints strusis yra di-

mažiauses smegenis pagal sa
vo diduma.

Rymo katakumbai yra

tybei
tik bus invykos politinis susi-

*

580 miliu ilgio; konia .15 piili-
jonu 
palaidota. -

Kiniszkos moteres nesi-
bneziuoje. Jeigu mergina ari vino ir pridaro daug nuostoliu, 
motore geidže iszpažinti vyrui Judovkoje, netoli Grivos palai- 
savo meilė, tai, uždeda savo Įdėta 39 skenduoliai. Nesuran- 
ranka ant-vyro rankos. ‘ — _ • * . .h

krikszcziouiu likos josiu Potvinis Dinaburko apylin-

*

seserį.
kad ty- 

buvo paskelbęs, 
mirusi. Bet

iszejus aikszten

darbininkams dvdeles 
algas (?) Bet karta bolszevi- 
kai gave in savo nagus ameri- 
koniszkus darbininkus, pasi
elgs su jeis avsziau ne kaip se- 
noviszkuosia laikuosia Sibiro. 
Neklausykite tokiu agitatorių, 
kurie jiims prižadės aukso kal
nus ir milijonines algas bolsze- 
vikiszkoms bumaszkoms.

LIETUVIAI!?
Gegužes 27 ir 28 d. subata ir 

nedeldieni, visi Amerikos lie
tuviai, yra szaukiami Tėvynei 
Lietuvai in talka.

Amerikos
dienomis padės pamota Lietu
vos valiutai, saviems lietuvisz- 
kiems pinigams. Tai bus ------
Aukso - Sidabro Fondo Dienos.

prirengkimo dovanas, 
ali - tai lai aukoja aukso 

pinigus ar daiktus. Kas negali 
auksu, lai aukoja sidabru, 
daiktais, ir pinigais. Bet visi, 
esantieji darbo metuose vyrai

lietuviai tomis

Visi 
Kas g'

lai

VHclULICJl Aleli ID/ IUVIUU3V V J 1 <141

Sudegino 3 nigerius ant laužo. ir vaikinai, moters ir mergi.

Myne inir- 
szusiu žmonių susidedanti isz 
500, sudegino ant laužo tris 

užklupo ir su- 
kanovoiko 17 motu balta mer-
gaitia Eula Amsley, kurios su- 

lavona rado arti

nigerius kurie
kese.

Dauguva szimet baisiai pat-
’ czionais. Myne žmonių užklupo

■ i I į

ranka ant^yyro rankos. ‘ da 150 žmonių. Nuskendo claup 
Nekurtos turtingos motore- gyvuliu, nuneszta daug namu, 

les neturėdamos ka veikti, Nuostoliai siekia 100 mil. lat. 
mausto, ka cze iszmislyt idant rnb. Kalkiniu geložkelis, apie 
svietas joms gėrėtųsi. Sztai ana 7 varstu ilgio apsemtas vande- 
diena koke tai Miss Peyre isz nio, kurs ji baigia plauti. Vcža- 
Nc>y Ybrko, davė sau pritaisy- ma skubiai žvyro maiszus ir 
ti prie c^pvoryku sidabrinius dedama aut begiu, kad nonų- 
varpeįįųs idant girdėtu kaip nosztu. Panaszus potvyniai 
ejna išliežią. — Nieko tokio nors netaip smarkus buvo VU 
stębotiuo, juk ir karves turi tobske, Polocke ir Pridruisko

pjaustyta

ant kalėjimo, atome raktus 
nuo szerifo, isztrauke nigerius

(Y . i •° ir sudegino.
Ant rytojaus f arine ris rado 

pakarta ketvirta nigeri ant 
stulpo, kuris buvo brolis pir
mutinio isz sudegusiu nigeriu.

ti prie c^vorykii sidabrinius dedama apt begiu, kad nonu- 
varpgUus idant girdėtu kaip nosztu. “
ejna išliežią.

varpeli ąiit kaklo idant at- (70 varstu aukszcziau Dina- 
r burko.) ,kreipti afyda jmt saVes! j burko.)

*

motas suvalgo 400,000 jaueziu; 
1,600,000 aviu; 500,000 vcrsziu; 
700,000 kiaulių; daugeli pauk- 
szcziu ir ižgcfo 9,800,000 mili
jonu galonu pieno.

Londono gyventojai kas

vis su do vai
1

nos yra praszomi aukoti nema<« 
žiau, kaip po sidabrini doleri, 
gi visi vaikai - nemažiau kaip 
po 25c. Į

Visi, dideli ir maži, neszkime' 
ir paduokime auka patys.

Visi, visu partijų, visu tikei 
jimu, visokiu pakraipų, viso
kiu tautu, by tik jaueziasi Lie
tuvos vaikais, 
nomis.

Visi lai nesza savo dovaneles 
in savo kolonijos nuskirtai

r

Visi aukotojai bus Skaitomi 
Lietuvos kūlėjais.

Visi bus užraszyti Lietuvos 
Valstybes knygose.

. Visi gaus paliudijimus, kad 
isz ju auka buvo priimta.

Visi Lietuviai in Talka.
Tėvynė Szaukia Jusi 

Lietuvos Atstovybe Amerikoje,

savo 
vieta. *’ 4

• ••
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Prohibicije da 
rugepjute mirties, 
vargo ir visokiu nesmagu atsi
tikimu žmogiszkam gyvenime. 
Lyg sziolei daugelis szandijo 
isz prohibicijos, bet jeigu dii’s- 
tolosim kiek per jaja žmonis 
nu konto, kiek staigu mireziu, 
beproeziu ir t. t. tai kitaip pra
dėsimo apie jaja maustyti. Tie
jei, ka patis iždirbineja trn- 
cizna (daugiausia žydai) ir 
kitus girdo, yni verti pakabini- «ino ant szakos.
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lėtu būti arsziau.
tėvu, geriau del
Duktė, ar sūnūs, kurie ne ndf’i 
klausyti tėvu, ypatingai jeigu 

geidže užvesti savo val
ant doraus kelio ir nuo 

ižgililbet — geriau

> s

Goriau del 
visuomenes.

PRIEDERME BALSUOTI.

Balsuokime už tuos, kurie yra

SAULE
_ _ ______' .<•***

SZVENTABIS 3ZALTINI8. I įprtndagiai su juomi apsiėjo, 
bęt jis niekad neiszejo isz kan-

Ministoris darbo Davis sako, 
buk neužilgio užojs dydele per
maina Suv. Valst. nes bedarbe 
dings, o užojs gerove po visa 
sklypą. Kasikius dirl--. fabri
kai aplaikys daugiau užkalbi
nimu, žodžiu, visosia szakosia 
vertelgystes nžejs dydele gero
ve.

analvstas 
žmonių bu-

Garsingas psicho 
(kuris iszt iri n ėja 
dus) kalba, buk kožnas žmo
gus yra insim\ loja - 

Pirmutine
m <t\ i mo- 

motere, tai 
yra. motiniszko budo, kuri pa
silieka jam teisinga lyg smert, 
o antra, tai motore kuri jam 
priduoda karsztumo ir smagu 
gyvenimą tik tuomlaik.

tokiu mo-
yra užganady-

t eros.

Daugelis randasi 
teriu, kurios ne 
tos dviems vyrais bet szimtais.

Vienam angliszkam lai k ra sz- 
tije Skulkino paviete, kur ran
dasi daugelis Lietuviu, užte- 
ininom jau kelis kartus straips
nelius lictuviszkoje kalboje. 
Gal tiems

lietuviszkoje

szaukimus talpina Iii i 
angliszkam laikrasztije yra per 
sunku paraszyti in “ 
redakcije idani patalpytu tuo- 

straipsneliu, o gal jiems 
nukristu karūna nuo galvos jei
gu papraszytu iždavystes idant 
patalpytu 
naudos parapijos 
davysta patalpytu už dyka.

Nanjauses tokis straipsnelis 
likos patalpytas ana diena o 
kuris sziteip skamba, be jokios 
permainos:

“Visi nariai Ausros Vartio 
Kapiniu yra saukeni, panede- 
lyj 8, Gegužio pribiti išryto in 
Kapines dirbi, nes daug reiki 
Kas padaryti: išrinkti akme
nius ir Tvora aptaisyti, Kuarie 
neatviks i darba, turės mokėti 
ant lotu bausme nuo $3.00 iki 
$5.00. ’ ’

Žemiau seka paraszas klebo
no. Ar tai guodotinas klebonas 
parasze toki straipsneli ar an- 
gliszki darbininkai teip susta
tė ta j i atsiszaukima, 
no.

kurie tuo®ms atsi- 
\ i >zkai

Saules >»

sius

straipsnelius del
kuriuos iž-

tai neži-

tai , —- .d

Czikage atsirado drutuolis 
Murks Orlando, kuris turi teip 
dnitus žandus ir dantis, jog 
dantysią gali laikyti kalviszka 
priekalą sveronti 200 svaru. 
Orlando rodosi teatruosia, kuri 
atlanko tukstanezei žmonių gė
rėtis isz jojo nepaprasto drū
tumo. Tukstanezei metu adgal, 
musu protėviai turėjo naudoti 
žandus ir dantis ne tik del su- 
kramtinimo maisto, bet ir apsi
gint nuo neprietelians. Isz to
kio drūtumo galima pasigirti, 
bet jeigu Orlando turėtu tiek 
pajėgu smegenysia, tai in die- 

garsingu žmo- 
.-z........ .. iszmintis dau

giau ženklina, ne kaip fiziszkos 
pajėgos.

na 
gum.

pasiliktu
Szmdien

Sztai kokiu tai žiedeliu turi
me Mziam dvideszimtam amžiu
je. West Bostonę, thimoczius 
snde, turėjo dukteria, bet jau 
josios neturi. Noisztekejo, ne
pabėgo, nes da arsziau atsiti
ko su jaja, nes neteko josios 
ant amžių. Mergina imrejo isz- 
ejt vakare in miestą. Tėvas ne- 
pavelino, ba dukrele nenorėjo 
pasakyti kur iszejna. Mergina 
nuėjus ant virszaus, užsirakino 
savo kambarije, paleido kulka 
in smegenis ir atliko. Sztai tau 
džiaugsmas,...

Teisybe pasakius, gal ir ge-
finu kad teip atsitiko, nes ga-

tėvai 
kus 
prapulties
kad ju visai netenka. Tuomlai- 
kinis skausmas yra lengviau 
paneszti, kaip skausmas sųmai- 
szytas su sarmata ir panieka 
per visa gyvastį, kurie žmogų 
da iii kapa instume.

muiris prilankus.
Ateinanti Utariiinka

Gegužio (Mojaus) invyks rin
kimai kandidatu in vakjiszkas 
vietas. Szalyse, kaip Suvieny
tos Valstijos, kiekvienas pilio- 

kartu ir prie- 
vinki urnose,

16 <l.

Musu Vięszpąįą,, įduodamas, trybes. Jis ramus ir lėtas kaip

sunkus pra
laikė,

del laikraszeziu sunkus laikai. 
Turime knigosia tokiu skaity- 

kurie yra užsivilkia su 
prenumerata, ir nenorime laik- 
raazczio da sulaikyti, bet ir ne
žinome ar tiejei geidže skaityt 

Todėl meldže- 
praneszti, o mos da 

palauksime koki 
darbai, liepas i gerins, 
tvirti, jog musu skaitytojai 
uores mus nuskriausti.

Nok oriems yra 
te by r i am 

užėjus anglekasiu struikul, o ir
gv veninias

t
tojll,

ir tolinus ar ne.
me mums

laika, pakol 
o esami 

ne

dirckto- 
sveikatos Pi lu

tosios nuomones.

sako, buk

Daktaras Spencer, 
ris miblikines 
delfijoi, yra 
idant valdže kagreieziause pa
gerintu prohibicijos tiesas, nes 
kitai]) visuomeniszka dora pra
puls. Dr. Spencer
prasižengimai padidėjo tūks
tanti procentą daugiau. Driek 
tam atejnanti gentkarte pavirs 
in pusgalvius beproezius, idio
tus ir kitokius besmegeninius 
prasižengėlius.

Gary, Indianoj, valdže sta
tys dydelia ligonbute del paik- 
szu, kuriems munszaine atome 
protą, kitosia dydesniuosia 
miestuosia priglnudos del paik- 
szu pripildytos, vargszu namai 
teipgi pilni, 
pasileidusiu moterių ir mergi
nu teipgi pilni.

Dr. Spenceris yra tosios nuo
mones, jog valdže privalo duo
ti pavelinima ant iŽdirbimo 
geresnio alaus ir vynu o tokiu 
bu du apsaugos 
daugelio žmonių.

kitosia

o klosztoriai del

gyva st e s del

o ■iiiiiiii** w i ||M> , r HM■

Su tais protestoniszkais 
dvasiszkais tik nemaža beda, 
kaip tai atsitinka visosia daly
sią Ameriko 
Sztai paskutinis 
evangeliku vokiecziu 
riaus Henrik io Brockman, 48 
metu amžiaus, kuris atsilanky
davo lankei pas savo gera pa
rūpi joną in Crista) Falls, Mich, 
ir pas juos užsinakvotlavo.

Toji szeimyna turėjo asztuo- 
niolikos metu 
Ii a.
kamba ris 
dukreles kambario 
laipsnio, o teyai 
mai.

Pastor i s neslėpdavo grusziu 
pelenuosią, bet kaip matyt svi
lino padus prie patogios pam
pi jonkos ir daejo lyg to, jog 
abudu pabėgo in Chicaga kur 
likos šuymti per palicije. Pas
tovis turėjo paezia ir du vai
kus. Sudas nubaudė “dievo
baiminga

tais

laikas nuo laiko, 
szkandalas 

pasto-

patogia dukre- 
Ir reikėjo, jog kunigužio 

radosi szale tosios 
ant antro

gulėdavo že-

ganytoja dusziu y y 

ant 200 doleriu ir meta in kalė
jimą. Ant to nepasibaigė, nes 
valdže dabar ji paėmė in na
gus už peržengimą Maano tie
su, kurios uždraudže iszvežti 
mergina isz vieno valstijaus in 
kita. Kada szerifas atvažiavo 
pasiymti kuniguži, tasai novos 
nuėjo ant virszaus pasiymti 
kalnierelius, paleido kulka in 
krutinę, atlikdamas ant vie
tos. — Ka daryt, ir szventiejei 
prasižengė!

ant

Va 1st i jos i a

yra 54,304,-
L

Suvienituosia 
randasi pagal paskutini sura- 
sza 105,710,620 gyventoju. Vie
tiniu baltu yra 81,108,161; gy- 
me kitur balti 13,712,754. Mieš
ti szku gyventoju
603; vietiniai balti 40,263,101 
o svetur gy mia baltųjų 10,- 
356,983.

Terp 1910 ir 1920 isz sekaą- 
cziu sklypu pribuvo ūkininku; 
Lenkijos 10,124; Vengru 3,294; 
Italu 7,647; 
landų 1,794.

gymiu

Rusu 6,595 j Ho-

' SKAITYKITE “SAULE”

lis turi tiesa o 
derme dalyvauti 
balsuoti už kandidatus ant val
dininku ir, tuomi prisidėti isz- 
rinkime valdininkus. Kiekvie
no pilioozio szvonta priederme 
balsuoti, bet balsuoti vien tik

kad . mums lonjįyriiii eiti pra
vestu keliu, negu' patiems ta 
kelia susirasti, paliko ji pažy
mėta savo jzirdiės jirauju. Pa
žymėta neiszdildohiaih ženk
lais.

Kad išmoktu inriei riusižoini-

negu' patiems ta

nimo, gimė gyvuliu tvartelyje, 
žmonių apleistas, tik yargszn

i

f

p i e m e nei i u pa ga r bin ta s.
Jis taippat konto neturtą ir

Isz tonai atliko

avįiioiis; grilop, jo žaidimas su Į
♦ • 4 * ' •>Cv • . * v

a t-
mumis nei viena, neinžeis.

iurek saves, Toli“ —
“o tu uba-

— kreipdamasis in Jezu 
, arba asz tave 

apdaužysiu gerai. Eik!“
Tada Jėzus, “paniekintas ir 

atmestas“ pasitraukė su asza- 
romis akyse ir su noapsrikomu 
skausmu savo szirdyje. Vaįke-

“Zi............
sake būrio vadas — 
guti ’ ’
— “eik szalin

! F

PADĖKAVOJ1MAS UZ 
PATARNAVIMA

--------------

Juozas Vieša isz Scrapton, Pą. kuris pirko laivakorte 
i? dare pasporta “Vienybes“ Skyriuje,

Juozui Šiniauskui isz Rotterdamo ir liepe kad Siniauskas 
nueitu in “Vienybes“ ofisą ir padėkavotu už taip irian- 
daga ir gera patarnavima.. Padėkavone yra užtai kad J. 
Viesas buvo gerai New Yorke patiktas, pei*' “Vienybes“ 
ccntarali ofisą visokup aprūpintas, palidėtas1 ant laive

• 1812 N- Ma^ 
Avė. atsiuntė laiszka $avo draugui Scrantoniecziųi

ofisą ir padėkavotu už taip rrian-

f

už gerus,' dorus ir atsakanezius 
in valdiszkas vietas žmones. 
Jeigu neatsižvelgsime iii tinka
mumą bei 
suodami mes 
žmogų iu valdiszka vieta visai 
netinkanti ir nedoru, kuris sa
vo nedorais darbais gali at- 
nesztį miestui bei valstybei 
(|aug blogo o kartu ir mums 
patiems. Todėl balsuojant rei
kią pasistetigti pažinti ar kan
didatas už kuri mos rengiamos 
balsuoti ar jis yra tikrai žmo
gus geras, 
vien tik isz

dora žmogaus bnl- 
galime iszrinkti

žmogus doras nes 
doru valdininku 

galime tikėtis geru ir naudin
gu szalei, valstybei ir mums 
patiems darbu. Apart to mums 
Lietuviams reikia atsižvelgti 
dar ir in tai kad tie žmonos už 
kuriuos mes balsuojame butu 
priotoliais musu 
viii. Darykime
isz suomonos. Kuris isz kandi
datu yra žmogus doriausias ir 
kuris yra prietelingas musu 
tautai mes galime sužinoti arba 
patys jeigu juos pažystame ar
ba per kitus lietuvius kurie yra 
daugiau apsipažine su politika 
tad reikia pasiklausti. :

Balsuojant už vietinius mies
to valdininkus 
atsižvelgti in

kaipo Lietu- 
sau prietelius 

isz kandi-

visados reikia 
vietinius reika

lus ir apie padorumą bei tin
kamumą valdininku mums lie
tuviam reikia teirautis pas 
vietinius lietuvius vadus bei 
veikėju^ arba klausyti patari
mo lietuviszku laikraszeziu. 
Žinoma, ta pati galime sakyti 
bei taip pat privalome pasielg

ti balsuojant _____...___už valdininkus 
ir angsztesniu vietų, 
balsuojant už 
kongresmenus.

kaip tai
senatorių bei

Balsuojant už kaneudata ant 
senatoriaus mums lietuviams' 
reikėtų nepaihįr^zti musu tau
tos prietelio George Wharton 
Pepper. Senatorius Pepper jis 
vra laikinai 
paskirtas in 
sylvanijos vietoje mirusio Pen- 

Jis yra žmogus visais 
ton

gubernatoriaus 
sonata isz Penn-

rose. J is v ra 
žvilgsniais prakilnus ir 
vieton atsakantis apart to jis 
yra lietuvių prietelius. Nors 
jis yra epįskopohi tikėjimo bet 
giliai tikintys ir dievobaimin
gas žmogus. Todėl ir asz patar- 
cziau, kad balsuojant ąnt se
natorių George \V. Pepper.

J. K. Pilietis.

« f

Bulvių turime apie tūks
tanti sztamu, bet tik kelios yra 
tinkamos del valgio.

ATSAKYMAI.

badu Egipto.
pokszczias kelionę in Judėja. 
Koki gražu paliko pavyzdi sa- 

gyveniniu Nazarete. Jis te
nai gyveno, kaip lelija klonyje, 
užsislepos nuo žmonių, jiems 
nežinomas, bet labai ajerai ži
nomas Visagaliam Dievui!

O kad Jis buvo 
mums pnnaszus, iszskyrus nuo
dėmė, tai Jis kentėjo, kaip

v o

visame

liai, del kuriu Jis apleido savo 
sostą ir karalyste, kad juos at
pirktu, Ji paniekino,' o jie be 
Jo negali būti iszganyti.

Kada jis užsimasteą grižo 
namo

JIH 
.. -|,s . žingsnius paskui

ka; o czin mažutis 
paskui Ji.

lengvųs 
Atsjsu-

iszgirdo
save.

Tolis bėga

i i Neverk, mažas vaikeli ? TJis
mes keneziame ir mus žeiniszki tarė geraszirdis Tolis, npsiĮca- 
pasiilgimai ir nuliūdimai buvo 
Jam gerai žinomi.

Viename 
m i estei y je, ža i d e 
ir pas mūs jie žaidžia, 
prisidėjo ir V. Jėzus, kad pa
mokytu mus, jogei neprivalo
mo būti pilni savymeiles, bet 
privalomo rūpintis, kad dau
giau malonumo suteiktame sa- 

draugams, ne kaip patis

v r t • • •Sirijosmažame
vaikai, kaip 

Prie j u

neV(k 
sau.

Viena karta vaikai žaidė 
prie szulinio. Jie dirbo isz mo
lio paukszczius ii* gyvulius. Jė
zus nulipdė mažus žvirbliukus 
ir liepe jiems lėkti. Tuojaus tie 
pakilo oran ir, pasisukinę ap
link vaiku galvas, nulėkė taip 
toli, kad ju jau daugiau negali
ma buvo matyti.

Tuomet mažas 
kis Judas suriko: 
burtininkas!“

girdedąma szauksmus
Sku-

raudonphm- 
“ Raganius, 

Vaikai užpuolė 
ant Jo, muszc Ji, parstūmė Ji 
in purvyną, spardė ir apdraps- 
te Jo veidą dumblais. O Jo mo
tina,
‘‘ Raganius 1 8zalin Ji I 
biai atėjo prie szulinio ir tenai 
pamate savo 
purvais i
himnas irmiekinanias Jis buvo 
mažu vaiku, kuriuos atpirkti 
Jis nužengė isz dangaus. Skau
smas, kaip kokis asztrus kar
das pervere tas 
szirdi.

Szulinys buvo 
lota žaishl 
augszti paimu

• sunu, apmėtyta 
ir apdraskyta. Kei-

h
reginys jos

vaiku numy- 
vieta. Ten augo 

medžiai, kuriu 
pavėsyje vaikai žaisdavo vasa
ros karszeziams esant. Ir žie
ma jie dažnai tenai bėgiodavo 
nuo medžio prie medžio vienas 
kita gaudydami. Dažnai ir Jė
zus, mažas būdamas, tenai lan
kydavosi pažaisti. Bet po to 
atsitikimo su molio žvirbliais, 
Motina prasze Jo daugiau te
nai neiti. Jėzus klausė jos ir 
pasilikdavo visados prie jos.

Vienok nekuri gražu gegužes 
ryta Jėzaus globojas szv. Juo
zapas pasiuntė in miestą nu
pirkti vinių, kuriu buvo reika
linga. Grįždamas atgal, pama
te buri vaiku bežaidžiant apie 
Szv. Szaltini. Jis, norėdamas 
kuo nors prisidėti prie iszgany-
Szv. Szaltini.

bindatnas Jozu už kaklo — 
jie yra pilni puikybes ir nie-“jie yra pilni puikybes jr nie

kina kitu$, nes jie turtingi, bet 
neverta in tai kreipti domos. 
Nepaisau ju; asz žaisiu su ta
vim, nors jie man už tai ir isz- 
metinetu.”

Jis pabueziavo Dieviszkaji 
Kūdikėli ir vaikszcziojo su Juo

Ji pagerbdavo ir 
kada sutikdavo

Tolis užmirszo

ir visuomet 
sveikindavo 
ant gatves.

Po 25 metu 
savo kūdikystes draugus ir be
veik nemasto apie neturtėli 
vaika, kuri jis ramino. Jis pats 
buvo gero vardo žmogus, pla- 
cziai gerbianuis. Jis beveik 
kasdien buvo kelionėje. Buvo 
jis turtingas pirklys, apsive
dęs ir turis vaiku. Būdamas 
Jeruzalėje per didesniąją 
szvente Viena petnyczios diena, 
jis iszgirdo riksmus, keiksmus 
ir dideli susigrūdimą gatvėse. 
Jis ėjo patirti, kas per priežas
tis ir klauso 
žmogaus, 
traukia.

vaiku.
per

szalo stovipczip 
kur ta visa minia

Ant Kalvarijos, nukryžiuo
ti tris nusikaltėlius 
žmogus, “ 
tis, kuris, kaip pasirodė, gar
sina save karalium ir yra pikt- 
žodžiautojas. Už tuos dalykus 
iszgavome nuo Rymo guberna
toriaus leidimą ji nukryžuoti.“ 

“ — tarė pats 
Asz turiu eiti ir

nepažinstu asz jo. 
galėtu Imti?“

Jis seke paskui minia gatvė
mis, kurios buvo taip prisikim- 

kad vos tiktai apie • i r*”! N • • i
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— atsake
Nazarie-

“Nazarieti ? 
sau Tolis. — “ 
taippat pamatyti ar kartais 

Kas tokis

szusios, kad vos tiktai apie 
penkta valanda Tolis pasiekė
Kalvarija.

tėrp dvieju žmogžu-‘t T" * 

džiu pamato
Tenai

džiu pamate jis ant kryžiaus, 
visa apdengta žaizdomis ir kir- 
cziais, 
ežiais.
vertos vinimis
isz visu jo kūno žaizdų, Naza
rieti.

“Ne; jis ne isz tu, kuriuos 
asz pažinau“ — tarė Tolis su
drebėjęs. 1

apvainikuota erszko- 
Jo rankos ir kojos per-

kraujas teka

drauge su visu bagažu. Jis džiaugiąsis kad turėjo puikia 
keione ir pataria visiems važiuoti in Lietuva per “Vie
nyta” nes kaip New Yorke, taip ir visoje kęlioneje jokios 
bėdos neturėjo. (Pasiraszo) JUOZAS VIEŠA.

kad keleiviai kurie važiuoja LietuvonIszl ikruju taip yra, 
per “Vienybe” negali susitikti j<u jokiu keblumu. Dėlto 
kad “

Vienybe”
\'ienvhes“

taip kad lengva kiek viena 
\ieta kur reikia užsimokėti taksu,

ofisas randasi prie laiviniu prieplaukų, 
keleivi pąlidėfL !nuvesti in- . ........................  '«■ ,■ ♦ , «. A

aprūpinti su nakvine
J
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ir visais kitais reikalais. Tad kurie tik rengites trumpu 
laiku keliauti Lietuvon, 
Agenturo, ar in centrali ofisą ai 
vienoda patarnavima.
patartina kad kreiptumetes, ar laiszkais ar ypatiszkųi in 
Scrantu skyrių, 
kites tiesiog in

, Mvisi kreipkitės prie
• in skyrių, vįsur gausite 

Kam yra arcziai ir pakeliui, tai

I 4 Vienybes *

o kas manote kad ten neparanku, kreip- 
cenfra. I

Liepos menesiais plaukia dideli ir grgiti aivai ir daugelis 
žmonių stengėsi kad ant ju gauti viela, tai manantiems 
tuose nienesiose
tuojaus raižykite mums lajszkus, o mes nueis’ime ir už- 
ihikysitne jums tinkamus, treczios ar antros klesos kam
bariukus, kur smagiai keljausjte kuomet isz kalno užsi
sakydami, gausite geresni kambariuka. —......—
platesniu jnformaeiju laiszkais.

Dabarte Gegužio, Birželio ir

keliauti patariam ilgai nelaukti, bet 
mums

VIENYBE
Centrais Ofisas 

" ■' ’T

193 GRAND ST.
BROOKLYN, N. y.
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T linksma
SKAITYK SZIA NAUJIENA, 
JI DAUG LAIMES NESZA, 
DEL JŲSU"■ SVEIKATOS 
SALUTARAS LIGAS PESZA.

Ka tik pagerintas—- Sustiprintas ir praplatintas 
savo budais del daugeli visokiu Ilgu iszejd SAt U T ARAS 

džiaugėsi Salutaro Bitterio gerumu dabar gales pasigė
rėti nes yra daug geriau patvarkytas atitinkamoms 
ligom.
ir užsakymus in trumpa Jaika. Reikalaukite aptiekoše,

ll

r*
BITTERIS isz musu cbemiszkos laboratorijos. Kuriė

Teipgi esamepąsirenge iszpildyt visus norus,

o jeigu negausite tai neimkite kitoniszku bet reikalau
kite tiešoį: isz musu. r *

. —* „ - - f

Salataraš Drug & Chemical Co.
1701 S. HALSTED ST. Dept. 15. 'CHICAGO, ĮLL
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NAUDOKITE
AtxJudM Cwlvo*

^NAĮJDpKITE.

NAUDOKITE
i s a ujfcrtr Juo* ?

NAUDOKITE

i*Mi t
Slėniui?Ar Jip Plaukai^.

NAUDOKITE "2
Ar Jus Norit© Apšaunu 
.1 • x;_ 

Ūil&ikymui savo plaukų graliai® ir tankiai* /
NAUDOKITE

Užlaikymui ^alvo*. odo» avraluu ir k»ari*i
NAUDOKITE

- i m * < i; 1 * i i' ■
auti vit’oso aptfckoso no 65c. boat?, arba tiesiog 
ISdirbėja l>pr {>uAųi už 75c. boukp.

F. AD. RICHTER & CO. u 
3rd Avė. <5k 3Dth St. Brooklyn, N. Y.

Rųffl js galima gau
, iŠ i$<X

Tuom tarpu nukry- 
žuotasai Nazarietis pažiurėjo 
in ji žemyn. Prisiminė, kad jįs 
mate ji 
seniau.
kini plakti. Jis puolė ant keliu 
ir isz jo 
szauksmas:

irio ju dusziu, prasze ^otinos 
leisti ji nueiti tenai pažaisti. 
Jis žadėjo greitai sugrįžti; Sįv,
leisti ji nueiti tenai pažaisti. ir jo malonu žvijgsni 

Jo szirdis emc smar-
-7
V, i i X"i'M i ji T * t < t »n’t l y b c x ."X C r & I. i;

Shenandoah.Vilkas 
Nors ] 
“vilko,“ 1 
ti būda smirdanezio szeszko

4 4 lt

pa s i ra sze i psi u Jo u imu 
bet žmogeli turi tuye- 

................ . e “ s 
jog bijojai pasiraszyti po savo 
daneszimu ir paduoti sąvo ąįd-
resa. Tokią pusgalviu svietas 
yra pilnus del kuriu niekas ne
gali intikti.

REIKALINGA AGENTU
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalaujo agentu parduoti ju inarsz- 

kinua tieuog ncBzlotojaips, ,ri,.PigiO8 
prekes. Sempelel dyką!., Madison Mills 
________________ _____________ &d

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda .............. $107.00
In Liepoju,,.,,,,.. $107.00

klnuK tiesog neszlotojains

503 Broadway, New York.

t ♦ • ♦ /«f** * t • t ♦ X ♦ * ♦ 

InPiliava-Karaliaucziu $106.50 
(Wgr Tax $5,00).

Pinigu Siuntimas iii Lietuva 
Žemiausiu dienos kursu.
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Pinigus Lietuvoje gauna ar-
eziausiame paszte laike 25-30 
dienu.

rooklyn, N. Y.

I 

p.
53 Hudson Aye. Brooklyn

Pana leido Jam eit;i ir Jis link
simas tupjaus prisijungę prie
savo draugu, Bet tarp jn buvo 
vaiku turtuoliu, kurie nesenai

_ . *• t 1 Ii H A

buvo, apsigyvenę mieste ir bu- 

žinstąmi. Jis nubėgo prie ma- v 4 t 4 1 ' ’ ‘ i ’ • 1 -I * * ♦
r ' ~ -

žais ir pasakė, kad ir Jis turi

vo Szentam Vaikeliui nepa- 

žo vaiku būrio ir klausė, ar jie
i

leidimą žaisti..
“Bet JA-t- tarė vienas ąugsz- 

tas, iszdidaus veido vaikas — 
;jis yra neturtalją

BetJA

vaikas; jo
yra dailide; jie gyvoim

Į

Mes negalime žaisti iszvieh su 
ubagucifiu.

tęvas
ana to^jo menkoje grintelėje,

, J

“Pažiūrėkite iii jo drabu-
- ,wzjw..kitas -

krutinės iszsiverže 
“Jėzus.

Dabar užgulė žeme neperma-
tomą taihsuma. Žeme sudrėbė
jo. Toli apalpo.

Kada jis atsigavo, jis vis dar 
klūpojo tenai. Nukryžuotojo 
Jėzaus kūnas jąu buvo npnesž-
tas in kapu. Tolis nuseko pas-

■ I 1 i’ F I

ąui, nurodamas paskutini kar
ta pamatyti ir pakalbėt) su tais 
kurie turėjo būti Jėzaus drau-
ta pamatyti ir pakalbėt) su tais

' i |l - ' I ' _ ’ . X MX. V _

gaiš, nes taip rūpestingai ii* su
i t • 1 į _ 1 , i ' i_ f 1 x t x •. x
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LAIVAKOTE2S
IN LIETUVA IR ISZ LIETUVOS 
PER PIUAVA, .KLAIPEDA. 

jUIĘPOJU. HAMBURGĄ ir visus 
kjtus portus. PaPduOdame ant visu 
linijų pagal pigiąus'iąk kompanl-

ir taksu paliudijimus. Labiausia

, f .b

ju prekes. Iszęaunąme pasportus 
ir taksu paliudijimus, l.abiausia 
visame kame ifphipiname atke
liavusius isz kitiv miestu ir szei- 
fnynaa. Keliaukite in J.ieUivu su 
szimtais kitu per. mus, o neturė
site vargo!!!! '

PINIGAI
SIUNCZIAME PINIGUS IN LIE
TUVA ] 
kiais po pilna 
cziausio iszmokejiipo 
kursas kuopigiausiš. Partraukia
me gimines Isz Lietuvos 
piausiame laike.
lukstanezius, užganėdlnslm ir jus 
todėl raszyklte ar atsilankykite 
o nesigailėsite!!!!!

pacztu, teloęrafu ir cze- 
i gvarąncija grcl- 

Aukfįinu

trum- 
Užgan^dinam

Lithuanian Travel Bureau
NEW YORK, N. Y.
» , n *. 9 k.

I

b <i‘

Travel Bureau
i I L . »! *•pagarba nesze kuria in atsilsio 

vieta.
Jie leido paslldilboti, paipa- 

tyti Jėzaus veidą; jie purode 
jpm puoiti in hękuri, narna ir 
pakįapsti Šįriiohp Petro, sū
naus Bar-jono, ,kuris papnsa-

'136 E._42 nd St. (Dept M ).
i.' . t* 51 u f*

V> .
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tyti Jėzaus veidą; jie pnrode ,'x*4 I a . X . e X' M k t 1 a
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paklausti Simono Petro 
7' ’ \ ’ \ ___
kos apie Ježu. Jis tąi padarė.
Po daugelio pasikalbėjimu su 
Apasžtalri jis (ąpsikrik^Ojo ‘' 
visi jo namiszkiai. Gavo, neap- 
kainuojamą tikėjimo dovana
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girdi % Mes rieli/idžiairie, 
au niumis.“

riuižri^Jnrilom
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ndrsl ūpre<^e, ji
s , rf - — n r* r

VYRU Daktaras KOLpivy

Szaliri
t " f 1 ,

“ar 
kad žaistum su mumis

< t w V ,
riavojo vienas 
vaituos, - 
kad kiti vaikai

• 1.3^

‘ w tepi Ž1
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jtata- 
IHIS 
Sib, ’ I ne-

Po (jnągėlio piisįkalhęjijpu su

visi jo namiszkiai
0 iir 

.neap-

pūo Viosžpątįės, ki|ri jis myle-
jo dar Jo nepažiueš.

/

ra vienatinis tarpo Lietuviu Dautaras 

metus, hwalrlasij.igas: Vyru ir Moterių i todėl jas nuodug
niai pažinotai .rfiydo užslnuodinlina, kraujo ir silpnybes 

mus, Ilgas lininio,, Jnvairias ligas pa- 
. Atsiszaukltc ypatisz- 

kftl. ppr lajszkus asz uegydau. Dr. Koler kalbat Ruslszkai 
Otlsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedellomls 9 Iki 2 popiet.

' - * v \ įi K ' • į....... v "ti *; frfąve.

LIGOS Pittsburgh. Jisai mokiriosi Varszavoje, studijavo begljp ,32 
mainu invnh'inu < T i rroo « Vvrii i »♦ 4x-x/lrxl (no m
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ninį pažĮnstyg 
vyrų, abubgnis, nJofceji 
elnanczias nuo neczystumo kraujo.

ir Lenkiszkai.

i U. ’.

.r J ;WL4U, PR. KOLER
H4'4 .......... * »» , I a * J Į
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RAUDONAS KIAUSZINIS. J užraizgytais galais vožeczias...... , b I 
kuriu virszui nuolat, kada tik

Už sniego sidabrinius skati- jis neŽvilgteredavo, 
kus pavasaris pirko daugybe , apyžile svogūnais atsiduodanti 
skaiseziu geliu. j barzda.

Dangaus molynes laszai že-| 
men nukrito tąrp kruniokszliu I 
LriiVlini iarz iiiivi rPo »

viksejo

šiai nevyko. Mintys tokios pla- 
czįds, plhczios ir gražios, 0 ežia 
jobis visoms lyg per hilatės 
skylėje prp žodžiu prasme rei-

A 
>
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8AULE
/ S r *> A t

kukliai isz po lodo žiuri. Tary
tum vaiku, kurie tarpu savy 
žaisdami pasislėpė in jaukias 
vieteles, džiugios akytes.

Laukas susi ra ūke, pair v ne,F B b r

lyg norėdamas ,kaž ka prisi-
minti, kakta ir sziltai lengvai 
atsiduso!

Kur tik radę kur nors kalne
li, upeliai, kartais net keli 

susitarė,
upeliai, 

tarp savos susitarė, kaip žie
mos metu vaikezai su rogutėm, 
linksmai klykdami, savo ir vi
su artimųjų džiaugsmui tuojau 
daro linksmuezius krioklius, 
rudai putoja, taszkosi ir visi 
purvini minksztais pievoksz- 
liais, laibus karklus in žeme 
knodaini, vingiuoja, raivos, su
ka, daro putekszlius 
akmenėliu cziurlena.

Jiems matyt norisi, kad bu
tu ir pavasarinio klyksmo dau
giau butu!

Be to dar naujiena! Ir links
ma! Kalendorius raudonai ro
do, kad Velykos! Velykos? Na, 
tai:

— Aleliuja!
Ir visi placziai, isz viso pe- 

czio, užsimojo 
džiaugsmu klykia:

— Aleliuja!
Niekas neiszkenczia, 

tyli. Nėsucziaupsi 
pagautu lupu, kada isz vidaus, 
kaip isz

ir tarp

pavasario

neini; 
szypsenos

inbrogusios

ežia nutylėsi,

alaus 
baczkos pokszt! kamsztis sząu- 
ti szauja ir gausiai putoja. Kur 

kad vidui taip 
viskas verda, verda ir kunku
liuoja.

Op. pasiszoketi, 
perszoki, vilpszt — apsiversti, 
krust — apsisukti — taip ir no
risi, taip ir kutena.

Tik žvilgterėk! Tarp kiemo 
akmenų, visu mindžiojamoje 
vietoje— ir žiūrėk tiktai smai
la, kaip naujoko ūselis, liesa 
žolele sužibo! Žiba ir neboja, 
kad kaž kieko-sunkusis batas 
jos nenuskrostu? 
iriat!

striokt —

T

Pavasaris,

ežia taip inalo-— Kuo gi * 
niai užkvipo, a?

— Tai tur but geroji, inkai- 
' tusiais prie 

skruostais dėdienė, 
kia, bekopdama szventes pyra
gus, atidarė!
toks skanus 
burnos, 
isz meiliosios dėdienes puses 
gardžiuju szveneziu pyragu 
kvapsniu ežia atnesze. Smagu 
— visa krutinę atsidusti. Boso- 
cziai kvėpuoji ir vis negana...
Visi laukai apsirpo tuo kvapu.

Ak toji dėdiene su savo gar- 
džiaisiais pyragais, sakau tik
tai!

peczius liepsnos 
savo pir-

Isz kur gi butu 
sziltas, kaip isz 

veju f is! Ne kitaip —

Sžtąi, kad ir Gabriukas!
Kareiviniu Jangams, 

eilėje “rainiai” ir sziandien 
džiaugsmo ir saules sargyboje 
stovintiems griežta komanda:

— Viens, du — trys — 
Spindėti — marsz!!!

rainiai”
ilgoje

Langal insakyiriri noringai 
pildo. Mat ir jiems malonu —

kią pralysti. Jr isžleąda jos su- 
lamdytos, pamurusjos, nuobo
džios, kaip deszimti syk girdė
ta pasaką

Ąpljnkuį draugams klykimit 
ir nuolat kliudant, piszyti jis 
j’ąu kėjiiiįa syk sellino friėlvno 
pąiszelio smalinga Ii ir vis vel
tui. Tik liežuvis ir IripOŠ silsi-

......... c

visgi Velykos!
Kareiviniu

laiądytos, paniurusios, nuobo
džios, kaip deszimti syk girdė
ta pasaką,

Aplmkui draugams klykpujt 
i
• ' * t' * v* ' i j * ‘O e,1' i. e "* v'w * jau kelinta s.vk seilino melvno 
pąiszelio smalingai i i r vis vel
tui. Tik liežuvio ir h'ipbš snsi-

J is primine, kėip kuopos

Ifl
-

V*

Ji 
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TARADAIKA.
Į*O kad jiaisos pavalei K *

szventei pa

sui iltim is priversti

skruzdėlynas 
knibžda szVentos nusiteikimo 
sklidinas.

Szluota grindis 
rriosze.

Takai
geltonai girgždėti.

Visu galvos suszrikuotos, kai 
kurios net riebalais, kad in- 
veikt neklaužadas kuodus, isz- 
toptos.

O veidai, tokie sziandien 
blizgus, blizgus, lyg sodžiaus 
franto, vakaruszkose batai nu- 
vaksuoti !

Jap kiekvienas sziadiėn turi 
ka nops pasakyti. Todėl karci-
vjnese kl i kairio pilno. Ne tiek 
jau stengiamas, kąd viens kita 
suprastu, kiek taip sau, kad 
girdėtu, kad žinotu, kad szian
dien linksma ir szvCnta,

Gabriukas
Užėjo už aukszto muro ten, kur 
pro kitus trobesius ir tvoras 
matos laukas.

Lankau longvpi tolyn plau
kia pamiszkeje sumelsvejes 
liūdi ir žavi ypatingu pavasa
rio lindėsiu kiekviena, kurs dar 
jo nepaniirszo.

' J

nuoszaly kitu.
>

pamiszkeje

Gabriukas, kaž ka prisiminė, 
kilste)ejo galva, patraukė pe- 
cziais taip drąsini kaip daro 
tik laisvi jokio jungo nepažine 
laukiniai padarai. .

Ir kada jis prisimerkęs, ta
rytum perdaug szviesos jam in 
akis lindo, stipriai patraukė in 
krutinę oro, 
tąnt. Visa 
kaž kokia nauja szypsena, ku
rios nei vienas jo draugu nebu: 
vo matos, nei jis pats gal lygto!

sznervemįs plas- 
jo veidą nuszvieto

nepastebėjo. Tik tyrame lau
ko, kur nėra svetimųjų, kur 
taip viskas aiszku ir artima 
tik ten galima szįtaip placziai 
ir giliai szypsotis.

Ir nepajuto Gabriukas kaip 
atsidūrė laukuos. Ten lyg ko
kios juosvos paukszteles ėjo

nėra 
viskas

rasžtininkaS vienam nemokan
čiam rasze i

prisiminė, kaip tas laiszkąs
namo laiszka ir
L v x ’ k

rasztininkui puifciai vyko. Tėn 
“kadagibuvo pėadeta žodžiu 

gi”
Ir dabar jis irgi taip “nian- 

driai” (net misiszypsojo pama
nęs — kaip bus puiku) ir pra
liejo:

“Kadangi dabar Velykos, 
tai sveikinu su... su szveritėm... 
taip su szventom ir linkėju... Ir 

g ;
Žodžiai graužai, žodžjai skiėr

Ta vėl mane pataisė dailei! 
Jau tokis kvailys nebusiu, .
In byle valkata ne insikle- 

posju,
Na, vyruezei negaliu apsipa- 

eziuot.
Ir kožna kart turiu dejuot. 

Jau ketvirta mergina, 
Mano kaip kvaili apgauna.

O kas tame kaltas
Asz pats, ne kitas.

Per staigumą, 
Per savo kvailumą 

lusiklepojau, 
Kaip in purvą, inklainpoju.

1

jam taip sunku pasidlin

dos. Ir iier kaip pasako, i^asj^n v*en?1 sutartuves padaviau 
dedas krūtinėje...

Iszkaito kakta, pirsztai vir
pėjo kadri jis glamžo taip stro
piai iszvestais žodžiais nuraiz- 
gyta Ippuka, kuriame skrido

4
Ir jau konia ant užsuku daviau,

szonkau- 
smuiko stygos vir- 

kaklas lentgalio

Jau kaip užguitas sztai žy
delio arkliapalaikis: 
liai, kaip 
szum styri, 
pliokszcziumo, galva pernyksz-
cziais plaukais pasisziausžus. 
Ir tai — žiūrėk iszkinkytas isz 
vežimo, kuriame visa gavene 
po sodžius silkes, sagutes, ada
tas, skareles, kaspinus ir kitus 
mergom meilius daiktelius, ku- ; 
riuos jos paslapcziom už kiau- 
szinin porele pąrkasi, vežiojo, 
ir gavės f 
liesa szona žiūrėk — panerte 
galva, paaisparde ir sužvirigė,

Valdžia, 1914

MOTINA.

Pagerbimo Motinu Diena.
14 Gegužio.

N

Suvienytu Valstijų Ameri
kos vyriausioji
metais didžiai lįžgyre szvente 
“Motinu Diąna,” tai yra, pa
gerbimui motinu diena, ir pa
skyrė antarji sekmadieni (ne- 
dele) Gegužio menesio ta dieną
1.............................

pagerbei visas miltinas.
jyąi-Į>ąrios(‘ vietąse jau buvo t J b ■* • • j • b •

1

ir kas me
tai fjaė <lėugi/m prie to malo
naus darbo žengiama pirpiyn.

mingož pAh'iąlclos bažnyėzioąc 
i miltinu

Jaunimas 
motinopis

iąztįbriįngai apvii ijčsžczioti, i r

irszkilniingai 
praėjusiais metais,

apyaikszczioU

Toj dienoj rongiąnia iszkil-

ypatingaiskiriamos
pagerbimui. Jaunimas isz- 
reikszdamas motinoms savo f4 j t » i 11 'e M 1 n
pagalba, eina prie Sžyencziau-
sios Romuąijos, daro atminima 
savo maldose ir giesmėse. Dva
siniai Tėvai ėavo pamokose 
primena visiems pagerbti moti-

Bažnyczia* Mptina ji mokina ir 
stiprina Dievo žodžiu, peni jostiprina Dievo žodžiu, j ‘ J 
siela V. Jėzaus Kimu ir Krau
ju, meldžia jam
-..............i,

Dievo palai- 
ir rengia priemos ir nialomu 

sziolaikinęs ir amžnios laimes.
4. Gamta Moiiria.

Gamta, ypatingu Dievo sure- 
dyjnu, suteikia mums visa su- 
lyg kūno užsilaikymu. Ji sutei
kia orą, maistu, vandeni ir ki
tokias 
tik musu gyvenimui yra rei
kalinga.
5. Saulute Motina.

Saulute, savo spinduliais, su
judina 
lingu sziluma, vandenio dreg-, 
mis garus ir lytus, kad atvil- 
ginti ir atgaivinti žeme. Nebet 
lietuviai ir savo patarlėse

maista, vandeni ir ki- 
reikmenis, — visa kas

gamta, priduoda veika-

O

sa-

PARSIDUODA FARM A.
__________ I 1 

. ąi MMSįl
140 aklerlu. 100 akleriu 1 uždirbtas 

Trys miles nuo
(t.L)

žemes, reszta glrria.
Rock Glen, Pa. >

MRS. .MARY GELQ0T, 
R. F. D. Sugar Loaf, Pa..
yĖLTIS PLIKIAMS.

ko:
— Saulute motinėlė

vi n k Žemele!
gamta nejmletii.
neužrnirszti To, m is liepia Kau
lei szviesti ir neužgesti tuks 
tanezius me(u.
6. Tėvynė Motina.

$

Be
a (gai

vi sa
!

saidos
B(»t reikia

I
«

Arablszka Most is yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika steiq- 
pu ir savo adresą tai aplalkys trijų 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurie yra 
pus-plikiai arba visai yra nuplikta. Lt

UMRO
4 ■<

11 k#

>K
G RĖKI ALSI MODERNIŠKI LATVEI 
l’ASALLMA. (H-RIAl.SIAS J’ATAR- 

NAIM^S PAMAŽI ERI AM AS. .
Jusu mieste randasi musu agentas.

vėlVėos moterėlės ar namo isz 
bažnyczios ar kur svecziuos, 
kur ju laukia, kur joms atėjus 
pradžiugs ir nurims.

Ir kaž koks neaišzkus kruti
nėjo gimė jam troszkimas. No
rėjos kaž ka padaryt, ar ka 
prisimint, ka sėliai, senai, dar 
mažutėlis vaikezas būdamas 
amžinai pamirszo.

Žiuri jis tolyn, žiuri, dairos 
ir sau pats vipnas szypsos, 
szypsos kaip prjesz veidrodi
stovėdamas.

Ir gimė nepergalimas trosz
kimas: užsimerkti kuo daugiau 
krūtinėn ingriebti oro, pasi
spardyti, kaip daro koks bui-
nūs laisvas, jungo nematęs di
džiųjų giriu briedis. Pasileisti 
skersai laukus. Bėgti be kelio, 
be tako. Tiesi&ar vingiais — 
vistiek. Tiį tolyn ią lauko vi
durį! Ir ten rėdos jis kartu su 

ore kybaneziais 
— yeverseliais,

Tik tolyiL in lauko vi-

stebuk Ii ngais 
skambueziais

inmirkusin lyną per iszsprogusinU karklais ir pur-

lyg szeimininkas savo maszrio- 
je anais, gėrusiais laikais si
dabru sužvaginot

Uodega drąsiai vilpsžtelejo, 
jis suprunkszte purvyną suuo
dęs, pakarpo ausim ir kas ji 
žino gal, jaunatve prisiminė,
kuomet sodnui, placzios lan-
> 1 " * ri * ’ • itkos atsiganęs nesze saVo jauna 
szeimininka
valandėlės sziįrita mylelhi” in 
‘ ‘ uoszveles dvara. ’ ’

t *. • 1 4 •> į *' . * » * 1

Sužvengė, pasiszokejo, maty t 
pamirszo ir T _ 
iszkrypusiais ratais 
kurio neteptos stebules lyg 
gerves pavasarį toli toli girdis 
girgžda ir mazguota jo szonūs 
ir paslepsncs pamėgusi botaga 
ii* daug nesoeziu il^u dieneliu,

lt0pY pusantros

si Ikem dvokianti 
vežimu,

kurias praleido betempdamas

viąais, szluiten skubaneziaią 
upeliais, ras, i J '
kaž ka, kas suteiks sopanezios,
upeliais, supras, pažins

gilios laimes. Ir. bus baisu nuo
•— • * CI * ^ * * * F ' a * * ’ dk' 5 A - 4 A.' . f fn * - - » .. d • h f ■

džiaugsmo, apie kuri prisimi-

In Lietuva, Ix-nkija, Runlja, I^atvlja, 
Ukralnla Ir visus Baltikos Valstijas. 
SAXONIA .......................... 2*» MoJmiis

..  17 Juiilaus 
Tr<‘czln klesti $1<KIJ>O 

Tnx $5 extra.

(A ROMI A 
kabineo $130.

* a * I * I j I

na. Tos dienos vakare rengiami 
in va ims pasiljnksminimo 
karai, su invairiais tai dienai 
pritaikintais, 
dainomis, 
t.t.

Ta diena nesžibjarna ant kru

va- I’< r Liv<*r|MM>l ir Glasgow
SCVTIIIA ............................ 21 Moja u R
< 014 MIMA 27 Mojaua

Ūks korei ja nu palydovu nu kpnekcljaa 
I
Ir Libitvn:
Per ( lurhourg KOŽNA CTARNINgA 
Laivai: >1 Al RETAM A, AQITTAMA 

IR B E RENdA RI A.
Per Anglija ar Hamburgu In Danzlga 
$ 100.50. In Libava $107. Tax $5 extra

Musu. Tėvynė, tai Lietuva. 
Kiekvienas didžiuojasi, kad tu
ri savo prigimta szali, savo tė
vynė, kurioje gyvena musu se
ses ir broliai lietuviai. Kiekvie- 

buti priederme 
savo Tevvne 

szelpti ant kiek ik iszgalint. Ir 
savo brolius 
jie yra mums areziausi 
liausi artymai.

BEBAIGIANT.
Tos, szeszu spalvų motinos, 

turi tik viena milžiniszka reik- 
szrne link musu motinos.

Musu gimdytoju motina, ku
ri buvo slengszcziu musu gyve
nimo

tai <»

perstatymais, 
deklemacijomis irToji bestije mane pamėtė, 

Bu kitu apsivedė.
Asz eu, prie antros, 

Velei be naudos, 
Dreses nupirkau, 

Ant uŽsaku daviau, 
Na ir gana, 

Toji ragana, ' 
Kita vaikina pažino, 

Man už drapanas sugraž.ino.
Velei ant juoko pasilikau, 

Bet nieko isz to sau nedariau.

karvelis su laiszku snapelyje.

— Tai Gabriuko neleido?
— klausia ta pėti Jieviite, ku
riai nevykęs “Kadangi 
kb sveikinimą.

Pakluonių tvoros, tolimi ke
liūta kiiė but .1 ievutė ji purinu 
ežius, kiek sykiu Jievutes akim I Pribuvo sveeze pas sesute savo, 
nugraužtos. Ir ji nuoszallai su- Asz painislinan: Bzita, Juozai 
tikus Gabriuko draugarnedra-1 bus tėvo',
šiai užkalbino ji, užkaito, sn- 
iniszo. Norėjo kaž ka pasakyti,

I

nelauktai — iszeme

kė sveikinimą.
y t sulai-

nugraužtos. Ir ji nuoszallai su- Asz painislinan: Hzita, Juozai

Jau mane ir szvogeriu vadi- 
• no,

vėl susilaikė. ✓ I Ir kaip toki, vieszlno.
Ir sau nelauktai — iszeme Žinoma užmano pinigus, 

isz kiszenos raudona Velykų Ba visi sake, jog jau mano bus. 
kiauszini ir tare: Bet ne teip stojosi kaip iszrodc,

— Gabriukui.
— A, dokui, nuvosziu. Tik, 

kad nesutraiszkyėzia — juoka
vo Gabriuko laimingesnis Į 
draugas.

Ir dAr labiau paraudo J ievu
te. Ji butu gatava atimti kiau
szini, taip juokingai jai rodės 
szis žingsnis.

Bet jau volu. Geriau juokais 
nuverst visa.

— O, atiduosiu, kaip van
dens lasža sveika atiduosiu, 
nebijok! — sake jis. |

— Žiūrėk!

sau 
kiszenos

Gabriuko

Jam merga 
kiauszini atsiuntė. Cha-cha!

— Kiauszini!
-— Ir dar raudona — bracz!
— Tur but paperas, a ?
Klykė visi Gabriuko draugai 

sužinoję szi juokinga nuotiki.
Jis gi,

kentėdamas, pasidaro staiga 
drovus, pirma 
kai vienas likdavo, maloniai — 
maloniai prisiminė dovana.

Indejo raudonąjį kiauszini in 
skrynele, kurioje veik daugiau

lino visu paszaipas

to nebuvo, tik ,

nieko nebuvo kaip tik sudris- 
kus kelnepuse (kita senai au
tais suavėta), ‘•‘Ąlbęrto*’ tabo-

•i k - t » 4’ ' l!^I, J* ’ .

kos deželes ir smulkmenos.
Eina kur ar dirba ka Gabriu

kas rimtu veidu.
Ir sztai staiga prisimina do

vana!
Ir nuszvinta veidas, akys su

žiba džiaugsmu, kurio niekalu 
jis nenori,rodyti.

Tik retkareziais jis grili savo 
'velykine dovana matyti, ries
baisiai draugu paszaipos inky-
;rc.i°- . (

4

Man mergina szpiga pėrode. 
Pribuvo kokis isz tolinus, 
Užfundino munszainiaus, 

Liežuvi gera turėjo, prie jo-
> , J - < .šios lindo, 

Ir abudu ant rytojaus kas žiu 
kur dingo.

Spjoviau ant visko ir žodi 
sau daviau.

Jog su merginom ne užsidė
siu daugiau, 

Ant apsivedimo nekalbėsiu 
Ne už centą nieko ne pirksiu.

Ar mislinate dalaikiau? 
Kur tau!

Du metai teip duravo, 
Sztai isz kur kokia pone at

važiavo, 
'Jau ir aitgliszkai moka, 
Ir ant baliaus szimi szoka.

O asz tokis žioplys, 
Kaip nėgei i s, 

Pradėjau apie ja ja tupi net, 
Savo meile iszvarinet.

O kai iszmintiuga mergina, 
Jau tosios neapleisiu ir gana.

• Insidrasinau, 
Ir paklausiau.

Ar už manės netoketu, 
Jeigu norėtu?

Isz pradžios lyg nenorėjo, 
Sa k e ak va tos i ietu re jo, 
Ba cze vyrai neteisjngi, 

Dydelei apgavingi.
Asz jau užsitraukęs truputi 

buvau, 
Tiiojaus savo meile išzverinu

1

prie Soul limn pion in Danziga, Pilnva

Ba cze vyrai neteisjngi,

9

Penkis szinitus prie saves tu
rėjau,

Paėmiau isz kisžėniaus ir
merginai padayiau;

Pinigus paėmė, pažiurėjo.

| Ir ne daužė ne Įlipė jis ran- •
. Mrl' _ ' '■ < ’ - A > J

'donojo kiauszinio.^ Nes, žinojo i

In kita ruimą iszojo. 
Asz susipratau,.

Jog negerai padariau,
Asz susipratau,

nūs ir dabar isz krutinės ver-* Įbaltyma rasi.
1— nulupsi — paprasta tryni ir 

i

r 1 *• 4 i . ’

Ęasžokan,

žiasi galingas garsas. Ir jis nė- ■ b* nebutu raudonojo Velykų *
žino kaip' iszeįtu, jei jis surik-
tu — ar subaubtu, ar sužveng

H . ▲ * A ' ■ * A 11 *» a

tu. Aiszku jąm, kati niekas jo 
• ai- 

dkė nieiiia i savd lo^szel in pa- 
j 

liūliuoti glūdumoje auklėti! » I j

Ir kuomet Gabįihkas, kaž 
kaip nepijtoęįai kampely arit 
savo skryneles patiesės popię* 
ri, kuriė viražui buvo prilipv 
dytakApskritas geliu vainike? 
lis su vidury jo laiszka noszan? 
ežiu karveliu, stengės, stenėjo 
raszyti liusŽka ’— jam tas bai?

nėsupras. Tik gal miszkelio

imtu jo szirdięa garaa suptiį, . • • • * . r *«į ' < • 4 i i i • •

savo skryneles patiesės popib
* 4 l • f , 4 •*"** ...

janrf tas balt
i ‘

ikiauszinio, lipsznios ir juokią- ' 
gos Jievutes dovaneles! ■ Dėl *i

I

[kurios tiek pAszatpiL įakoltą. 
}Ir nepavydėjo Gabriukas įmo
nėms, ' 'f
itokio kaip dabar jam — jub- 
Įkingo neatsitinka. .
j r_~ J J

įkurios tiek pAszatpii įalcėlt^. 

kiiriu gyvenime nieko

Paskui nubėgau, 
Ne merginos, 
Ne masznbs.

Nežinau, dr asz kvailys vie-

Ar da kur daugiau tokiu at-

> *
Ne masznbs.

•H

Tani lis Petras.
■■ . .....................  . ....................... .. ............... i i,

, c Ji4 K . 3. . F AII M M X?į , c JLA.3 V. r A R-MJ^Ki^ ,>1C; 
Real Estate Agent — Notary Public
I . i . ■ -d
Jeigu norite pirkti ar parduoti fitubns, 
‘ mes galime jumls> tame patarnauti, 
į Randavotyme nampa, kolvtąvojamo 
t randas Ir teip tdliaus.
2.*W W. Centre St., Mahuuey City, Pu.

6YVENIMAISZTOT8J0

Ta diena nesžibjarna. ant kru
tinės gyvos gėlės: kuriu moti-.

- i ' . 44 'i r * > i j .

na. gyva, tie ncszįoja ružavos 
spalvos gulė, p kuriu mirusi, tiė 
neszioja balta gėlo. Gėlės yra 
tai korinis rožės arba gvaizdikai 
(carnations.)

Kai-kuric tą diena neszioja 
ir kitokius pagerbimo motinos

tai kimios rožės arba gvaizdikai

ženklus.
MOTINA.

Koks tai malo-MOTINA... 
nūs žodis!

Kuris isz plušu galėtu prisi-
i • 4 t * * • B, t * F«

nio ir szventesnio jausmo.
minti ta vardu Motina be giles-

Kuriam riesusopa szirili pa
minėjus Motina, kurio motina 
yrą jau numirus.

Į<aip malami ir dėkinga yra 
žiūrėti in tuos vaikus, įą ta jau-

yrą jau mimirus.
yra

nima, kurie tikrai moka pa
gerbti savo maniaites isz tikros i 
^zirdios!

MOTINOS szįrdis visuomet 
pilna džiaugėme, jei jos vai^u- 
cziai dorį, geri, paklusnus ir 
dievoti.

MOTINOS szirdis plyszta isz 
gailėsezib, jei josk dukrele, ar 
sūnelis nedorais keliais einą.

MOTINOS szirdis visada 
trokszta, kad jos vaikucziai bu-r 
tu laimingi.

MOTINA ir mirdama, 
kutinę savo minti palieka vai-

paklusnus ir

gailėsezib, jėi josK dukrele, 
'* m k M \ ’ i ik !» l _ A .

visada
i Į

pas-
r 1 17 f 11 » ’

kucziams, savo sunams ir dūk- 
teriftis kad butu dorąis, gerais * • r • t t * • i •

I

.tina, užtad visiems ir pridera
ir laimingais. Visi turime mo

motina gerbti.
MOTINA SZESZIOSE SZA- 

KELE^E.
Kai-kuric prakilnu mineziu 

vyrai isžVeda, kad motina yra 
szesžiosė szakėlese.
1. Dangiszkoji Motina..

^9^ • • » • I -t V ' V ‘

inatomojė munis galybėje. Ji
Toji motina mus globojri ne

matomoje munis galybeje. Ji 
mtis sergsti nuo visokiu pavo
ju, visuoihot ir visur, nuo pat 
musu užginė i rrio iki numiririiui. 
Ji būva szale musu gimstant 
ir rriirsztant. Ji muftis amžinat
ve je gyvenimą
J ♦ . -‘k .. .
yeje gyvenimą prirengia, bet 
ją reikia pažinti ir Jai isztiki* 

. • nr v r i -a r- •mai tarnauti. Jos Vardas Mari
ja!
2. i‘

Toji motina,
-» 1. k

Gimdytoja Motina.
, mus pagimdė, 

krutipiis savo žindo, penėjo ir
maįtįuo. Ji inus užaoklejo, kuo- 
met mes dar buvome silpno 
proto, silpnu jogu; ji gana 
daug vargo paneszo mus au
gindama. Vargo ji naktimis įr 
dienomis, ir kiekviena musu 
ipępąsįspkima t Įipjccntejo.

]

savo gyvėnimo dienas. Mes ja 
turime didžiai mylėti ir gerbti, 
jr jąi stengtis atlyginti bent

met mes dar buvome silpno

. Ji
i Vi

niu$ mokino kaip dorai vesti

turime didžiai mylėti ir gerbti

Suraszyti del kiekviėnds dienos
1 r . , .u

ipą loą įa i s patąnia v i mąis.

per visus metui
. •" - ’ , r

* t 1 ...... \ .

DručziaF apdaryta' kietais juo-
4ais,ąp<kti!a;s, vieiio.je kiįyjoU 
1209 pifetePiaį
W D. BOCZKAŲSKAS-OO.

MAHANOV CITY, PA.MAHANOV
- . ■ į; . ;i " „ » . H : ,į'; ■■ \

no vra ir turi 
arba uždavinys,

prisiminti, kati 
ir mie-

TAMAQUA, PA.

szirimo pasaulyj 
musu gyvenime pirmąją vieta

ji mus
proga

užima

arba
JJ<4Zj 111 V t

minėtas motinas, ir ju 
mums skleidžiamas malones. 
Tad-gi mes savo,motina turime 
mylėti, reikale padėti, paklus
numą atiduoti, įr gerbti.

J. V. Kovas.

nes 
suteikė 
virsz

Į

e

iszniokino, 
pažinti

. "■--"4 . ................- f>' ■

J5R.JUCHTEirS.
-PAIN^ j

t

pAIN 
■PELH

rr

i

verta auk-
L , numg awo.tavjuciJ ift- X
moKČtaa čekis už geras gyduoles,

* • • « *

-’ražaliiikito kankinančius skaua-

Expellerio, kuris yra seuudrau-

iy Gera sveikata yra verta auk-’ 
< ainiu doleriu, kiekvienas i&- p J k _. * į . v ’
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerio, kuris yra seuudrau
gu daugelio Šeimyną. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaiebažen
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptio- 
kose arba pas.
i F. A0. RICHTER « CO.

10441* Rp, 4th St/ 
Brooklyn, If. Y. /* v

Nuga-Tone
Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 

gas, saka Ponas Matusevlcls 
Dalzell. III.

^TStarfu sąvą neaprubeŽioutą ^padekavojirną 
visam kunui. Jos duoda naują 

lilpnetas ir išdaviau 
igU UŽ visokius vaistus bet nieką ne 

?radiejau imti Nuga-Toner 
ą ir pajiegas. Jie numeti

už jutsu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui. ’ 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
lauį pinigu ui 7
golbiejc. Kaip tik j

“ ; “ ?1 , . .
man lazda ir davi energije
dabar atlikti trys sykius di

Galiu 
pirmiaus ir ne inučiu pavargimo ir par tai $ahu 
pasakyti, jog Nuga*Tono yra geriausia vaistas 
ir geriausia utgaivitois sveikatos. Lenkiu say4 
galvi)»proŠ tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
koŽnam imi tariu Nuga-Tone/*

PETRAS MATUSEVICIS, 
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumu ir 

tvirtumi} visiems gyvybes pajlegoms, yra 
stebuklingas vaistas dėl silpnu, nervuotu,

j ir tvirtumą, 
auginus darba negu t 
gimo ir par tai galiu

ir geriausia utgaivitois sveikatos. Lenkiu aayfy 
boŽnam ixitariu Nuga-Tone^

PETRAI......... ..........
I 

tvirtumu visiems gyvybes pajlegom 
stebuklingas vaistas ciėl silpnu, nėr 
sunaikintu vyru ir moterių, 
gyvybę iaknoms ir žarnoms, at gaiviu 
mkštus, IŠmeta ntiodlngas atmatas, praša
liu guzus Ir LAputhnus, nepriimna Kvapą ir 
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
•petitų, gierit gruomulavinui, nuolatinius 
nervus ir tvirti), pastiprinanti inkgų.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu pilną 
vleha mėnesi gydymą, o prvkfc yra SIJAI. 
(Uukito bonkuti šiandien pas sava aplie* 
koriaus, imkite |>er 20 dienu ir jeigu (no 
busite visai 4Hgancdhiti,aptiekorius sugrąžis 
jums Jusli pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptlekoriaus, shaskite mums $1.00 o gausite 
e liną r ———- —

lėta pačtą.

• i Duoda nnuią 
lonis, atgal v iri

jin guzus Ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir 
j&yaTu liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
•petitą, gierą gruomulavirną, nuolatinius 
L-_ \ ‘ ‘ ‘

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu 
vleha mėnesi gydymą, o prvk“ 
(laukite bonkuti Aiandien pas 
f ‘ ............. .........
busite visai hžg 
jums jūsų pinii

. Jai 
sunieiikejus reik priremti ir jąs i 
senatve užjausti, paguosti ir 
ąuVttftHfttį. Ji, yra musu mama.
3. Bėžnyczia Mėtina. 

iMl ..U '
10 nėzsta pakriksztyti Szv. BąŽ*;
' 1 I 1 ■* » 1 ? — ' A * . . . * b’** ’ ‘. h

1 i

Vos tik užgimusi kūdiki at- (

KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakare.
2-traM Floras . 14 ĮVEST BROAD ST.

I

DAKTARAS L W. H0DGEMS
PhlIndeHphia Specialias* r 

Užslsenejuslu Ir ChrvnlMkn Llą* ‘'H A " 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

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

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar U- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktai lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gožai, svaigulis, silpaumaa s«ir« 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti. • i

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

Silpni vyrai ar pajėgos Jusu Jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

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

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo
gus, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pallstat, pikti, iszbliszkusis Ir 
iszberlnial ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztiniina gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciaies ligas pilvo, .inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite Kausite rodą dykaL Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas,, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo, Padekavopes nuo dak
taru, lojeriu ir dvastszkuju. Tie^ gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavoti per 
garsingiausias Europos ir Amerikos

/

•i gvaranUiota gydytne, apmo- Kai slogiausius t.uropos ir Amerucos 
. Tmatiqnal laboratory. Specialistus:

Kožna K et vergą, 1‘etnyczla Ir Sąbata 
O (Įsos valandos: 10 ryte iki 8. vaumtc. 
Dr. Hoddens Medical Office*, 
4 S. Centre St. (2-traa florai) 

Pottsville; Pa.
ligonei kuru Sergate 

a irl* ’
Reumatu, Dusuliu (Ąsthma),, l^ęrvu 

liga, sy.lidles liga, nuoiuoriiu. venrlsz-^. 
koma ligoms ir Lt. Visu Ilgiu naminiu 
bet ‘bile liga turi, ar kas. tava, azei- 
mynoje turi, nuo. didžiausios Ilgos iki 
mažiausiai, galite duoti antrapza o 
gausite rodąs ir receptus dykgl. Jn- 
(ičkito už 2c stompa ir gera antrašu. 
Dabiu*' geras laikas, pavasaris ir 
szitain laike jus patys save namieje 
pagydysilc. Bandykite naminio gydimo 
patys sau. Czia turite proga su gva- 
riuitavimu, bile tik. ta padarysite tai 
pasveiksite. Raszyklte pas: 

... AU-LX R. SALVIS,
P. O. Box 96. DALAS. PA,

e liną mėnesi gvaranUiotą 
lėtą paltą.

1018 S. Wabash Ave. Chicago. Ill.
■ — — — 1IO1— O— Oi— — — —I

IN PILIAVA
> PER HAMBURGĄ 

[Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
, Puikiausi Nauji “O“ Garlaiviui.
ORBITA . 13 (h’ffiiž. 21 Balandžio 
VE8TRIS. ... .
CITY OF VALENCIA....25 MoJhun
ORDI NĄ .... 27 MoJhus, 8 LiepoR 
OROPESA 10 .hinnus ir 22 July 

/VANDXCK 17 Juliaus ir 211 July
VAUBAN ......................... 16 Liepos

Tiesiai in Cherbourg.
' Southampton ir Hamburg.

Visos a t.ski dos kajutos. Nėra
' ! ... extra mokosoxiu.

, ROXAI. MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

I ;SANDERSON $ SON ftic. Agents 
; M IlgOA invAY. N EW YORK.

20 Gegužio.

; ihycžia įpkriksztihus priima «ž I■ :Cl»leaire»- 1U WushiiiKton st. 
•savo vaikeli, magus in protjn,

V." .

'savo vftikėll. Paaugus iri protja, ArpiM vietini lalvakorcxlu Agimta. .h

I

v

«
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I SAULE

>
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CAPITAL STOCK $125.000.00 
Surplus Ir ProIRs $53G,346.50

Mokame antrk procfiTita ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prie Jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ir no. Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

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

Žinios Vietines
.H! ...i !■**——Ah

Isz Lietuviszku Kaimeliu Praeitos subatos vakaro

t

I
I

H. BALT., Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prezldent.
J. E. FERGUSON. Kaslerius

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETI’VISZKAS 

GRABOKIU3 MAHANOY CITY, PA.

L-

I*
ii

Pasamdo

I 

1

J

V

«

Ffi"
I

B,

5S0 W. Centre St M

I ji i do ja Kunus Numirusiu. 
Automobilius dvi luiidotuviu Krik- 
sztlnlu. Veseliju. Pasivažinėjimo 

ir t. t.
Mahanoy City, Pu.

Te myki t Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki
ame nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Aldefman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

IJetuvIszkiiM Graborlus

K. RĖKLAITIS
pagalIjildoja Numirėlius 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelblninke motere.

Prieinamos prekes.

51C West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telepbonas No. 149
-----------

TvIfczIhumI* Lietuviszka
B A M K A

Pri-

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento. 
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražūti.
Imu pinigus saugiam palaiki- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Ijdvakor- 
tes kompanijų nuslatytams 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai Ir pigiai, 
kainas
atsakiina.

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

MAHANOY CITY,

Raszyklte apie 
o gausite teisiuga 

Adresą vokite:

•t
PA.

D1L JUOZAI J. AU8TRA 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte.
9 vakare.
118 P. Coal St

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

Shenandoah.•f

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZ K A S G KABO KIUS 

IK BALSAM UOTO J AS

Ijildoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

— t —
Parduodu vlaoklus Pamlnkus, didel

ius ir mažina už pigiausia preke, todėl 
jeigu plekšite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gedaus parduoti negu kiti.

E. Pine SU Mahanoy City. Pa.

l 4 Vio-

aszaru pa- 
Kazlauckieno, 56

Plymouth, Pa. — Lietuvei 
czionai tinem miesteli jo apmirė 
visai. Kada laikrasztis 
nybe” radosi tonais, tai musu 
miestelis buvo pagarsėjus po 
visa Amerika^ bet sziadien yra 
užmirsztas nuo visu.

T Aplehlo szia 
kalnia Jeva.
metu amžiaus, Amerike pergy
veno 23 metus o buvo vedus 
33 motus. Velione paliko dyde- 
liam Ųuliudimia vyra Motieji!, 
daug gyminiu czion Amerike ir 
Lietuvoje. Paėjo isz Suvalkų 
gub., Rudaminos para., Inkisz- 
tu kaimo. Laidotuves atsibuvo 
27 pjuczio.

Krebs, Okla, f Pirma diena 
gai trijų me- 

nelaba mirtis paėmė musu 
Andriu Dubi-

paliko 
y

prohibicijos agontni nresztavo- 
jo Kensingtono desziinti žmo
nių ir suome tris vežimus vyno, 
degtines ir alaus. Be kitu tapo 
aresztuoti lietuviai Kaze Kens- 
tavieziene,
Jonas Kuzinas, 406 E. 115 g-ve,

3Ž115. 115 gatve;

ir Laurynas Januszauskas, 400 
E. 115 g-ve, visi saliunu laiky
tojai. Kenstaviezienei užsista- 
czius 500 dol.
1500 dol. kaucijos jie tapo pa
leisti.

o kitiems po

PIENAS JEIGU NETINKA
MAI PRIŽIŪRĖTAS SU

RUKS.

KUR BUNA?
Mano tikras brolis Vladas 

Czcsnaviczius, ir pussesere Ona 
Czesnavicziute, po vyru Anulo- 
vieziene. Apie 15 metu atgal 
Vladas^ gyveno Shenandoah, 
dabar girdėjau West Virginia; 
Ona girdėjau gyvena apie Phi
ladelphia. Turiu svarbu reika
lą, meldžiu atsiszaukt ant^d- 
reso. (t.40)

15 metu atgal 
Shenandoah

Elorenz Czesna,
Connerton, Pa.

■kwMd

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos, laiva-

Paieszknu srtvo mylima Onu
te, ji mane paliko 27 Dęcembe- 
rio ir nežinau kur iszvažiavo. 
Meldžiu atsiszaukt, esu mažos 
sveikatos ir noriu paskirti tau 
savo turteli. (t.39)

Mike Butkeviczius,
Port Carbon, Pa.

Padarome

kortes pigiausia kaina ne tik isz New Yorko ir Bostono, 
bet ir isz vįsu kitu pertu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gVhrantija in visąs 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.

Nepaisant ant kaip saugiai 
pienas buvo pridabojamas iki 
pridavimo szeimininkei jeigu 
po pridavimo szeimininke ne
mokės tinkamai prižiūrėti, pie
nas greitai suruks.

Gavus pieną reikia tuoj per
pilti in karsztu vandeniu isz- 
plauta indą (kad nedavus bak
terijoms gemalams arba pele- 
siaihs progos augti) ir laikyti 
vešioj czystoj neprieinamoj 
mušiu vietoj. ^Szviežia pieną 
niekad nereikia maiszyti su se
nu pienu, uo^pabuvusiam bak
terijos pasendins szviežia pie
ną ir negalima; taip* užlaikyti 
kaip vien szviežia, pieną.
Bakterijos greieziguse daugi
nasi puvėsiuos ar moszlyye, to
dėl pienas turi būti laikomas 
tik czystose vėsiose vietose. 
Daug gerinus pieną laikyti po 
uždangalu, idant netik musios 

bet ir kvapai nedasiek- 
tu. Laikant po 50 grajusu Fah
renheit ar truputi žeminus ga
lima pieną užlaikyti szvięžia 
nors 12 ar 14 valandų po gavi
mui nuo vežiotojo. Kartais la
bai sziltoj dienoj pienas greit 
surūksta kad ir ledaunej laiko
mas, bet tas yra vien tik todėl 
kad nors ledaunej ir atrodo ve
si vistiek pienas nelaikomas 
iki 50 gradusu szalczio. Judėjus 
gradusnika tuoj mątoma kame 
dalykas. Dideliuoscmicstuose 
kur pienas vežiojamas kas ry
tas, 
pristatyti anksti negalima, ka
dangi pienas atvesztas mies
tuose tik antA paskirtos valan
dos, todėl norintieji labai Unkš
ti pieną vietoj kad gavus szvie
žia gauna vakai’yto pieną. Rei
kalaujant khd atvesztu pieną

Gegužio, po ilgai Ii 
tu, 
sena skaitytoju 
nika, kuris 
nuliudimia paezia
kus ir dvi seseres.

Mano tikras brolis Jonas Ku- 
gris, paeina isz 
Viekszniu 
metu

Kauno Red., 
miestelio,

atgal gyveno

dvdeliam 
szeszis vai-12 motu 

“mai- 
akvvas dasižinoti 

randasi

‘— Nedėliojo pripuola “Mo
tinos Diena.“

— Jeigu ji ji gyva palinks- 
zmyk ja ja sunau ir dūk toro, bet 
jeigu numirus atsimyk duszia 
tosios, kuri tau davė gyvasti, 
laistė aszaras, aukavo sveikata 
o gal ir gyvasti.

— Badai bažnytinis teis
mas bus perklausomas subato
je Pottsvilles sude.

— Ateinanti utaminka at
sibus rinkimai kandydatu ant 
pavietavu ir vaistiniu urėdu. 
Yra tai tiktai nominacije, bet 
turime gerai apsvarstyti ka 
iszrinkti idant mums butu pri
laukus ir ncužmirsztu atejteje.

— Lakewood Parka, apėmė 
szimet nauja kompanije vadi
nama En-Zel Amusement Co., 
isz New Yorko kurio pagerins 
parka su naujeis pasilinksmi
nimais ir papuoszimais.

— Jono Vinicko
vaikas suradęs 

aini kopsa 
kas jame randasi norėjo jin 
atidaryti. Kepsas eksplodavojo 
ir nunesze vaikui du pirsztus 
kaires rankos, 
nusiuntė in ligonbuti.

— Pirmas 
Kliubas buvo 
laikvs balių 11 Mojaus bet už
stojus bedarbe, balius likos 
atydetas ant tolesnio laiko. Ku
rie turi nusipirkia tikietus ant 
szio baliaus tegul ju nenume
ta nes jie bus geri del baliaus 
kuri laikvs kada rudens laike.

— Neklausykite 
kurie prikalbina darbininkus 
ant visokiu ergeliu. Tokie spic- 
lei priverdia koszes nesuvalgė, 
tiktai iždumia kitur, o (Tfirlil- 
ninkai pasilieka ant juoko.

— Panedeli vakara Pirmas 
Liet. Citizens 
dideli 
atoinaneziu rinkimu, 
kimas bus laikomas mokslai- 
neje ir prasidės 7 vai. vakare. 
Visi ukesiai yra užpraszomi at
silankyti. (t.39)

senumo
> »

Daktaras jin

CitizensLiet, 
apgarsinęs kad

Chicago Heights, Ill. — 
American Meginis Steel Co. 
fandroje atsitiko baisi nelaime. 
Kada katihis su tarpyta gele
žia buvo traukomas per kreina, 

' katilas apvirto su penkeis to
il* iszsiliejo antna is geležies

žemes nuo ko pasidarė dydele 
eksplozije apteszkindama tar- 
pyta geležia aplinkui, apdegin- 

keliolika darbi- 
Ta-

szpicliu ..

Kliubas laikvs 
susirinkimą

apie 14 
Philadel

phia, Pa. Jeigu kas žino apie 
ji, meldžiu praneszt.

Ignas Kugris,
9684 Russell St., 

Detroit, Mich.

(1.39) RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, NeV’Virk.NY U

KELIONE LIETUVA

dama, ba i sc i 
ninku toiT> kuriu radosi ir 
deuszas Malinauckas kuris mi
re nuo dydeliu 
riam nudegino 
sprandą ir ausis.

skausmu, ku- 
rankas.abi ir t.t.,

vešiose

Asz Marijona Gavinavicziu-Į’ 
te po vyru 
ieszkau savo brolio Joną Gnvi- 
navieziu, paeina 
Red., Seinų apskr., Veisėju 
para., Klepocziu kaimo, 19 me
tu atgal gyveno Collinsville, 
111. Meldžiu atsiszaukt, arba 
kas apie ji žino, meldžiu pra
neszt.

Bendinskiene, pa-

isz Suvalkų 
apskr.,

Mary Bendinsky, 
Box 115 Mildred, Pa.

PER. HANbUUGĄTlmM 
/ AR b A JL1EPO JIĮ. I
J T t-l-.-.:..: X.-. D'llATTCLietuviai važuojant in Piliava 

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

I’OLONĮA IszplaukH ...........  17 MoJAus
... 81 Mojaus

j Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107. | 
Krelpkites prie musu

ESTONIA iszplniiks

ugentu juau miestą.

Springfield, Mass. - 
samogonkos 

159 Sharon

Per 
name 

uli. likos

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

PaieszkaUySavo draugu Petrą
eksplozije 
no No.
baisei apszutinta Mare Kalin- 

kas-link kowiczicne, kuri likos nuvež
ta in Mercy ligonbuti. Dr. Cze- 
reszkin apžiurėjo nelaiminga 
moterių kuri buvo baisei ap
szutinta ant ranku, krutinės, 
kojų ir veido. Isz pradžių Ka- 
linkovicziene pasako palicijei, 
buk puodas su bulvėms eks- 
plodavojo, bet vėliaus dažino- 
ta buk tai buvo samogonka.

Susirin-

:: DIDELIS BALIUS! ::

Parengė Gedcmino Kliubas 
Malianov Gitv

M o jaus, Norkcvi- 
G ra jis pirmos 

lužanga vy- 
50c. Moterems ir Mergi

noms 25c.

ISZ 
vakara 
cziaus 
klasos 
rams

15 
saleje. 
orkestrą.

J ) I bmedeli

(t.39)

NETINKAMI ATEIVIAI 
KURIE NEINLEISTI.

Girardville, Pa. — Praeita 
ketverga iszvažiavo in New 
Yorka, Piuszas Didvila, Juozas 
Dubrickas, Piuszas Janaraus- 
kas ir Jonas Jankauskas. Visi 
iszplauks ant laivo su ba toj at
lankyti Lietuva. Vėliname lai- 
mingos keliones.

kartais la-

idant to pat ryto pieną

Apart kontraktuotu darbin
inku ir nemokintu, Suv. Valsti
jos neinleidžia kai-kuriuos ki- 

Per pereitus keturias-de-t u s.
szimts metu Kongresas padare 
suvaržymus dauginus apiman- 
czius. Tas parodo permainos 
padėjimus szioje szalyje.

Kuomet Jurgis Washingtonas buvo 
iszrlnktas Suv. ValHtlju pirmas Prezi
dentas 1789 m., szalls turėjo mažiaus 
keturiu milijonu žmonių.
lis reikalas apgyvendinti žeme ir isz- 
dirbti didelius inrankius. Bet sziadien 
padėjimas visai kitokis.
Jose gyveno apie 105,000,000 žmonių.

Szalis priima tik

Buvo didu-

Suv. Valsti-

Progas mažesnes, 
tuos ateivius, kuriu kūnas ir protas 
sveikas. Neinleidžia tuos ateivius, kur
ie fiziszkai, protiszkai ir moraliszkal 
netinkami. Tas nereiszkla jog jeigu 
ateivis neturi ranka arba koja, arba 
jeigu aklas, kurczlas ar nebylus, Jis 
nebus inlelstas.

Kaipo fiziszkai ar protiszkai netin
kami, Instatymas pažymi del nelnlel- 
dimo tik silpnaproezius, paikius, ypa- 
tas protiszkai netinkamas, nesveiko 
proto-inlmant tuos kurie kada nors bu
vo nesveiko proto-ypatas su kroniszku 
alkoholizmu, nuomarninkus, džiova 
serganezius ar kita užkreczlama liga 
serganezius.

Kaipo netinkamos Ir neinleidžiamos 
in Suv. Valstijas yra ypatos kurios nu
kaitintos arba kurios pripažysta jog 
papilde piktadaryste arba kita prasi
kaltimu arba prasižengimą, paligainis- 
tal arba tie kurie tiki i, arba praktik
uoja, daugpatyste; pasileidėliui, ir tie 
kurie atvažiuoja del bcdorlszku tikslu, 
anarkistai Ir panaszus, ir tie kurie pri
taria ar mokina notelsdariszka suar
dymu turto. .

Yra kiti kurie skaityti netinkami,u- 
bagai, profesionaliszkai praszytojai ir 
valkatos; ypatos kurios deportuotos, 
laike metu, ir ieszko inleldimo In Suv. 
Valstijas be specialio pavelyjlmo nuo 
Darbo Sekretoriaus, visos ypatos apart 
kalkurlu urednlnku ir profeslonallsz- 
ku kllasu Isz taip vadintu azljiszku isz. 
skirtu srltu, kas Inima Indija, Sijama, 
Indo-Chlnija, Afghanlstana, dali Ru- 
slszko Turkestano Ir Arabijos ant Azi
jos kontinento .ir kalmynlszku salų, 
kaip tai, Nauja Guineja, Borneo, Su
matra ir Java.

—Foreign Language Infor. Service.

Chicago. — Pranas Huksz- 
40 metu amžiaus, 

Gadeikos otelv.
1606 S. Halsted St.
vakare apie 5 vai.

telis, apie 
gyvenęs P. ----- ---- J , 

., panedelio 
rastas savo 

kambary gazu patroszkes. Ta
po nugabentas in Szv. Antano 
ligonine, 1304 W. 19-th St., bet 
daktarai sako, kad kad jo gy
vastį vargiai bepasiseks isz- 
gelboti. Racine (Wis.), sako, 
gyvena du jo broliai, vieno ju 
vardas ^ntanas Ruksztelis. 
Reiketu, kad žinantieji juos 
pranesztu jiems-apie ju brolio 
nelaime.

sako

po piet, pienas bds nors nuo 
12 iki 18 yaland.u szviežesnis 
rytui negii kad ‘
anksti ryte ir gaunant vakar 
ryto pieną.

reikalaujant

GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos 

PREKE TIKTAI 25c.
W. D. Boczkowsld-Co. 

Mahanoy City* Fa.

KVITU Knygele Draugystėms dol 
iszmokejlmo pinigu /ligonia
ms - » 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant 

50c.lusirlnklrnu ------- 
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 

MAHA MOV CITY. PA.

Rumšą isz Stemplių Sodo, Švė
kšnos para., 
Taipgi Rosa Ii ja
isz Sveksnos miestelio, girdė
jau kad gyvena Chicago. Jeigu 
kas žino apie juos, meldžiu 
praneszt už ka busiu dėkinga.

Mrs. W. Holmberg, 
Black Eagle, Mont.

Baseinu apskr. 
Mart i n kai te

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

Box 522

savoPaieszkau savo szvogeno 
Stanio Boguszo, paeina isz Su
valkų Red., Seinų apskr., Lei
palingio Valscz., 
mo. Turiu svarbu reikalą, tegul 
atsiszaukia ant adreso.

Vladas Yanczulis, ' 
Box 986 Mechanicsville, N. Y.

Paliepio kai-

Mano sesuo Yuraszavicziute, 
po vyru Penkauskiene, 4 metai 

gyveno 65 ‘ Brook st., 
Lawrence, Mass, dabar neži
nau kur. Meldžiu atsiszaukt.

P. Yuraszaviczius,
37 Ryman St., 

Luzerne, Pa.

atgal

BALSUOKITE UŽ

G. F. B RUMM
Kandidatas ant Kongresmono

Pras/o jusu balso ir intekmes.

BALSUOKITE UŽ

A. C. SCHAEFFER
Kandidatas ant Legislatoriaus

Praszo jusu balso ir intekmes.
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W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU. K

233 - 23S W. CENTRE ST.

7

i

t

MAHANOY CITY, PA.
............................ r ' i

In Lietuva.ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas sopiausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkioviczia.

suraszo ingaliojimus,Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuncziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gaunat^inia isz Lietuvos apie priėmimą
pinigu. Milijonai doleriu buvo paseknųngąi pey mane nufeiusti in vsas dalis svieto.
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir 
visokiu patarimu per laiszka arba ypatiszkrti.

<

Gerinus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT
GLOBE peczius, viduris 18

-coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

*77:5?
puikei enamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peežei yra geriausi.

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

1

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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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 reikalauj’ate 
pagelbos kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri'pagelbsta jumisxatmokėti 
skola per lengvas mėnesines mokestes arba ‘ $

• ••
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T
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
jnoketi.

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

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar- 
z ba informacijos, kada norite kur investyti pi

ningus arba pirkti namus. **
Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dė

tu savo piningus in Merchants Banking Trust
Sftita Ęanka žino kaip jumis

U

d
f

Co., Banka.
geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

I 
i

L. Eckert, Vice-Pres. D. F. GuIiųm, Treas.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pres.
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J. Garrahau, ‘Attorney W. F. Rynkowicz A. Danisewicz, M. Gavula ;
A1 P. C. Fenton T. G. Hornsby ’ 
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