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Svietine iszkelme užtvirtinta.
Washington, 1). C. — Prezi

dentas užtvirtino svietinia isz
kelme kuri atsibus 1926 mete 
mieste Philadelphia, 
vaikszcziojimo 
metines 
Valstijų.

ant ap
atių i uties 150

Laisves Suvienituju 
Prezidentas užpra- 

8zvs visa svietą idant dalibau-
tu toje iszkelmeje.

Palicije suėmė žudintojus 
moteres.

Wilkes-Barre, — Palicije su
ėmė Frana Bcndnarski 23 me
tu, Aleksa Bcndnarski ir .Joną 
Kasteroni, kurie 
vaite nužudė ' 
parke Hollenbaek, kada toji su 
savo milernu praleidi nėjo sal
des valandėles ant žoles.

Bendnarskis kelis kartus ra
dosi pataisų 
paleido szuvi 
kurio žuvo.

62 metu moterele pabėgo su 
24 metu vyru.

Haverhill, 
Fannie Turner, 61 
rele pabėgo su 
Ralphu Trot tier, 
New Yorka kurfiacme szliuba. 
Tosios bobutes vvras mirė du 
metai adgal. Nesenei Mrs. Tur
ner nusipirko puiku automobi
liu, pasamdo Trotticri kaipo 
szoferi ir pradėjo lakstyti po 
miestus. Bobele insimylejo in 
buvo szoferi, pašilde jam savo 
sudžiuvusia szirdele, na ir ta
sai kvailys su jaja apsipaezia- 
vo, o gal su josios dydeliu tur
tu.

Persimame savo vyrais.
Indianapolis, Ind. — Ne se

nei persiskyrė czionais dvi po
reles Leroi Green nuo savo 
pacziules ir Bert Sanders nuo 
savo* prisiegeles. 
atėjo tosios poreles in suda bet 
ne su savo vvrais tiktai* Grce- 
niene su Sandora, o Green su 
Sandersiene. Iszcme laisnus ii 
likos suriszti mazgu moterys
tes. Tosios poreles gyvena kai
mynystėje ir vyrai milejo mo
torus vieno kito. Dasiprato tai 
vyrai o ir juju męteres, nutarė 
persiskirt irapmainyt savo vy
rus.
Naj orkas aplaiko daug svecziu 

kas diena.
New York. — Praejta mota 

miestas New York aplankyda
vo kas diena po 97,000 svecziu 
isz visu daliu Ameriko. Kas 
diena isz aplinkines Najorko 
pribūdavo 307,700 
visokeis reikalais.
20,000 rožių ant vieno krūmo.

York, Pa. — Darželi jo Char- 
leso Berger randasi rožių krū
mas “rambleris’’ ant kurio 
randasi suvirszum dvideszimts 
tukstaneziu rožių, 
denge visa narna.
Sudže paliepė moteriai neszio- 

ti vyro kelnes.
Chicago. 

^Jane Adams

' praejta. san- 
Mrs. llalladav •<

name ir tai jisai 
in motėria nuo

Studentai praleidže $100,000 
ant szokiu ir kitu pasilinks

minimu.
Madison, Wis. — Studentai 

isz Universiteto Wisconsin, kas 
metas praleidže ant szokiu ir 

‘ kitokiu pasilinksminimu suvir- 
szimta tukstaneziu dole- 

l’ž taji student iszka spor
tu ri

nekarta patis tėvai nnkeneze 
nemažai idant savo studentė
liui užganadyt.
Trankėsi naktimis ir da su- 

musze savo asileli.
Philadelphia. — Tik randa

si ant svieto lepsziu-asilu vy
ru kurie duodasi savo moterė
lėms visaip kankytis kaip ant 
paveizdos, paymsi Ezra 
Hartford, kuris ant tiek turė
jo proto, kad pasijeszkoti sau 

rvsziu “ 
moterystes.

1

Chicago 
in

Nelaimingos tos 
Merginos.

Anglekasiai atmeta 
Arbitracija.
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ISZ VISU SZAUU

szum 
riu.
ta tėvai užmokėti, o gal

pay nisi c

sulaužimo
stono”
s i ege 1 e i už m e t i n e j a 
jojo nesirado 
paeziule
vi m drauge

palaiminto 
Savo p ri
bok kada 

namie, tai jojo
pasiymdavo su sa

ki ta vedusia ap- 
tersztn moterelia Marijc Glea
son ir trankvdavosi bambileis »•'
po visas pabulkes New Yorka 
ir kitus miestus su svetimais 
vyrais. Kada Hartfordas už- 
klausdavo kur jojo brangi pa*

tai Fluke teip ant jojo jnirsz- 
davo, jog pagriebdavo rimbą 
ir muszdavo ji kaip szuni pa
kol kaimynai ji neapgindavo. 

Klūkęs drauge
buk praleisdavo

Mass. — Mrs.
2 metu mote- 
savo szoferu
24 metu in

cziiile praleisdavo savo laika

rambleris

Ana diena

žmonių su

kurios už-

— Jauna motore 
, kuri stojo sūdo 

už nemalonu pasielgimu su sa
vo vyru, 
girdo vyroku

J

net nutirpo kada iž- 
koki sūdąs jiai 

iždave, o buvo tai tokia:
“Mrs. Adams, matyt, kad 

turi tvirtesni būda už savo Vy
ra ir kad tu esu bosu savo pas
toges, todėl turi pasirodyt in 
savo vyro kelnes ir dirbti ant 
jojo užlaikimo, o tavo vyras lai 
užsiyma naminiu darbiu nes 
ji prie to privertipejai kas 
diena, jog negalėjo ejti in dar
ba. Asz nesijuokiu, bet kalbu 
isztiesu. Tu ejki in darba, o vy
ras lai pasilieka kuknioje.”

Iszsipilde pranaszavlmas ci
gonkos; $l,D00 dingo isz 

bankos. .
Atėjus cigonka

Trust ant Saving Bank of 
West Chicago iszmainyt kvo- 
teri. Kasijerius Clarence Flan
ders paduodamas jfai smulkius 
pinigus, netikėtai pajuto kad 
cigonka paėmė jojo ranka, pa
žiurėjo truputi sakydama, jog 
bus laimingu žmogum. Kasije
rius norėjo daugiau žinoti apie 
savo atejte, inlvido cigonka už 

pradėjo jam 
busi

a te j t is bus 
bet patrotinsi garnį 

dydelia suma, pinigu.
o drauge su

Kiek panasziu nelaimiu atsi
tinka kas diena? — O vis 

. kaltina merginas.
1

NORI DARYTI SUTAIKĄ 
TIESOG SU KOMPANIJOMS

groteliu ir 
burti: 
laimingu 
linksma,

4 <

Laike teismo 
pripažino, 
naktis su svetimais vyrais ho- 
teliuosia ant geni laiku ir 1.1.

Sudže gylei atsiduso ižgir- 
des toki iszpažinima ir pasira- 
szo ant persiskyrimo be jokio 
iszklausimo.
Motere sugavo tris bandytus.

Flint, Mich. — “Vyrai ne 
toki baisus kaip nekurios mo- 
teres sau juos perstato ir gali
ma su jeis susi lygy t, tik reikė 
žinot kaip prie to ymtis, 
kalliejo 
ana 
gan.

Kaufmaniene 
kėlės dienas prie Lake Orion 
kad viena diena paregėjo tris 
vyrus sedanezius iii josios au
tomobiliu
Kaufmaniene 
automobiliu ir 
paskui banditus o kada juosius 
pavijo szoko in automobiliu ir 
pradėjo bandytus su kumszte- 
mis daužyti ir rėkti kaip tik 
motere žino
subėgo žmonis 
rie bandytus 
kalėjime. Norints Kaufmanie
ne turi puikia molina akutia ir 
apdraskyta ant veido, bet sa
ko, jog 
džiaugsmo, jog 
eme ir randasi kalėjime.
Birželinis sniegas Wyominge.

Cheyenne, Wyo. — Vidurine 
ir pietine dhlis valstijo Wyo
ming likos užklota ana diena 
/miegu, kuris

” teip
Mrs. Pearl Kaufman 

diena priesz audžia Mor-

praleidi nėjo
1

ir pradėjo važiuot, 
szoko in kita 

pradėjo vytis

kaip Ant riksmo 
ir palicije ku

šti ome ir uždare 
Ai

84 METAS
.... ........................J

Darbininke iszlaimejo $285,. 
000.

Landon. — Pana Thomas, 30' 
metu amžiaus, darbininko ase- 
ku racijos kOncelarijoi, pirko 
bilietą už penkis svarus ant 
lenktiniu arkliu ir atmynė ka
tras isz arkliu laimes lenkti- 
nes, iszlaimedama 285 tukstan
eziu s doleriu. Kada žine pas
klydo apie josios giluki/priete-; 
lei isz viso miesto atėjo jiai su
dėti velinimus tikėdamiesi jog 
p. Thomas pasidalys pinigais,- 
bet mergina iszvažiavo
miesto idant atsikratyt n too 
nuob rodžiu. ,

12,000 žuvo musziuosia in 
laika 7 dienas.

Shanghai, Kinai. — Dvileka 
tukstaneziu kiniszku kareiviu 
žuvo musziuosia *in laika sep
tines dienas, o tukstanezei pa
siliko sužeistais ant kariszku 
lauku.

Keturesdeszimts anuotu, 70 
maszininiu karabinu, 2500 ka
rabinu ir daug amunicijos Ii-, 
kos paymta per kantoniszkua 
kareivius kurie teipgi užėmė 
Nau Chang. >

i

Suspenszion gali persimainyt 
ant straiko.

Mud loro,
Hažleton, Pa. — Scale komi- 

in lokalus pa
liepimus idant darbininkai 
balsuotu už straika jeigu tame 
bus reikalas. Darbininkai at
metė užmanima paduota per 
kompanijos idant darbinin- 
kiszka.ergeli paduoti ant arbi
tram jos, bet ant to darbininkai 
nesutiko. Atsukimas darbinin
ku ant paduotu iszligu kompa
nijų, bus paduotas atejnanczia 
sanvaitia.

Komitetas persergsti idant 
anglekasei neklausytu ngentu 
kurio trankosi po .aplinkiniu 
prikalbindami anglekasius ant 
važiavimo įn Virdžinija nes^ te
nnis vieszpatauje tikra velnia
va.

totas iszsiunte 
idant tenai tiniu 

užpuoli nėjokurie isztoj1 
Žmogau, 

tavo
labai

J

1 1

Cigonka dingo, 
jaja ir pakelis bnmaszku ver
ties tūkstanti doleriu. Sziadien 
Flandersas jau netiki daugiau 
in cigonkos prafiaszavimus.

Berlinas. — Priemiesti jc 
Berlino, Vokietijbi, gyveno ma
žoje grinczeleje szeimyna dar-* 
bininko Karoliaus
Tėvas nuo kolito metu sirgo ir
neapleisdavo lovos, motina ant 
ūžia i kimo szeimvneles užsivm- 
davo skalbimu kitiems. Viena
tine juju dukrele užsiymdavo 
gaspadorysta kaipo ir prižiū
rėdavo serganti tęva. Buvo tai 
patogi
mergina Rože, dievobaiminga 

ir tikru džiaugsmu

asztuoniolikos metu

Prisipažino, jog nužudė savo 
vyra su savo mylemu.

Chicago. — Viktorije Tarei 
prisipažino palicijai, 
su savo mylemu Leopoldu Mi- 
kruta, nužudė savo vyra, kuri 
po tam paslėpė skiepe namo. 
Zudintojei likos uždaryti ka
lėjime. Mikruta buvo ant bur- 

Turekienia, su kuria 
metus, • o kada

IV, 
buk jiji

do pas 
gyveno kelis 
vyras dasiprato jog jojo pati 
ji apgaudinėja ir pradėjo jiai 

• už tai iszmetinet, motore susi
tarė su savo priclaidiniu nu
žudyt vyra.

tai nieko, nes turi tiek 
bandytus su-

nupuolinejo ko- 
Yiia.per dvi valandas, 
pirai utinis sniegas 
puolė* szi menesi 
szimts metu.
Baltoj skruzdeles

Yra tai 
kuris nu- 

in trisde-

ir darbszi 
tėvams.

Artimoje grinczeleje gyveno 
kriaucziszkas gizelis Maksas 
(Iruberis, draugas jaunuju die
nu patogios Rožtdes ir viena
tinis sveczes kuris atlankvda- 
vo szventadieniais Muellerius. 
nėr ko stebėtis, 
kuinas isz jaunuju dienu persi
maino ant meiles. Tėvai žino
dami darbszu Maksa nesiprie- 
szino meilei jaunuju, Oikada 
Maksas paprasze dukteria už 
paežiu likos priynitas szirdin- 
gai.

Ir viskas butu užsibaigęs pa
sek mindai,'kad ne butu inejas

jog draugisz-
paliovc— Kada kasi klos 

dirbti, visi mulai likos isz- 
traukti isz Duncott kasikiu, 
arthnoje M i ne rsv i lies. Praejta 
ketverge vakara visus mulus 
vela inleido in kasiklas. Isz to 
duodasi suprast, jog kompani
jos parengineja kasiklas ant 
darbo.

visi 
isz

ginklu

9

Nieko

Philadelphios ir 
Peggy Beal isz

Negalėjo su juom apsivesti — 
turėjo paezia; nužudė.

Kansas City, Mo. — “ 
man daugiau nepasilieka kaip
atimti jam gyvasti ir pati sau. 
Dažinojau buk jisai turi pa
ezia ir vaikus, todėl negaliu su 
juom apsivesti. Apgavo ne tik 
savo paezia bet ir mane.”

Tokia tai gromatelia rudo 
palicije kambarije hotelije ka
da užtiko negyva Frana An
dersoną isz 
mirsztante
Springfield, 111.

Andersonas atveže mergina 
in czionais sakydamas, jog ji
sai yra jaunikaitis ir su jaja 
apsipaežiuos. Mergina rado jo
jo kamzolejc gromata nuo pa- 
czios ir tik tada atsidarė jiai 
akis, suprasdama, jog likos 
prigauta ir isz sarmatos nu- 
szove savo prigavika.
randasi ligonbutije ir kaip ro
dos turės mirti.

suprasdama,

Peggy

Paslėpė deimantus czeveryke 
— dingo.

South Orange, N. J. — Dak-

in kelia tasai treeziasis.
Keli menesiai adgal motina 

apsirgo ir negalėjo pristatyt 
skalbimo, todėl nusiuntė Rože 
in miestą su skalbimu. Sugryž- 
tant namo patogi mergaite su-

Augszcziaušos— Augszcziaušos - sūdąs 
Washingtono nusprendė, jog 
anglekasiu 
suota nuo
doleriu del Arkapsu locninin- 
ku kasikiu už padarytas ble- 
des laike sumiszimu angleka
siu 1914 mete. Yra tai dydelis 
iszlaimejimas anglekasiu prie- 
szais anglines kompanijos.

— Johnstown, Pa., keturi 
szuvoi puolė isz krumu ant ke
turių anglekasiu kurie ėjo in 

nekalta mergaite idant sugryž* I darba Reitz kasikius No. 4, Du 
tu in mięsta su juom, prižade- isz juju randpsi ligonbutl, o 
damas jiai gera užsiėmimą, treczias tik lengvai sužeistas. 
Nuvedė in savo gyvenimą kur Ritz kasi klos pradėjo dirbti pa- 
apkvaitinta papuoszto paka- nedelije su pagialba straiklau- 
jaus ir gero valgio daVosi tam žu.

tiko ant kelio puikei pasiredu- 
si jaunikaiti, kuris paregejas 
patogu veideli merginos užkal
bino ir iszgavo visa istorije jo
sios gyvenimo.

Kaip szetonas 
duszia, teip

gundydamas 
sugundė jauna

szetonui ant pasidavimo ir pa
niekinimo.

A p le i d že n t, pamok i n o 
gina kaip turi 
vams padavė jiai gana puikia 
suma pinigu.

Atėjo namo i__________
žiedėlis iszsikalbėdama, buk durdamas

mer-
iszsikalbėt te-

unije yra paliuo- 
mokejimo 600,000

prisipažint savo nupuolimą tė
vams ir savo mylemui, prade-

Kariszkas trūkis nusirito nuo 
sztangu.

Mexico City, Mex. — Trisde- 
szimts kareiviu isz regiilarisz- 
kos meksikoniszkos kariume- 
nes likos užmuszta, o daugeli 
sužeista kada trūkis nusirito 
nuo sztangu kada užėjo ant 
padėtos bombos artimoje San
ta Catharina. Vaiskas keliavo 
ant apmalszinimo 
bandytu
ant gyventoju.
Rusiszki generolai nubausti 

mirezia.
Moskva. — Du ■ generolą i ir 

keturi aficieriai likos per bol- 
szevikus nubausti mirezia Si- 
berijoi už pakėlimą
prieszais valdžia kuri randasi 
po generolu baronu Ungeru- 
Steinberg.
Prancūzai suruko mažiau pa

pirosu.
Parižius. — Suvirszum pen

ki milijonai paperosu ir kone 
milijonas uncija 
bako likos i 
praejta meta 
Priežastis tame 
pragyvenimas ir moterėlės jau 
atpranta rukinui paperosu. Su- 
raszas parodo, buk paprastas 
Francuzas suniko penkis pa; 
perosus ant dienos 
kaip Amerikonas.

Pati nužudė sugryžusi vyra 
isz Ameriko.

Krokavas. — Kovo menesije 
sugryžo isz Ameriko Jonas 
Zbozenis in Czernica alsi vežda
mas su savim keliolika tuks- 
taneziu doleriu ir apsigyveno 
su paezia Franc su kuria buvo 
apsivedias Amerike. Frane at- 

. važiavo in tėvynė pirmiau susi- 
pažindama su kokiu fai Tamo- 
szium Jurkaucku su kuriuom 
mile josi ir tankei nuo vyro 
reikalaudama pinigu. Wiena 
d iena susi bares hu i’Fnane«pąsi - 
eme pinigus ir ketino važiuoti 
pas savo tėvus.
mu pastojo jam kelia. Jurkauę- 
kas rože vyrui, in galva su ak
meniu, o kada tasai sugriuvo 
pati priszoko ir dure jam su

pypkinio ta- 
surukvta mažiau 
. ne kaip szimet.

yra brangus

mažiau ne

Pati su mile-

Vos pradėjo kalbėti, milemas 
tuo dasiprato visko, porynitas 

sumindžiotas | baisiu piktumu, pagriebė peili 
’ mi lemai in szirdi, 

neradus numieT^hdnku skal" I kuri kryto negyva. Pats nubo-

dama iszpažinti su aszaromis. peiliu in krutino. Po žudinstai

mi lemai in szirdi,

bimo, sutiko geraszirdinga mo-18° namo. Ant riksmo klykan- 
tero kuriai ;
padėjimą gyvenimo, priėmė ju

apsakius varginga ežios motinos, subėgo kaimy
1 ■ t J •/ 7A I e >

ja aut taraystos, duodama isz reginys, 
kalno alga už kelis menesius. |

Nelaiminga nuo

nai kuriems persistatė baisus

1 Ant grindų kraujuosią gulė
tosios dic-1 J° lavonas patogios Rožes, sza- 

. o 
i raivesi kaneziosia 

užganadimo jojo žveriszko bu- Į sergantis tėvas.
savo pacziules dei-Įdo. Po keliolika menesiu pasi- Paszaukta palicije nuėjo in i i. , . .... .. ... . Afoirtzx o isamusze už-

slaptybia atidengė ponui Al-Į stumtas duris, paregėjo kaban-

Vargingi tėvai ne tik ka ne- 
sziaucziu su vil-|vnms ir su jaja apsipaeziuotu. | ^ko dukreles, bet ir vilti atej- 

I L
Likos isistiunta per duris, nesfsi ant vietiniu kapiniu, o

taras Gustavas Hoffman, nu- 
nesze pas sziaucziu savo :____
czeverykus 
drauge ir
mantus vertie^ 4000 doleriu, 
kuriuos buvo indojus in czeve-

uos ojdavo pas savo suvadžio- l,; klūpojo verkonti motina,
senus I tojii praleist kėlės valandas ant |an^ lovos 

ant pataisimo, o

juto, jog pasiliko motina. Taja
Paszaukta palicije nuėjo in 

narna Makšo,

prispii-dama. ji idant ti ant virvutes negyva mylema. 
sii pacziulei pasakytu apie tai . josios te, ■ Vargingi tėvai ne tik ka ne- 

nežinojo gyvenimo. | ^įcs> du kapai sziadien randa- 
• “po-

rykus apt apsaugojimo nno|lrcdui, 
vagiu. Daktaras < 
nusidavė pas i 
ežia atradimo 
deimantu czeverykuosia nora-

sunaikino 
narna ir iszvare szeimyna.
Cinton, III. — Milijonai bal

tu skruzdelių apgulė narna far- 
morio C. T. Spragnc ir teip ji 
sunaikino, jog szeimyna buvo 
priversta narna apleisti. Szei
myna dabar padavė praszima 
ant suszelpimo. >

Visas medis name, kaip 
grindis, sienos, langai ir 1.1, li
kos sunaikinti, jog kada kas 
dalipsto tai subyra ant szmo- 
telfu. Jsz kitr tosios baltos | res buvo kitokia.

deimantu, bet |Vargsze .. . . . lt
.......................„.„.,„„„„1.......... Likos išstumta per duris, nok 81 «>'*■ vietiniu kapiniu, o 
do. Sziauczius likos aresztavo-1 per volai dasiprato, jog buvo| ’»«» Alfredas” gal vela jeszko 
tas.

Nekaltas už nužudipima ir su
deginimą jojo szęimynos. 

Wilkes-Barre, Pa.

O gal jau jajatik zobovele rankosia mies-1 uaujos ai|kos.
surado!....

Nelaimingos merginos
Alfredu su vilozia, jog prikni,| nukonezo ir būna paniekintos

czioniszko ponulio.
Po keliu dienu nusidavė pas vis

bys ji ir pulti ant kėliu idant Į0 kaltininkai 1 Tiems svietas
- Franas | susimylėtu ant josios, ląet jojo| utleidže ir greitai juju prasi- 

' bet juju 
kunigo Felikso | tas žmogus. Nelaiminga neži-1 a-ukos ant visados yra pamo

savo suva-

VV IlKCb-OaiTC, 1 UėJ—

Valerosa likos paliuosiiotas užlpakaju buVo hžemias *jau ki-l kaitimus. užmirszta,
nužudinima
Novako, po tam uždegęs narna Į nojo ne pravardes 
kuriame sudego kunigo pati ir [džiofojaus. • 
tris vaikai. Praejta meta Vale- 
rosa likos pripažintas kaltu, 
bet szimet nusprendimas džiu-1 turteli, paskyrė diena vineze-

* \ vones.. Roželes didhos buvo

kiūtos ir už savo nusidėjimą 
paaukauja jauna gyvasti!

Tuom kart josios sužiedoti- 
nas Maksas surinktas maža A

IK
« < i GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
S RIKI TIKTAI U c.

ATSAKYMAI.

$2.00 teipgi-

ga yra

S. M. Nanticc/ke, Pa. — Ga
lime jums pristatyti knįga an- 
gliszkoi kalboi “Secrets of 
Black Arts”
“Book of Black Magic and of
Pacts” $15.00 -<pdajqrta. Szi-. 
ta knyga turi 8x10 colius, 200 
paveikslu, 297 puslapiu ir pui- 
ko i apdaryta. Brangesne kny-

“The Greaį Book of
Magical Art, Hindoo Magic 
and Indian Occultism,” 
puslapiu, 30 paveikslu, apda-< 
ryta in skūra, 8x10 coliu, 2 co
lius storio kasztuoje $25.00

lu Lietaviszka KummIm
* %

Scranton, Pa. — Septiniu 
metu senumo Klara Petrauc- 
kiute, likos nuszauta ant smert 
per savo 14 metu sesute Ma
riute. Mergaites surado revol
veri po szieniku lovoje ir pra
dėjo su juom bovytis. Mariute 
netyczia patraukė 'vamzdi ir 
kulka pataįke in szirdi.

650

t

Fairfield, Conn. .— Darbai 
pradėjo gerintis, plieninei fa
brikai pradėjo jau dirbti ir 
keli szimtai žmonių aplaike 
darbus. Teipgi ir kitos dirbtu? 
ves pradėjo geriau dirbti. Be
darbiu mažai matytis Under
wood Typewriter kompanije 

uis surado kabanti Zbozieniu I dirba penkes dienas. Isz tojo I Z* 1 • B 1 • 1 • • A • » •
palicijai, kuri po keliu dienu I brukuojama maszinuke «del 
sznipinejimo surado žadinto- Popiežiaus in Ryma. Ir asz tu- 
jus. Motere prisipažino prie rojau taja garbe pamatyti taja 

puikia dovana. Masžinuke yra 
Underwood Standard Portable 
Typewriter, svėre 12 svaru, 
balta kaip sniegas, lotiniszkos

kiu ginklu paslėptu per vokje- Į drukuojamos” i^sriipikes' da 
>1* 'l * M J * “i*"'

Keliolika 
iii Olden-

ateine nuo jojo pinigus kuriuos 
prie saves turėjo. Ydant už
slėpt savo darba pakorė lavo
ną ant medžio. Jurkauckas nu
sidavė in artima kaimu ant at- 
pusko, o Zbozieno novos pra
dėjo jeszkoti savo vyro, nusi- 
duodama pas $avo tėvus. Žmo- 
i___ ___ _ _______________
ant medžio, pranosze apie*tai fabriko likos iszsiunsta puiki 
palicijai, kuri po keliu dienu laruKuojama j.--------— _T_

Motore prisipažino prie |'rojau taja garbe*pamatyti taja 
visko.
Vokiecziai paslėpė ežeruosia 
daug ginklu ir amunicijos.
Berlinas. Daugybe viso-1 p(aroSj žodžiu da teip.puikios 

ežius nuo alijentu likos su
rasta netikėtinai, 
studentu nueidavo 
burga, arti Berlino, maudytis I 
in tenai tini ežereli. Vienas isz 
juju panertas ant dugno iszne- 
szo karabinu. Tolimesni tirine- 
jirhai parodė, buk ant dugno 
ežero randasi daugybe visokiu 
ginklu ir dėžės amunicijos. Ka
rabinai buvo gerai iszaliejuoti 
idant apsaugot juosius nuo su- 
rudijimo. Studentai prigulėjo 
prie socialistines partijos, pra- 
neszdami apie savo radyni pa
licijai Brome, bet toji nelabai 
nudžiugo tuom suradimu. Pas
kalas apie radima paslėptu 
ginklu gavėsi pas alijentu ka-

ezion nepadirbta.
--------------- e »♦- ■ I IĮIIIIEIIIIIII1I I

Treczia dalis visu ūkiu Szve- 
dijoi naudoje elektriką ir ne* 
užilgio pradės naudoti elektrL 
kines žagres ir kitokius ukisz- 
kus padarus. Daugelis naudoje 
eloktrikinius pjūklus, elevato
rius tvartuosia, kuriepayma 
visa vežimą szieno ant antro 
laipsnio, turi apszviestus na
mus ir 1.1. * *.(j

Už keliu metu visoje S^vę^ 
dijoi bus naudota, elektrikine 
pajėga, kuria aplaiko nuo upe-* 
luku ir upiu. ' t z ę

Lai amerikoniszki f armėnai 
yma paveizdanuo Szvedu. Ju|c 
czionais konia ant visa farmu
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KAS GIRDĖT
I
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žmogus buvo 
padaręs arba kuom prasikal- 

sudyk ji pagal jojo szian- 
pasielgima ir gorus

UžmirRzk k a

tęs, o
< 
darbui.
lienini

I

■■

*

I

J

I'

■ i

Jonas Jankauskas isz Maha- 
nojaus aplaike gromata nuo 
savo Sesers Elenos kurioje da
nesza, buk Aleksandrovs k c ant 
Ukrajinos kur randasi josios 
brolis viesz.patauje baisi bran
genybe kaip tai: svaras juodos 
duobos 100,000 r., baltos 250,- 
000 r., kvoHa pieno 100,000 r., 
Švitras bulvių 50,000 r., svaras 
sviesto 800,000 r., o žmogus ga
li uždirbti ant d ieties po 30,000 
rubliu. Daugelis žmonių mirsz- 
tn nuo bado.

Bolszevikiszkas
Soil

Ana diena

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

Tokia audžia randaai Evans
ton, artimojo Chicago, o ir ki
tuosią miestuoaia tankinu at
siranda. Nenorime ezionaia už 
daug kritikuot toki sūdo nu
sprendimą priverstina atsilan- 
kitnn iii bažnyczin idant kaš ne- 
itianytn, jog esiitne ntsknlu- 

Vra tikru ameri- 
koniszkn “džok. “

Žinome gertu, jog dnugelio- 
sia szeimynosia vieszpatnnje 
noužgnnadimni ir nesutikimai. 
PafiraatAi moterėlės turi savo 
“nimpotftes“ sh kurioms da- 
knkn savo vyrams, o vyrai už
meti neje moterims, jog nemo
ka sitviddvt savo liežuviu.

Kada toko porele stoję snde, 
sudže paliepė ejti in bažny- 

vyrns džiaugėsi, jog nors 
kita y pa ta pasakys

na is, but trts

rojus Rosi-

bolszevikiszki 
agentai prikalbinėjo Minei’s- 
ville. Pa. (o ir kituosią mios- 
tuosia) straiknojrnczius angle- 
Icrtsius idant važiuotu in Bosi
ję, kur vald’že mano ntydaryti 
jiflujes kasiklas ir prižada ge
ra darba ant dvieju metu, bet 
kvailiu nesurado, o prick tam 
kelione in tonais kasztnoje 350 
doleriu.
“ .Teigti žmonis uždirba po 30 
tdkstnncziii soviatiniu pdpie- 
rcliti ant dienos, tai negalėtu 
ilc ėvnro duonos nusipirkt, o 
ka cze kalbėt apie kitus daly
kus.
' Apsisaiigokitcs tokiu bol- 

Mžėvikiszku agentu kurie jums 
prižada aukso kalnus Bosi jei.

savo
mot eres su Ni

Kas geidže Imti turtingu, ne 
’tik turi dirbt bet ir mokėti 
czedyt.____ _____

Tūlas fabrikantas gorsetu 
isz Bostono vardu Ernest P. 
Bennett, 
džiatigsma, jog
prato, nuo kada paliovė nosziot 
gorsetns, kad su t ūko nuo 21 co
liu ant 2R colin ir labai persi
gando jog netekia savo pui- 
karifc pavydnlo, vela ant gvalto 
pradėjo neszioti gorsetns.

Kožna lape savo uodega gi- 
Kožnas džiaugėsi, jeigu

jum biznis ejna gerai. Bet rei
kė primyt, jog senox iszknosia 
laikuosia, kada tai moterėlės 
nepažinojo gorse
Hzilkiniu apatiniu “smagumu 
kurie sziadien yra naudoje, bu
vo daug sveikesnes 
nes. Bet sziadien,
kamantuotos ir iszpol i tu raro
tus, bet dydesne dalis juju isz- 
Todo kaip pamirkytos silkes. 
Apie sveikata, nėr ka kalbėt.

—I II IMMBMMf>fOMMWMMWMB»

ria.

ir tuju
> y

ir drutos- 
n orint s yra

vok i erzi a i nesutikoBadai 
atyduoti Lietuviams vagonus, 
kurie randasi ant vokiszku ge
ležinkeliu. Isz to vela kvlo ne
supratimai.

Isz Klaipėdos danesza, jog 
ėržtoimai ‘ ‘ Heimntsbundu ’ ’ 
nepaliauna. Lietuvei Klaipėdo
je yra rmžiuromi ir sznipirteja- 
mi ant kožno žingsnio. Nesenai 

Tautiszkoje 
^Taryboje ir kitosia insteigosia. 
Hefrnatsbundiccziai iszsidnti- 
nbja po visa sklypą sznipu/i 
idant dažinoti nr Lietuvei

ar

Heimntsbundu

Atsibuvo kratos

ar
Klaipėdoje ar užritbcžije ka
riukai nesi organ ižu oje. 
vokiecziai pargabena 
kietijos daug 
kin bildu sudėti kalte ant Lie- 
'tuvin, teip kaip 
žingeje.

Pat i s 
i sz Vo- 

ginklu idant to-

padare Szle-

Oklahomos,Isz Blackwell, 
danesza, buk tonais pruduosia 
d/dėles varles ėda visztokus. 
Farmerei nežinodami priežas- 
♦feš dingimo daug visžtnku, nu
tarė tcftiyt tėjo vietoje kur juju 
'daugiauRe dingdavo. Ant galo 
Wise k e priežaste, jog labai dy- 
'cteles varles intrankdaVo visz- 
'fnlcus po vandeniu ir jūoe su- 
tisdnvo. — Mokfllinczei dabar 
tirineja kokio tai budo butu 
tosios milžiniszkos varles.

I Tankpi dnodftm girdėt apie 
hUBprendima sudtiošia kdr mi- 
^ioer *** apemdina’1 ■rtėdrttinkan- 
czes poras aYtt.... 
fc'n/x hn?nVA7j>a -ni ttaiTittnifi-

o 
ežia, 
karta jam 
pamokslą, nes jam nubodo kas
dieninei plepėjimai pacziules. 
Del moterėles yra tai sunkeny
be sėdėti bažnycziojc ir laikyti 
liežuvėli už dantų, bet paleng
vina jiai kentėjimus ant tiek, 
jog žino kad kūmutes žiuri ant 
josios naujos 
belos.

szh'bes ar skrv-

adgal, duodamas
mirti netur-

paprastas daigias,

nia
prižade ji- 
savo var

du troklis su

vai k u 
tiems, kurie

Kokis tai John Donrkas, gy
venantis NcxV Yorke vra m*- 
paprastu žmogum kokio retai 
kur gnlema surasti, l’ždejo ji
sai saldumynu sztoreli dvide- 
szimts met u
sau prižadėjimu 
tingu.

Jau tai 
jog žmonis neturtingi prižada 
del savo artimo daug. Kiti ve
la užmifsztA apie duotus pri
žadėjimus kada dasieke angsz 
to laipsnio, kiti vela dusi gau
na prie politikiszko lopszio.

Bet Donrkas savo 
isZpildo. Dienoje

d u vi u prikrrtVe 
visokęis saldumynais, kuriuos 
iždaifiiejo del vargingu 
ant West Side, o 
reikalavo pinigu ‘duodavo apsz-
czei. Graikijoi moka po penkis 
dolerius ant užlaikimo per visa 
gyvastį sierntelins priglaudu 
namuosia, del 48 kareiviu savo 
tėvynėje iszsiunte po 25 dole
rius. Žodžiu, pasiliko del saves 
tik tiek idant galėtu prideren- 
czei gyvent su savo szeimyne- 
lia.

Mažai randasi tokiu žmonių 
ant svieto, o bet pasirodo, jog 
j uju yra.

Yra žmonių, kurie matydami 
varga kito, geidže pasidalyt su 
jeis tuom, ka patis turi.

Yra ir tokiu žmonių apie ku
riuos svietas nesirūpina, nemo
ka guodoti ir laiko už kvailius.

Tankei terp vedusiu porelių 
kyla nesupratimai kada vyras 
pasilieka prie savo darbo ofise 

kaip papratęs yra 
ne-

rei-

ilgiau ne 
būti. Nekurios moterėlės 
gali, ar 
lankei yra tai neatbūtinai 
kalinga. Josios mano, jog ta ji

atlikti namie kaip

no nori suprasti, jo

darba gali 
ir ofise. Bet tuom biustą la
bai.

Nekurios moterėlės nežino, 
jog smegeninis darbas negali 
būti prideranezei atliktas na
mie kaip i'eike, nes namie, pati 
ar vaikai laikus nuo laiko per- 
traukinoje vyrui miyli. Žmo
gus dirbantis smegenimis ne
atbūtinai reiknlauje malszu- 
ino, nes smegeninis užsiėmimas 
negali nukensti jokiu riksmu.

nežino

‘‘TjiettWos Zinidsb” 
me sekante prasargit del pribu
vusiu amerikirtėzin in Lietuva:

“Ijietuvos gelžkeliti stotyje 
jau nuo kurio laiko operuoja 
szaika tikim iszbhuddtoju — 
apgaviku, kurie visokiais bu
dais isznaudojh musu grižtan- 
cšfrite is?? Amerikos iszeivius.

Svarbiausias minėtu iifėris- 
tu lizdas, tai Virbhihijė, kame 
jie labai drąsiai stfkaistbsl sto
ty, bufeto ir vioatfbtityje uBi- 

Tie aferistai, pastebėjo 
a m eri k i ėėzius, tuojau

skaito-

mais

nite. ’ ’ 
tftoty 
nachalirtzkni pristoja pFiė ke
leiviu tfu invairittis piitfifily- 

kaip glitai; siūlo jietos
prekių, visokeriopus 1 kaYo pa- 
tftriiriVihmtf, ddddg pAlrtrimus, 
praasdttejrt futidacijtt it t.p. ' , 

Tia i^tFllrTA n'fArifirt'ii i

SAULE

mieste Galveston, Tex. ir laimėtoja dovanos-
- - -mm ...... . --nii ii-niiiiiMn.Ju, i rjl ,________

Maudimo paroda

v.

atsibuvo metine paroda mnudimosi aid kurios suvažiavo ir dii-feksuosiaGnlveston, rn

lybnvo patogiausios merginos. Pirmutiniu dovana laimėjo motoro Mrs. \\. L. Williams inz
11 ouston,

f

‘V

ALTIJO8-AM ERIKO 
* LINIJA 9 Broad vay, Neverk. N Y 

KELIONE LIETUVX
PKR, H^XMBUP_GA.pYl1A\Ą 
/• ARbA LIEPOJ U, T

mA

aplaikydaina 500 doleriu už patogumą ir paroda.
►■Il 11 MII ĮMUII* O f »f III..............  ■■■ UI.....f|<—■.........I*.......   I>II1MMI»I 'IMI................  » ... . .......................—Mfi.I.MMH.. i... iIM..... . i ............ ......."W"—11 <» m................  iii II f....f HU I.....fllllllf I |» I ..............    I..............

Baltic States Banka Rengia Didžiausia 
Ekskursija in Lietuva.

pasekmingai darbuojasi ne tik 
Mlrbaliaus stoty, bet gi jie 
amerikieczius neretai lydi net 
ligi Kauno ir 
koks jiems buna 
k i mas. Jei
genii apgauti 
amerikieczius Virbai i ujo,

ar Kelione in Lietuva per Devynias Dienas.

tai invvk-

toliau, žiūrint 
kada pasise- 

jiems nepavyksta 
apipleszti 

tai
tada jie, nusipirkę bilietus, va
žiuoja draug su keleiviais to
liau, pusi t ikedatni 
dyti pakeliui.“

Gal vėl kas pasigautu.
— Joneli, jeigu nsz nn- 

mircziau, ar tu dar vėl apsives
tom su kita 1

V'v ra s: -

rati:

Gal, jeigu spąstai 
butu kitaip užtaisyti.

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

(WAR TAX $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva 
Žemiausiu dienos kursu.

Pinigus Lietuvoje gauna aicziauslaino 
paszlc lai 25- 30 dienu.

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

e

UREltlAUSI MODERNIŠKI LAIVAI 
rASAUIJJA. GERIAUSIAS I^TAR- 

N AIM AS PAS A ZI ER I AM As.
Juhu micHlo randan! musu agentas.

In Lietuva, Lenkija. Rusija, t Latvija, 
Ukniinia ir visus Baitikos Valstijas. 
('A RON! A .......................... 17 j įminus
SAXbNlA I Liepos
Kliblhco $J30. Trccziii IJcxliTlCUZiil I

Tax $5 extra

Per Liverpool ir Gltuigow
ALGERIA 

(AR.MANIA
SCYTHIA ___

........ I I thmliius

........ K> J milinis
»>2 uiiujiin'f

EksRiircIjn hii phlyilovii nu koiickeljas 
prh> Southampton in Danz|gn, Tilnva 
ir JJbnvn:
Per Souijiamptoii KOŽftA Vi'ARNIIU 
Laivai: ’51A t RETAM A, AQI’ITANIA

IR RE REMIA RIA.
I *

Per Anglija ar Hamburgą in Danzlga, 
$106.50. In Libava $107. Tax $5 extra

l ir
AQIUTANIA

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ ,

Neužkliudant Lenku ‘KorldoriauH, 
Puikiausi Nauji

O'ROi’ESA
“0” Garlfilvih’l.

10 Juliaus Ir žį July
VANDYCK 17 JunaiiN 'ir lit) .July 

ORBITA ... 21 .lu'niatiN, T> Augusto 
ORiH’NA .... s LlopoN, 12 Augusio 
TAURAN .............................. 15 Liepos,

Tibstai in Cherbourg.
Southampton ir Hamburg. I 

Visos atskirtos kajutds. bičra 
extra ntokcsczlu.

Royal mail steam
PACKET COMPANY.

ŠAND’l^ltŠbN & SON Inc. Agents
20 RROARWAY. NEW YORK. < 

t'lilcage: 1|7 W. WaShingldh St;

TAURAN

Ar pa» Metini laivnkorczlu agentn<>
< ' 'i|r ’rf1, '. ' *1 # 4/ k4® ' .Į' f 1 „ %

/ Lietuviai važuojant in Piliava 
aph'iikia lenku juosia (karidora) 
Visa trcezia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.
LITUANIA  14 Juhiaus 
POLONIA .......... 28 Juniaus

Trccžia klassa iri Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Licpoju $107.

4 ‘KYblbitlibfi prie Vkcjht) justi miesto.

f
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Baltic States Bankas siunezia 
> keleivius ant 
p’eieziausiu laivu.

geriausiu 
Szia 

milžin

huvo 
ir ° 11
vasara sudaroma vra 
iszkas Baltic Stats Banko kel
eiviu būrys ant didžiausio pa
saulyje laivo,—ant to laivo kel
iaudami musu keleivei pasieks 
Kauna in devynta diena.

Tokios 
niekas negalejjo turėti. 
P’ K 
ir iszsikasztuoji I 
Greita kelione galima 
tiktai 
States Banka. .SzUai keleiviu 
būrys, ruosziamas Vasaros Ek- 
skurcijai, iszkeliaus aid White 
Star Line laivo 
O(
eiviai pasieks Kauna 7 Kugpju- 
czio, tai yra, už 9 dienu.
KELIONE ANT DIDŽIAU

SIO PASAULYJE LAIVO.
Laivas MAJESTIC, karino va- 
žinos musu keleivini, yra di- 
džiausis visam pasaulyje. Apie 
to lavio diduma galima spren- 
sti isz szitu faktu: Jo ilgis yra 
95(> pėdos, beveik penkto-dalis

las K niežas, kurs keliaus nuo 
New Vorko iki pat Kauno. Ji* 
patarnaus musu kolieviams sa
vo patarimais ir nurodymai* 
visu ki’lioiles laiku.. Prie to p.
K?uezas nufotagrafuos kelei
vius New
MAJESTIC

Triukšmą Naujiena
SKAiT^K SZIA NAUJIENA, 
JI DAUG LAIMES NESZA 
DEL JUŠU SVEIKATOS 
SALUTARAS LIGAS PESZA.

Ka tik pagerintas — sustiprintas ir praplatintas 
savo budais del daugeli visokiu ligų iszejo SALUTARAS 
BtTTERIS isz musu chemiszkos laboratorijos. Kurie 
džiaugėsi Salutaro Bitterio gerumu dabar gales pasigė
rėti nes yra daug geriau patvarkytas atitinkamoms 
ligom. Teipgi esame pasirenge iszpildyt visus norus, 
ir užsakymas in trumpa laika. Reikalaukite aptiekose, 
o jeigu negausite tai neimkite kitoniszku bet reikalau
kite tiesok isz musu.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

>
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CHICAGO, ILL.
i I ■ HU

greitos kelioiu's dar 
J uo 

pvieziau tuo mažiau i n vargsti 
iszsikasztuoji

keliaujant per

kelionėje, 
atlikti 
Baltic

MAJESTIC, 
Hi., Liepos (July) 1922. Kel-

mylios, jo plotis yra 100, pėdu
fV

y v
t M c

•e-
Yorke ant laivo 
ir Europoje, ant 

krutoiniiju paveikslu (Moving 
Pictures) ir tie paveikslai bus 
rodomi Amerikė ir Lietuvoj<‘. 
Todėl kas nori patekti ant krii* 
tomujn paveikslu kelionėje, lai 
pasistengia ki'liauti ant laivo 

su Baltic States 
Banko keleiviu palydovu pik 
R. Kruczu. Musu keleiviai bai
le u koridorių nesieks ir niekur 
kelionėje nebus trukdomi

REIKIA TUOJAUS UŽSI
SAKYTI VIETAS.

Norintieji keliauti taiį) pato
giosios sanlygose, |ti*ivalo kuo- 
greieziausiai užsisakyti vietas. 
Laivakortes kaina antros kla
sos nuo Neiv Yorko iki paežiam 
Kaunui $158.50; treczios klasos 
tiktai $107.50.
Vaikams tarp 1 ir 10 metu po 
puse laivakortes ir War 
Antroje klasoje $5, trėczioje $• 
Užsisakant vietas reikia atsiu
sti visus pinigus, ar bent $5 
rnnkpipigiu. 

■' " "* į /•!> • r < - i M i

MAJESTIC,

War Tax $5.

mfax.
• •)

PADEKAVOJIMAS UZ , 
PATARNAVIMA

------- o--------

Juozas Vieša isz Scranton, Pa. kuris pirko laivakorte 
ir dare pasporta “Vienybes“ Skyriuje, 1812 N. Main 
Avo. atsiuntė laiszka savo draugui Sįcrantoniecziui 
Juozui Siniauskui isz Rottcrdamo ir liepc kad Siniauskas • 
nueitu in “Vienybes“ ofisą ir padėkavotu už taip man
dagi! ir gera patarnavima. Padėkavone yra užtai kad J. 
Viesas buvo gerai New Yorke patiktas, per “Vienybes“ 
čentarali ofisą visokuo aprūpintas, palidėtas ant laivo 
drauge su visu bagažu. JTis džiaugtasis kad turėjo puikia 
keione ii' pataria visiems važiuoti in Lietuva, per “Vie-, 
nybe“ nes kaip New Yorke, taip ir visoje kehoneje jokios 
bėdos neturėjo. (Pasiraszo) JUOZAS VIEŠA. <

Isztikruju (ai|) yra, kad keleiviai kurie važiuoja Lietuvon 
“Vienybe” negali susitikti su jokiu keblumu. Dėlto 
‘ ‘ Vien vbes

taip kad lengva kiekviena keleivi palideti

per 
kad

V.

ofisas randasi prie laiviniu pricplauku, 
, nuvesti iii 

viela kur reikia užsimokėti taksu, aprūpinti su nakvine 
ir visais kitais reikalais. Tad kurie tik rengites trumpu 
laiku keliauti Lietuvon, visi kreipkitės prie “Vienybe^” 
Agent uro, ar in cent rali ofisą ar in skyrių, visur gausite 
vienoda patarnavima. Kam yra preziai ir pakeliui, tai 
patartina kad kreiptumetes, ar laiszkais ar ypatiszkai in 
Senintu skyrių, o kas manote kad ten neparanku, kreip
kitės tiesiog in centra.
Liepos menesiais plaukia dideli ir greiti aivai ir daugelis 
žmoni u stengėsi kad ant ju 
tuose num(‘siose keliauti patarimu 
tuojaus raszykite mums laiszkus,

j sakysimi* jums tinkamus, treczios ar antros klesos kam- I 
bariukus, kur smag 
sakydami, gausite geresni kambariuka. 
platesniu informacijų laiszkais.

VIEMVBE
Centrais tlfisas: Skyrius:

193 GRAND ST. 1812 N. MAIN AVĖ.
BROOKLYN, N.Y. , ( . SCRANTON,PA^.-

$ BALTIC STATES BANKAS 
APRŪPINS VISUS 

REIKALUS. 
i

Kjid keleiviai patys neturėtu 
vargo ir rupesnio Baltic States 
Bankas pampins jiems® visa, 
kas tik reikalinga kelionei, 
kaip lai:

oI1

A
tq n J į *fiį;

".MAJESTIC” Didžiausis IJiivas.

jo tonažas yra 56,000 tonu. Jei 
galu, tai 

jis butu augsztesnis už augsz- 
cziausi pasaulyje narna, Wool
worth Buildingti imt 206 pėdu. 
M AJES1TC inžinai yra teip Ji- 

y gali pagaminti 
100,000 arkliu jėga, kurios tiž- 
t('nka laivo valymui per jūres 
su /įreitutou 23-ju maz^u arba 
26 myliu per valanda. '
TRECZIOJE KLASĖJE KE

LIONE YRA MALONI.
Laivas MAJESTIC turi devy
nis plieno deniu (dekus), 
cziosios klasos keleiviams yra 
pavedama 
sZt'sZiu deniu

pastatytum ta laivu

deli kad ji<

I

Tre-

vietas dalinai h n t 
ruhbinguose ir

gražinėse kambariuose, kuriuo 
se yra, to rengtos gražios lovos 
dėl dviejti, kettiriu ir szesziu 
žmėniu. Tie kambariai yra mo- 
doriszkai intaisyti: Kelione yra 
tiek maloni, kad žodžiais sun
ku yra tinkamai aprašyti.
Treczios klasos keleiviams yra 
paskirti 'du valgomieji kamba
riai, su geromis kėdėmis, prie 
stalu. Valgio laike keleiviam^ 
gražiai ir mandagiai patarnaut 
ja. Maistas yra pirmos rusziesi 
sveikas, gardus ir apstus, :
BALTIC STATES BANKAS 

SIUNCZIA PALYDOVĄ. I 
Balti ė States Banko keleiviu^ 
aYtt laivo M AJESrriC lydės ži- 
HO'miis A’mib’ikmje in LiKhTvojė 
kinemUt^rafistas bil. Ratio-

ria i ge rom i s k e < le m i s, /p r i e

1

kelionei
perveži-

reikalinga 
pasportus,

mas bagažo, atlikimas visu for. 
income tax” ir 1.1.

Tiems keleiviams, kurie nėrės 
gryžti in Amerika adgal, pasi- 
svoeziave Lietuvoje
States Bankds iszrupinš popie
rius, kad galėtu nekliudaWii 
gryžti.
Bankas

malimui su

kad

t 4

Baltic

galėtu nekliuda'rOi 
Toliaus, Baltic Statės 
sanžiuingai aprūpins 

visus keleiviu finansinius rei
kalus kaip tai: 1--Norintiems 
imti d ra ftns iszmokamus Lie
tuvos bankuose, tokie draftai 
bus iszduoti dienos kursu. 2— 
norintiems parsivežti pinigus 
dolereis bus iszduoti musu cze- 
kiai, pagal kuriuos Lietuvoje 
bus iszmoketib doleriais- pilna 
suma. j—-Norintiems palikti
piningus aid depozito, būs isž

j--Norint iem* palikt i 
. ' * *....  ' s isž-

duotos Baltic’ States Bhhkb 
pinigai busknygute ir, tie 

persiusti Lietuvon doli'riais.
Baltic Statės Banko keleiviai 
bus pilniaiisiai ir tpištogiausai 
aprūpinti tad ir Jiis busite už
ganėdinti draugiszku ir teisiu* 
gu patarnavimu. Del platės] 
n i u’ i nformaei jti į aszyki te; j

BALTIC STATES BANK

ių patarnavimu. ]' 
n i u i n Form aci jti r a szy k i te i

294 Eighth Ave. (Cor. 25th St.)'
i 
t

NEW YORK, N. Y. 
viuris PLIKIAMS. .

ArabiHzka MohUb yra Ktikra! panoki 
minga ir kas prisiims keliblika stbm| 
PU ir savo adfęsa tfcl apląikys trijų 
arabls2ku gydilbliu dykai. Itasz.ykite 
ai)t fisęio adreso Dr. Jmbcę, 23G Broad
way, Box 0, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite išz stUos progos visi kurio yra 
Dus-plikiai arba vlfctii yra tuipltkia. t.t

yra

Dabarte Gegužio, Birželio ir

i gauti vieta, tai manantiems 
ilgai nelaukti, bet 

o mes nueisime ir už-

iai keliausite kuomet isz kalno užsi-
Klauskitb

v

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isž Lietuvos ir in Lietuva visadh per George J. 
Bartaszius Agfentura, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik jsz New York o j r Bostoho, 
bet ir isz vjsu kitu poTtu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kauno.
Pasportus ir kitus’ Dokumentus su Notaro ir Lietuvos

Padaromo

Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai- j 
« komo Vioszgiiti del laikįno keliaviu apsigyvenimo. Rei

kalaukite nriusu pinigu ir laivąkorcziu kurso ir visokiu 
patarime!, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik-: 
simo juos dykai po sokaneziu antraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS
•498 Washington St. * New York,“K.’ Yin **'
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J SAULE k

JIS žuvo. /> savo-aki
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' Saulute saVo špindldiais nu
barstė lyįį sidabru Ddbisos pa
kalnius. .
Veja lis vos-iieVos siitbllVo me
džiu szakutes. Nuo medžiu pa

pam ažel i, 
rvtmėczio 
palengva

Rytas taip malonus! i

•nulenkė; liūdnomis
Filis žitirejo in nelnihiinjicR 
suvargusią moteriszke. Bot ta 
ju notnlttė. Ji Hehiato ir nore- 
gvje, jog

Ji detanto ir nore- 
ir jiems sykiu szirdi

%
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kuždėjo:
37

ting,os dvasios kuždėjo: “Tu 
nelaiittUigoji indtbriszkb, ponu I

/lengva, 
aszaros 
•Piemenukai

krito lyg 
rasa.

oliavo 
linksmas daineles. Saulute kas
kartas vis daugiau ir daugiau 
szilde žemes pavirszi. Pauksz- 
teliai linksminosi, cziulbėjo...

Dubisos vanduo slinko ir 
slinko nesustodamas pirmyn ir 

skverbdtdntisis 
tvenkinius,

suko milziniszkus malūno

pro 
kriokda-

•pirmyn, 
malimu
Tnas 
ratus, kuomet malime barszke- 
jo, tarszkejo i n vh irios giriios. 
Szimtai darbininku, basi, ran
kose stipriai siišpaude kebene- 
kus lyg garniai, stumdo per 
tvenkinį milziniszkus rastus, 
žemyn pavrtridotliu. Rastais už
klota visa Dubisa buvo. Rastai 
Vandenyje sukosi apie save; 
slidus jie, bet darbininkai, no- 
redanii gyiybe palaikyt, stum
do juos pavandeniu 
sau ir savo sžeimynai duona.

Lietuvos seniukai susirinkę, 
liūdnomis akimis žiurėjo ir tar- 

“Kokis tai 
Jie visas

a-

KVjo,;jog*
gėle.Mi vien raudojo ir aszaro- 
anis žemele szlakszte, tik apie 
savo vyra manydama.

II.
Praslinkus kelioms dienoms 

visos apiclinkes 
stojo apie žuvusi kalbėt, 
mot žuvusiojo moteriszke ne 
nustojo Dubina lankiusi; ji vi- 
suomet laiikesi ir jo raudojo. 
Sztai netikėtai moteriszkes au
sis pasiekia, jog ties Vilkimais 
rado žmogaus lavona. Susiju
dinusi moteriszke, palikus savo 

bi‘go pas 
Vilkimu 

padubisi; bė|į pažint nepažino, 
nes visas jau buvo apipuvęs. 
Radusi, moteriszke gailiai ver
ke...

I*olicija sužinojusi 
ta negyvėli užvare

jau buvo nu- 
Tuo-

savo
ir pelne

po saVes kalbėjo: 
indukimas tu ponu!
girias, lyg karajadai n nes. M 
no prisiminime, visur, kur tik 
akys mato, buvo girios ir gi
rios, o dabar — laukai, ir kel
mynai... Viską Lietuvos ponai 
iszparduos; ar neparduos jie ir 
rims, galu gale?

Kiti nuleido 
nieko
kasžinka durnojo... 
kitas senukas prabilo:

dingo ir dvasia jos. 
giriu turtai iszpuoszo 

Roma, Petrogradą..., 
Lietuvoj neturime 

Reiktu mums

! >

akis tylėjo ir 
neatsake. Visi sustoję 

Pagalinus 
‘‘ Dingo

lindimus 
rąstą ji.

vaikelius, 
Nukako in

i apie ras- 
apy linkius 

ji budėt. Budėdami, vieni kei
kė, kiti gailestavo žuvusio mo
ters ir likusiu uaszlaicziu.

Po keliu 
pribuvo 
pjaitšte, tyrinėjo apie žuvusi, 
liet nieko nesurado, prie ko bu
tu galima prisikabint. Tik dak
taro paklausus, tas atsake, jog 
tas žmogus buvo pirmiau už- 
musztas, o paskui prigerės.

Paaiszkinus1 - daktarui, kaip 
iskas prie

didini budėjimo, 
kariukas daktaras: 

apie žuvusi

JOHNSON IR SHORTRIDGE 
BYLOS.

I i i. < » «■ i

NATURALIZACUOS - IR ^(ATEIVIl ) 
" - -- KOND RlfSl:.

li’ kairi tokio jau kur reikia! 
Nėr kas valgyt, nėra kpro,

litariszkojj .tarnystėj pasaulinėj ką- 
rej, ant visados bus atmesti nuo Suyj 
Vttlritlju tyli iety stos. Abi bylos sekan- 
czlal apraszo aprupinlinus tokiame 
atsitikime: "Praszytojas ar pavienis, 
kuris kada,.nęra prasžc paliuosavimo 
(ieiei ateivystės nuo tarnystes J?uy. 
Valstijų thllltarlszkbj hr JurolvIsžkoJ 
tarnystėj laike pasaulio karo, nebus 
Isžklausytį naturalizavimo teisme iki 
po . Lapkriczlo ^4, J92G, ;ir tik. tada 
jelgii jis praszo pirmu popieru priesz 
Lapkričio 14, 1021. m. Aprūpinimas 
lieczia. (mvusius r^ricszus (ateivius), 
1 • " 
tarlszkos tarnystes del ateivysteš.

• ••

Ir už nuoma kuo mokėti;<r aprupin limitslėbavimas ir isZtvirkinlhs rbi- 
kalavo nilies pinigu, ntikirto 
girias, paliko nuogus Lietuvos 
laukti^. Tavo
ėjo pas nelemtus Lietuvos ne
prietelius duona.
ir mirti 
nelaiminga naszle, su buriu kū
dikiu... Vai kaip gaila man 
tavęs! Dar didesni sopėjimai 

Hnsiskverbe in tavo krutino, (ai
kunigas, kuris 
vyra su niisZiotnis; uenurami- 
i)o tavo
lybiu siela. Blogai... Kils kuo
met varguoliai 
dėjus...”

Taip nemalonia dvasia glos
to savo žadinaneziais žodžiais 
nusilpusia ir susirūpinusia 
varginga moteriszke.

Parojus namon, niekam nie
ko nesako; ji tik verke ir vor- 
k e pasi ga i k szc z i od a n i a 
nelaimes ir 
Vaikucziai 
ja, plonais balkiukais verke ir 
klausė: “

Motina dar (langiau su
sigraudinusi atsakydavo: 
atgis; jis žuvo, 
mingasis, o mes, likome nelai
mingais naszlaiczia is. ”

Pora senuku susėdo Užstaly- 
je trauke g 
kad ir akmens 
laikiusi butu 
si. Visi pasižiurėjo

mylimas vyras

užsipelnyt, 
phtiko; patiko tave

neleido tavo
' Į*

4. i t 
Vi

I?

.1,,, p Ii 
r*

(F 
b is?”

jaut ria

ir

ir pilna kar-

priesz skris u-

savo 
likimo gailėjosi, 

sekiodami paskui

Bap^tis miega, neat-

“ Ne
žuvo jis ne lai-

uos ,.nt „ŪTBIJ n ) 
iirilos KOsnjitirsi:.uzitAsyAMb

' ’! i

Szis nprąąžymas yra siitrauką svar-

i kalboje,, bet

deiel atci vystės nuo tarnystes §uv.

Tiktai szaltis veidan žiuri,

r y.' ■

i," I

r"t

*■ ■

t
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'IKKKVKTKK.
Hl> M>».

Ąr žinote, turiu jums pasakyti, 
Tikttoi turite gerai klausyti

Ba tai no bile kas, 
Tiktai svarbus dali kits.

Ne del senu, 
Tiktai vyru jaunu.

■ >

y

blauHlą dąUu Johntjoji ir t Shorlrldgc 
Bylu. Abi byloti vIoilbKlOfi Ruiuirjo,, 
skiriliigon kclltiėne dalykiioiic. Abieju 
likHlaa tn« jfatH - ."harupi^t) .vienodus

nutraukti itistatyihtiH, kiirle

blausią daliu Johnsoą 1 
JtyHi. Abi bylos vloiibklos

Mirties sztnėkla prioszakyje * 
Szaipos/jnoTdasi isz senio, A Jk A. ▲ M rite M ... ML N J.
Ir ilgai jisai galvojo 
Apie bloga sfcvo būti... 
AtsimiAe, jog netoli — 
Ot, tuojau anoj’ dirbtuvėj’, 
Jau daugiau kaip menuo laiko 
Darbininkai prikankinti 
Veda kova koarsziausia 

prieszu savo žiauriuoju — 
Darbdaviu tuo dauganoriu... 
Ir sumano senutėlis 
Eit dirbtuvon uždarbiauti... 
Szoko narsiai ir kersztingai, 
Durim’ trenkė, subildeno, 
Greitai laiptais jis nubėgo... 
Lauko vejas ūžia, kaukia,“ 
Su sniegais szlapiais lakio- 

dam ’s, 
Laužo, trina kas papuola 
Jam po kojų, ant jo kelio... 
Senis bėga. Rustus veidas; 
Visas dreba kai nuo szalczio 
(Nors kakta jo prakaituoja) 
Akys dideles isz pykezio, 
Kaip ugnis kokia liepsnoja; 
Platu mato prickyn kelia: 
Ten, kur vargo niekad nėra, 
Kur tik dainos ir pianai • 
Skamba diena, skamba nakti; 
Kur tik džiaugsmas žmones 

ima 
Kad gj’vena jie pasauly... 
Jie nežino, kas yr’ vargas, 
Senu metu jau sulaiikus, 
Kąsnio duonos neturėti... 
Senis, mane, pagalvojęs, 
Reik pasukti in ta kraszta, 
Papraszyti duonos kąsnio. 
Bet nuo to jis susilaikė.
Jis pasuko'link dirbtuves. 
Jau senai kuria žinojo, 
Kuri varga yr pagimdžius 
Dar didesni ir už jojo. 
Tenai žmones sustreikavo 
Ko geresnio reikalauja.
Bet t ai kietas sus’rėmimas 
Darbdaviai nėnor’ kalbėti, 
Kad vargdieniams, darbo 

žmonėms,
Ka geresnio nors padarius... 
Žmones vargsta, kkip ir se-

vpo . l.apkrięy.10 ^4, J926, Jr tik tada 

m. AprupInfhiaR
. ....... ,r, , , f

kurie piasze ( pal luoša v lino nuo inlli- 
tarlszkoH larnyHtos del alcivysics.” 

(iyvi’hlmo Vieta Hiiv. VritjitiJiiile.
Bullg (tabarlinlh iiiHlafyniu, jeigu 

pra«zytoJJa» gyvena nuolatnl vietiojo 
valstijoje prieš/, praszant pirmu po- 
pieru, bet gyveno invaliduose valsti
jos apskrieziuose neguli būti nhturall- 
zuotl nes turi turėti dvlejus liudyto
jus, kurie turi ypatlszkai prislėgti 
Joę JI pažysta per penkis metus, kuo
met prhHzytojhs, kuris gyveno penkis 
motus priesz praszymo pirmu popie- 
ru, laikinai vienojo 
puti kitoje, neturi 
llecziu JJel&u 
siu valstijoj kur prasto pjrmu popie
rių Abi bylos siūlo tam tinkamus ap- 
.ruplnlmus, kurie pavėlina praszyto-

tikslas tas pats - 
natūralizacijos 1 n statymus, ir pc'rtai-i 
syti Ir 
lieczia piliotystcH Ingijima ar pralal- 
mc.fjhnb; sulyginti vyru J(‘ moterių 
plllotystcu stovi;, insteigti budus ątoi- 
vlu už raszy Uiti I del Ju gėrcShlo Valdy
mo ir apsąugojliiib, ir del kitu tikslu."

“Athlvlii Užrhstfyhiiis.*’ -
Bylos ibncrtza permainyti Natūrali

zacijos Biuro varda in Pilictystcs 
Biurą po priežiūra plllėtystos direk
toriaus, kas panaikins natūralizaci
jos koinisijonjerlaus perstatytojo ofi
sus. Ateiviu užraszymo dalis, aprūpi
na, Jog kiekvienas ateivis turės, 
’priėsz isžvažiubjant isz Šuv, Valstijų, 
arba Joh valdymu, gauti užsiraszymo 
ccrtifikata. Ateivis turės atiduoti už- 
slrasžymo ccrtifikata imigracijos afl- 
Clerliii peržiurejihib Uoste, kuris už
tvirtins ant ccrtiflkato peržiūrėjimo 
diena, varda lnejimox i 
laivo ant kurio ateivis atvažiavo. Per 

-9b dienas užsibaigiant pirma utarnlh- 
kn po pirmu panedoliu Labkriczib 
men. kožnais metais visi, kurie ne 
Suv. Valstljju pllicczlal, liet kurie gy-

Suv. VaisiIJJosc, turės užsire- 
nuo užsiregis- 

tarp kitu, yra tie, 
mllltariszkuoso jurei-

na, ateivis turės,JokYdant vesdami inoteres 
apsiriktu,

Kva i leis nepasiliktu.
Ne vienas žiuri liiit gražaus 

snukuczio,
A n t galvos ku raityto plauku- 

czio,
() jeigu auksines dantis turi, 
Tai seile riję kaip ant tokios 

žiuri.
#

varduvių 
diena,

Tai apėmė svaigulys ne viena, ateiviai, kuriu pllletystes peticijos be-

# *

Springfielde per

Du sueja,

ne
valstijoje Ir tru- 

kebldmu tapti pi- 
gyveno dvylika menu

rupinimus, kurie
uosto, ir varda jus, kurie gyveno invalrliiose dalyse

vena 
gistruoti. Palluostioli 
travlino pareigu, 
kurie tarnavo i___ ,________  ____
vitizkuose Suv. Valstijose pulkuose, Ir

i
gauti užsiregistravimo 

Bylos turi aprUpinhnus, 
kareiviams, kurie

vaisi įjos, aprūpinti liudytoju prasza- 
llnlma.

Atvažiavimo (’ertlflkhtal.
Sulyg bylu, aprūpinimas ai važiavi

mo (Sertifikatu reikalingas tik tiems 
praszytojams, kurie atkeliavo in Suv. 
Valstijas po Balandžio 30, 1917 m. ir 
kurie turėjo 
ėertlfikata.
kurtę palengvina 
tarnavo alijantu pulkuose per pasau
line kara ir kurie Iszvažiavo isz Suv. 
Valstijų su arba be pirmu popleru, 
tapti Suv. Valstijų pilieczlais.

Moterys ir l'illetyste.
Viena isz svarbiausiu permainų, 

kuria bylos stengias invest!, yra ta 
kuri tvarkys moterių pllletystes sto
vi. Yra porponuota, jjog moteriszke, 
kuri pralaimėjo Suv. Valstijų pilietys- 
te su apsivedimu, gali būti naturall- 
zuota; ir Jotf ifaktas, Jojg isztekejo už 
ateivio nėr priežastis neduoti jai pi- 
lletyste per naturalizavimo procedu- 
i 
Valstijų pllletystej.
pereis, Isztekejusi moteriszke už Suv. 
Valstijų pilieczio netaps piliete, ir 

su vyro naturalizavi- 
iszsiimti pilietlsz- 

Valstiju pilietes

vienas kita agza- 
minavojo,

Ir visaip kalboje bandavojo. 
O kad vienas drūtesnis buvo, 
Tai ir gerai iszegziiminlivojo, 

Ir paliemona pakvietė, 
Bet tas nieko nenuveike

Ba varan to neturėjo, 
Tai ir ymti negalėjo.

Ant rytojaus vienas 10 do-* 
leriu užmokėjo.

Kokis tai egzaminas 
Tai jau niekas.

* «

Hitęsla pradžlojjc l egist ravimo laiko. 
Kiekviena ypata, apart plliccziu, turi 
užHlVogistruoti 
ant metu.

Abi bylos reikalauja, Jog ateivis tu
ri ypatiszkai užsiregistruoti, 
gali užregistruoti paezia, Ir vaikus 
dar neturint asztuoniolikos metu. Už- 
raszytojjas iszduos kožnam užsiregis
travusiam ccrtifikata, kuris parodys 
varda, rasa, tauta, diena, ir gimimo 
vlęta, diena ir uosta kur atvažiavo In 
Sūv. Valstijas, senumą, gyvenimo vie
ta, ar gali kalbėti, skaityti ir raszy- 
ti, užsiėmimą, ir bile kitas informaci
jas, kurias Darbo Sekretorius reika
lautu. Critifikatas turi turėti pa
veikslus užsiregistravusio ir Jo paties.

Su kiekvienu užsiregistravimu už- 
raszytojas nuo užsiregistravusio gau
na $5.00 Jeigu užsiregistravęs 21 me
tu ar (langiaus, ir $3.00 už tuos, kurie 
18 metu arba virszaus. Darpo Sekre
torius paskirs užraszytojus nuo Rug- 
piuczlo 1 ikiLapkriczio 30, ir Jis pa
skirs kiek užraszytojuji mokėti. Dar
bo Sekretorius gali paskirti vieszu 
mokyklų mokytojjus, kurie mokina 
pilietystes kliasas kaipo užraszyto
jus. Mokytojai turės tarnauti be algų, 
bet gali reikalauti kasdienini užmo
kesti už valgi, ir kelionių iszlaidas, 
Jeigu reikia keliauti.

Jeigu ateivis neužsiregistruos turės 
mokėti $25. (sulig Johnson bylos) ir 
$50. (sulig Short ridge bylos), ir jjeigu 

in Suv.
po bylu užtvirtinimo ir 

metu, kuriais 
ir depor-

su užraszytojju syki f

bet jis

Dubisos atsitiko, 
.■jis dar dapgiau ju lavona pri
sižiūrėjus, surado, 
kritus in vandeni, 
smarkiai uždavė 
nuo ko 
ir tada 
nin ii’ prigėrė galutinai...

Su daktaro iszvedimu 
valdininkai sutiko ir davė lei
dimą palaidot lavona. Iszdave 
leidimą, visi susėdu iszpyszke- 
jo Kaunan.

Moteriszke būdama 
tinga, skubino ant ] 
nnnoszt. Nusiskubinus pas ku
nigėli, papasakojo savo nelai
me ir meldu jo, idant miszias 
už duszia'vyro’atlaikvtu. Ku
nigas sutiko patarnaut, bet 
kuomet moteriszke 
ir bncziuodaina 
dykai, arba ant palukesio mi- 

atlaikyt, ji skaudžiai ga- 
iszbart ir nuo kunigo isz1- 

aiszkint, jog miszios nėra kai
po apiera, galima paankaut, 
arba pabarguot; jas reikia už- 
pirkt ir pinigus 
mokėt.

Nieko nepelnius 
dar 
szird ži a 
<r

y.
jog jam in- 
galas rasto 

smilkmenin, 
suteszkejo sniegenys> 
jis phgrimždo vande-

iešme, taip liūdnai, 
szirjis neiszsi- 

nesukigraudinii- 
in naszlai-

ezius ir ju likimą, apsiszluoste 
O tukstaneziai žino

ti. M ei voras.
aszaras.
niu taip žūna!...
--------------------------------- ------ >T—..........

r

mane, pagalvojęs,

visi•senove, 
Musu 
Paryžių, 
o patys 
grin teles doros,
pagalvot, bet ka, juk mos mu
žikai, bemoksliai, 
Musu ponai, kaskita. Jie moka 
kelias kalbas; moka girias par- 
dave ir turtus praszvilpt. Pa-

* įnikime k'elitf l^ž"rtitidu Apylin
kes ponus: Burba pragėrė Pa
ryžiuje devynias deszimtis mi
lijonu rubliu vertes giriu! Dau
girdai dar daugiau. Patys liko 
kokiu tai francuziszku ligų su- ’szias

dvarai 
ir nesoti.

einh velniop!
Pataisyt nėra galima, 
valdininkai, ponai, 
k raszt o vieszj>aezi a i 
neprieteliai.
bar: rastai rastus veja, o vis 
reikia suprast, jog eina in pru
sus. Pnisfti gudrus, prusai žino 
ka daro... ’’

— Va Jėzau! 
rastais papuolė!

— Žmogus ?
— Sakau, kad žmogus... — 

drebaneziomis lupoinis kalbėjo 
— czion tamista mums aiszki- 
ni, tik staiga ties darnu, kur 
leidžia rastus kažinkaip pasvi-

. ro vyriszkis, ir pasinėrė in van
deni, po rastais. Bėkim gelbėt!

— Skubinkime,

esti.
laukai nearti
musu krasztas

nėra

Sziadien

ka įneš...

tuszti 
Visas

Caro 
visi musu 

ir sykiu 
Sztai kur ir da- 

rastus

Žmogus po

— suriko
kitas.

Visi nusiskubino in nurodvta 
vieta. Darbininkai, suniuro, 
nusiminė, kebenekais jieszkojo 
po Dubisa žmogaus. Bet rastai 
spaudėsi prie tvenkinio ir ne
buvo galima tinkliniai jieszkot 
žuvusio.
¥imine grabste, 
•besurado: “ 
jieszkancziu tarė

Darbininkai,

Visi darbininkai nu- 
jieszkojo, bet 

y >
bet gaila,

Jis žuvo
a

‘Ties paliko mOten su ketvertu 
kūdikiu, kas juos prižittreš!”

— Stinai — tarė seniukas 
1— Mes kalbejbmė’, kad netik 
"musu girias iszparduos, bet ir 
mus ponai isznaikys... Vienas 
Vargdienis žuvo po musu akiu, 

!o kiek darbininku žūsta, kur 
hies nematome ir savo akimis 
neregime — žūsta milijonai!

Pasikalbęje, pasidejavo, nu
rimo, nejieszkojo. Visi vėl prie 
teavo darbu stojo ir leido ras
tus.

’ Moteriszke, dažinojusi apie 
■$avo vyro žuvimą, plaukus 

‘ draskydama, atbėgo in Padu-

-<

vo

sutiko

daugiau 
grižo

vienas

dbisi. Czia verke ir plaukus sau 
‘braške, bet vanduo nesigailėjo

i uotui’“ 
pazvanu

verkdama 
rankas melde

isz kalno už-

moteriszke 
nuliūdusia 

Nors
su 
namon.

riždama in namus, nubėgo in 
szpitole ir davė paskutini de-. 
szimtuka ant pazvanu. Nespė
jus 
žingsnius, 
bandelėje apie trejata kartu 
ir nutilo. Nors moteriszke at
sisukus dar 
rojo, 1 
skambėjo. tSuspaudė nioterisz- 
kei lyg geležiniais nagais szir
di. Pripildo neapykantos ugnis 
jos krutinę; jos gisloše kraujas 
virte virė, o in ausis paslap-

moteriszke i 
varpai 

apie

nueit kelis 
sugaudo;

kelis kartus žiu- 
bet varpai daugiau ne-

f4*

JUOKAI

a
.V,

■ ji

Nutrinkite save 
ukaiiNmws 

ReumatiftkU*, 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Niksterfijlmą, 
Ištampytus 
Muskulus* 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Temykitc, kad 
butų 

imito
VAISBAŽEN- 

KIJS.

Šlubumą

*
Tegul kas

T
7T

. A "T“
t” > Ja

T?

Nufia-Tone
Sugrąžina man sveikatą Ir pajlc- 

gas, saka Ponas Matusevfds
Dalzell, III.

“Ištariu sąvą ncaprybeŽioutą padėkavojimą 
už justi vaistus, K : u....
tvirtumą visam _ .. . , _
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išįaviąu 
'jaujj pinigu už visokius vaistus bet nieką no 
geibioje. Kaip tik pradicjau4 imti Nuga-Tmic, 
atgavau savą sveikatą ir pajicgas. Jio numeti 
man lazdą ir davi energijų ir tvirtumą. Galiu 
dąbar atlikti try,s sykius dąugiaus dąrba nęgut 
pirmlaus ir no jaučiu pavargimo ir par tai galiu 

. ..... . ......ir genausis atgaivjtpis sveikatos, 
kuinam patariu Nuga-Tone.

* Vėtras ,matusey,icis.
Nbga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tyirtumą visiems gyvybės pajicgoihs, yra 
stebuklingas vąistas dėl silpnu,, nfrv.uoįŲ. 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naulą 

“a ., atgąivin 
ieta,nuodingas atmątas, praAa- 
išputimus, ncpriknną kvapa Ir 

turi© Duoda pulku

DaUcII,. iii.
Kuga-Tonc. Sūrios duoda 

kunui os duoda nauja

Kclbicje. Kaip tik praliejau, imti Nugą-Toncr 
atgavau savų sveikata ir pajiegas. Jio numeti 
man lazdą ir davi energijų ir tvirtumą. Guliu 
dabar atlikti try^s sykius (langiaus dąrba nęgut 
pirrniaus ir no jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tono yru geriausia vaistas 
ir geriausia atguivitpis sveikatos. Lenkiu 6ayą 
galvą preŠ tuos, kurie Siitiusa tuos vatetus ir 
kuinam patariu Nuga-Tonc.”

Lenkiu 6a vą

tylrtunių yislent* Kyvybčų.pųjlcgoirti*, yra 

la naujų 
at gaivi niąkm>ina Jr iHrnom?, , 

tus, lAnieta,nuodinga* atlupti 
- I.“ liputimu*, i J "

iivala lietuvio ,apvilkimu*. Duoda puiku
lin gazu* Ir
L—„ ______________
apvtitą, Riera gruoiniilavlnui, nuolatiniu* 
nervu* ir tvirtų, pastiprinanti miegų.

Kožna bonkuti Nugu-Tone^ talpin piląą 
vienų ničnval gydymų, o * 
(laukite bonkuti *iandlon

buMite visai'tižg 
join* ju*u pini) 
«P ' .
Pil

»n© talpin pilną 
prekę yra > 1.00.

______ _____ pa* sava aptio 
koriaus. jmklt« pur 20 dienų ,ir Jeigu. Ine 
buidte visai iiŽKanėaintl.rtptk-korius sugrąžls 
jums Ju*u pinigu*. JpIku nujcalKegauti paa 
aptkkoriaiK, sunikite mum* >1.00 o gauMto 
piltu, mCnvsLgvarantuotą gydynia,-apmo- 
kietti pačtų.'lNATIONAL IaBORATORY,

1018 S. Wabash Ave. Chicago, Ill.

jums ju>u pipiguM, < 
apt IckoriauH, siimkit

pan sava apt te*

9

Nesibijo pdličisto.

y > i 
iri

ra. Jeigu toks ateivis tinkamas Suv.
Jeigu ta byla

... f

¥

Sztai kas labiausia apeina.
Marmiene: — Asz girdėjau 

ana eliona gražia Katkhus žmo
na kalbant jog ji viską darys 
kad tik jos myli in i ausi s turėtu 
linksma gyventfna. Turbut ji 
labai savo vyra myli.

GuiiniėbO: — Tai ji no in sa
vo vyra thip gniziais žodeliais

Mažas Tamoszitikas, inbegob 
su dideliu džiaug-in kambnri

smu ir pasididžiuodamas sako:
— Mainyto policisto asž 

jau nebijau.
Mamy te:— Ta i p! Dėl ko!
— - - a. — ___ _ — .

jos szauksmu, jai vyra neisz- kalbėjo: ji glarnėnejo savo szu- 
infitn virsziin. Seniukai rrnlvMS iV^IL

nori munszainia 
keikė,

Tegul ir girtuoklius peike,
Asz kad ir jos nevyriu, 

Bet girtuoklius gii’iu.
Girtuokliaus labai linksiu 

gyvenimas, 
Kad ir apdriskias ir ne edias, 
Kad ir palmei jas kaip skilvys, 

Be sveikatos suvis.
Kada smirdėles iszriauke, 
Norints baisei susiratike, 

Kad ir vos ant kojų vėžliojo, 
Tai tankui susidaduoje. 
Tai vis gyvata linksma, 

Ir gana.
Kad ir apjokias

as

už valgi.

netaps piliete 
mo; JI turės pati 
kas popieras. Suv.
nepralaimes savo pilietyste jeigu isz- 

vyro, kuris tinkamas tapti 
Suv. Valstijų piliecziu bet pralaimės
Jeigu iszteketu už Chinos. gyventoju.

—Foreign Language Infor. Service.
I « «l

i ..... . i»" iii

“SKEBAS.”

tekės už

szvl esybes 
nemato,

Kad ir ne turi jokio amato, 
Bet gyvuoju, 
Ir svyruoju.

Piktas kada yra blaivus,
Ba apmislina apie savo .var

gus,
Bot kaip natiuiiės fcauna, 

Tuojaus atsigauna.
. Apie savo riuliudimitš ir var

gus užmirszta,
Khip ’imt gyvulio pavirsta,

Tada meilus ir bueziuojesi, 
O kaip kas in kėlė insipai

nioje, tai muszasi.
Gerk žmogeli, greieziau var- 

. i A u A .

gus užniirszta

gus pilbaigsi,
0 bus daug lengviau kaip

* pasibaigsi,
Girtuoklys sarmatos ne turi,
Nepaiso, kaip tint jojo žmo

nis žiuri,
Kada svyruodamas ejnti, 
Ba ji tas suvis nieko neapej- 

na.
Tik girtuokliams yra gerai, 
Gerkite munszaino visi vyrai, 
Duokite vaikams ir boboms 

Merginoms ir kūmoms!

ateivis inoitu 
DOtOs dienos 
neužsireglst ruotu 
jis atvažiavo, bus suimtas 
t uotas.

del

Valstijas po

Tamsi naktis; klaiku daros, 
Vėjas daužosi už lango: 
Staugia, czypia kaip inmano, 
Sniegais barszkina in stiklą... 
Debesys tamsus kyboja, — 
Sausa sniegą visaip drabsto, 
Kas pakliūna

rilletystes Nnrodymai.
Pllletystes direktorius bus autori

zuotas pirmyn pastūmėti anglu kal- 
bojje niokinimus, ir pllletystes atsa
komybes paaiszkiniinus visiems sve- 
tur-gimusiems, kurie lauko pilietys- 
tes kliasas; iszplatlntl informacijas 
apie Suv., Valstijju valdžios insteigas; 
gąUti kooperacijjaj civilfsžku ir kitu 
orgaiiizacijuj del tu tikslu, ir dirbti 
iH7«yion su vieszu mokyklų vyriausy
bėms del valdymo ir apsaugojjimo, ir 
pakelti gerove syctur-glmusiu ir su
augusiu nemokintu. Užraszytoju su
linkti pinigai Vub padėti ih fondą, ku
rią^ bus vadintas pllletystes phmoki- 
nimo fondas, ir isz to fondo bus už
mokėtos iszlaidos užraszytoju, kelio
nių Užlaidos ir užlaikymo iszlaidos.

Liepos 1d. kiekvieno meto pinigai 
isz fondo bus padalinti tarp mokyklų, 
bet priesz padalinimo ; bus atimtą- to
kios sumos, kurias Darbo Sekretorius 
reikalatis užinoketi . iszlaidas per be- 
ganezius flskaliszkus metus, pirmiau 
užsitraukusias skolas ir užraszytoju 
iszlaidas.
Apriipiniinai Ateiviu Naszlnicziams 

k Naszlenis.
Shortridge byla 

kuris autorizuoja
nupirkti, ar insteigti, 
staigas kur ateiviu naszles ir nepilnu 
metu vaikai mirusiu ateiviu gali gauti 
reikalingus pamokinimus ir priežiūra. 
Prirengti jjiios prie pllletystes parei
gu, arba padaryti paskyrimus valstijų 
valdžių , tinkatnams aficieriams del 
tokiu tikslu.

Prahzytojas per visa laika kuomet 
gyveno Suv. Valstijose turi sutikti su 
užsiregistravimo reikalavimais, ir jis 
tuyl kalbėti, skaityti b ir rasz^ti an- 
giiszka kalba supraiitancziai (dabar
tinis instatymas reikalaujaj, jog jis 
kalbėtu augliszka, kalba). Abi bylos 
mano pakelti pirmu popieru kaina 
nuo $1. iki $2. Kuomet iszsiims pirmas 
popieras, ateivis turey parodyti užsi
registravimo ccrtifikata. Abi bylos 
pataria nauja ąprupinima ant pirmu 
popieru, tai yra, pirmos popieros turi 
turėti ,,vai‘da ir adresu dvieju Suv. 
Valstijų, piHocziu,. p . .

Užmokestis mokėtas kuomet natu- 
rallzavlmo . peticiją paduota bus pa
kelta nuo |,4» lyg $5. Apart, tos užmo- 
kohties, bylos pataria Imti $5. nuo 
praszytojoj ,kuomet jią gauną, pilie- 

nlnko. (Dabar ner tokio užmokėjimo).

turi paragrafu
Darbo Sekretorių 

ir užlaikyti in-

baltu kloja;
Tai verpetais jisai sukas, 
Tai kartais lotai nupuola, 
Rods noredam’s ka paslėpti, 
Liknai rubu žeme dengia... 
Ten, pro Įauga mažulyti 
Tik-ka matos — szviesa žėri 
Lovoje kas tokio raitos: 
Baltiniai ant jo kraujuoti;

his •— 
Duonos, kuro jau neturi, 
Vaikai verkia, valgyt praszo.... 
Sztai ir ta baisi dirbtuve! 
Sargybiniu piktos eilios 
Vaiko, stumdo vfeus žnlones 
Kas ant kelio tik sustoja. 
Gi vargdieniu žmonių būriai 
Vaiksztineja czia aplinkui 
(O dirbtuvėj’ viskas stovi: P

I

>

Reikalingas — Manažeris prie 
krautuves czeveriku ir drabu
ži!. Turi užstatyti kaucija ant 
$2,000. Mokestis no $25 iki $40 
in savaite. Darbas ant visados. 
Waterbury Mail Order Corp. 

793 Bank St. Waterbury, Conn.
reikalinga agentu

________  _) I •

t IdM1 •" *'$ įt > *

DIDELE MA RSZK INO DIRBTUVE

Figtoil
relkalauje agentu parduoti ju mąraz- 

klnus tiesog neszlotojamB. Pigios 
prekes. Sempelei dykai. Madison MiUb 

ad.
4
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503 Broadway* Nev^ York. j* 
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faRmos-fariIios
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Tamosžiuka^:— Vakar noti-i 
ketai i ne ja h virėjos kambariu

Draskds, raitos, balsu szaukia.. 
Prie jo khipo, apsikniaubus, 
Aszhrodarna jauna mergaite,— 
Verkia gaudžiai ir gailingai; 
Girdis žodžiai kaip rokuoja: 
“Ak, nelaime, ulinio Dieve!.... 
“Kam tokis jau man likimas— 
“Yr’ paskirtas — tiktai varg

ti!!
“Jog ir asz žinau, kad yra 
“Daug pasaulyje linksmybių... 
“Teve mano, mylimasai!
“Kaip dabar asz viena liksiu? 
“Kas priglaus mane naszlaite? 
“O, baisus, žiaurus likimas!... 
Ii’ iii veidus jam bucziiioja, 
Prie krutinės galva glaudžia, 
Tėvo verkdama mergaite.... 
O dar laikas visai trumpas — 
Tik-ka, tik-ka, vos praėjo, 
Kad griutelėj’ szioj mažoje 
Dilt visai kas kita buvo. 
Ir tuornėt verke mergaite 
Pas tėvo kojas priklaupus, 
Bet no gailesezio prispausta, 
Tiktai būda jinai konto... 
“Teve mielas, duoki duonos, 
Tuomet prasze ji graudin

gai:—
O jei no — daryk ka nori, 

neleisk man, brangus
i i 

“Tik man,
tėvo

“Kosti bada ir vaitoti...
valgyt“Noriu

Tos maszinos, ka bildėjo, 
Dabar sau ramiai tik silsis), 
Jie daboja, kiek tik gali -1 
Kad gal kartais koks silpnuolis 
Pasiguoszes ant skatiko,

•Ar gal bada jau kentėdama\ 
Mano eit atgal prie darbo... 
Tokio praszo, jie maldauja, 
Kad jis neitu streiklaužiautuį 
Nes gal, kartais, ir pavykti

riJiems ta kova iszlaimeti. 
Taip jie praszo ir pa« seni, 
Bet ežia seniui nėr1 Žiūrėta: 
Jo dukreles skaudus verksmas 
Ji pirmyn tiktai via stumia; 
Bėga greitai, kiek jis gali, 
Kad greieziau tiktai pakliuvus
In dirbtuve, stot priė darbo 
Ir laimėti kąsni duonos
Ak, nelaime! Kas czia tikoė!! 7 M.
Ir isz kur, kas gal žinoti! 
Kaip perkūno sžiivis sviede... 
Senis puolė tuoj’ ant žemės, 
Krauju visas apsipylęs... 
Szoko bėgti vėl nartidle,-— 
Kojos pinas, galva 'svaigsta. 
Net nežino ne kur ęiti, 
Kuriame kraszte gyVenb...

..

«

() czia ^žmonėS'užik-fežaiikiįi:
“Buk prakeiktas tu szyksztuo-

... Ii;/ '
Tu, kurs laimes mums pavy

di,
u

4 ‘ Kui*s vargdieniams kali 
ežius!

“Žūk prakeiktas, neUiinin- 
gai!...”

Soiiis ityidMn Wdė juodam ’sduoki duo
nos!...’’

Vis kartojo, vis taip v'erko, 
Alkdama jauna mergaite. 
Josios tėvas (žmogus senUs, 
DaUg vargingu dienu inates)

Laužais kraujo Apvylęs, 
Kėliais ėjb, keptffttthvo, ( 
Kiek ’^lėdanitž liable...

a ■* Sa.* "i. 'v Srlk. Z“ . *

Kelitoi^ ėį|6, kė$ j
i.

Tik ntoktėle jo ghflėjdS*, 
i ;* ė i v *

JiS nekaltas žiiidgus lųekuo! 
/lubrnlnQ inniii

Szalti murai a£zarojoi

“Del dukreles tenai ėjo!
Ten, už lango, Vejas staugia,

tyHteH cęrUpIctyu .nuo. teismo rusztl-

Atvivis MllltHriszkoJ liirnyMlej.
DabartinlR naturaMzaciJos instaty- 

mas (Aktas is?s Mepas 9, 1918) aprū
pina, jojg, tpilięezial ąr pavaldiniai 
neutrąlis'/.kū .ąz.aliu laika paąąUlinto 

. ka)'b, kuriaipąraląiJKęunprą. tąi)!! Suv. 
Valstijų plileczlais, bet kurie atszau-

Graudžiai žiuri in mažute 
Rupėstingai nusiminęs. 
Ja'ū gal menesiu iszviso 
Apie ketvertas praėjo,' 
Kad jis skuysta ir bednoja

yi^^lrklte fairitias ^^ąyk iiėįiijprijte 

preke mažu IhliiokOjimų. 
•kLi kfni|Hk|a' fiirmu
kiifhlotoįb AttWiVhklte: J.l»
JosepaŠUitkiis Farm Agency, 

X4xilk

nu limnuvsMjąiniiv

I>edrirl>ė8.. ir Hiiąty .įritą.F«r«lųvdii

ir radau poli cista, kuris 
tik'mane pamate, tai mirtinai < 
Tiimlirnndn. ----- --------sdcrnndn.

mas (Aktas is?s Liepas 9, 1918) aprū
pina, jojgf tpilięosiai ar pavaldiniai 
neutral iHzku.szaliu laike pasaulin i o 

0, norą tąplt Suv. 
Valstijų pilieczlais, bet kurio atszau- Negaiedamil§ 'gkttt1 darbo.

w.» _ . * * i »■

J

Ledais barszkina Hi stiklą, 

Atsiklaupus ppė lav6no.l„

t J ,h. /.I
O jiertiš pritaria mergaite,

A
I

t 
i
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CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50

>Mokame antru procentą ant sudėtu 
a pinigu. Procentą pridedant prie Jus 
C pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepal- 
■ sant ar aUaeszat parodyt knygute 
Jar ne. 1 
ctumet reikalą su musu banka, ne- 
C paisant ar mažas ar didelis.

*<■ ^Bankas adaras nuo 9 ryto Iki 3 
*< popiet Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

Žinios Vietines
— Kitu Panedcli prasideda 

vakacija publikinese mokslą i- 
nese.

Lietuvei nepasilieka už-
pakai i jo amerikonu su persis
kyrimais. Ana diena sudže Ko
rinis davė persiskyrimą Ag- 
nieszkai Beržauckienci nuo M i
ko Beržaucko isz Saint Clair ir 
Anielei Kauleviczienei nuo 
Antano Kaulevicziaus isz She- 
nadorio.

davė

Kauleviczienei

I minui iv. Abudu vyrai apleido 
Mei norim kad ir Jus turė- p savo pacziules.

— Kada Juozas Bendins- 
kas užsakinėjo Kordą, rankena 
atszoko ir iszsuko Juozui ran
ka.

i 
j

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Mare Kondratavicziute, 
12 metu ir Ona M alina v i ežiu te, 

metu, likos ares/JtiVotos už 
apvogimu nekuriu krbmu ant 
Alain uliczios. Abidvi likos už
darytos l’ottsvilles kliosztori- 
je ant pakulos.

1 O 
«)

— Antanas 
likos baise i 
Antanu Staiikaucka, 
Zieniu. Met keviezins
Ashlando ligonbnteje. Mnszlu- 
kai likos suvmti.

Met ke viržius 
apdaužytas 

ir Szinia 
randasi

per

Groscrszt oris Jono A liu
li kos a p-

H. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlee-Prczident.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus

Lletuvlsxkas Graborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelbinlnkc motero.

Prieinamos prekes.

pagal

Katkt'viezius 
ant urlopo pas 

Edwardas v ra ka-

skio isz Wm. Penu, 
vogtas per nežinonus vagius.

Juozas Kerleviczius 
likos aresztavo- 

vagysta

17

PRANESZIMAS.*_______
PARAPIJONAMS PARAPI

JOS SZV. JUOZAPO L.
R. K. BAŽNYCZIOS

MAHANOY CITY.

Praneszama kad metinis nu
bus laikytas per 

parapijvnus parapijos Sz. Juo
zapo 
ežios,

sirinkimas

J

Bažny- 
12d. Birželio 
7:30 valanda 

saloje ant 
Mahanoy

Kimo Kataliku 
Panedeli

(June) 1922m
\ aka re, mokslaines
W. Mahanov Avė.

Ant virsz-inineto su- 
Trustisai 

teipgi apsvar-

ANT PARDAVIMO.
Peczius, naminiai rakandai 

ir du korieziukai.
ant adreso. ' (t.46)

105 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City, l’a;

Atsiszaukit

ANT PARDAVIMO.
Vienu Walnut meždio lova ir 
springsai, szepa ir nauja siuva
ma maszina. Parsiduos pigei. 
111 W. Mahanoy St.

MHB

Pirkite Kriknini
Pecziu Dabar 

------  • .j
Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in

Turime dar didesni ir geresni
ii

I

516 Went Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
Jn Lietuva, greitai ir pagal 
[Žemiausi kursą, iszpirkti lai- 
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso- 

tkiuose reikaluose, tai kreip
kitės ,prie gerai žinomo lie- 

[ tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 

iszito adreso:
; JOSEPH G. BOGDEN, 
[ Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRM UT1NI s Ii et u v isz k as 

GRABORIUS MAHANOY CITY, FA.

PasamdoLaidoja K tinus Numirusiu.
Automobilius dvi l^iidotuviu Krik- 
sztiniu. Veseliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
520 W. Centre SU M a lianoj- City, Pa.

Tvlrczlaasia Lietnvlszka
B A M K A

Prl-

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento. 
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
įlankoje negali pražūti,
imu pinigus saugiam palaįkl- 
mul. Siunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Ijilvakor- 
tes kompanijų nustatytarns 

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

V. LAPINSKAS
GDI W. Mahanoy Avė 

MAHANOY CITY,

Raszykite apie 
gausite teisinga

•f
PA.

DIL JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

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

oje,

12 lig 2 popiet., C lig 
Bell Tol. 359-R.

.. Ant J. Sakalauskas

f

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

Ixldoja kunufl Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

-t-
Parduodu visokius Pamlnkus, didel

ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis

— Edwardas 
randasi namie 
savo tėvus.
riumeneje Dėdės Šamo Įlotoje.

— Petras Isoda, 
kas, pirko puiku automobiliu.

— Utarninke prie
Bostono stoties likos supjaus
tytas baisei per Pcnnsylvani- 

I jos truki kokis tai nepažinsta- 
mas žmogus

Ižiaus. (Iraborius
i paėmė nebaszninka iii 
ežia o jeigu niekas 
szauks. tai palaidos.
(

groserm-

.N(‘W

metu senumo 
tas už 
l’ottsvilles kalėjime. Badai ta
sai jaunas bandytas 
daugeli \ietu kaipo ii1 
Juozo Kerczinskio 
uliczios.

ir uždarytas

apvogė
S3 

ant
liūną
Coal

apie 40 metu am- 
rraskauckas 

la vony- 
neatsi- 

I labar 
lažinota kad iižmusztasis buvo 
Emil E’roruk msnakas isz Ceu- 
tralijos kur randasi jo pati ir 
du vaikai, bet pati jo kurni ne
prieinu nos su jia negyveno per 
I metus.

\'ineas Navickas ir Vin- 
Matulex iezius pnvažiavo in 

Ashlando ligonbuti ant 
rijos prndesaitis.

cas

f p

opera

PRANESZIMAS!

Parapijonams Parapijos Sz. 
Juozapo Lietuviu Rim. Kat. 
Bažnyczios Mahanoy City, Pa.

Sziuomi praneszama kad im 
tinis susirinkimas parapijonu 
parapijos Sz. .Juozapo Lietuviu 
ILK. bažnyczios Mahanoy City, 
Pa. bus laikytas Panedelije, 
12 Birželio (June) 1922, 7:30 
valanda vakare, Norkevicziaus 
Salėj e, W. Mahanoy Avė. Ma
hanoy City, Pa. Susirinkimas 

dūlei tikslo 
Trust isus

susi rinkimas
h

yra 
idant

szaukiamas 
isz rink t i Trust isus t.y. 

(Board of Trustees) sekan- 
cziam metui. Visi pavapi jonai 
privalo atsilankvti.

J. ZEKNAUSKAS
I ’a ra pi.jos Prezidentas 

Attest: M. LAPINSKAS 
Sekretorius

įjunkai 
uždėti

parapijų ezionais. Nubodo žmo- 
nim būti vedžiotais už nosių 
per ajriszius kurie prispandi- 
neje foreignerius po savo val- 
dže.

idant
pradėjo krutet 
neprigulmingn

f Seredoje atsibuvo laido
tuves Jono Miliaucko 4G metu 
amžiaus kuris mire Milwaukee 
\\’is. Velionis 
liūs Andriu

J

du bro-

sesereBeck ir

pali ko
ir Albina mieste, 

broli Juozą ir seseria Medelie
ne Chieage,
O’Brien Shenadori.je. Laidotu
ves atsibuvo i z namo An
driaus Miliam ko

namo
su bažnyti

nėms ap(‘i\mnis |lietuviszkojo 
bažnyczioje.

Kazuno apt iekoje gausi
te teisingiausiu 
ru patarimu.

gydiiolin ir ge-

4 Joni kombinacija.

kiekveno plaukus.

yra mirtina priešu pleiskaną. Tik kelis

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma- 
. Tos nešvarios baltos 

pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius

City, Pa. 
sirinkimo bus rinkti 
ir vyriausybe, 
stomi kiti nukabti.

Visi parūpi jonai privalo at
silankyti.

ADOMAS KLTCCZINSKAS 
Prezidentas

C H AS. S. r AR MEE Y 
Reul Estate Agent — Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 

mes galimo jumis tame patarnauti. 
Randavojnme namus, kolctavojamo 

randas Ir teip tol lauš.
Mahanoy City, l’a.2.38 W. Centre SU

Attest:
ŽIEMASC* KAliKAUSKAS

Sekr(‘torius

Keturiu dienu 
ekskurcija in

Washington, D. C.
Panedeli 12 Juniaus

sų PALYDOVU
Visi (‘LsĮH'iisnl apmokėti. Del pla

tesniu Informacijų raszykite in
G. O. Roper, D. P.

D llliainsport, Pa.

$33.75
VISI EKSFEN8AI APMOKĖTI. ) s I

kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskanos. Palaikymui sveikos

ražių žvilgančių plaukų, naudokit liiiįfles.
nitai nptiekoso, arba už 75 centus prisiunčiamu

— Norėdami invcstl Elektrlklnln 
Szvlcsa in narna arba pataisyti koki 
dalyko, ateikyto pa« olektro daktaru 
Floiyona Boczkauska, 313 VV^AIahnnoy 
Avc., o padarys Jum darbšmr, 
užganndinanczlal.

erai Ir
(Lf.)

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryte Iki 8 vakare.
2-tnis Floras - 41 WEST BROAD ST.

M

rudeni.
pasirinkimu negu kitados., 

Musu specialiszkas PERT$77.50
GLOBE peczius, vidutis 18 

coliu didumo, puikei eriamelavotas 
Galima matyt musu sztoro lange.

didumo t

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu ** 
yra tai didžiausis ename- 

' lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, > didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

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

silpni, ncrviszkl ar 1D

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

Merchants Banking Trust Company

galvos odos ir gr
Kaina 65 ce 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AI). RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
♦ ” ' " ' " ' • ..J . I- ■ ■■ IL -r ■■ II - ■ ,r—  _ - -m II _ ir J J . .

nešiot mainose,

t

KADA Tamsta perki guminį autuvą 
jieškok “Raudono Kamuolis.”

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

DAKTARAS I. W. UODGENS 
riilladcliphin Specialistas

Užslsenejuslii Ir Chroniszku Llgu
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
liszka gydimą, per daktarą kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkotc nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, atejklto pas mane lr pas
laptingai pasikalbėsimo.
pavojinga.

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

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

Silpni vyrai ar pajėgos Justi jaunin
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargo Ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta Jums pa
ženklino, Jaigu teip tai matykite ma
ne.

Riimatizmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztlne ir szlyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti Ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos .atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, Iszbliszkusls ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuosc, skausmas 
luošo, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

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

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padckavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rckomendavotl per 
garsingiausius Europos Ir Amerikos 
Specialistus:
Kožna Ketvergių Petnyczla Ir Sukata. 
Ofisos valandos: 10 ryte iki 8 vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa. '

Laukti yra

papuczkos,

kau-

t.
-M.

—$—
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. t
Yra tai Banka kuri pagclbsta jumis atmokėti 

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

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

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

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

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

geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

L. Eckert, Vice-Pros. 
W. F. Rynkewicz

T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pros.
J. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

•>

D. F. Gulnan, Treas.
A. Danisewlcz, M. Oavula

VYRU ■ Daktaras KOLER vra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras

LIGOS

66BALL^BAND
A/ARV<“Ball-Band” batai ir čeverykai nešiojasi iliausia, nes jie yra padaryti iš geriausios 

materijos ir yra velti į vieną gryną šmotą per mūsą speciali procesą.
Paplatini padai “Ball-Band” autuvo yra daromi ypatingai mainePiams. Jie apsaugoja 

viršų ir yra taip patvarus ir tvirti, jog aštrys kampai akmens arba anglies negali jų įpiaut 
arba jplėšt. Tamsta gali gaut “Ball-Bą’nd” baltus, raudonus arba juodus. Klausk savoarba jplėšt. Tamsta gali gaut “Ball-B^nd” baltus, raudonus arba juodus.
krautuvninko.

<8>

©

/
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Mishawaka Woolen Manufacturing Company, ‘160 Water St., Mishawaka, Ind.

4

, HUM’NER
*
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Plttsburgc. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32 
metus Invairlas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug-i 
nlal pažinsiu. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 

V vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairlas ligas pa- 
elnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukitc ypatlsz- 
kai, per laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rusiszkal 
Ir Lenklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare,, 

Ncdeliomis 9 iki 2 popiet.

638 PENN AYEm - PITTSBURGH, PA.’^DR. KOLER - 4M
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K:“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.*’
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LOPAC

W. F. RYNKIEVICZIA
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LAIVAKORCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU. 

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

gaut * pagal prekes kompanijų ir antIn Liettiva ir isz Lietuvos laivakortes galima 
geriausiu laivu visu lipiju, pas seniausia Lietuviszka agenta W. F. Rynkicviczia. 
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 gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą

s>

suraszo ingaliojimus,

pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. e 
TZ“____! _ 1* • • • j i v - 1 • i • v • _____ 1 _ ____A • • T • -A___ '*Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva f • • Ii • a > • • ■« 1 • • v • > 'I • 1 1 • 1 • i • V • •tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laiko dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pinigu ir laivakorcziu kurso ir WTinrxLl IrtL-inLr, oltLr, IĮ %

i




