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Sėdėjo ant pacziules pakol 
neprigėrė.

New Britain, Conn. — Jonas 
A. Carlson, kontraktoris, likos 
Uždarytas ant policijos, kada 
pats prisipažino, buk praejta 
menesi buvo priežaste mirties 
savo paezios kuria paskandino 
upelnkije, sėdėdamas ant jo
sios pakol motero neprigėrė.

Carlson važiavo automobi- 
lium su savo paezia ir tyczia 
nnsiverte in upeluka. Maszina 
apsivertė ir abudu inpuole in 
upeluka. .Jonas matydamas ge
ra proga atsikratimo nuo savo 
nekeneziamos gyvenimo drau
ges, pagriebė paduszka isz au- 
tomobiliaus, uždėjo ant mote
res galvos, atsisėdo ant josios 
ir teip ilgai laike po vandeniu 
pakol motoro neteko gyvasties. 
Kada jau mate, jog motorą ne
duoda gyvasties ženklo, nuėjo 
pas artima gyventoju melsda
mas pagiallios, nes sake, jog 
apsiversdami in upeluka pati 
prigėrė. Savžine nedave jam 
pasilsiu ir ant galo prisipažino 
prie kaltes.

Nužudė paezia, vaikus ir josios 
tėvus.

Isabel, Okla. — Penkios van
tos likos nužudytos per ferme
ri John. Pope, kuris po tam 
dingo tamsumoje nakties. Nu
žudytais yra pati Pope, du vai
kai ir josios tėvas Hansen ir 
motina. Badai Pone nuo kokio 
tai laiko ncgyf^i(TKtf RTivo pa- 
ežia, būdamas jai labai užvy- 
dus. Pribuvęs nakties laike, nu- 

pagialba brau-

rinkdama

'■ 4..-

<5

Conn. -r- Czio- 
negali su-

1 uri vos 20 metu.
vi-

praleidže

Isz jo butu gera motere.
Thomaston, 

11 a i t i n e i gy ve n t o j a i 
prasti kokio budo yra Miltonas
Hrimshau, kuris yra szesziu pe- 
Ju ir du colius augszczio, svėre 
140 svaru o 
Su vaikinais ir merginoms 
<ai neužsiduoda, nes
visa savo laika pa darbui megz- 
damas, siūdamas ielukems pa
rodus ir kitus panaszius da mo- 

/toriszkus darbus. Mioltona pra- 
imiiie “mainytes lelukia,” bet 
jis sau nieko nedaro.

Sergsti katalikiszka kliosztori. 
Kerszina sudeginimu.

Scrantqn, Pa. — Kliosztoris 
Szv. Božes kuris randasi Car
bondale randasi pavojuje sude
ginimo, nes aną vakaru* Ku- 
kluksai inmete deganti kryžių 
ant kiemo su kerszinimu, jog 
kliosztori sudegins. Parapije 
iszrinko sargus, 
kliosztori, bnžnycze ir inoks- 
la.ine. Sargai persimaino kas 
dvi valandas. Ana vakaru sar
gai užtiko kokius tai du nepa
žystamus vyrus prie klioszto- 
riaus in kuriuos szove, 
žinomi pabėgo.

Nelaimingas trikampis.
Kenosha, Wis. — Nepapras

tas trikampiais gyvenimas isz- 
ejo in viražu, 
Ratabelskis atejas 
melsdamas pagialbos idant pa
licije priverstu motere, su ku
ria. gyveno per deszimts metu, 
o kuri yra motina jojo keturiu 
vaiku, idant pasiliktų jojo pa
ezia. Batabelskiene pripažino 
buk gyveno ant “vieros” su 
Povylu, bet jai nubodo su juom 
gyventi tolinus.

Nesupratimas terp tos poros 
prasidėjo, kada 
vylas atejas isz 
Kruna Dubinska

kurie sergsti 
bažnveze

bet ne-

kada Povvlas
in palicije

Bukite pasirengia ant antro 
patapo.

London. — Angliszki žiau
nai prnnesza svietui nelinksma 
naujiena, nes sako, bnk užejs 
ant svieto antras patapas ku
ris užlies viską kas ant musu 
svieto randasi. Tiejei tyrinėto
jai tvirtina, buk marios iszsi- 
kels isz savo vietų, o svietas 
vela tokiu pasiliks, kokiu bu
vo priesz Adoma. Bet kada to
ji nelaime užejs tai nepranosza, 
todėl apie tai nesirūpinkime.
Prancūzai siunezia 2,000 ka

reiviu in Syrije.
Paryžius. — Generolas Ma

ginot yra pasirengiąs sinnsti 
20 tukstaneziu kareiviu in Sy- 
rija, nes Turkai su kuopine prie 
rubežiaus tris divizijes savo 

Generolas IVeygand 
iii
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ana diena Bo
dą rbo, užtiko 
gaspadoriau- 

jent namie kaip pas save. Trai- 
likos uždaryta kalėjimo

Paveikslas parodo bažnyczia Westminster Abbey, Londone., kur ana diena atsibuvo 
vestuves Anglijos karaliaus antro simaus Duke of York su Lady Elizabeth Bowes-Lyon, ku
riu ))aveikslai teipgi ežia patalpyti, o ir arcibiskupo R. T. Davidson paveikslas kuris jaunai 
porai davė szliuba.

Viso miesto valdže nubausta 
kalėjimu peržengdami prohi- 

bicijos tiesas.
Gary, Ind. — Už peržengimą 

majoras 
likos nuteistas 

ant pusantro meto in kalėjimą 
užmokėti $2,000. Szerifas 

Barnes ant meto ir $1,000. Su
mėto ir $1,000.

prohiblerjoC”*’ 
miesto G ra v

I icAtff

ir

dže Dumi ant
Advokatas Lucas ant meto ii 
$1,000. Prick tam apie penkos- 
doszimts kitu virszininku ii 
biznierių likos nubaustais. — 
Tai tau sargai teisingystes, pa
lys pa kliuvo in
gystes už niiiiisznine ’

nagus teisin-

Vienas centas vertas 10,000 
doleriu.

Julius Guttag, 
isz Wall Street, yra 

cento kurio

Joriu.

ce 
nemoraliszka pasielgimu.
Penki lietuviszki komunistai 
pakliuvo in palicijos nagus.
Pittsburgh, Pa. — Praejta 

petnyczia slaptoji policija, pa
dedama valdžios agentu, kad 
parodžius savo veiklumą, pa
dare medžiokle 
komunistu ir i 
nes, ju tarpe viena moteri,

Sznipai skelbia, kad medžiok 
le buvusi surengta tik tam, kad 
komunistai rengėsi kelti riau-

Pirmaja Geguže szvesdn- 
mi. Jie buk iszleide atsiszauki- 
mus, kurstanezius nuvessli val
džia ir tp., kas, žinoma, yra ne
liesa.

Tarp

szes

HZ

i ant menamu 
suėmė 24 žmd-

savo laiku buvęs 
“Darbininku 

red ak tor i us. Sz n i pa i 
kurstantys”4 4

žudo visus, su 
ningo.
Mergaite ne nori savo tikros 

motinos.
Chicago. — Jau skaitytojai 

žino ir skaito apie 12 metu mer
gaite Beatricije Morris, kuria 
iszaugino Mrs. James Nuttall, 
po apleidimui mergaites tuo 
jaus p<t pagimdymui. Mergai
te gimė be szliubo motinos. Vė
liau motina apsivedė ir pradė
jo jeszkoti savo dukreles, o ka
da surado, užvede teisina idant 
Nuttalloi sugrąžytu jai mergai
te. Laike teismo mergaite daž
nojo slaptybe savo gimimo, isz- 

savo antra motina,
iszsižadedama tikros savo mo
tinos.

Nurijo pavogta deimantą.
Chicago. — Su pagialba eks- 

rei spinduliu, likos surastas 
viduriuosią

Olivijos Clem, 28 
motore pavogė 
Elliott kromo.

Deimantas 
dolerius, 
darys operacija ant moteres ir 
deimantu iszims isz josios vi
duriu.
Norėjo pagazdyt vyra, tasai 

mirė isz baimes.
Buhl, Minu. — Pacziule Ka- 

roliaus Nelsono norėdama pa
gazdyt savo vyra buk su ja ja 
mandagiau nepasielgdavo ir 
nenorėjo duoti pinigu ant nu
pirkimo naujos skrybėlės, pa
griebė bonkute arbatos, kuria 
buvo pripylus priesz tai, pri
dėjo prie lupu kalbėdama: 
4‘Mielas Karoliau ne nori man 
duoti kelis dolerius ant skrybė
lės, todėl neužsimoka daugiau 
gyventi. Pasilik su Dievu, asz 
atimu sau gyvastį.” 
tai pamatęs * teip persigando 
jog krito ant grindų be gyvas
ties. Daktarai apžiureja lavo-

szc 1873 mete,

likos
deimantas M rs. 

kuri 
isz Hirsh &
metu.

vra vertas 175 e
Dabar daktarai pa

Karolius

na, pripažino, buk mirė isz bai
mes. Motore teip tuom persi
ėmė, jog neteko proto ir szia- 
-dien randasi pamiszeliu pri-

New York, 
bankieris 
loenininku vieno 
verte turi 10 tiikstanczius do-

Yra tai pinnutins pini
gėlis kuris turi literas U 
pirmutinis kuri valdže iszmu- 

vra didumo de- 
szimts centu ir padirbtas isz
sidabro. Tokiu centu yra tiktai 
du; antra turi kokis tai žmo
gus Baltimoroje. Tiejei centai 
likos iszmnszti tiktai ant pra
bos, bet begije visai nesirado. mažai tenusimano

nrvaisko. 
iszkeliavo in Aleksandrija 
apimti vadovyste ant’kariu
menes. — Per tai duodasi su
prast, jog užsinesza ant muszio 
terp Erancijos ir Turku.
Ir žydiszkus rabinus bolszevi- 

kai ima in nagus.
Maskva. — Žydu telegrafo 

agentūra pranesza isz Gomelio 
gubernijos), kad du 

rabinai ir keletas insižymiu žy
deliu, tapo patraukti teisman 
už tai, kad uzurpavo valstybes 
teismo vieta, teisdami ir taikin
dami susiginezijusius žydelius. 
Rabinai teisinasi, kad jie isz se
no kagalus turi. Vienas isz ju 
Bariszanskis, A 
menesius už prakeikimą žydu 
ikomunistu partijos. Jis vienok 
prižada ir daugiau sėdėti, tik 
gaili, kad tas sutrukdys jo isz- 
kelinvima in Palestina, kur jis 
skiriamas vyriausiu rabinui 
mieste Jaffa.
Musatine komunistu ir vaisko.

Rymas. — Du komunistai li
kos užmuszti o keliolika su
žeisti • sumiszime kokis kilo 
terp kbmunistu ir vaisko Mi
lane. Kuopa komunistu laike 
apvaikszcziodaini pinuos die
nos 
geležkelio darbininkus 
darbo ta ja diena.

Nedora moezeka apdegino 
vaikui pirsztus.

Sidney, Australije. — Už ap- 
deginima pirsztu su žvake sa
vo asztuoniu metu posūniui už 
pavogimą cento, Mrs. Jennie 
Hehir isz Adelaides, likos nu- 

menesiu '

Nedora moezeka siuntė vai
ku gult be vakarienes, shinsda- 
vo in mokslaine be pusrycziu ir 
neaprisždavo žaiduliu. Darak- 
torka dažinojus nuo vaiko 
apie nedora pasielgimą mo- 
ezekos, pranesze apie tai polici
jai kuri aresztavojo moteria.

Pakars tęva ir dukteria ta 
paezia diena.

Fort Saskatchewan, Kana
dai — Emillius Pacarillo ir jo
jo vedusi duktė Mrs. Fiorenti
na Lassandra, bus pakarti ta 
paezia diena, idant palengvyt 
jujn kentėjimus kad vienas 
apie kito mirti nesirūpintu. 
Tėvas su dukteria nužudo ka- 
nadiszka palicijanta už tai, 
kad jisai aresztavojo Lassan- 
drienes vyra už vagyste.
Bolševikai nenori mokėt skola.

Moskva. — Bolszevikai sta- 
ezei atsisakė mokėti cariszku 
skolų. Trockis ant susirinkimo 
pasako: “Niekas mums ne yra 
kaltu, todėl ir mes niekam ne 
esame kalti ir ant to užbaig- 

” — Dabai* tiejei, ka pirko 
rusiszkue bonus ir rublius lai- , 
k.e kares nieko negaus. Pini-

1 • W."*. 4 «t* c o rY /nJa

Isz Lietuvos
--.I... -I OJtlpll.

Baisi žudinsta iszsidave per 
suradimą kirvio; kaltinin 

kai suymti.
Panevėžys. — Sz. 

m. 8 d. K a riu menes 
“ K lubo V ienybo” saieje 
įjrifiėjo gana indomia pilteeziu 
Karolio ir Stepono Šatkausku 
byla. Jie buvo kaltinami užmu- 
szime.pil, Jurgio Strazdo. Tei
smo tardymas ir kaltinamasis 
aktas ta dalyku nuszviete 
daug taip:

Pati nužudymo istorija toki: 
Sausio 11. d. Panevėžy 
•n as Šatkauskas 
Strazdu, kuris pasisuki* 
30,000 auk i nu, už kuriuos noris 
pirkti arki i. Steponas Šatkau
skas nova žadėdamas nurodyti, 
kur galima pirkti ark Ii, nusive- 
(le pil. Jurgi Strazdu pas savo 
broli in Pumpėnus, kame su sa
vo broliu ir susitarė nužudyti 
Strazdu, kad atėmus isz jo pi
nigus. ' 

rruo tikslu
skai nusivedė Strazdu 
komi kaimu, kame ir 
Kita diena anksti ryta grįžda
mi in Pumpėnų miesteli per 

s‘ ‘ M oi iunu miszka”, 
puiszkiu kaimo, Steponas Šat
kauskas, eidamas paskui Straz
dą, iszsil raukės isz pajuostes 
paslepia kirvi, kirto Strazdui 
in galva, nuo ko szis tuoj ir mi
rė.

Nužudo Strazdu Šatkauskai 
.pagrobė jo pinigus ir pabėgo.

Teismo pirminink u i paklau
sus, ar prisipažįsta kaltoje, Ste
pas Šatkauskas prisipažino es
ąs kaltas, bet paiszkino, kad jis 
vienas be Karolio pagalbos tai 
padaręs.

Karolis gi kaltu neprisipaži- 
■no ir pasiaiszkino taip: eidami

Moliu nu miszku” mes pasi- 
kydome, ėjome kokiuo tai sznn- 

, keliu. Asž ėjau pirmas, už ke
turių žingsniu paskui mane ėjo 
Strazdas, o paskui ji ėjo mano 
brolis Stepas. Taip mums beei
nant, staiga užpakaly kaž-kas 
suriko: “o Jėzau Marija?’ At
sigrįžęs pamaeziau, kad Jštepo- 
ho

m. Kovo 
Teismas 

salėjo nu-

maž-

Stepo
nui iko Jurgi 

(viris

broliai Satkau- 
in Ki'i- 

nakvojo.

in
netoli Li-

{111 h i ™ uv Vitin svarbesniuosius
prasi kalt įmo momentus,
atpasakojęs
1
kad Karolis yra nemažiau kal
tas už Stepą ir esą toki bjauru 
darba galėjo padaryti tik visai 
nustojo dorybes jausmo asmens 
ir todėl esą jokiu budu ju nega
lima palikti ramiu piliecziu tar 

Prasze teismo skaudžiau
siai juos nubausti. -

Paskutinėje
/kalboje Stepas

rado 1

das paliovė.
— Kovo 16 d. lenku banditai 

40 žmonių skaieziuje, karinin
ko vedami,

Prisiplesze
puolė Beržininku

daugybe

(Minsko

pe:

I

pasiteisinimo 
prasze kaipo 

bausme paskirti jam tik 
dėta laika iki teismo.

ku ima.
daiktu banditai norėjo paimti 
auksini žiedu isz simutes Ok- 
ronglienes. Puolėsi net keli hip- 
.ti. Kadangi žiedas sunkiai mo- 

bandttar'belupdami
nulaužė jai pirszta. Visa grobi 
užpuolikui iszveže in Vnrvisz- 
kius.

Ežerenai.

Vesi, tai jau atsėdėjo 7 IfW*

atso-
Kovo 20 d. ten-

Teismas nusprendė nubausti|.Uu partiziuiu užpuolimu auka
gyvosbrolius Šatkauskus iki 

galvos sunkioji! darbu kalėji
mu.

Apipleszimai, suteriojimai, 
szaudimai ir kiti panieki

nimai lietuviu.
Kaunas. — Kovo 10 d. per

karai v iu būrys 
apie 80 žmonių, dvieju karinin
ku vedami, su trims kulkosvy
džiais puolė Agradninkn kai

rengtu lenku

II

K 3 d. buvo Konstantas Vilczins- 
Daubaras, g** 

Kapustiniu kaimo

- - , • • , ill
ma Kumunu valscziuje. Vietosiį-j 
gyventojai atkakliai pasiprie-

u ž pu oi i k a ms. A r t i m u j u 
gyventojai iszgirde szau

pas i s k u I) i no page 1 bo n.
Po 4 valandų kovos lenkai at- 
siszaudydami pradėjo trauktis 

nukauta 
sužeista. Lenku 

kerszydam i gyven-

g'-. 
szino.
kaimu
dvma

vyriausiu •r M
kis ir Antanas iiaunaras, gy- 
veliantieji Kapustiniu kaime, 
Smalvų valscziuje. Lenku par
tizanai atėmė .nuo mikenteju- 
siuju du arkliu ir dvejus pakin
klis su rogėmis.

— Kovo 20 diena nuo lenku 
partizanu žygiu yra taip pat 
nukentėję Adolfas ir Jonas Ka- 
rneevieziai, gyvenantieji Saro- 

! kiszkio vienkiemyje, 
valscziuje.
isz ju asmens liudymus, 4 ark-1 
liūs, dvejas roges ir daug kitu 
daiktu.

— Kovo 20 d. Lenku partiza
nai puolė Sziauliu kainui. Smal 
vu valeziaus, atėmė isz pil. Ig
no Miszkinio invairios ruszies 
turto, 4 tukstaneziu litu vertes.

Gegužio, norėjo sulaikyti 
nuo

Paupiuos
Užpuolikai atėmė

atgal. Keletas lenku 
ir keliolika 
banditai, 
tojams už nepasisekimą, sude
gino tilta ties Kalviszkiu kai
mu.

Kovo 11 d. lenku1
20 žmonių skaieziuje puo- 

kaima, bet* vietos 
gyventoj u pastangomis tapo 

iszmuszti, palikdami vietoje du 
nukautu ir keletą sužeistu. Isz 
gyventoju puses nuostoliu 
ra. Pasitraukdami banditai in* 
sibrove pas 
Kučiūnais 
kiemius. Atomo 6 arki., 8 kar
ves ir'keliolika aviu ir smar
kiai suinusze pasiprieszinusius 
pasitraukė.

Kovo 12

sprensta ant szesziu 
in kalėjimą.

ai
i

no

Lengvo pelno mėgėjas.
Sziomis dienomis Kybartuo

se tapo suimtas p. Kutas, nese
nai buvęs Vilikaviszkio lauko 
sandelio vachteriu dabar pano
rėjęs lengvai ir gerai pasiple- 
nyti. Jis padirbindavęs sande- 

paraszus ir su 
stengdavosi

sandelio gyvuliu užveiz- 
dos iszgauti galviju, kurie pa
skirti kariumenes maitinimui. 
Daromu tardymas ir jieszkoma 
kitu jo “bedradarbip.”

nai’, 
Je Knciunu 
fr r>

i 4 partiza-

isztraukta
“Re- 

iszplauke 
ameri ko

šu imt uju szioje med
žioklėje yra ir Juozas Baltru- 
szaitis, nedideles spaustuvėlės 
savininkas, 
“Kovos,’o pernai 
Tiesos”
tvirtina, kad tie 
atsiszaufkimai buvęs spaudina- 
ina jo spaustuvėje.

Be Baltruszaiczio suimta, dar 
keturi lietuviai — Juozas Jo- 
kubauskas, Jonas Urbonas, M. 
Budnikas ir Ona Budnikiene. 
Visi trys yra paprasti darbiniu 
kai. Ona Budnikiene rya dar 
nesenai isz Lietuvos atvažiavu
si ir labai
apie jai primetamąjį! radikaliz
mą ir komunizmą.

^Medžiokle buvo daugiausia 
urengta ant svetimtaueziu ir 

paimta daug Iteraturos, kuri
veikiausia su komunizmu. Vie
noj vietoj jie užgriebė ir visus 
dokumentus vieno komunisto 
byloje, kuris dabar sėdi kalėji
me, bet kuri stengiamasi isz ten 
paliuoSuoti ir tuo tikslu yra pa
duota apeliacija.

Isz visu su imtųjų reikalauja
ma nuo $1,000 iki $50,000 kau- 

į ei jos. Juos visus kaltinama per 
žengime valstijos maiszto in- 
statymu.

Iszkeliavo in rusiszka
pragarą.

New York. — Šoviniu raudo
no ja vėliava likos
ant amorikoniszko laivo 

” ant kurio 
trisdeszimts penki 
niszki anglekasiai su pacziomsl 
ir vaikais in Bosijo dirbti kli
šy klosią indnstrijaliszkoi kolo-' 
nijoi Kuzbase.

Keli virszininkai sovia.tu nu
ėjo ant laivo atsisveikyt su 
tais kvailais. Yra tai tie patys 
soviatu agentai, kurie likos 
arcsztavoti Už siuntimą darbi
ninku in Bosijo, kurie neteko 
visko ir sugryžo adgal in Ame
rika. Viktoris Bergeris toipgi 
iszplauko ant to paties laivo, 
da ly bau t i i ntoftiaci joną Ii szkam 
socialistu kongreso kuris atsi-Į žmonių, o sužoido 942. 
bus Hamburgo. * Rymas. — Miestas Ry-

liance

TRUMPOS ŽINUTES.
New York. — Praejta 

sanvaitia visosla dalysią Suv. 
•Valst. antomobilei užmuszo 220 galva, 
Sm/Miiii n a u,/m/Irt QzLO JPrit

Iszkoliavo tiojei vargszai, mas anft diena apvaikszczidjo 
bet nežino kas juos lauko tojo 2676 motus nuo uždėjimo. 
Kurbinejo nelaisvoje, isZ kur * Chicago. — Pullmano 
jau ne vienas pabėgo, rado mir- kompanijo kas metas netenka 

I ti, neteko savo szoimynos ir 1750,000 szmoteliu paklodžių,

kirviu kirsta Strazdui ip

Tai pamatęs asz iszšigandau 
ir surikau: “Stepai, ka tu da- 

Jis man atsake. “Tylėk, 
asz žinau, ka darau.” Jis man* 
Jiepe apię tai niekam nesakyti.

Asz pažadėjęs niekam nesa
kyti nuėjau sau. . ,

ne-

kai kuriuos ties >• 
gyvenanezius vie-

J io virszininko 
tokiais raszteliais 
nuo

—ivovo lis d. banditai 30 
žmonių skaieziuje su 2 kulkos
vydžiais, karininkę vedami, in- 
siverže Pazapsiu kaiman, neto
li Kucionu. Musždiuni gyvento
jus szautuvu buožėmis, prisi
plesze 3 vežimus invairiu daik
tu, pasiėmė 4 karves, 2 arklius 
ir keletą kiaulių. Pasitraukda
mi iszsivare likimas nėra žino 
mas.

Ta paezia diena nakti viau 
baru nuo Kaimo Raketijos iki

UŽPRASZYMAS.

Szimet labai yra atpigus fer
mos apie Scottville, Mich, kur 
yra didžiausia lietuviu koloni
ja, kur galima nusipirkti fer
mas tarpe lietuviu, nes lietu
viams tarpe lietuviu yra daug 

Užpraszo- 
me ir jus pribūti pas mumis in 
kaimynus nes ežia labai svei
kas oras ir smagu gyventi

- linksmiau gyventi.

oras ir
Eglies lenkai del nežinomos Raszykite ant adreso.
priežasties pyiidejo smarkiai

1--- A Ji O 1i-fc.tr**1 !• / L
Joseph Geribo
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KAS GIRDĖT
° Saule” turi visokio nmžio 

skaitytoju, senu ir jaunu, ir da 
nuo pirmo meto kada laikrasz- 
tis pradėjo iszejtinot. Gal jaiu 

musu skaitytoji! yraniausiu musu skaitytoji! yra 
Stasiukas Szlapikas isz n ater- 
Inny, Conn., kuris turi devynis 
metus amžiaus, prisinnsdamas 
užmokesti už laikraszti, skaito 
gerai lietuviszkai, o tai iszmo- 
ko skaitydamas
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vieniti Valstijei iszszauke ka
ro prieszais 
dien mažai atsimenu 
Amerikonai. Tiejei ka. omo da
lybas tojo karėjo prieszais Tsz- 
panijo yra pasoilia. Su suplie- 
kimui Iszpanijos 
davo liupsybia.
padaro dideliu geradejyste Isz- 
panams pirkdama Filipinisz- 
kas salas už milijonus doleriu, 
vietoje Iszpanai 
pnnesztas bledes
Europa turi kiloki būda vedi
mo kariu, 
tiek kariu.

Iszpanije.
apie tai

Szia-

A įnori kas 
salai Kubai ir

i

užmokėti už 
laike kares.

LENKIJE KETINA PADA
RYTI UNIJE SU LIETUVA?

......— ■ < ■ ■» I.... ..................

gerus patarimus 
apie g ‘ 
pasekniingai sekti kur tematęs 
geriausia augintos.

Tomaeziu pasuka yra 
apie skanumynu, kuris pergy
veno bloga vardu. .Isz aim*rik'o-

1 ne- 
upie 1800 me- 

ir per ilga laika žmonos 
ti kite kas pirmiau negu sėjant žiurėjo ant tomaeziu kaipo ant

NAUDINGI PATARIMAI

Kalkių naudingumas žeme j.

augintojams
geriausius budus, kurie

PAJESZKOJIMAS

Galvanauskas stengėsi auvie. t K alkom is troszti > < žeme daug
nyt Lietuva su Lenkije. Gin* 
czas už Vilnių galutinai nu* 

aprengtas.

Nepaprasta

KUR BUNA?
---------—* , „ ,—

Pa ieszkau savo t i kr/) brolio 
Ant ana Kaktos paeina isz Kau
no Red., Ramūnu Apskr.,

Para.,

4

idant galėtu 
prižiūrėtoja 4 

asz pareisiu isz 
turi

dr

o se*naszumo priduoda žemoj 
jaut dobilus Imtinai reikia kai

* vienu

kems žeme tyeszti. Kalkių reiv

Vai- 
Kivilin Kaimo. 

iStlpgi mano tikro dėdės Mar
tino Kaktos paeina isz 
Red., 
miesezio 
Kaimo, 
pusbrolis

į!

j"!-

nulos
Tai

kiu iszbarslyti apie ,100 svaru°hiszkos pradžios, pritraukė

Pajoszkau suaugusios inergi 
nos arba naszles 
būti man už 
vaiku, pakol 
darbo. Mažiausias vaikas
2 metu, o didžiausis 9 -metu. 
Asz esu Pluges parapijos, Jo
domi sodžiaus, 
mano pažinstaina. Aisiszaukite 
ant adreso. (M.29)

Ijudvikas Rimkus 
Box 500 

Sag Harbor, N. Y.

Jat ydaAVarszawa. ■—
sensacija likos iszszankta Kau
ne, straipsnije rnszyta per bu
vusiu minister! Lietuvos prot’o- 

kurie* li- 
vietiniam laik- 

V’aldeina-

ant kožno lygiakerczio turiu* malonia
ežio 1000 pėdu. Kalkes turi bu- tais; gal alsiszaulcs Kasei n u

Para.,
Taipgi

nuodu ir todėl visai nevartojo, 
vadintos meiles 

pradėjo

Imti iszl)arstytos.lStrugems ar
ba kitoms 
lems, kalkes 
tokiuose atsitikimuose pagelb
sti jeigu žemoje dar ranrasi di
delis nnoszimtis puvėsiu. 
Naminiai darželiai ir sveikata.

Pliiladelpliijoje' per dvidft* 
szimts tris metus žmones pa

sodina naminius 
daržejius. Taip-gi ir su kelias 

sako |Szemdirhy* 

visais, pradinis 
buvo papiginimas 

Bet ne

Kauno 
Apskr., Nau- 

Sziadvicziu 
mimo tikras

Aleksandra Balazas 
paeina isz Kauno Red., Raseinu

V ai nu tos Para 
liu Kaimo. Meldžiu 
ar kas kilus malonėkit pranesrzt. 
apie juos už kn busiu deikinga 
nes turiu labui svarbu reikalu.

Leukiidin Kakta i te
Box 25 

Maryville, III.

sorians' Valdemiorio, 
kos apgarsyf i 
raszt ije. Profesoris 
ras tvirtina, buk buvusis prie- 
mieris Galvanauskus, kuris da
bar lankosi Paryžiuje, stengė
si! sutverti unije terp famkijos 
ir Lietuvos.

Tvirtinu jisai.

Vėliaus buvo 
obuoliui ir augintojai 
po biski pardavinėti. Bet jau 
,1887 m. isz viso parduota Suv. 
Valstijose apie 3,000,000 dužiu 
in skardinius indus indotu to- 
nincziu. Kiuekviena dože iurn- 
jo 24 viou-kvortinius indus. 
Bet dabar apart sriulm, pa- 
‘dažlu, ir 1.1, vartojama 10,000,- 

dežiu tomaeziu. Ir tas m*
inima milijonus bonku, kurias 
szeimininkes paezios gamina, 
arba žalias tomates, kurios var
totos ant stalu augimo laiku.

Sekanezios svarbiausios val
stijos, kurios auginti;i tomates; 
Maryland, California, 'Indiana, 
V.issoiiri, Dehnwire, Now 
sey. New York, Utah,
Kentucky, Ohio, Pennsylvania, 
Tennessee, 
Virginia.

vyniojanozioips žo- 
bledingos,jr tik Apskr., Kivi- 

atsiszaukt
ku-“Saule 

ria jojo tėvas skaito per dau
geli metu, bet jisai dabar nori 
turėti ta ja gnrbe ‘4 būti skaity
toju “Saules” ir už ja pats už-

?»

Saules 
mokėjo.

Kad daugiau tokiu Stasiuku 
butu Amerike, tai liotuvysta 
neiždiltu svetimoje szalolojo, o 
lietuviszk.a kalba užsiliktu 
Atnerike imt ilgo laiko.

t *

kalba

Darbininkiszkns 
Anglijai pasigerina,

todėl tonais būna M M

pa dėjimą s 
nes auto

mobiliu pradeda dirbti dau
giau. Praejtn 
padirbta 
bet su Ameriku negali susily- 
gyt, nes Amerike praejtn metn 
likos padirbta i tris milijonai 
automobiliu.
Tik vienam valstije Iowa ran

dasi tiek automobiliu jeigu in 
visus indeti po penkes ypatas, 
tai vienu kart galima būti isz- 
vožti visus gyventojus isz tojo 
valsczio. Tai vadinosi gerove.

Sziadien Suvienvtosia Vnls- 
tijosia randasi daugiau kaip 
deszimts milijonai automobi- 
lin, arba, ant kožno dcszimts 
žmonių pripuola vienas auto
mobiliu. Anglijai isz viso ran
dasi tik 314.762 automobilei.

mota Anglijoi 
40.000 automobiliu,

randasi
milijonai

senas mihjo- 
St an finer isz

Genovoje mi re 
nieris Got linas 
bado, aplink kun gulėjo niai-1 
szai su auksu 
brangonyhems. Buvo tai dide
lis skupuolis, gyvendamas pui- 

palocelijo prie miesto 
Chaux de Fondus. Kada sku- 

nepasirode 
por Reles (penas, kaimynai 
praneszo apie tai palieijai, ku
ri iszmusze duris, rado gulinti 
skupuoli ant maiszu aukso. 
Kas isz to, jog žmogus surenka 
milijonus jeigu nemoka juju 
sunaudoti?

kiam

ir kitokioms

puolis mihjonieris 
kėlės dienas,

Pergyvendamas su savo pa- 
cziule dvidesznnts penkis me
tus, Jonas Lefferts isz Norris
town, Pa., jeszko nuo josios 
persiskyrimo už apleidimą jo
jo dienoje sukaktuvių sidabri
nio apvaikszcziojimo juju vin- 

net dvide- 
penki metai praėjo, 

pakol moterėle 
jog jin i nubodo

jeszko

czevones. — Taigi 
szimts

persitikrino, 
vyras. — Se

nam pecziuje velnias kūrina.

Ana diena J. M. Ross isz Fi
ladelfijos, suims turtingo žmo
gaus, aplaike puiku pamokini
mą kurio neužmiraz per visa 
savo gyvenimo. Ta ja diena lijo 
smarkoi, jaunas Rorb važiavo 
su savo puikum nauju automo
bili urn, o kad gazolinas baigė
si, sustojo ant kelio prie mažo 
sztoro kur pardavinėjo gazoli
ną, suriko ant žmogelio, kuris 
pripylė jam gazolino ir užklau
sė kiek jam priguli. Sztomin- 
kas pasakė, jog 75 centus. Vie
toje indeti jam pinigus in 
ranka, numoto penkine in pur
vyną sakydamas idant pasiym- 
tn kiek reiko. Senukas pasilen 
ko, permaino penkine, bet vic 
toje paduoti jaunam pasisziau- 
szeliui, padėjo rcszta ant tos 
paezios vietos, inejo in sztora ir 
užtrenkė duris, 
bėjo bet suprato
daguma, iszlipo isz automobi- 
liaus, paisome reszta ir nupisZ- 
kojo namo, gilei apmanstyda 
mas savo kvailumu.

Ttess uusiste- 
savo iicman-

Ana diena tūla moterėle Ar 
kansuosia sudegino savo vyra 
isz kurio buvo neįižgnmidytu. 
— Taigi neknrios moterėles tu
ri vyru ant sudeginimo, o kitos 
rugoje, jog ne vieno ne turi.

Dvidesziuita penki metai ad- 
gal, kurje srtrejo’szi menesi, Su-

Po visa Amerika moterėlės 
pradėjo hoikata. prieszais cuk- 

i idant papi
gintu cukriii' o vaklžo užvedė 
teismą prieszais cukrini t rustu. 
Trustns vėla kerfizina, pakol 
valdže užbaigs su jeis reikalą, 
tai pakels cukriu ant penkiolL 
ka centu už švara. Trustai enk* 
riaus jmižai rūpinasi kn valdže 
mano daryti, nos valdžios nebi
jo.

Kožnas centas 
cukrians atnesza 
jonu doleriu 
kompanijoms. Ant kožnos gal
vos pripuola po szimta svaru 
cukrians ant meto ka padaro 
vienas doleris daugiau. O kad 
ozion turinio szimta milijonu 
gyventoju, todėl kompanijos 
turi ant meto 100 milijonu do
leriu pelno kada tik uždėta vie
na centą ant svaru cukrians.

dues kompanijos

uždėtas ant 
szinita mili- 

pelno in kiszeni

franenzas 
pribuvo

Ohio, 
i pirkti kotures dirbtuves auto
mobiliu, kurias ketina, sujauk
ti in viena, ir dirbti pigins au
tomobilius kaip Fordas.

Ciereono pravarde 
citrina 
mon” j 
manymas yra tiktai — 
1 omon. ’ ’ _________

Suvienytoju Valstijų augsz- 
cziauses siūlas nusprendė, jog 
amerikoniszki laivai svetimuo- 
sia sklypuosią turi tiesa turėti 
svaiginaneziiis gorymus, tris 
mylės nuo amerikoniszko rube- 
žiaus. — Tokiu budu prohibi- 
cije gavo in pakauszi ir laivai 
gales pardavinėti gėry mus ant 
savo laivu.

Ana diena pavietavam sūdo 
Dauphin County, 
nusprendė, jog palicije ne turi 
tiesa inejti in žmogaus stuba 
konfiskuoti gerymns arba sa
mogonkas be va ra nto. Tasai

Tūlas 
Citreon, 
Clevelanda,

Andrius 
ana diena in 

stengėsi

ženklina
arba, angliszkai 

ir gal tas visas jojo už-
”a big

l i le-

sudžo Fox,

varanto.
sudžo iszmintingai padare, ka
da iszmete isz sūdo kelis teis
mus ir paliepė palieijai sugrą
žyti žmonim užgriebtus 
mus ir samogonkas.

Daugeli Budžiu 
paezios nuomones

gery-

i

buk Lenkije 
atsižadės Vilniaus po tuju isz- 
lygu, jog Lietuva, prisidės prie 
Lenkijos kaipo aulononiiszkas 
sklypas.

Tokio iszpažinimai. Valdema
ro sukels tikra velniava, priesz 
liotuviszka sejma, kuris ketina 
atsibūti 14 Gegužio.

Geneva. —
Tautu Ligos, po ap- 

svarstinimui lietuviszku pro- 
priokabiu prie Vil- 

’■alutinai nusprendė, buk 
Ambasadorių 

atiduodami
Lenkijai yra teisingas ir negn- 

Yra. tai 
nusprendimas iž- 

dnotas per Tautu Liga kas ki-

Special iszkni ko
mitetas

testu1 ir 
niaus, g 
nusprendimas 
TJaryhos V i lain

yra tosios 
ir kovoje 

prieszais kvailas tiesas prolii- 
bicijds. _______

Pagal apskuitima, tai praej- 
ta menesi Morcziaus pragyve
nimas Suv. Valst. huvo bran
gesnis ant 69 procento ne kaip 
buvo 1913 mete, tai yra priesz 
kare. Daugianse pakilo drapa
nos, ba 
daugiau,
pasilieka kone 
laipsnio, o ypatingai 
jonaliszku žmonių, 
kas norints moka 
maista, drabuži ir 1.1, 
laiko laikas nuo laiko ir dides
ni mokesti, o profesijonalisz- 
kni žmogus su nuolatiniu ir 
tnom paežiu niokeseziu, turi 

, neap- 
Už tai

net ant 74 procento 
Bet algos žmogaus 

ant to paties 
profosi- 

Darbinin- 
brangiau už

bet ap-

i lygiai už viską mokėti 
laikydamas pakėlimo, 
daugelis protestoniszku kuni
gu, rasztininku, profesorių ir 

užsiėmimu fabri-
rasztininku, 

kitu jeszko 
kuosia.

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kėlias Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON
Iii HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu “O”, littvu
OHIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA 
Ų4 EUROPA'
ITeczia k lesa* Treczia k lesa

Hamburgt 
Piliau 
Memel 
Kaunas

■ JSZ EUROPOS

tris 
sėkmingai

miesteliais, 
sies Depart amentas.

su

000

Ii būti permainytas, 
paskutinis

szasi kivirčai o apie Vilnių.

REIKALINGI.

Vvrai kurie norėtu iszmokti 
dirbti szupelius, 
Mokestis 45e. ant 
lei mokinasi. Darbas 
nas ant sanvaites.

3’. Rowlands, Sons Ine. 
Cheltenham, Pa.

*

Montgomery County. ——  — I.. N ■■     — < <■» ,■■—»«. ■—■I.iiyn.—.eiN >1. I!.l

NAUJAUSES BUDAS AT
GAIVINIMO PLAUKU.

naujas būdas, 
adynos ko- 

►4 4.IV-* adv- ’■ ** *
(M.11)

plauku ir
galva.

Ant sndrntinio 
kad nežiltu ir nepliktn 
Tukstanczei dekavoje už dyka 
pa.tarnavima, kuris bus dykai 
prisiunstas del tuju, kurie 
dže iszbandyt ta j i 
Prisiunskit savo 
lai kyši t per 
dokito isz 
paskui bus per 
stebėtinas gydymas, 
gialbejo del tukstaneziu kurie 
mano būda iszbande. Adresa- 
vokite: (t.f.)

gei- 
jszrndima.

a d ros a. o ap- 
pnezta. Pasinau- 

progos 
volai.

dabar nes 
Yra tai 

nes pri-

Dr. Brundza Co.
Broadway South 8th St., 

Brooklyn, N. Y.

NesikanĮrink su
Reumatizmu \ 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

j"--7'i7»,z’mį j—. '■ i'h1 'i";sc^

CUNARD

. Mauretania

$103.60
$106.50
$107.00
$105.15

$102.50
$105.60 
$100.00 
$106.00 į

* PACKET COMPANY, 
26 Broadway, New York,

arba pa» vietinius agentus.

ROYAL MAIL STEAM

LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southniūpton ant Miltina laivą 
VIenallnlH vandeniu kelia* Lietuvon 
Aquitania

Berengaria
Apleidžia New Yorka kaa Utarninka 
Greita* porsSdimos Soulhamptone.

Lietuviai ypatlezkal lydfitl
In I’ll lava 2 klena $150.00 Kares 
In l’ilinva 3 klega $106.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI INZ LIETUVOS 
sėda aut laivo I’iliavoj važiuojant 

.1 “ “

ant milžinu labu.
(JreiczlniiMl laivui pasaulyje,

InformacIjaH apie prekes ir reika
lingu h dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no blle agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miesto ar uplolinkeje. 
CtWAIlB LINE, 
25 Broadway* . ,

New YorL

in Southamptona ir ten persėda 
Kožįui savaite.
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4 M

■

■ft f

/MlM J
4

/ ■ ’I 
Mtai

>

MUZIKOS ĮMYLĖTO JAMS!

K a tik iszojo isz spamlos du 
nauji muzikaliszi
Gaidos su žmlžeis ant piano:

Asz LietuvaiteNo. 13
No. 14 Pauszteliui

AmerikonisZki

Beveik 
priežastis 
gyvenimo iszkaszcziu. 
užilgo kitos ir geresnes naudos 
buvo matemos, kaip tai sveika* 
tai. Naminiai darželiai netik 
daug gero atnesza daržininkui 
bot prisideda prie papiginimo 
gyvenimo iszkaszcziu jr taip-gi 
nauda paežiai tautai.
Bandyk sėklas priesz sodinant.

u kte i nkiii
kasimd panosza, pragaiszti var
tojant menkas sėklas, atrado 
įSuv. Valstijų Žemdirbystes De
part amen t as. Neini kas 
seklu nevaisingumą.
jau sekios pasodintos. Jeigu ja
vai sodinti balandžio men. jau 
po r vėl u.

Patartina bandvti sokaneziai
Paimk kelias sėklas (isz tarp 

tu, kurias nori sodinti) ir paso
dink szlapioje žemojo indeta in 
maža paprasta torielka. J’oriel- 
ka. padek sziltoje vilktoje, kaip 
lai arti peeZiaus. Kuomet auga- 

, gali lengvai 
spręsti ar pasekmes geros, i r ar 
užsimokės visas sėklas paso
dinti.

lai pradeda dygti

visas

<

vei kalelei, r (t.37)

51 )<•. 
50c.

Mano brolis Antanas Lever- 
teviezius, seniau huvo Seram

Kaip siunsit užsukimą, siun- ton, Pa. Jeigu kas žino apie ji
skit drauge ir pinigus.

J. A. Žemaitis.
•f #>

(M.22)
j!’15 S. West St., 

Shenandoah, Pa.I

(t.36)meldxhi praneszt.
3’hos. Levertaviezius

810 Progress St., N. 8.
Pittsburg, Pa. 4

Jer- 
IH inois,

Virginia ir West 
1920 m. del konser

vuotu tomaezju buvo 244,745 
tikru. Nuo tu buvo gauta 1,003,- 
358 tonai tomaeziu.

Pasekmingas tomaeziu augi
mas priguli nuo goru ukes

ghru seklu, geru nu 
užvaisinteju, 

i r szvaraus nugi ni-

ATSIRAUGĖJIMAI,

4

pa-
at rasti 

kuomet
pratimu,- 

tinkamugalu,
atsargaus
rno ir apriibežinvimas ligų per 
dulkiavirna ir kitus budus. Au
gintojai, kurie kreipia atyda in 

faktorius, turės geni pa
sisekimą.

—Foreign Language Infor. Service

Slalutaras RittersB __ _  j > r 'l «_____________

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,

GALVOS SKAUDĖJIMAI,
NUSILPIMAS, IR T.-T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi pritemus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinu 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso

NERVI8ZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

tuos kuna. Jeigu jusu aptiek orius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutara* Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dcpt. 15. CHICAGO, ILL.

Kaip isznaikinti skruzdeles.
Skruzdohm gali būti , paVyz- 

dis dnrbsztilmo ir taupumo, liet 
nei * vienai szoiiniirinke nenori 
rasti ta ypatinga pavyzdi savo 
limbuose. 
dirbVstes 
mologijos Biuras duoda sokan- 
ezius pamokinimus kilip isz
naikinti jas.

Goriausias būdas skruzdelių 
isznaikinimo tai 
rasti j u lizdą ir isznaikinti liz
dą su ‘carbon bisulphid’, ben
zinu, gazolinu arba kerosimi. 
Bet, jeigu negalima rasti lizdą, 
gailina sekti jas lig plyszio isz 
kur inejo. Galima plyszi nžkisz- 
11 su vata,

Surinkt

Su v. Valstijų Žem- 
Dnpurtemonto Ento-

pirmiausia

4

LUCK’f 
ilRIKL 
CIGARETTEZJ \ I

Geriausi 
Cigaretai 

, 4 '*' , : ■' k
................................................................................... ...... ..........ii........................ ■■iru i n—

. ...................... —--r*-

i

gazolinu

saldytu

ši a 
trukti jie

Pasekmingas 
voji ilgesnis, tai

i nin i r k y t u keros i i ic. 
daugeli skruzdeliii 

iri krūva patartina apszlapint, 
vandenin, maža pinti 

ir padėti kur randasi daugiau-
skruzdeliu. Cukraus pri- 

inlys in pinti, pinti 
galima i mest in verdanti van
deni ant keliu minueziu.

būdas, bot pa
yra szlapin.ti

pinti su sirupu (sirupas pada
rytas su vienu svaru isztarpyto 
cukraus, kvortos karszto van
denio ir apie ketur-dalio unci
jos ‘arsenate of soda’). Skruz
deles nesz ta nuodyta skystimu 
in savo lizdus ir perduos ki-savo lizdus ir perduos Ki
toms kas isznaikins pilnas ko
lonijas.

Skruzdeles mėgsta riebumus 
ir saldus daigius; tie visi turi 
but laikyti visuomet uždengti. 
Stalus ir lentynos visuomet nu- 
szluostyk.

Tomates.
Apie 2»/2 kvortos bonkuotu 

kasmotinis del 
suvartoja 

Suv. • Valstijose,
: .SuV. Valstijų 
Departamento.

sulig

lomneziu yra
kiekvienos ypatus
mus
skuitlyniu isz
Agrikultūros
Kaip tematęs .auga, skintos ir 
is^siustos supatnrimais isz, vie
t u,‘ kur kuogeriausia auga, yru 
iszdestytn in nesenai iszleUlu 
Farmers* Bulletin No. 1233, 
galima gauti kopijas veltui ant 
pareikalaviteo nuo U. S. De
partment oi' Agriculture, Wa
shington, D, .Ci. Knygele turi

/.J '’'J f

Bulletin

1L - ’> i i- •

.Ruffles
$

t;} pleiskanų mirtinąjį prieAų — ir jūsų
1

ir Itufihs pagelbės jums visuomet ją

.—————  --------------- ———----------
Nei; Jr kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip legvn visiškai iš galvon paša
linti pleMkunns. Tik kelis kartus pautui 
(lojus

I

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir liuįfles pagelbės '
tokia užlaikyti. $vari galvos oda užlaiko plaukus puikiais-—
pleiskanos tuojaus sunaikinu juos. • 
r- ----- - - - -

poAto žeulcloliuis titniul j labarutodyj.
•Vu^ipirkito bonkft liūties savo aptiokojo Aiandio už G5c 

_ at . jr. I . 1 T .. • . . ▲ • .. • .t • t _ t . 4. ___ t i
, J Į

F. AD. tyCflTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

> arba prini ųskito 75c.

MMfll

Visi galima gaut balti, raudoni arba

/

w r z • • • «1 ♦įMesioji ilgiau—
Jauti geriausiomis savo kojas

Kada Tamsta perki guminį autuvą, temyk kad butų 
Raudona Koulys dirbtuvės ženklas.

Jis stovi ant augsčiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 
nusipirkti. '

* f .f * ,1.

BA L L@BAN D'
*JAR^

Trįs skirtingi augščiai padaryti mainerio autuvo — Batas, 
Himiner ir Lopac.
juodi.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypa
tingai nešiojimui maineriams. Jie apsaugoja viršų bato, ir 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrus kampai akmens 
arba anglies negali nei įpjaut nei įplėšt.

Tamsta sutaupipi pinįgus kada nešioji “Ball-Band” nes 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštui* 
dėti ant pataisymo. - 1 '

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
460 Writer St., Mishawaka, Ind.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”
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Ant to žodžio visi snsirinku- 
siejei pradėjo juoktis. Bet; kad 
yisi ant valandėlės vėl nutilo, 

antru sykiu I

susziiko Liud-

1.
Susiejimas kareziamoje.

jįl:
I

I

*

Miestelyj Zamborszte 
namelio vargingam kambaryj

vieno

stovėjo sveikas, stiprus irgrn-
pasaulės

I

’IMF'

k w"’•.y,
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žus jaunikaitis, 
pecziu naszuleli 
koje lazda.
tip vargingu tėvu 
kuriais kitus kartus czionai gy
veno. Jis vadinosi Liudvikas. 
Ji tėvas iszmokino slesorys-

Taigi Liudvikas sziuom 
kartu, rengėsi kelionėn, nes tė
vas, motina ir jisai pats buvo 
tu nuomonių, jog jaunam amat- 
ninkni neatbūtinai reikalinga, 
kaip sakosi, susipažinti su 
svietu, iszsimokinti giliau sa
vo amata, nebūti kokiu tai 
tarp žmonin paprikų ir nepasi- 

žmoniu draugijos

laikantis ant 
ir didele ran* 

fa i buvovientur- 
snnns, su

rn

t

♦

A

H1
I

Ii
i

r

1
4

tes.

sakosi,

suolelio

Paprastai kaip kiek- 
taip ir szi apie 

nuoszirdžiai rupi-

"* Llj;
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lij'
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likti blogu 
sąnariu.
. Arti peeziaus ant 
giliai nžsiitaislijes sėdėjo senu
kas tėvas. Motina tiiomlarpu 
in virtuve buvo iszejusi riszi- 
nio, kuriame nuo seniau kelio
nei valgis buvo surengtas ir 
padėtas.
viena motina, 
savo vaika 
nosi, o kas labiausiai, jog vai
kas rengėsi tolimon kelionėn.

Sugrįžus in kambari, smuii 
naszuleli atidavė ir jam snjudi- 
nunezin balsu taro:

— Sztai viskas, brangus sū
neli,ka asz tau duoti galiu; bet 
tik Dievop vilti turekio, o Jis 
tavos neapleis ir tau visuomet 
laime ir pasivedimas szvies. Ir 
tolimoj pasaulej surasi gerus ir 
dorus žmones; saugokis tik 
pikto ir visokioms pagundoms, 
vednnezionis prie nuodėmių, 
kaip galint prioszinkis. Žinok, 
jog Dievas kiekvienoj vietoj 
atsiranda, 
lyje užlaikyk,’ 
kartį kadtr^Tfelabojo kokias 
nors kilpas priesz savo akis1 
nužvelgsi. O kad butum, mel
džiu tavos, mano sunau, visuo- 

dievoba įmingu, 
sziam laikui buvai;

uodok žodžiu ir dar- 
Šn tver

ta palaimas

žmones;

ta. viską savo mis- 
o ypacz tuo-

kad po

1

I t *<

{Jų
I

f
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nors gero ir 
iszmokti ir, jog tu 

pasilikai nepa- 
Tuokart jau ne tę

vi sa amata
užlaikyti, galėsi 

sau atsakanczios

mot goru ir 
kokiu iki 
artyma g 
bu, o Augszcziausias 
tojas tavo laimis
tau suteiks. Ir koks mums liūs 
džiaugsmas, o kokia mums, sū
nau, bus linksmybe, 
keliu metu pas mus sveikas ir 
laimingas pargryszi ir, kada 
mes tuokart da persitikrinsim, 
jog tu galėjai ka 
naudingo
savo tikėjimo 
judinamu.
vas, bet tu galėsi 
vesti, narna 
susijcszkoti
ir doros mergaites už paezia, o 
mudu s e n p k u melsivos 
Augszcziausiojo, kad tau ir ta
vo szeimynai laimintu, kad 

,inudu matytum tave visuomet 
Jaimingu ir iki savo mirties 
draugo džiaugtumevos. Geras 
Dieve! Ka asz geresnio pada
riau, kaip asz apie viską pa- 
mrszau! Juk jau apie tavo, su- 
neD, sugrįžimą asz neprivalė
jai! nei minėti, kadangi eini in 
platuji svięta.

Su tais žodžiais senele griau
džiomis aszaromis apsiliejo. 
Po tam aszaras žiursztu nusi- 
szluosczius prisiarthio prie sa*- 
va vyro ir, 
rankos, fare:

Sunau! Lai tau niekad isz 
atminties neiszeina toji tavo 
tėvo ranka, kuri del tavęs tiek 
gero yra padarius ir kuri tave 
auginusi. Szi ranka, kasdiena 
nuo ryto iki vakarui darbavosi 
vien todėl, kad tau apteikti 
laime ir doru žmogumi iszauk- 
leti. Mielaszirdihgas Dievas jo 
darbams ir pasiszventiiuams 
laimino. Sztai esi sveikas ir tu- 
ri sveikus sąnarius. Savo ama- 
ta atsakaneziai pažysti. Tavo 
mokytojai stengėsi tave ap- 
•ayiesti ir žmonijai padaryti 
naudingu. Žinok gerai, jog

prie

paėmus jam už

het mainosi gana tankiai ir tik 
tnsai; laimingu gali vadintis* 
kurio ostį visuomet kaipo 
uola ir prie blogu darbu ne
linksta* >kuri laike
vėtrų ir visokiu audru vra ne
pajudinama; taigi tik 
žmogus, gal i būti laimingu. Tas 
da gali hūH visuomet laimingu 
kuris protu savo pnlaimomi 
naudojasi ir, kad nesibijo ji 
prispaudus kokiai i...... ..........
liūdnumui.

Prie tu žodžiu motina susi
laikė, bet po valandėlei vėl 
tore:

— Tove, palaimink 
nu 
globa svietan keliauti!

Liudvikas matėsi tėvui prie 
kojų, su aszaromis

Į laiminimo ir, kada tėvas ji per
il tsistojęs savo 

gimdytojus szirdingai atsisvei
kino ir ju namus apleido, 

jau toli

auginusi.

M

jyiesti ir žmonijai padaryti

aus gyvenimas mainosi,
i jA W ■

t i 
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tasai pats.balshs
ptsi Hope:

Ar.tu? Tekilti /
If vėl užgimė naujus juokas;

akis atkreipė in jszr 
balt toji prie

i 
iszjupkimus.ir

4-.

iszvaizdu a pi 
kalbama keliauninko; t aržiau 
buvo.biski keista, o veidas

prigulėjo prie išmė
gini i nes, kas buvo prie- 

jog susirinkusioji so
mai pats 

balsas isy.naujo prie keliauntar 
ko.atsiliepė:

į — leipui, kaip 
( czięnai in Jcrika?

Tip žodžiai biivo
žydiszkam
ripkusieins davė proga vol juo
kus sukelti.

Izraelitas matydamas, jog 
atsiranda labai blogoj draugi
joj* pasikėlė nuo savo vietos ir, 
pasiėmęs naszuleli su lazda, pa
suko prie duriu.

Tuomiarpu isz tarpo tu juok
dariu vienas užbėgo jam kelia 
ir tarė:

— Ieka.u;
Kiir-gi tokioj

Visi; savo 
juokiame ypatų, 
stalo rainiai, sėdėjo, ir, rodosi 
in tuos.kvailus 
po rse k j o j im u s n epais e, 

Pavirszutine

szke, jog 
liausRI ’žastim, 

nelaimei ir czini Mylėjo juoktis. Ta

savo su-
ir jam pavelyk su Dievo

melde pa*

žegnojo, • 4 
JIS

Tik būdamas 
miestelio Liudvikas 
lias aszaras 

veidą,

uz 
savo gai- 

sulaike ir, apsi- 
likosi 

jausmu vieszpaeziu. Giliai at-
szluostes savo

iszmoky 
su kėliauu kėliau

.4

, I » i

s
rei-

toli bus nuo

iszroikszti
dialekte, kas susi;

} pasilik ezionl 
tamsioj naktyj

siduses pasižadėjo teisybes ir. #ali eiti? Čia visi sykiu galim 
linksmai nnkti į

ii- Jo ežipnni!
doros takelio neapleisti, bet vi-, 

suomet laikytis Dievo i____
szventu prisakymu, kad tuomi

linksmai nokt i praleisti; lik

gedi žmogau! — 
vikas. — Gapa iJgiĮį.in jusii pa
sileidimus žiurejausi; asz jus 
paproezau I>«i|<vstūį 
siu, jus žinosite, kipp
hiįikas reik apsiejli; atilengsju 
tašu pigius darbus, jog 
szn dyk;ii kankimde, 
palios ir jo tikybos juokiatės!

isz jn kūno ii; veijo 
sudėjimo, o juk jis yra jnsn ap
lipta, kuri privalote myįeli it 
godoti kaip paĮtis,saye; ar jame 
neniokipal palipi Dievu, kuris 
mus ap( paveikslo sntvme!?

Užbaigęs 
trauko isz 
neszpleli 
Laįkydmuas rankoj phiktul 
toliaus prie visu atsi)iepe:

tam keleiviui

J uokiai ('s f . i M 
ti|nu, kuri

1 r*

I
varg- 

jog isz jo I
ĮjML

f Jeigu norite npsiSaugoti nuo nuoskrinudymo taj pribuvę 
in New Yorkn kreipkitės in atsaknnezinusia'k

tuos žodžius, isz- 
nekadejaus ranku

ir žydeliui ati(Jayo.
(a

•— K/is dris 
kuom norints kenkti 
as7Aturėsiu reikalą,

Ir veidąs pĮktųinu 
aiszkiai 
žodžiu j paėjo isz 
mos ir tuos i

su tuom

uždegtąs
kalbėjo, jog iszreih.sžti 

k k ’ j. * A ’ 4 Aduszios gilu-
f

žodžius, atsitikus
reikalui galėjo savo tvirtasavo 
kinpsztim patvi rt int i.

Susirinkusioji tais 
inbauginti, isztikruju apsimal- 
szino, bot netruks prasklejo vol 
maiszatis keltis ir 
laukiama nauju atsitikiinu; 
kad^ tuolarpii tarp duriu pasi
rodo keli polięijantai ir iszdy- 

LiiuTvilcas
tr

žodžiais

nauju
jau buvo

‘ ~ ’ T ~~ ’ IT ^.1 į

GEO. J. BAftTASfcTUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmairinme ir siuneziame pinigus in 
’ pagal dienos kursą;

i
I

.1
visa pasauli 

pasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoc’ziu ir suteikarne nakyjne savo botelije; bagažus 

; padarome pus- 
BeikaĮęinkite

r

>

pristatonie ant laivu ir apdnpidžiame;
porins ir kitus re i kalingus doUuipep|us. 
kuinu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO: J. BARTASZIUS 
498 WASHINGTON ST;

Ofisus vrtltthdW Nuo 8 rytp iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

NĘty YORK, N. Y.

įjnm pirmose eilese. btith liet rei 
lygybes ir 

ftuodones.

t 
žinomu 

draugijoj pagupdones. Esam 
Maižiesziaus tiesu iszpažinto- 

, kolai k iszt iki

\ kala uja n

i Riyi ■i.h.ii.

*
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Tik tam sviete daug nieku, 
Ir visokiu sunkiu bedu, 
Niekur gero neiszgirsti, 

Žmones du neapmalszyti,

I

J Jau ir rnmat iksas mane apėmė, 
Nuolatos po svietą tik valit 
Klausyti rngojimu visur, 
O giai'o niekad isz kitur. 
Musztynes, girtuoklystes,

A ps i ve 1 i ma s, pa leistu vystės.
Vos atsilsi truputi po szven- 

. « tadįenin,
Jau turiu dainuoti visam 

svietui, 
Sztai isz Pittsbnrgo telegra- 

nias.atejo, t / 
Drūtai net blizgėjo.

Ne toli nuo tanais, badai Šoko, 
Merginos tonais pasiuto sako, 

Paroda ėjo, 
Žinonys žiurėjo, 

Merginos pribuvo,
■ Juoku daug buvo.

Visos ant ulyczips stovėjo, 
Kaip padūkta szokinejo, 
Ir vaikinu teipgi pribuvo, 

Ir su tais panaszei atsibuvo: 
Vaikinus už kaklu kabinėjo, 

Gurno nuo ju praazinejo, 
Viena isz ju stiklus ant. no

sies turėjo,
Praejgins ant u 1 y ežiu vis už

kabinėjo.
Daugnnglikn aplinkui stovėjo, 

. .Jog net sarmata, ka jie ten 
kalbėjo.

O j klykavo, 
Ir dainavo,

Palieije ten pribuvo 
Ant visu užkliuvo, 

Riksmą apimdszino, - 
Visus iszvatkino. • 

Tuom kart bus gana, 
Tegul mergicos apsimalszina

Ba vardus visu ižduosiu, 
Meisteriui paduosiu,“

A..A. .A—.—

« A J •' » ’

v i kas.
— Laimink jum dviem, Die

ve! — tarė nekuria. — Ir mes 
in te einam; keliaukim sykiu, 
tik turim linksmai uždainuoti

r* 1 * .J t

j|us ir, rodosi, 
mais savo tiesoms ir savo tiky
bai busim, tol busi pi porsekio- 
jami draugijos tiesose ir nuo 
visu krikszczioniu. Vienur mus 
pęrflol^ioja. mažiau, bet kitur 
sunku yra ir iszkonteli.

— Užbaigkim tuos dalykus, 
— taro Liudvikas, — asz esu 
kvjkszczionim, tu esi žydu; asz 
mnnnu, jog mudu abudu su vie
nu tikslu svietan keliaujami, 
abudu nori va būti laimingais. 
Nelygybe, kuri tarp musu at
siranda, yra, jog mudu kožnas 
kitaip savo tikybose osava isz- 
•auklėtu. Tu vienaip, 
tgip apie tikėjimu suprantava. 
Bet inatai, turbūt sntinkava 
ant to, jog kožna tikyba ant 
žmogaus likimo ir laimes turi 
tūla, i niekino; nuo tikybos pri

persekioja

kad laikas butu trumpesnis. 
Tuojans visiTuojans visi pradėjo link

smas dainas dainuoti. Skambe- 
apielinkes.

dainas, visi tarp savi* 
kalbėtis apie kelione, 
vo tikslus ir abelnai apie viso
kius darbininkiszkns darbus.

Czionai neturim ko lauk
ta re viens visiems, — nuo 

s vaikszeziojimo

jo visos l'žhaigus 
pradėjo 
apie sa-kelius apmalszino. 

buvo užganėdintas, jo 
jiems visiems savo prakilnu žo
džiu, burnas uždaryti ir vargsza 
žydei i nuo, ju nem ielaszi rd i ngn 
ranku apsaugoti.

o
Jusuf Žydas.

— Kaip asz tau esu dėkingai 
geras mano drauge, — 
delis Jusuf Liudvikui, 
dviem ant rytojaus keliaujant 
tolinus; — vakar buvau tarpo 
labai piktu žmonin, kurio netik 
isz manos juokėsi, 
kalavo, 
priežasties 
užmokecziau! 
didis pavojus, 
snmiisztii ir suspardytu

— Jokiu <iekn 
Ludvikas, — abudu

galėjo
Paroda ėjo,

t’b
Jankaus vaikszeziojimo kojas 
vos galim pavilkti ir jokiu bu
du prie by darbo vis da nega
lim da^igauti. Butu gerai su
rasti koki nors amatninka, kur 
ris nž darba atsakanezia užmo
kesti duotu. Asz iszsirinkcziau 
sau Amerika, Toj naujoj žemoj 
vis-gi da galima ka nors pradė
ti: lokiu amatninku, kaip mes, 
visur jieszko, reikalauja ir ge
ra užmokesti siūlo. Te Roki 
nors laika iszbuvus, galima ne
mažai pinigu surinkti; 
galima vėl 
jaigu kas norėtu,, tuokart prie 

giminiu galinut apsigy-' 
vent i. Toliau, drangai, ka ma 
ant to pasakysit ?

— Neblogai jis kalba, — tarė 
vins ir antras, asz klaidžioju 
jau szeszta savaite ir jokio dar
bo negaliu užtikti; nuo pinigu 
maisziuks jau beveik tuszczias; 
jaigu ji in vandeni jnmotus, be 
abejones jau aut virszaus van
dens plauktu. Sulyg manės, asz 
pasirengęs iii Amerika keliau
ti.

Po nekurtame laikui visi ap
svarstė in nauja žeme nusiduo
ti.

Liudvikas su J tisui’u 
laika, svarsto, ka su luotai klau- 

galop ir

iszsyk nežinojo ka 
tacziaus davėsi per- 
nusidavė vėl in savo

Žydelis 
»■

5
kalbeli,

neapgauti tėvu ir nebūti neap* pradėti 
kalbeli, 
sena prie stalo vieta ir, niekam 
pieko nesakęs, atsisėdo.

Liudvikas in ta viską su 
pūlinga, szirdimi žiūrėjosi 
t ydoms

kencziamu tarp svetimu žmo
nių.

Liudvikas turėjo tvirta du- 
szia ir sveiĮca kuna. Mokslai- 
nej visuomet gerai mokinosi, 
pordetiniu klausė, perta t ir 
iszgnldoma mokytojais moks
lą nekuomet pro savo ausis ne- 
praleizdavo; jis kiekviena mo
kytojaus žodi galėjo atminti, 
nes jam mokslas rūpėjo. /Tarp 
mokiniu ji tnojaus buvo gali
ma pažinti isz jo pasielgimo ir 
augszto proto, o labiausiai isz 
malonaus su 
ir paklusnumo.
daugiau .už kitus mylėjo ir ja
me ^aVm Vilti klojo. Jam paau
gus in metus, kaip jie tuokart 
juom džiaugėsi, jog jn darbas 

nebuvo dyki.
visuomet mylėjo

so- 
, mo

si i s i r i n k u s i u nem h lo- 
ninguma, pasileidimą ir visisz- 
ika. iszdykiuna.

Da soeziai pasijuokė isz varg 
Iszo žydelio visi nutilo, nes taip 
,ju kilo nepaprastas judėjimas, 
pienam buvo pypke pražuvu- 
!si. Netekes pypkes, paszoko isz 

sziItos vietos ir pradėjo
apie visus aplinkui szoįineti, 
klausinėdamas, kas jam pypke 

Kožnns kiek 
galėdamas teisinosi;, jog tokios

5 

tarė žv- 
jiein

bet d a rei- 
kad be tiesu ir jokios 

asz jiems bausme 
ma jau grasino 

buczįau, likęs
savo

asz k i

/

visais apsiejimo.
Mokytojai ji

jaigu

Au
gindamas 

Tokias

ir pamokinimai 
Liudvikas 
teisybe, nekuomet in savo ar
tima kreiva akim nežiūrėjo, 

pastarajam kas kuoin
nors kenke arba nuskriaudė. 
Būdamas da vaiku už skriau
džiamus ir persekiojamus 
sada užstodavo, 
anuos isz paskutinuju.
dorybes turėdamas, be kuriu 
nei vienas laimingu ir geru 
negali būti, Liudvikas leidosi 
svietan; ėjo ramiai, tankiai 
mastydamas, apie paliktus na
melius, apie savo brangius 
gimdytojus; misi i jo apie viską 
su liūdnumu ir su džiaugsmu.

Artinantis vakarui užėjo in 
kareziama, stovtaczia prie pat 
vieszkelio.
atrado daugybe 
ežiu. Liudvikas

Czionai Liudvikas 
linksmu sve- 

pa garbines 
Dieva ir visus pasveikinės at- 
skirioj sau vietoj atsisėdo. Ro
dosi ant jo niekas jokios atidos 
neatkreipo. Svecziai linksmai 
dainavo ir be pertrūkio gere. 
Tarp susirinkusiu atsižcnkli- 
no vienas savo linksmybe ir, 
rodosi, jog jis visu susirinkimu 
komandieravo. Jisai garsiau
siai dainavo, daugiausiai juo
kavo ir pirmiausiai savo stik
lą iszgerdavo. Kada rėksmas ir 
kliksmas pasiekė galima saky
ti paskutini laipsni, durys at
sivėrė ir inejo tūlas jaunas, su
džiūvęs ir iszbales žmogelis, tu-

savo linksmybe ir,

turėjo pavogti.

vagystes negalįs papildyti. Ga
lop visi vėl ta sedinji ramiai 
Žydeli atsiminė.ir tuokart jau 
be jokios gėdos visi pwid<\jo 
szaukti, buk pavogta pypke tur

visi pradėjo

atsirasti pas žydeli, buk jis ja

V os 
priesz 
kius

pradėjo

pavogęs. Girdi, visi žydai yra 
vagimis ir teisinga žyduką yra 
sunku kur surasti.

kaltinamas
visus teisintis, ir viso-

nuo saves nužiurejimus 
stumti, — jau vienas isz iszdy- 
kusiu prie žydelio prisiartino 
ir jam isz kiszeniaus pypke isz- 
trauke. Taip atsitikus tnojaus 
visi sukilo ir vargsza žydeli ap
supo. Antsyk pasikėlė didelis 
lųirmas ir (•i M. ."v I . w
j|osi, prisiegavo, 
apie pypke nežinąs ir, jog jis 
negalįs' suprasti, kokiu budu ji 
jo kiszeniuj atsirado; jis nie
kad panaszios mislies neturėjo, 
kad tokio nedoro darbo dasir 
leisti.
k Be abejones jam turėjo pyp
ke rkas in kiszeniu indeti.

— Dykai teisiniesi, 
tavo iszsikalbėjimui! — suszn- 
ko vienas po kitam.

— Ickau! pavogei pypke, esi 
vagim, Ickaul

Tasai, kurie turėjo visa su- 
sįrihkusiuju bamla komandie-

lųirmas ir žydeli vieszai ap- 
szauke. Žydelis keikėsi, teisi- 

jog jis nieko

tuszti

moti, isz užstales prisislinko
• ' u A * • * « m

gnli duszios ramybe ir kantrus 
liūdnumu ir visokiu kartumu 
pakėlimas. Tik.yha žmogų su
laiko 
liszko

- atsako jam 
esava ke

liauninku ir jau, patsai jausmas 
įpūdviem rodp(pri^eryste, kad 
atsitikus reikalui 
remtu meni

privalau tau, miels 
atvirai pasakyti, jog 

tu butum priesz 
savo didesni 

smarkuma ir pasiprieszinima, 
tie piktadariai su tavimi ne
būtu taip žiauriai apsiėjo. Mn 
rodosi, jog jns.u gimines žmo
nes Visi baugumo ženklus-ant 
savos neszioja.

— Tnip-gi todėl, — tarė Ju
sli f, — jog esu žydu, pripratau 
jau prie visokiu persekiojimu, 
kokiu vakar buvau susilaukęs.

— Ar krikpzczionis, 
das,— kalbėjo Liudvikas, 
pas savo 
guoda, kolaik neužrustina Die
vo ir kokiu nors piktu darbu 
saves nesutppa. Paguoda yra 
kožnam žmogui gera ir reika
linga, kožnas prie anos turi 
tiesa ir kožnas ana gali naudo
tis; tacziaus paguoda reik sau 
užsitarnauti, o gavus ja reik 
vėl saugiai daboti, kad nepra
rastum. Paguoda reik saugoti 
kaipo didžiausia savo turtą 
nuo vagiu ir visokiu užpuoliku. 
Bet kad ta brangu turtą apsau-

ir
Vienok 
žmoguti, 
jaigu vakar 
juos parodęs

vienas antra 
gelbetuipęm.

tau,

'I

ar zy-
e>i

žmonos tol turi pa-

goti, reikalau jas drąsos. Kur 
drąsos nėra, te paguoda žūva 
ir paskui isz to visko nieko nor 
pasilieka. Juk vakar patsai,

nuo pražūties ir mora- 
ir reiketu, 

mudviem persi
tikrinti, kuris tarp mus dvieju 
pabaigoj galį būti laiminges
nių.

— JeboAra 
Jusuf,

nupuolimo, 
mano mielas,

paskui 
in Europa grizli,

savo
>

vra matomi

geradejystes,

sau jokios

, — pradėjo vėl 
yra visame, .Jam vi

si žmonių darbai 
ir žinomi, Jis žmogui suteikia 
nesuskaitomas
todėl nedėkingų reikatu liktis, 
kad Ji kokiu nors nedoru dijr- 
bp užrūstinti; priekiam Jeho
va savo teisingume yra smar- 
kum vieszpaeziu; todėl manau, 
jog be tokios tikybos nei vienls 
pa saulėj negalei n 
laimes surasti.

— 3?aigj turi va vienodu per
tarė Liudvikas, 

dabok i va, 
kaip kurio szirdi tikyba szildo, 
kokius vaisius iszduoda, kokia 
spėka ir iszlaikyina. suteikia, 
kad kokiose nors pasaulės per
mainose būti kaipo uoloj.

—> Tavo žodžius suprantu, —
— czionai

kalba aPia tikyba, kuri prie 
tikrojo laimingumo veda, kdri 
yra, žmogaus ginklu, 
rodamas visko pilnai neinpuĮ- 
tuin in puikybe ir priesziugai,

sitikrinimu,
— e i va svietan ir

atsake žydas d usu f,

kad tu-

lenda mus liūdnumas ir vargas 
prispaudžia, kad nepamestum 
drąsos įr liejnąinuklum in ahe- 
jojimus.
Da jiedu butu ir daugiau kalbe- 
je, kad jiėnisdyiem kokia tai 
gaida butu kolbos nesu,maiszta-

«

1.

i Igoka

• • _

Skrantu mistakes apsimpL 
szykit, • 

Ir dorai užsilaikykit, 
Dvi lokes jau turiu ant akiu, 
Ypacz ant dvieju paszelusiu,

Ka savo vyrus apleido, !
I
1

visa 
asz savo tėvams 
geriau

simu daryti, tacziaus 
jiedu prie viso bario prisiker- 
g(‘.

— Asz gimęs Knetvorte, — 
kalbėjo .Jusuf, — ir žinau juo
stė audimo amata. Turiu var
guolius tėvus,, kurio tik manyj 

vilti padeda; ma rodos, 
galeeziau daug

gelbėti, būdamas kur 
artimesnėj szalyj. Bot turiu vil- 
tii jog mano padėjimas Ameri
koj pasigerta ir manes nuo ma
no tikslo nieks negales sulaiky
ti. O kad puraszysiu prie savo 
mylimu levu laiszka, jog esu 
sveiku ir daug pinigu naujojoj 
žemoj uždirbu, kaip tai visi na- 
miejo džiaugsis ir, tikiu, jog 
apie mano jie perdau • •< • • . • i

Ir juju szirdis sužeido, 
lYiirius iiujiuiiiin siaubui, 

Su burdingieriais drauge, ]
Su ėja in viena vieta, 

Juokina svietą.

Kurios naktimis staugia

■ I 
l» t
*

• • •
Sztai ka tik gromata aplai- 

kiau, 
Tnojaus ja. atplosziau,

Pradėjau skaityti, ■' 
Gerai temyti.

Vienas žmogelis man raszo, 
Szirdingai manės praszo, 
In Detroitą nuvažiaviiu, 
Sztai ka ten paregėjau: 
In viena grinezia nuėjau, 
Net isz baimes siiszukau.* '

Ant kėdės gaspadine sėdėjus, 
Kaip pelėda apstaelus, 

Grineze nosziuota, 
Galva neszuk,uota,

Vaikai npirztai, . 
Drobužei dortini.

Vyro savo gerai neapžiuri, 
Kad jokios sveikatos neturi,
Kada pamato stiklą byro,

w>

apie mano jie perdaug nesiru- 
l)is. lipoma, jie tįk su nekan
trybe lauks mano sugrįžimo.

Liudvikas iszklauses jo žo
džiu atsake:

rr- Jaucziu, jog ir manos te
nai kokiu tai laime lankia. Bu
kit linksmi) laįmingi ir sveiki, 
mimo brangus loveliai, Dievo 

su

si. Kokie tai darbininkai, taipr 
manding,galėjai su'savimiper- gi keltuvai, eidami dainavo.

atsidūkso jo Jusuf, ranka irtame i
’"ill į .  ■

Liudvikas J ašutui padavėprie vargszo žydelio ir juokda
masis tarei

rrr lckau! kadąpgi esi tik
ruoju vagim, reikia tave už ta 

’ ", Taigi
uždedam ant tavęs bausme: tu? 
ri karezemnįnkui už viską

si tikrinti.
Ak!

— bot kur galima drąsą gtpjti,

rintis ant pęeziu naszuleli į? prasižengimu nubausti.
keleiviszka rankoj lazda. Bau
gingom akim in visas puses ap^ 
sidaire, paskui tuszęzia prie
stalo vieta pamatęs, < nuėjo w 
atsisėdę. Naszuleli pasidėjo ant

UŽ- 
njuoXeti, ka mes visį cziopai isz-

stalo įr paskui pradėjo in visus
puses žvalgytis, tarsi, jeszfco-
d amas gaspajor iau s. M i ne tąm 
žmogui ineihant in karcziama* 
visu akys prie pribuiszo atsi? 
kroipe. Daimtainkai ęnt valft9'

žmogui ineihant in karcziama,
J* A * A A * A . * T

kur spėkas, kad musu visu tau- A * . J»* i "t V* / . • -1 • ♦ta. po, didžiausiu paniekinimu 
sunkumu stena t Krikszczionys

gerom. Atriszk savo mi^s^niuke
*•' 1 a *"# ll 1 >

Bravo! ..3Wiko visi.
ir parodyk pinigus.

f ♦ • Mh&Ot i''

Žydelis įieparodydpinus noro 
kad1 tokiam betiksliam- reikata- 
vimui ųžgunapadgryti, atsira
do pavojuj* kadangi nekuria ji 
jau n ž ^ettas užkabino ir po.

Eįvu mudu sykiu savo btk 
vio pagerinti;.fiek man° ~ . “

ties neŽipova

baį jaigu kada norints jos pri-
N,

1Tuojaės nobagelis suyro.
• « • * w •Szirdclos savo vyrus prižiu- 

rėkit,
Vyra ir vaikus gerai apŽiu- 

rėkit, .
O tuom kart daugiau nesa

kysiu, 
Nes ant kito karto užsilaikj^iūt 
Jeigu , antra karta atvažiuosiu^

Perknnu ir velniu duosiu? ■

reiktu. Nei tu, bei, asz savo atęi-
a Ir « ' !lr « «J| a U A *

.................   . i
i mudu aptiks.

Apyeizda ir malone lai buna
JK____• • « •

_ j hj -.i , -   , - - J M

ly visi keliauninkai sparcziu 
žingsniu linksmai pirmyn ėjo. 
'Artimiausiu Vivszkeliu husida- 

porto ir

nežinoya, Jcasjau beveiki isz sayo prigimties 
mumis niekina, iszparodydami 
AiaorfcjĄs, m,w; PfetSM

I
neįpykąritosK ktaj mus tazskir- .. i.f. .

n

_ __ t
kurio,fę kriks?ezionxs, to

liuesai

žodis “žydas” tur savyj gana

Džiaugsmą ir 
ta tarpe savos dalyki-, 

veš kaip vaiku, yieno tėvo, kuris

jtipris ir su manimi. rėkit,

deles savo dainas pertrauke jr pravartu itat^wU ta? rau^jį
galop vienas isz tarpo su silsiu- norejoaszpleszti.Jta mone, jog
IjriiniiY ini zulir t in liolmi ImuM* 1 Al r*ni. /

, Ū be-
kusiji niekinancziu balsu atsi-
szauke; “Jokutis.”
’\-r - ■ r.

nasznlelyj pinigu turėjo butii
—* w

T/l SbsM. i
• įf įt ‘t-’U'>>4 h

gu-turėjo

. .-

tvisž tiesu, po kuriomis, pagaj 
,L J1 s ^rigįmimo, turėtu visi 

i y t i szs ireiszkį-
, i ‘ žydas; ’' užtenka, kad 

miltas prašz^iinti tiesė goraįlę-*
.*"*VT-"■ 

pątiep Ipotao, tos patids, kai 
kad taė»> phszaukitab,

Wes' 
bAti.:bAti 
>nil^ 
w

‘žydas/f pŽtenka, kad 
tiesu“ goradta

gąjį naųAdtis; me8 nedalau
?>r'v t

i
jji.

Hudnum

y r p danguosų, kiiippgeru ir sa- 
žiipszku žmagu.

J - — 1 M / A

, Jusuf Liudvikui t (‘i pgi ran
ka padavė ir aptį visko sutiko.

Tuėiji tarpu {prie-anų biirys
ka , padavė ir aptį visko sutiko.

Tuhijt tarpu io, 
vir^zmyietu darbininku prisi-

'!SB kur, draugai! — suszu- • “ i • ‘
Sįvietan, j^pal^e Ltad- 

v ■; 1 ' • .. 1

w
■%: ,1 • ••lino;,

ka . tafp(Q^apę^iV. 
r*n|i

ve prįę žinomo jiems
wngokl.in Amerika keliantį. 4nrt i • « < ‘

i
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Tolinus bus.
Perknnu ir velniu duosiu.-
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- Lietuviszkas Bankierius
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i ir Laivakorcziu Afeatu
I

14 8. Main St. Du Bois, Pa.
X G. BOGDEN
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capital; btock iin.ki h •
Buf>1m ir Profit. M

Kibai aitra procentą ant iudBtn 
įtaiga. Proeeat* pridedu, prie jua 
•taiga X Bausto ir 1 Uepoe, nepai
sant ar atnessat parodyt knygute 
ar ns. Mm norim kad Ir jus turft- 
tMMt reikalą su muša banka, no- 
•aiaant ar mala* ar dideli..

Bankas ataras nuo $ ryte Iki S 
popiet. Bubataeal. • ryte Iki 12 vai.
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SAULE nta

H. BALL, Prezidentas.
Oeo. W. BARIXJW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON. KanlertuR.
nMvwwwwwww<

Ant J. Sakalauskas
LIF.TUVISZKAS GRABO RIES 

IR BALSAMUOTOJAS

4'

i-r-. tas

laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi pri
stato automobilius visokiems reika- 
lama.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu plrksito POMNINKA UI kreip
kite* pas maae, nes asz galiu jumis 
pigiau gedaus parduoti negu kiti.
Ml E. Ptae BU Mahanoy City. Pa.

JONAS M. OISARIKAS 
.Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, | 
Tavoms, Naminius Rakandus, e 

nuo Ugnies. |
Geriausiose Kompanijose

115 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City!
t 

■■■PBMKOMMn s s stename* seeees seses segs sa m assse?
I

Ttirealauifs Lietuviuko 
' 0 Art K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento. 
Kalu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudstl mano 
Baakojo negali pražūti Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
nsul Sluncsu pinigus In vi
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nusUtyUms 

kaiBOMS. Parūpinu Pas spor
tus keliaujantiems ln Lietuva 
▼lakas daroma teisingai, grst 
tai Ir pigiai. Raszyklte apie 
kainas o
atsekime. Adrosavokits:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahaaoy Avu 

MAMANOT CITY, - FA.
—p— I . ■ ... _ ■

gausit* teisinga

Daktaras Juozas J. Austrą 
i! , LIETUVIS.
| BuvubIh daktaras kariumeneje.
| Gydo visokias ligas.

Priima ligonius IkblO valanda ryte. 
12 jkį 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laiklnls ofisas randasi 
KAZĖNO APT1EK0JE, 

į M S. Jardin St.
I

Shenandoah, Pa.

q*RA PROGA PLIKIAMS!

Xlwblszka
1 ■ — ■ į

Mostls yra tikrai panek- 
minga Ir kas prlsluns keliolika štam
pu ir savo adresą tai aplalkys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant szlo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz ežios progos visi kurte yra 

arba visai vra nunllkta. Lt.

tW. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUYISZKAS 

niMlTUB MAMAJOI CITY, PA.
.rwlfrW. <***

Laidoja Kanus Numirusia. Pasamdo 
Automobiliu* del Laldotuvlu Krtk- 
sztlnlu, Veeellju, Pasivažinėjimo 

Ir t t. .
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

C M A S. S . P A R M L K T 
Kral Estate Agent — Rotary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas Ir telp tollaus.
tM W. Centre SU Mahanoy City, Pa. 
-T-W-M- WIIIMTT1------ 1------------------------------------------------------------------- ----- . . --------  

m—^s—mm—M—ii i ii įsiusi

UehrrtizkaB Graherini

K. RĖKLAITIS
I ra 

laJdoja NumireMus pagal 
a a uja asla saada Ir mokslą. 

Turi pagelbtalake motete. 
Prieinamos prekes.

SIS West Spruce Street
■ AK AMO T C ITT, P A.

Kell Telephones No. 149

Žinios Vietines
►■II B ■O.taO

•— Dienos puikios, saulute 
fizviecze. ’

— Kasyklos i r kiti darbai 
ejna gerai.

— Mieste kaip kur stato 
namus ir pataiso.

—• Bet st ubu vis stoka 
žmonelei ‘susigrudia 
szeimyuas.

— 'Steitineį sukasi ir po 
musu aplinkinių. Bet stoitinei 
ne del to, idant uostytu kur 
randasi samogonkos.

T
Į)O kolos

Isz Shenandoah,|Pa.
b h i ■■■■*

— Pijuszas Vokaitis likos 
sužeistas Packer No. 3 kasyk- 
losia.

— Gubernatorius pasira- 
sze ant bilos kuris priima, nau
ja ligonbutia po globa valsti- 
jans Pennsylvanijos. Už keliu 
dienu nauja ligonbute priimi
nės ligonius. —

hz Lie t uvūzka Kaimelio
- —----— Į-J t----------- '

Chicago. — Prie ko musu kū
mutes tik neprieina! Peszasi

KUR BUNA?

Paieszkau Petro Szel kuris 
; apvogė mane ant $284 ir prasi-

i

sznlino 30 diena Balandžiotorp saves, pasigeria naTnihele, riri* . . . . . A.1 v> < t 1 a * . t . v. /’ 1923. Tikėtasi kad iszvažmvcs
Gubernatorius

nes ligonius. — Jau didelis 
laikas, nes žmoni m toji ligon
ini te lyg gyvam kaului dagri- 
so.

kad baisu ir geda yra, žiūrėti, 
net geda ir kalbėti apie tokias 
ypatus. O tokiu netrūksta, ypa- 
t hunai. Bridgeport apielinkej.

Antradieni, balandžio 24 d. 
invvko
apie kurias “Naujienose

rinkas Bražauckns, 
217 BėTfflSiit Avo. slaptingu bū
du likos perszalitas kada pri- 
sižiu rinėjo losziinni 
dėliojo.
da, bei kas in ji szove tai neži- 

Daktaras ligonbuteje isz- 
pjovo kulka.

— Butono koncertas Sere- 
mire. Paliko tėvus, du brolius dos vakaru nusidavė pasekmin- 
ir ketnres seseles.
dotas Sukatos rvta.

— Jonas Skoczulas 24 mo
tu senumo lenkas nuo 337 \V. 
Pine St., likos sunkei pažeistas 
dirbdamas Vulkano kasyklo
je praeita Tlarninko ryla. Ji
sai bnvo nuvežtas in Ashlando 
ligonini t i kur ta pati vakaru

Bus palai-

— Seredos nukti apie 10:20 
valanda, pasidaro ugnis krau
tuvėje medžiu Mahanoy City 
Lumber Co. prie W. (’entre ir 
B. nlyeziu, ir pridirbo bledes 
ant keletą (leseiku tnkstaneziu 
doleriu, apriez to ir nemažai 
szcimviiu likos be pastoges, nes 
nekurios st ūbos buvo visai su
degintos o kitos apnaikinta per 
durnus ir vandeni. Vietini fa- 
jermonai negalėjo patys ugni 
apstabdyti lodei buvo paszauk- 
ti fajennonai isz aplinkiniu 
miestu ir trumpam laike pribu
vo pagialba isz Shenadorio 
Ashlando, (lirardvilles 
makves. I gnis likos apgesinta 
apie pirma valanda nakezia. 
Namai kurie buvo visiszkai su
deginti yra John Kerus ir Dr. 
R. McDonald prie* 437 ir 439 W. 
Centre St.. ' Mahanov 
Lumber A’ Supply 
435 W. (’entre St.
lev namai prie 429 ir 431 W. 

namai prie 
426 

likos apnai-

pagini ba
ir Ti/

City
433 irCo.

J. MeKa.u-
prie 

(’entre St. Kurtzo 
427 W. Centre St. ir 424 
\V. Railroad St. 
kinti per vandeni ir durnus. 
Vienas fajermonas 
nejaus vardu Frank 
puolė nuo stogo ir teip sunkiai 
likos pažeistas jog likos nuvež
tas in Ashlando ligonhuti kur 
guli blogam padėjime*.

isz Maha-
Ifoban

ne.

• • DIDELIS BALIUS.

Mojaus,

t
union t

boles Nc-
Knlka pataikė in vei-

Artistaigai. Artistai ir pianisto atsi- 
ženklino savo gabumu.
Szenadorio Lietuviams, už pa
rengimą. teip puikaus koncer
to. Vakariene po koncertui, ku
ria parengė viotinios moterė
les, buvo labai sani ir puiki ant 
kurios radosi daug sveteliu no 
tik isz Shenadorio bet ir aplin
kiniu miestu. Žodžiu, visas va
karėlis bnvo kanuopasekmin- 
giauses ir nžganadinantis.

Gurbe

DARBININKISZKI TRUPI- 
NELEI.

Praėji a meta pervažiavo 
KanadaQuebec,per 

amerikoniszki 
szimet

82,301
automobilei, o 
du kart tiek.

automobilis-
tik vsi 

Amerikoniszkas 
t us in tonais trauke geri plen
tai ir gužuti*.

Isz 4,000,000 poru czeve- 
riku koku is Meksikonai 
szojo praėjiu meta,
tos dalis likos pargabentos isz 
Suv. Valstijų.

— Mete 1922

sune-
tris kotvir-

Suv. Valsti. 
likos iszkasta 4(i,963,850 tonu 

rudos, arba 60 pro
centas daugiau už 1921 mota.

— Lima. Poru, amerikonai 
pastate nauja stiklo fabriku. 
Visos inaszinos likos pergaben
tos isz Suv. Vajst.

— Amerikoniszki

geleži n (‘s

Balius
Rengia Sz. Juozapa Parapija 

isz Mahanov Cit v. Pa.
atsibus Seredos vakaru 9 diena 

Norkeviczians Saloje.
Grajis pirmos klases orkestrą 
visokius lietnviszkus ir svetim- 
tautiszkus szokius. l'žpraszomi 
visi atsilankvti o turėsite link
sma laika. Inžanga bus ?)0c del 
vyru o 25c moterems ir mergi
noms.

ATSIUSK TIK $1.60
() gausi saiikio ir apyniu del 15 gor- 
rziu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka- 

Geriansia stambi trujanka 60c 
arba 6 paicclel už $3.30.
35c arba (> pakelei už $1.75. 
žolių 30c 
Knyga

bu pamokinimu

IDC.

Puplalszkai
Truk-

už $1.40.
$1.00.

arba 6 pakelei
“ Dakia ra h Namuose”

Kant IczkoK $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szveniuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus <Jrukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztii abpuru su kabe $1.60. Colu- 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prastu abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieroft 30 galunku už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.- - —... ........

Aukso 
senovės

l.aiszkams

4

r V•'11
K
ii

i

7 4

; —*

Ii jiffl 

ii

I
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'lt
Ifi.pas sunu in Philadelphia arba 

pas dukterį in Rochester, N. Y. 
Jeigu kas žinotu apie ji, mel
džiu kogreieziausia. duot i žinia. 

Ant. Zuperskas 
1225 E. PneSt, 

Mahanoy City, Pa.

kruvinos pcszlyncs
” jau 

buVo minėta trecziadienio lai
doj, pirmam puslapyje.

Bot to dar 
pirmai 
už keliu valandų ir vėl praside- Kuri rengia SuHivionijiinaa Lie 
jo: “Smarkioji Mare” nuėjo in tuviu Amorikdje, kuopa No. 39

4 4

(t.38)

negana. Jau po 
pertraukai muszio M

e e 
e e DIDELIS BALIUS. • I

4 i1*

‘ ‘ Smarkidji M aro ’ ’ 
kita stuba kitos moteries mnsz- 
ti, bet isz ten tapo iszmosta, karu 9 Mojaus ant. Valūno sa- 

j vėl gatvėje ir
ti, bet isz i 
Žmones rinkosi 
reikėjo gabenti nuovadon Ma
re, kuria lydėjo du policijos pa- 
troles fordukai. O vėliau gyven 
toju kaimynu būrys prasze po
licijos, kad nepaleistu Mares.
Ji peszesi su kuo tik papuolė — 
su žmonėmis ir policija.

Trecziadienio ryta teismo, 47 
ir Halsted gatvių, prie teisėjo 
Barasit buvo paszaukla Mare ir 
Liudvikas ir būrys liudininku, 
bot teisėjas atidėjo teisina iki 
gegužes 10 d.

Wilkes-Barre, Pa. — Balan- 
d. Exeterp J. Loptas 

virė namine ir ji užėjo lietuves 
polieimonas. 
iszverte per

džio 1!)

isz Gilberton, Pa. Seredos va

les. Grajis gryna LietuviHzka 
orkestrą. Kuopa užpraszo visu 
atsilankyti. Inžanga 50c. Mo
terems ir merginoms 25c. Musu sztore rasite didžiausi ir geriausi

ii.

FARMOS! GEROS FARMOSI

su gerais budin-54 akeriu
kais, geri lankai' dideli s sodas, 
iki mokyklos tik ponkes miliu
tas nueiti, teip ir iki gatve-ka- 
rlo, ' ant didelio sleito kelio, 
elektros ir geso kompanija, 
tik 27 mylios nuo Philadelphi- 
jos (Cityllall.) Antra far
ina ,68 akeriu ir teip pat prie 
mokyklos, budinkai labai geri, 
gražus sodas, kviecziu seta 15 
akeriu, miszkas ir ganyklos su 
upeluku,

pasirinkimą Mahanoy City naujausios 
mados siutu del vyru, jaunikaieziu ir 
vaiku. I

JH

fabrikai 
czpveriku praėjiu meta padir
bo po tris poras ezoveriku del 
kožno isz 110 milijonu gyvento- 

330 milijonuju arba isz viso 
poru.

Nepaprastas regėjimas ant 
mariu.

Spender, Austral i je. 
cieriai ir la įvorei 
Trevit Niek buvo budintojais 
nepaprasto pasirodimo ant ma
riu i niunkoje Spender.

matyt didelis 
laivas isz kurio kaminu mate 
iszojnanczius durnus. Ant galo 
laivas persimaino rodos susi
suko in kamuolį, po tam dingo 
isz akiu. Toliaus volą paregėjo 

kuris plauke 
In puse valau- 

ant mariu 
kurio 

Laivai 
migloti szeszelei. 

Laivoriai ir aficieriai tvirtina 
buk da pirmu karta turėjo to
ki regejma. — Pisimena ir tai, 
jog ant laivo nesirado no la- 

’ szelis munszaines.
v 9

i niunkoje 
pradžių davėsi

pati

jmt laivo

ta pati laiva 
augsztienikaH. 
dos davėsi matvt 
daugeli kitokiu laivu, 
plauke in visas szalis. 
buvo kaip

v

apie 20 a kori u geri

susirgo

Gaspadino buza 
langu bet skiepe 

rado penkius galionius.
Balandžio 19 d. sunkiai laukai, budinkai vidury koloni-

A. Mikelioniono isz
Plains buvo nuvežta in West 
Side ligonbuti kur tuoj jai bu
vo padaryta operacija. Po ope
racijos jautėsi geriau. Yra vil
tis jog pasveiks.

Balandžio 17 d. sunkia’
susirgo Ona Czižauskiene isz 
Wyoming. Ji 
t ame i ežiu
musze del na. Buvo nuvesztn in 
miesto ligonbuti ir padaryta 
operacija, iszpjovo visa delną.

Balandžio 10 d. susirgo Jo
nas Zdamaviczia. Gydytojas tu 
diena buvo du kartu.

— Jurgis Paricznic ( ?) li- 
” arba ap

gautas per du ifczmintingus vy
rukus ant 2000 doleriu. Mat 
vyrukai alėja pas Jurgi saky
dami kad indetu iii buezerne 
kuria pirks visi tris ir ves gera 
bizni. Visi sudėjo in bleszinia 
dežukia po 2000 doleriu užra
kino ir liepe Jurgiui nusiveszti 
namo. Ant rytojaus kada Jur
gis atidaro bleszine, rado tik 
sukarpytas popieras. Paukszte-

k o.s 4 i

iatida r i nedarna 
kelius su peiliu, at-

flimlamuotas

Afi-|loi dingo. Žinoma, jeg apgavi
kai penuaine bleszines atkreip
dami Jurgio atiiįa ant minutė
lės o.tokie szpiclei moka tai 
greitai padaryti. — Matyt Jur
gis neskaito laikraszcziu, kurie 
nekarta jau garbino apie tokius 
triksus. Ka daryt, kožnas žmo
gus už pamokinimą ir mokslą 
turi užmokėt ar sziadieu ar ry
to.

Jsz

jos, sziltas ir szaltas vanduo 
stuboj, teip ir tvartuose, parsi
duoda pigei su gyvuleis ir in- 
rankeis,
kreipkitės pas

J. Molly
ColWjgeville, 

Montgopity Co. Pa.
—------------ -

i ■ I i n

del platesniu žinių 
(11 m)

R. DlįNo. 1

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
1SZRADIM4 IR SPAŠABA.

MAHANOY CITY bus kožnn l'tarnlhka 
30 E. Centre St. ant antro floro. 

Ol'lso valandos t 9 ryte Ud 1) vakare.
RODĄ SUETIKIA DYKAI.

krasztus, greitai, teisingai ir pigu kursu. 
Parduoda laivakortes ant visu linijų.

Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. New York, N. Y.

* «

Kožua siutą ka mes jumis parduodame 
atrasite tik geriausi kriaueziu darba ir 
materijola, o prekes yra labai pigios.

_______  ' ,|IJ
I f X

, r 1 1 ,'
Naujos mados skriheliu ir kepurių

«

Nauji marszkinei
Nauji nektaizai.

4

The Levit Store
13-15 W. Centre St.

U

V .J.

Baltic States Bankas
Priima depozitus ir moka 4%. Depozitus galime 

atsiusti per paczta.
Siunczia, pinigus in Lietuva ir in visus pasaulio

Į ’r."

f 11

■i
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DAKTARAS HODGENS
Fhlladellphl* Speclall.ta. 

Užghencjusln k Čhronl.zkn Llgn 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

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

J algų esate allpnl, nervl.zkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidoa ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

„Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szk- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ilgos, iszberlmal, papuczkoe,

^ALTUOS AMERIKOC
* LINIJA 9 Br o a dvay, Ne v\or k. N .Y LJ
J TIESI _
I KELIONE

Shamokin, Pa. — Maro 
kubauckinte isz Brocktono, li
kos sunkei sužeista, per auto
mobiliu kuriame važiavo II. dedervines Ir kitos odos Hios Kreltai 
Heler.
keliolika pėdu in ora per smar
ku trenkimą.

Ja-

Mariute likos numesta pasiduoda per mano 'gydimą.

’LIETUVA.PER 
/ ARbA LIEPOJĄ

f® tt —¥Lr,

t'

-A.ii

Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visu trecila klasa padalinta ln kam* 
barus ant 2. 4, 6 Ir 8 lovų,

POLONIA.............23 Mojaus
LITUANIA......... 13 Juniaus

Isz New Yorko ar Philadelphia ln Hamburgą 
$103.50. In Piliava tl06J>0. In Liepoja $107. 
Isz Philadelphia In New Yorka geležinkeliu.

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.Silpnl vyrai ar pajėgos jutai jaunla- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar atokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne,

Rnmatlsmas visokiuose padėjimuo
se, telppgl isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni* ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sannatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberimat ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu kataro, ošimo, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir Speciales ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam
: geres

nis ir daug pagelbautis yra mano spa- 
sabas gydimo, Padekavones nuo dak
taru. lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausios Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgcns būna 
kožna Berodo ir jo ofisas tennis yra po 
No. 44 BROAD ST.

n nvU llr< Q vfilrnrA.

Minersville, Pa. — Andrius 
Kamarauckas, 
surastas ant tropu prie jiaino 
negyvas. Daktaras isztyrinejus 
priežaste staigos mirties pasa- 

jog Andriukas inpyle in 
savo kuna už daug munszaines ■ 
nuo ko turėjo apleist szi svie
to.

35 metu likos Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

ko, Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumot taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

sgjiū
In ton ir 

i adgmllow

01 
d®

6 Mojąus

Ekskursija in Philadelphia

-

Nędelioj ANTRAS DIDELIS BALIUS!

Rengia

8PECIALIS TEEINĄS SUBATOS NAKTĮ: 
I.z Shenandoah ..........
Isz Mahanoy City ($3.35) 

Ibz Tamaqua ($3.25) .......

2:00 ryte 
2:40 ryto 

3:16 ryto
sars?

IKI

'1 CReadintf
p n

Trr? 1

Naujas Amorikos 
Lietuviu Bonas Tamaqua Pa. 
Atsibus 
diena, 
saloje ant Kast Broad st. Pra
sidės 6 valanda vakare ir trauk 
sis lįg vėlybai nakties. Orkes
trą pirmos klasos, grajis Lietu- 
viszlais ir Ainerikoniszkus szo- 
kns. Kas gyvas visi ant Ba-

subatoje Gegužio 5
1923, Naujojo Liberty . * M"“ :, . t, l»i»l»zkln,lu koki, .klrtuma..

Kas g
liaus. Kvleczia visus.

OC\I VAmSkfna

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KtBljoriun 

LEON ECKERT, Vice-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON.

T. G. HORNSBY, A. DANISZEV1CZIA, M. GAVULA.

D. M. GRAHAM, Prez.

Oflsos valandos


