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1SZ AMERIKOS...-r •
Eksplozije parako dirbtuvėje 
užmusze keturis darbininkus.

Tamaqua, Pa. — Szeszios 
milios nuo czionais miestelije 
Reynolds, kylo baisi eksplozi
je dirbtuvėje parako Atlas 

apie antra valan-

Pa.

dirbtuvėje 
Powder Co., 
da po pie t praejta ketverge. 
Drutis eksplozijos davėsi gir
dot po visa aplinkiniu, rodos 
kad drebėjimas žemes kylo. 
Keturi darbininkai kurie tame 
laike radosi dirbtuvėje, likos 
isznesztais in padanges o juju 
szmotelei nupuolė po visa ap- 
linkinia; kunus surinko in 
maiszus.

kunus
.Juju pravardes yra: 

Albert Kreil, 
roth,

Prolii-
Krameris

Ravmond Kok
li. Kershner ir Harrv 

Winter, visi isz Tamakves.
Gales isztraukti guzutia isz 

valdžios magazinu.
Washington, D. C.

Ipcijos kamisorius
apgarsino, jog nuo 1 Apriliaus 
galema bus isztraukti gyzutia 
isz valdžios magazinu (bonded 
warehouses.) Aptiekoriai ga
les pirkti arielkos kiek gales 
be jokio suvaržimo.

Toliaua, jog lyg 15 Gegužio 
wholeselerei turės iszparduoti 
visa savo sztopa koki turi pas 
save, nes nuo tosios dienos vi
si wholesale vietos bus druezei 
uždaryti ir uždrausta parda
vinėti arielka.
Turėjo tik 19 metu, o svėrė 

425 svarus.
T'hiladolphia. — Nedėlios 

Vakaru įniro czionais Vincukas 
Davis, 19 metu senumo vaiki- 
has, kuris sVere 425 svarus. 
Jojo g ra ha nOsze dvileka vyru 
ir tOi ant pccziu. In karavona 

negalėjo 
panaudoti 

lini troka.
Kiauszinei po 25% centu tu

zinas.
Saint Louis, Mo. — Whole- 

pardavineja czionais 
kiauszinius po 25*0 centu už 
tuziną. Yra tai žemiausia pre-* 
ke in keliolika metu.

Gilukningi žuvininkai.
Maiden Rock, Wi$. — Earl 

Little su savo draugu 
sugaudė ant

Aptiekoriai
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Karalius norints1J. Hoop, 
tik turi vienuolika metu ir nė
ra da iszsiszventines ant meto- 

go, bet
dehlieni tėvo bažnyczioje turi 
pamokslu per puse 
kuri klauso dange 
stebėsi iszminczia teip 
vaiko.

diszko kimi kožna ne-

valandos, 
Ii žmonių ir 

jauno

Rado lavona saluno skiepe.
Kenosha, Wis. — Skiepe sa

luno Frano Lalogio, likos su
rastas lavonas nužudinto An
tano Storino, 30 metu seniūno. 
Antano pakauszis buvo sn-

grabo 
turėjo

se1erei

indet, todėl
automobi-

IV*. kittle su 
Jamesu Curdue, 
ežero Pepsin daugiau kaip tris 
vagonus žuvil 
savo 
o

Little pagavo
tinkle 60,(M)0 svaru žavu 

jojo draugas 40,000 sąru.
Pavogtas buczkis kasztavo 

jam 1000 doleriu.
Butland, 

rontina Brown, pati farmerio 
apskundė savo kaimyną Pears 
Green ant tukstanezio dolerio 
už tai, kad pavogė jiai buczki 
be jokio pavelinimo kada ne
sirodo josios vyro namie. 
Brown turės užmokėt pinigus 
ir tai da su procentu.
Kiaule priežaste persiskyrimo.

Sziadien žmogus 
būti mandagumu, nes 

ka giaro padarai savo 
artimui tai tave tuojaus nužiū
ri ir visaip liežuvei makaluoja. 
Teip buvo ir su Wilburn Bre
wer, turtingu famicriu 
jaunikiu.

Brewer , padovanojo savo 
R. Clarke

gera

\ t. — 
pati

Mrs. Flo-

vvro

Chicago. — 
negali 
jaigu

senu

kaimininkai ’ Mrs. 
puse kiaules už josios 
szirdi, bet josios vyras teip bu
vo usfrydus taja dovana, jog 
apskundė Brewera ant 20 
tukstaneziu doleriu, už paver
žima meiles jojo prisiegeles. 
Dabar ejna teisinas ant persis
kyrimo, o tam visam yra kalte 
kiaule. O gal buvo ir kitokia 
priežastis, bet to da nedažino-

srera

Apsivedimas sziadien ne yra 
žaidimas su meile.

Houston, Toxas. — Sziadien 
apsivedimas yra kaip ir visi 
kitoki bizniai — meile isz že- 
nybn dingo.

Sziadien merginos 20 metu 
senumo, gerai suprato, jog 
pusbernis vos turintis 21 motu, 
negali iszmaityti josios ir duo- 

gyvenima. 
Merginos pradeda jeszkoti 
nesnio vyro, kuris yra 
tojas” žino

ISZ LIETUVOS.

ti

gerai

jiai prigulinti

Kaunas, 17 Feb. — Lietuvos 
Valdžia telegrafavo Tautu Są
jungos nubalsavimo komisijo- 
nui ir iszajszkino savo pažiū
ras apie nubalsavima. Vyriau
si punktai yra sekantieji:

Juridisrzkai (teisybes budu) 
tas krasztas pagal

Moskvos pųkajaus dorojimą
.'tTųhkjmi^ 1920 prie 

Ir; Rygos pa k a jaus

priklauso
se- 

“apsis-
” žino gerai privalu m i 

vyro ir kaip pasielgt su paezia. 
Seniau mergina pabaigus vos 
18 ar 19 metu, isztekojo už to
kio paežio “snarglio” ir po 
tam atsidarė akis abieju, kokia 
padare klaida, po tam gailesį 
ir jeszko persiskyrimo. Szia
dien mergina 21 naftų renkasi 
sau vyra turinti kokia 35 me
tu. — Ženybos tai biznis teip 
kaip ir visos spekulacijos.
Reiketu jam panaszei pada

ryti.
Los Angeles, Calif. — Pra

nas Vegas, 14 motu mokinys 
isz czionaitines mokslaines 
randasi ligonbuteje pavojin
gam padėjimo nuo aplaikytu 
100 plakimu kokius aplaike 
nuo daraktoriaus su storu dir- 

Po tam užėjo ant vaiko 
paraližas ir nevaldo viso kūno. 
Daraktoris likos aresztavotas.
Kitados tai kitaip buvo, bet 

ne sziadien.
—Tuscalvosa,’

snarglio

zu.

Ala. — Dingo
tenkintas keliosia vietosią, ar- jinf ffojci ltiikai) ka tui žmollis
timoje gulėjo szmotas 
nes paipos.

Pa lie i je

szvini-

prigialbejo

mogonka
likos

aresztavojo locni- 
ninka salimo ir da keturis vy
rus kurie badai 
saluninkui nužudyti Laloga.
Surado samogonka bažnyežio

je už vargonų.
Pittsburgh. — Paslėpta sa

li ž vargonų Kroctu 
bažnyczioje Adderlije,
surasta per pavietava detekti- 
va. Samogonka tame laiko va
re munszaiue pilnam begije. 
Zakristijonas teip buvo užym- 
tas darbu, jog no nepajuto kaip 
detektivas su pagialbininkais 
užklupo ant privatiszkos dis- 
t i locijos.

Pa lie i je ša mogonka 
ai vagis paslėpė

užtiko 
ir mane, kad g;’ 
bažnytiniam skiepe. Kada atė
jo in 
pradėjo tuojaus 

sztopa,”

vidų suuodė spiritą ir 
jeszkoti taji 

‘ M ant galo užėjo už 
vargonų ir ten užtiko pilnam 

fabrikėli munszaines.
likos pastatytas 

po kaucije lyg teismui.
Saugiausia vieta ant svieto 

padėti savo pinigus.
Washington, D. C. — Žmo

nis jau suprato, jog saugiausia 
juju vieta kur gali padėti savo 
czedinimus, 
niszki paeztinoi bankai 
randasi ant kožno paezto. Už 
sudėtus pinigus Dede Samas 
moka dydosni procentą ne kaip 
kokie bankai, o pinigus galema 
isztraukti in deszimts dienu.

Praejta menesi in pacztinius
• v • t t t •

4 i

begije 
Zakristijonas

D. C.

yra tai ameriko- 
,. kurie

bankus žmonis sudėjo daugiau 
kaip deszimts miljionus dole
riu. Sziadien tosia bankosia 
randasi arti 164 milijonai do
leriu. ■ »
28 ypatos ka tik ne ingriuvo in 

kasikius.
Scranton, Pa. — Vidurmies- 

tije ingriuvo virszune žemes 
in kasikius kuri vos nenurijo 
28 žmonis, 
toje vietoje. Artimojo randa
si ligonbute, zokonas katedra 
ir kitoki miestiszki namai. In- 
griuvimas davėsi girdėt ant 
vsos uliezios, keli praejgiai vos

kurio tame radosi

naudojo arielka del balsavoji- 
mo savo kurni. Ąna diena kada 
darbininkai iszeme isz mūry
tos kopliczaites kunus Patter- 
sonu, kuris laike saliuna ir mi
re 1847 mete, pųsirode buk jo
jo grabas buvo užpeczejtytas, 
oi* ’ ‘ “
Grabas buvo nesupuvias ir 
iszrode kaip

A

33 METAS

ISZ ROS1JOS
23

ISZ VISU SZALIU A-lrg”
Kreseldas. 

žmonių mirtinai 
gindami

vaidindami padvėsu
sia arkliena. / 

Penkiolika 
apsirgo val- 

padvesnsia arkliena 
kuria "pirko nuo

Vokiecziai paeziuojesi kaip 
pasiute.

M yno. — Czionait i nėjo vie
tinėje bažnyczioje praejta ne-ĮBadai įeli isz juju mirs. Val- 

_________ ______ K a kalėjimo

mėsininko.

Baisus padėjimas bolszevikisz- 
koi Rosijoi.

Gromata isz Bosi jos, apra- 
szanti apie baisu padėjimą fe
nais, likos ne 
in czionais
bot pravardes siuntikes netal
pinamo, nes, jaigu apie tai 
sznipai dažinotu, tai raszyto- 
ja patiktu mirtis.

M i lemi :- 
Nemažai

dieldieni likos suriszta neina- dže uždare mesinink:: 
kaip 13 szimtu poru jau- jp uždare mesinyczia.

Baisus kudykiu mirtingumas.
Vienna. •— Amerikos Raudo- 

“7jo Kryžiaus aficieriai ve
dant isztyrinejima vaiku svei
katos padėjimo 
padidinimą vaiku 
rekorduoja nuo 
birželio

senei aplaikyta 
jaja patalpiname,ziau 

navedžiu.
vineziavot povienos poras, nes 
vineziavojo po 25 poras aht 
kart. Priek tam buvo apie dujojo 
szimtai sidabriniu ir asztuopos 
a 11 k s i n e s v i n c Z e v o n e s.

Kunigai nespėjo

12nuo 
Lietuvos.
derėjimas tiirp tarybin Rusijos 
be Lenkijos (ame dalyke nie
ko ne permaiįne. Jei ale paka- 
jingai; ir 
tarp Lęhku i be i Lietuviu už- 
bagtas i bnllu, sutinka Lietuva 
su tuom, kadIniibalsavirnas po 
Tautu Sąjungos 
siduotu, jeigu Paines su tary
bų Rusija, gal būti iszvengia- 
mos.

Kraszto i, 
turi nusiduoti, yra sekantis:

vjlnipup gubernija: Sziauri-

^galutinai Gi nežu s
i

priežiūra lllb

kur nubalsavimas

nis llubcžius nuo vokiszkosios 
rubežaus linijos, 8 December i 
191,9 nustatyto — Nemuno 
Upe — Druskininkai •— Varė
na 
nuo

— Bastūnai —- Maladeczna, 
ežia sziaures linkai iki 

Dauguvos.
Per Vigry ežerą, Baltstoge — 
Bielska — Krtmanec Litowsk 
— Wyganowsky ežerą — Mor- 
dieza in Sz/iąųre nuo Daugu
vos. Vilnius, kursai yra Lietu
vos Cpntra s (vidurys), tantisž- 
kai, tikybiszkai ir gąspado- 
ri^zkai,

Pietinis rubežius:

diezą in Sziaųre

kuriame radosi pilna rūmo. (pni0 prje

naujas. O gal ir 
kūnas pono saliuninko ir gerai 
užbalsamavotas rumu.
Szita moterele iszmusztu visa 

pulką bolszeviku.
Boston. — M.' Zenovicziene

senumo sztarki
y

apie 38 metu 
moterele sverenti 235 svarus, 
supliekė gerai kunduktoriu 
Tamosziu Hour ir jojo pagial- 
bininka, 
“transfer.’.’ 
motormonas
nuslinko in kita gala karuko, 
pakol palicijantai neapmalszi- 
no inirszusa moterelia.

kunduktoriu

jog nepriėmė josios 
Konduktorius, 

ir pasažierei net

GR0MATA ISZ LIETUVOS.

KarsokasVaitiekus Karsokas isz 
Newarko, N. J. aplaike groma
ta nuo Al. Ajdukonio isz Bar- 
teliu kaimo, Alytaus apskri- 
czio:

Terp kitko raszo:
gyvename

iI

J ie
Id. iki
15,681

dienu, atsivežda- 
ant tojo tykslo 

Susitikęs ant

iszrado 40% 
mirimo.

sausio 
30d. 1920 m.

gimimu ir 20,129 mirimu. Ne
skaitant 2,474 mirtis isz tarp 
tu 15,681 kurio mirė nesulan- 

25% 
tarp žmonių Vienn »j 

ueziu džiovos.

kinu t pirmu metu, 
mu 
pla

miri-
e nuo

nusistebesite ap- 
laike nuo manes szita gromata, 
kuri nesigavo in cenzoro ran
kas. Geidžiu jum praneszti ko
kioje pekloje mes sziadien ran
damos. Per tris motus mireme 
stovėdami 
mano 
tais

in gaspada ant 
Kada, kelio- Velykos.

Inpuole in glaistas ir likos 
apiplssztas.

- Berlinas. — Kupczius Szer- 
nolas isz Szpandavos pribuvo 
in miestą ant praleidimo ke
liu linksmu 
mas su savim
6500 markiu.
uliezios su kokia tai balande- 
lia nusidavė 
pasilinksminimo.
lika kaUszu iszsitrauke ramy
bes ir norėjo ejti ant virszaus, 
kas tokis jam kirto per galva 
su geleže ir .Mu k ryto kaip ne
gyvas ant grindų. Kada .atsi- 
kvotejo, nerado savo balandė
les no pinigu.

1,500 Serbu-Amerikiecziu ap
rengti.

Bagusa. — Penkiolika sziin- 
tu apdriskusiu Serbu liuosno- 
r i u, A merik ori' pi 1 iecz k* i' pa Ii k-

iszVelykos yra tai 
brangiausi ui j u

apva i k szcziojarne
jas kuo iszkilmingiausa, 

su dideliu
pasiilgimu, ypatingai jauny-

szvencziu ir

laukia tos szventes

viena 
katalikams

kiek

kad guv^is-vaikucziai laukia 
vus “

Mums lietuviams ’’’natin
iai malonu minėti Velykas. 
Sztai trejetą metu tatn atgal, 
neturėjome vilties pasiluosavi- 
mo isz vokiecziu vergijos:

marguti”.
lietuviams

O’

vokiecziu
ti Dalmatan uosto ir laukiant kziadioh jau laisvi piliecziai

ant kojų. Abudu 
• sūnūs likos snszaudy- 
o mane su vyru intrenke 

in kalėjimą, kur kentėjome dy- 
džiausia bada. Ant galo palei
do mus, nes dažinojo, jog musu 
milemi vaikai panesze mirti 
nekaltai.

Žmogus

vaikai

turi būti doru o
knlku už tai soviatai nesigaili, 
nes tokie žmonis yra pavojin; 
giausi del soviatu. Ka mes 
nukentejome tai tik Dievas 
žino. Abudu esame iždžirivia 
kaip szeszelei. Mano auksines 
rinkes permainiUu1 .anteuk- 
riaus. Svaras sviesto kasztuo- 
je Petrograde 13000 r., svaras 
duonos 4,500r.,

pormainiUu’ Ąant ’ cuk-
-L '

Da mes 
lig sziolei gyvename ramiai, 
bet kąip ilgai teip bus tai neži
nome,ar busime po lenkais 
lietuveis, Piningus ir ta vora 
geriau še siunsti per lietuva, 
tiesog in Kauna, nes tik tokiu 
budu viską gauname, jaigu 
sinusite per lenk i ja tai viskas 
dings, piningus gavome per 
žydu liaudies banka Kaune, 
Ainerikoniszki 
mus brangiausi nes 

doleri

Piningus ir
ar

piningai pas 
už viena 

Amerikon iszka doleri gaun^ 
ame 35 rublius, siunskite gro- 
inatoje kaip kgda amerikans- 
ku piningu neš jie turi czion
ais dydžiause verte už viena 
lietuviszka rubli moka penkis 
rusiszkus, už keturis tai moka 
szimta lenkiszku markiu o kit
okius niekas neyma. Pas mus 
mire Sakuczionis, Stasis Paeis 
Antanas Ajdukonis, Vincas 
Kriaunelis, tris brolei Januliai 
Ramanauekas Motiejus, Juoz-

Ąntaifas

as Aidukon is. .Jonas Budierias.

tikybiszkai 
tur be

prie Lietuvos pasilikti.
Gardino Gubernija: kadan

gi ji niekados prie Lenku ne
priklauso, nuo Lietuviu apgy
venta. ir daug kartu priglau- 

i Lietuvos prasze, 
teipojau nubalsavima.

Suvaiko gubernija: Kadan
gi demarkacijos linija nuo 8 
Dccembcrio 1919 tiktai provi- 
zoriszka te yra ir ginezas ki
taip ne iszriszamas, 
czion nubalsavima.

Nubalsavimo davadas: ka
dangi nubalsavimas be krasz
to vyriausybes negalimas, tur 
lenkiszkoji -Jcareivijos vyriau
sybe, kuri beveik tris metus 
czion buvo, 
vyriausybes nukeista būti, (in

nubalsavimo

tai ir szi-

nuo lietuviszkos

lietuviszka vy-jos vieta turi lietuviszka vy
riausybe parejti.) Skyrimas 
tur slaptas, visuotinas ir tie
sioginis būti, nuo 21 meto se
numo prasidedant. Moters tur 
taipoja.u Skyrimo Teise. Netur 
but st roku daroma, greieziau- 
siai 8 Menesius po Szalintrau- 
kimo lenkiszku kareiviu. Lie
tuvos valdžia reikalauja gali
mybes, kad tris metus varytoji 
Propaganda 
zuota būti.

galėtu noutrali-

Kaunas, 18 Feb. — Lietuvos 
republikos prezidentas priėmė 
atsidekavojima Lietuvos ats
tovo prie Tautu Sąjungos pro
fesoriaus Valdemaro ir prami
nė in jo vieta Finansų ministe- 
ri Galvanauski.

— Del aptarimo lenkiszko 
ir lietuvisžko giuezo, Tautu 
Sąjungos Posėdyje Paryžiuje, 
iszkeliaus Viceministeris Už- 
rubežio dalyku Klimas rytoj 
Paryžan.

r- Pagal sziezion paroju
sias žinos bus Želigowskio vie
toje Lenku Gondrolius Szep- 
ticky vyriausiu valdonu Vil
niaus apstatytojo kraszto pra-

■ K * j < . ____ _

nitritas.

niunonpergabenimo namon nesenei 
sulaukė .per Amerikos Raudo
nąjį Kryžių pirma aprenglma
amerikoniszkais rubais. Szitic 
vyrai, gimė Serbijoje, bet ap
sigyvenusieji Amerikos valsti-
jų, Wyoming ir Colorado, a.t- 
siszauke savo gimtinio kraszto 
praszymo ir prisidėjo prie 
Serbu armijos.

ir

Ne nori sugryžt in soviatine 
Rosija.

— Terp 70 tuks- 
taneziu rusiszku nelaisviu ko
kie randasi czionais, kylo pro
testas, jog ne nori sugryžt in 
soviatine Bosiju.

Berlinas.

, Czionaitine 
rusiszka delegacije ^stengsis 
tuosius Belaisvius prižiūrėt, 
aprūpint maisrti ir drapanoms.
Tukstanczei žmonių be pasto

ges.
Konstantinopolius.

buvisieje keleivei isz Baku 
apsakineje, buk nuo paskuti
nes dydeles ugnies kokia to
nais buvo, neteko 
tukstanczei žmonių. Namu dy- 
delis stekas, kurio nesiranda 
kaipo ir maisto dydelis stokas. 
Pūdas naftos Baku kasztavo 
4800 rubliu. I

U kr a jinai, Lenkai ir Rusai 
padare taika.

Ryga. — Ana diena pasira- 
szc ant taikos Ukrajina, Lenki- 
je ir Bosijo, Siitaika turi briti 
užtvirtinta per visus in laika 
30 dienu nuo pasiraszimo. Bo
siję turės sugrąžyti Lenkijai 
visas senas užlįekas kokias isz- 
veže isz Lenkijos per du szijn- 
tus metu, o Ukrajina užmokės 

30 milijonu rublių

prižiūrėt,

- Pri-

pastoges

Lenkijai 
aukse.

Leninai atiduoda valdže 
mužikams.

Paryžius. —Leninas

Jis buvo prie pirmo 
apstatytojo rytinios Lietuvos, 
vvriftiisina Ijnmnndiftrna lnn_

nori 
praszalinti komunizmą o duoti 
visa valdžo in rankas mužiku. 
Teipgi Leninas duoda del ka
pitalistu valdže ant kasimo ka
sikiu ir darimo visokio biznio.

Daugeli mužiku pasikėlė 
Volgoje ir Ukrajinojo priside
dami prie revoliucijonieru^ dc- 

Yirlo YY11 YMllrtiarrVl’lCJ aA VVX r.

laisvos nepriklausomos Lietu
vos.

Iszkovojus laisves, reikia ja 
užlaikyti, kas be auku neap
sieina. Lietuva kovodama už 
savo tautos gyvybe, turėjo 
daug auku padėti; jaunimas 
turėjo aukoti spėkas ir gyvybe 
pakol tos laisves susilaukėme. 
Minėdami Velykos, atminkime 
ir dabartini Lėtu vos jaunimą, 
nes jie daugiausia Tėvynei 

jie gina Lio
nės daugiausia 

jie

gyvybe

jie daugiausia 
yra pasiszvente 
tuvos jaunimą, 
Tėvynei yra pasiszvente, 
gina Lietuvos nepriklausomy
be savo krūtinėmis.

Velykų baike atminkime 
tuos tautos didvyrius, aukoki
me bent maža, 
Fondon suszelpimui besimoki- 
nanezios jaunuomenes. Jei 
jau daugiau negali, paaukok 
bent kelias deszimts centu, 
moksleivis užtai pragyvens vi
sa sanvaite. Jei nežinai kur 
T. Fondo skyriaus valdyba ar 
gal jos nėra jusu 
nupirk krasos 
aukosi mažiau dolerio.
in konverta ih pasiusk žemiau 
paduotu adresu. Nors ir ma
žiausia auka yra priimama su 
dėkingumu.

Nepavydėk ime 
jaunimui apszyietos, 
per apszvieta Lietuva pakils 

Tad au
kokime suszelpimui besimoki- 
nanezios

J

baike

dalele Tautos

jaunuomenes, 
negali, 
deszimts

kolionijoj 
ženkleliu, jei 

i n dek

Lietuvos 
nes tik

isz karo griuvusin.

jaunuomenes laike 
Velykų szventes.

Tautos Fondas.
222 So. 9th., St.

Brooklyn N. Y.
e-

Plains, Pa. — Petras Urbo
nas 18 metu senumo vaikinelis, 
likos užmusztas artimojo savo 
namo Plainsė per automobili
ni troka kuriame važiavo Ro
bertas Graliam. Szoferis likos 
aresxtavotas.

Bolszevikus velnei jau grie- 
Jau laikas, tdydelis lai

kas. ' Paskui bolszevikus ejs
bia

ir kiti, pakol svietas, visiszkai
T1 An4>A* ---------- ---------

duonos 4,500r., svaras piesos* 
3000 r., svaras ^nlvhr 300. r., 
svaras druskos 1500 r*> czeve^ 
rikai 120,000 r., mastas gelum
bes 50,000 r., vioųas obuolis
860 rubliu. Per tris metuą„ne
regėjome baltos duonos. BoL 
szevikiszki laikraszczei skėlbe 
dydeles melagystes.. Gyvena
me konia nuogi, bė czėVeriku, a _ - A A H f 1 ,|1*'

bes 50,000

paneziaku, apatiniu drapanų o 
ir virszutiniu kaip ir neturi; 
me. Niekas negali sakyti, jog 
turi koki locnasti, nes ka bob 
szevikai neri k vizavo tai pavo
gė, o prieszintis nevale. Mies
tas kaip iszmires szimtai tųkri-

~ T . .J

yduoliu nesiranda, o ir nega
lima gauti, o I
vabalu, kurie mus gyvais ėdri

tanezei ligoniu randąsi visui:, 
g;

ir milteliu dęl 

negalima pirkti be pavelininto 
valdžios. Negalime vacjintib 
žmoni mis, nes esame tik sze? 
szeleis. Oj kaip butu miela su- 
gryžti in ta Dievo sklypą Su
vienytas Valstijos ir jaigu 
iszliksime gyvais, tai dumsi
me kagreieziause in ta ji lais
viausia, geriausia ir brangiau
sia Amerika.

Szita-gromata likos vogtu 
budu iszgauta is? sklypo ir 

isz neutraliszkos 
pristovos. Tikinuosiu, jog jaja 
aplaikysit, pasilikit su Dievu 

Jusu milema------- ..

Negalime vadintis

iszsiunsta

MES LIETUVOS VAIKAI.
t

Mes Lietuvos vaikai, 
Stovėkim vienszirdžiai, 
Tvirta dora, 
Rankoi ranka:
Visi už Lietuva tėvynė

Lietuva.
Ir seksim praboezius, 

In szviesa tikinezius, 
Akis szviesop, 
Szirdis Dievop:

AT ‘

i
Visi už Lietuva tevjmo 

Lietuva.
Skaicziu tikėjimu;

Galingu veikimu,
Gyvensimo,
Ir szviesime,

•*>*I
«
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Visi už Lietuva tėvynę
Lietuva

O meile ka yra, 
Pati aukszta szviesa, 
Lai szventina,Lai szventina 
Ir laimina,

4

*
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teip yra reikalingos tie- 

.gerima 
gėrimu Ameri-

...  _ im ■  ...............  aim 11 nu t

-kuom iiejei .porspejimai 4ms 
Akivesui, tuom daugiau ajflai-

e
sos uždraudženezios 
svaigi nancaiu
ke, kaip prohibieije tpersisk?^ 
rimu. Jaigu persiskyrimai vc- 
dltaiu poru .ejs teip toliaus, tai 
lyg 1945 metui turėsimo liek 
persiskyrimu kas metas, jog 
kas penkta pora Amerika bus 
persiskyria 
antru kartu.

arba apsivcdus

Visos tautos turi savo nepa
prastus papratimus, bet Sia
mą i gal turi navatniausins. 
Motore po pagimdimui kndy- 
kio, turi gulėti prie pecziaus 
per trisdeszimtes dienu kad ir 
dvdžiausiam
sianūetis apserga, 
daktara su kuriuom padaro

karsztije. Jaigu 
paszauke

kys apraszimu laikraszcziuo- 
sia, o kas akyviause, jog tiems 
pranaszystoms .gali daugiause 
tikėti lengvaiikei isz kuriu 
misis Wolf, turės gera pelną.

•O gal jiai susimaisze protas 
skaitydama -apie planietns 
Marša, Vemisa ir kitokius pai- 
bolius.

apie

Pagal informacijos surink
tas per teip vadinama. Terp

tai czionais 
susitverus kuo-

tautines Rodos, 
Amerike v ra.
pa. apgaviku, kuriu tykslu yra 
apipleszipm atejvin isz pas
kutinio skatiko. Tiejei apgavi
kai pasia.ukauje pargabenti isz 
levynes gymines ir szeimynas 
per specialiszka “agento,” 
ris važiuoje ant kitos puses 
mariu. Tasai “agentasM inkal- 
ba savo adkai, buk turi dvde-

ku-

derybas už kiek apsiyma ligo- įtekmių per ka gali ižgau-
ni gvdint. Jaigu ligonis nepa- paszpartus ir vizas, pasku- 

taf]a|hinti iszvažiftvima į * 
noaplaiko jokio už- tlls pasažierius, kurie lauke po 

__ L.’* Ll...
komi namie nuo dvieju dienu pimuosia. pristovosia. Prižada

sveiks arba numirszta.
daktaras i
mokesezio. Numirėlei buna lai■

tada i 1 išvažiavimu
• A «

priesz ki-

kelis menesius ant laivu euro-

lyg doviniu menesiu, pagal jo- j^3e pervesti grinorius pasek-
jo turtingumą.

Kokia tai 
Amerike. 
dint n ligonius 
iszligu! Norints

knstelgarde Ellis
geradejiste. butu 

jaigu daktarai gy- 
ant panasziu 

žmonių teip 
uetrncintu ir stengtųsi kanno- 
goriausia ižgydint. nes kitaip 
isz bado pastiptu..

f ...........T ■

Paryžiuje randasi tūlas ho-

minga i per
Islande. Visus tups stebuklus 

už užmokeji-
Islande.
ketina padaryti
nia nuo 250 lyg 1000 doleriu, 
žinoma priguli nuo to, kaip isz- 
vuodže nuo savo aukos norą 
pasijnatimo su savo paezia ir 
vaikais arba tėvais.

Panaszei tp^i Jmnda^apgavi-

Tiejėi agen-

savo aukos norą

ku pasielgė su iszsiun^itnu pi
telninkas, kuris nužemino pre-ln^u ’n Kuropa.
kės ant valgio teip, kaip buvo tai surenka pinigus nuo dar-
priesz kare. Pietus, susiden- 
t,is isz sriubos, mėsos sūrio, 
puse butelio lyno ir dadeczku 
kasztuoje tiktai 1 frankas ir 
26 centimhi.

Dovinis amerikoniszkus cen
tus už gerus, pietus ir tai da 
su vynu!

Tik gyvent Franc i jo i o no 
mirti!

Czionaitf Amerike reikė pir-’ 
miause duoti kyszi kokia 25 
centus pakol žmogus pradedu 

tiktai už szaukszta,

rupinasi apie

valgyt,
vidclciu, torielka ir palukia! ’ 

Kas jsz to, kad mes in Pary
žių negalime važiuot ant piet.

Mokyti vyrai ir visoki pro
fesoriai tvirtina, jog svietisžka 
žinysta teip augsztai pasikėlė, 
jog bandys praijgyt žmogisz-

SAULI?
<R >■«*■< ■ ■  

begigivoje nekuriu Szirdise Ui jtasl'laikose dnėėžjjbšyi^
ta iszto gudo Stmllk'mUui /,
nesutikimai Sz^ntjo Kažimie-įnori padanĮ^avo ist&W kokie 
ro Parapijoi šilkilo1 iitkei’szi-lpatinka Seluipam, KlmbnmJir 
mai pagežos niekinimai *viouas* ju laiikitojajm -Na,* M* pradėjo

__   k ___ . . k * * A. .A A a . j ii >. A. t

• sa 
Bažnrtinės ’jkidami kotatf vibnus i^ks ir ki-

**”•- AM $|»1»
■ ■» Iftim, ■■■ftft- ■!» ■■ ............................................. .. ,n—i » < ■■

szirdis kad tas ir sziandien 4c-Kunigai kaip\tii(i
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KUR BUNA
Įstatam, 

vi s i to s zau d i n ei n opr i pa Ž ist n įstatu

ro Parapijoi šilkilo 1 afkei’szi-[patinka Selumam;-Klifibnm ;ir
<* A « . ... f * ii . . « A. .. . A k/ 4. Aa, r ■ ■ • .

ta iszto gudo StralkinilvU 
nesutikimai J^z^ntb Kažimie

...

į ■Paies’Zkhti Juozą Raževiozia 
ir Vincą Staknovicziu kurio 
motina iižmuszd Ziegler, JI), ir

kito. Pirmiause Szvento Kaži-Įpikt ant AdndnistiMbraus • 
micro Parapijos 
Draugystes pradėjo savo nar
ius spendot brauk! szalin. Tas 
matit nebuvo svarbu tai drau
gystes, po kelis 
Griuorius ir siuntė 
darni eikite mnszki! visus oin- 
auczius in darbu mes už jus 
atsakisime. Na, kaip žandarus 
pagavo viena, kiti 
galėjo, o tas

Parapijos

man draustis 
jos isaki-

bego kiek
1 urejo 

pats už save atšaki! gavės la
zdų

nabagas

ir pinigine bausme, O

Agentėlei visai nesirodo. N< 
gana to, mato kad nelabai 
kasi, tai pirnirnikai visu Drau- 
gyseziu suraszo laiszka Kun. 
Klebonui J.J.Sutkai/?ziu idant 
iszmestu isz 
kurie dirba Pieno Dirbtuvėse. 
Gerbiamas Klebonas duoda 
jiem atsukimu kad St raikai su

Parapijos visus

tas (Vj. Ntfinr0 Wdudkim pin 
igu, kaip tlU

bininku, kurie 
atejte savo milemuju, bet del 
paskirtu ypatų pinigai neda- 
ejna arba tik maža juju dale
le. Kada žmogelis stengėsi pa- 
jesgkot-i savo pinigu, kas retai 
atsilaiko — gilukningu yfh, 
jaigu aplaikys nors maža juju 
dalele. • . ■<

Visi tiejei, kurie geidže' 
siunsti pinigus arba atgabenti 
savo milimuosins .isz tcv^ies, 
privalo gerai apsižiurę! ir tik
tai siunsti per tokius agentus 

randasi po kaucija ir
>

Tokiu -budu tiejei apgavikai 
prigavo žmonis aut milijonu 
doleriu pask utimi ošia meluo
sią tiktai del to, jog tosios 
aukos užsitikejo tokiam agen
tui su kuriuom galėjo susi-

kurie

kurie 
yra užtvirtinti per valdžia.

ha gyvastį lyg trijų ezimtu" hrtllx’t savo kalboje.

tik ka

metu. — Bet kas teip ilgai no
rėtu gyvent!

Yra daigiai, pagal nuomom a 
Bernardo Kcksteino isz Brook- 
lyno, kuriu motere neprivalo 
daryti. Skundže jisai savo pri- 
siegelia, jog toji ne
kramto tabaka, bet ruko ir ci
garus. Prieszinasi jisai vienam 
ir antram. Kada melde josios 
idant paliautu tai daryti, tai 
jiji jam atkirto: “Tu rukai pa
pirosus, ar ne! Kada paliausi 
juos nikes, tai paliausiu kram
tyti tabaka ir rūkyti cigarus.” 
Ecksteinas padavė praszima 
in suda ant persiskyrimo.

Jaigu teip 
mos, tai jaigu moterėlė neszio- 
je koines, tai vyrui relkotu ue- 
szioti andarokns....

tvti tabaka ir rūkyti cigarus.

ejtu ant ligų-

Paryžiuje 
prasta pranasze, 
prana szavima.is

atsirado nepa- 
savo 

iszszauke ne 
maža sensacija. Yra tai motere 
vardu Malgarieta Wolf, turiu- 

37 metus amžiaus, tvir
ti ndania buk savo gyvenimą 
pradėjo nuo daugelio motu, 
buk padėjimas ant Marso ir 
Vennso yra jai gerai žinomas, 
rodos kad ten pati butu buvus.

‘‘Atftiniertu sau, 
kaip svietas iszrode prieftž pa- 
tapa ir atsimenu 'savo gyveni- 
ma ant kitu planietn.” 
- Toji nepaprasta
“spėja?, buk diena 25 gruo
džio , 
naujo
isz žydiszkos szennynos 'aplin
kinėje Montmorency, artimoje 
Paryžiaus, ir buk 1954 mete, 
Itada Christusas turės 83 me
tus, bn& užmusztas su akmeniu 
per tūla kataliku. " *

n»nl

ii apie

Kalba jiji:

I

Panaszus persergejimai plau
ke isz visu szaliu o isz musu 
szalies duodame tokia rodą: 
kožnas žmogus turi protą ir 
gali nusprenst kas yra gero o 
kas blogo, o jaigu duodasi ap
gaut, tai tegul paskui ne reikia 
ir jeszko rodęs pas tuos, ku
rtuos. isz pradžių paniekino.

PITTSBŲRGO PARAPIJOS 
NESUPRATIMAI

South Side,' Pittsburgh, Pa. 
Gerhemi Saules Redaktorei:

Mes žemiau pasirasze meld
žiame jusu patalpykite szita 
korespondencija in ‘fcSau.les,, 
Laikraszti kas link nesutikimu 
Szvento Kazimiero 
South Side,

i Saules

kuri

savo gyvenimą

motore

1921 (s^imet,) užejs isž 
l > ž gym i m as 1hristb so

• I

Tikėjimu arba Bažnicziu nieko 
Bendro neturi, tas ira uždrau
sta nog viskupo. Na tai, Lietu- 
viszkiem didvirinm labai per 
uosi kad Klebonas ju neklauso 
sakidami tai mes tave isznie- 
sime iv toi prikalbino 
siu bobų ir viru ir pradėjo mi
tingai! t atkerszi.t Klebonui 
Komitetui. Buk tai save vadi- 

kad atėjo 
in Bažnieze viena siki ant metu 
ir davė deszimtuka. Jie laike 
mitingus inokslaineje ir sziau- 
ke Kleboną kelis kartus ant 
vadinamu Parapijos mitingu 
kurios sziandien laiko vieno! 
South Side Halei. Pasini ateje 
pas Klebonu sako, mes Lietu
vei me Lenkai ‘‘prohoseziau 
Eik sze pas mus ant mitingo ir 
puolės .pasikloniok Straikieriu 
Agentam ir :bus viskas gerai'. 
Klebonas atsake, Szalin nuog 
manės negnndikite asz pildau 
įstatus Decežijos ne keno kito 
Tai kaip pušiai pasakė savo 

r . P ftplmkines
Sziaudinem Parapjonnm tai tie 
parplisztu isz piktumo kad jos 
niekina. Sakidami, eikite'htinrt 
kite Parapijos Knigaš' pagau- 
kite Kunigu Bažniczipje, up-; 
drftskikit ir lauk is^nibskit/su- 
muszkit Mokslaines seseris ha 
jos musu 
mokina.
kiauše boba ir apdraskė viena 
isz Lehkiszku Sėseriu uėkitltai 
Žinoma Seseris 
apleido visos, bet per 
Klebono ir 
sziandien mokina 
apie keturs szimtuS, 
szkai ir Angliszkai. Na dabar, 
tas nėpftsiseke mokslaines ne
uždarė tai 'reikia sumuszt 'Kle-

i hona tai uždaria Bažnyorta tai, 
įmes gausim Kunigą koki1 mes 
norėsim ne VisKupo Bernu,’žin
omu tai “B”. Na ir tikojo pa
gaut Kleboną ir sumuszt, bet 
nenusįsėke per ilga laika. Naf 
surengeant 27to Birželio 1.920

darni Parapijom) is

metiku-;

ir

kelis kartus ant

igu, kaip fili 'hemoRėkim de- 
szimtuku? vhediMkiįifKapieni, 
vitoie centu meskim kitką. Na, 
ir pradėjo eit in Bažnyėze *už 
dika pradėjo mest in 
ži in ius, 
kus kavos grūdus ir teip toliau 
ir tokiu daigiu primoto kad 
Sarmata raszit in InikraSžti. 
Bet tas neilgai tęsęsi, pasibrL 
do jiem patiem ir staiga nusto
jo.
Na, ir prisiartino Szventos Mi
sijos kurios tose, dvi sanvaites. 
kurias laike levas zMfonsas, 
Garsingas Pasijonistas. Visi 
pradėjo pas 
skustis kad duriu nebuvo gali
ma uždari!, m išlijo kad Tėvas 
Alfonsas gali sulnužit istafufį 
Decežijos, o patvirt.it juju. Kai 
pirmutinis,antras, teip ir tre- 
czias nepaniokino istatu dece
žijos bet jos da)1 asztresnei pa
daro, ir ant galo visas Pasijo- 
nisto darbas buvo voltui. Na. 
dabar eisim pas pati Viskupa 
aal tas mum pa tvirti s musu 

bet

v

kaszele
rižius pašolius guži-

Alfonsas
Pasijonistas 

Misijoneriu bėgt

ievas

J H

Eik sze pas mus ant mitingo ii* a ~ « • M - J • * A t *

,siusi r ijik ils iem ir Aplinkines

kite Kunigą Bažniczioje, ap-

vaikus Lenktsžkai 
Toi atsiszauke smar-

pasibijojo ir 
storone 

tikru Para pi jonu' 
vaikučiui 

' Lietu vi-

s.uinuszt visus Kunigus, Komi-
tetas, Policija ir visus isztiki- 
kimus ‘Parapijomis; Bet negi
li ūkis nepasiseko. Policija pri- 
kimszio Szaltases pilnas

MONEY ORDERS, DRAFTS
■i n

• ■

in 'LiotuVa, La-
IR CABLE TRANSFERS

Del ndsiuritiihfl'afpil?^1!
tvija, Lenkija ii' kitur, už maža .preke.

kitaispaliko vienmetė ftu
dviem; Jeigu kas žino apie ji 
meldžiu pranes’zt už ku busiu 
dėkinga ‘ (to 23

i
t *

'Magde Ruikauckiene.
R. D. — 3 Burgettstown, Pa.

Asz (BarborA 'BaplauBkiuto pajlesz- 
kau mano broli Motieji! Paplanska 
tcĮpgi jo katuriu minu įkurto gyvone 
Chicago. MbtiojiiB paeina isz, Zaga-

.Molfižiu .atajs^iukt arba Žinantieji
i ' (to 23) 

Barborai Stoczkollene, «- 
Girardville, Pa.

Chicago. 
rlfiZklu.

gplo ji malonėkite prancRZt 
Barborai Stocakcllpi

J39 Qgden St. 
----- ,--------— 

KeHmlrBRklto kad dabar *8AUT,F.8* 
prenumerata yra $8.00 ant rito moto 
o l|J4O ant raupu meto.

4k
. t •
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Parduodame eiirotpos pinigus. Indedain 
pinigus in nuropos’ bankas. Kreipkite8

fin bile koki ofisą American Express ‘Co. 
ai'ba Taszykite Lietuviszkai tiesog in

AMERICAN EXPRESS CO.
Money O?der Department *

6S Broadway c New vYork

u

,?v
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gai tas mum pa tvirti s 
paežiu padaritus įstatus, 
ant nelaimes jo malonybe Vis- 
kupas Canevin liope jiem va 
žiot pas Trotsky, tai anas jum 
palvirtis. Na, teip negerai rei
kė siunst laiszkas nuo visu 
Drangyscziu Šmeižte Kleboną 
ir Komitetus gal tak pasiseks. 
Bet jo malonybe Viškupas vie
ton jiem duot atsakuna atsiun
tė Klebonui hiiszka piltardam- 
HS __r_ ___ _
teip, kad mftžiause Ithllėle hutu 
iszpildoma. Na, ir vok Parves, 
vol nutarė pagaut Kunigą M. 
J. Kažena 23ezip diena ’'Sausio

suvaržyti. ‘ i si Muš. Decež Įjos

1021 laike pakrhpinuno. Kfi ir 
padare, 'Taniai BėD.ebubo laip 
t.'____............................ ' ' ‘

’ - - - H
k e pas dhris kh'd alėjo^Kitnig- 
as prie duriu, !pirmiause tris 
bobos pasikėlė is ‘ sėdiiiiu ir' 
puolėsi Kubiga stumt link1 du/ 
riu, o pgs duris s

bobos pasikėlė is

toVejd i^Jau*1 
du milžinai, kaip tik

Parapijos
Pittsburgh, Pa.

Mes žemiau pasiraszė busim 
labai dėkingi, teipogi ir visi 
“Saules” skaititojei bus užga- 
nediti, jog dažinos teisybe ir* 
atsiliginima už patalpinimu 
pristojem nusiųst palei jusm

— (IJžA szita jos Komitetą pasiteriant apie 
užmokescziolkita, Kunigą, tai likosi nutarta

R.)

i

du milžinai, kaip tik atstume 
areziau ta tie du Iszgamos’ 
griėbdKunifta ir 1 j 
stumt laukan, ale’ nepasiseko 
Komitetas ir 'Katalikai Bar ftp i- 
jonai .atome nelaiminga ir rpas 
slope Komitetu-'Butei ir prasi
dėjo įmones begi, laukan ir pa
sidaro tokia betvarke kad ne
galima apraszit. *0 tie visi nav- 
sunai .bego namo kiti in Kliuba 
pakol atvažiavo apie ;penki tu
zinai žandaru ir>apmalsze be
tvarke ir surankiojo kelis mai- 
sztinikus. Pl ova''atsibuvo 271 ft 
diena January 1921 and'Police 
Station,' likosi nubausti po 
$10.00 doleriu. Tai Komitetas 
Parapijos padate tris skundas 
resztino 10 ypatų kurte pakele 
betvarke ir draskė Kunigą. 
Pro va nuog Skrtrjėro likos pa
traukta ant Kortom i

. I • . • . <-f '' (
t 4 ■ 4 į

Isklausimas Grand Jury at 
sibuvo 2ntra diena Kovo 1921.
, Ant galo buvo paraszitarkad
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žino kiek skolos ar mortgage

ir 
norėjo ’ isz~

J

S)
t

i

f -I

h
i. v

(1 *—

■ p-‘ i

4 •

- >i, i

k, • 

II 1,11
> \ J 
. V? J

d

Už 30 Dienu
JTO-,-H< > a Z 'S* *Gausite

Czeverykus
............................................................ j" H» L—.*■!*<

J \ A

4 »•

i 

f If. A ’■ Y
1-W r
ii

rr:
< ) ' r ’/>’

7 '.•* / .

/ I

v
l **

I
M

l!

varant uojarne 
skutos.

Pirmos klesos, 
100 procentas
Jeigu netiktu ant kojos galima 
permainyti. Jeigu nebusite už
ganėdinti su preke

rr
K

t i k ros

tai galite 
pinigus gauti adgalios.
c ze vok vk ai • v ra “ w h o lesa i e

, prekes.
I

Tie
> f

J n musu korporaci ja* •
via

gal kožnas lietuvis ■prigulėti;
Jeigu'kam1 rupi ir nori pagertu 
t i savo gyvenimo ateiti, ezionai 
yra progft prisidėti ‘ k "

-po 825
garjapsis>. už- .

*'^hirhis, juju»l>«ufitą3 yra J0%
’’ rtWn '*$10’• fttlo szijpto, doleriu.

Wbolesa’C” tnvqrui jxersi- 
vertft lino .6’iki 12 kartus in

; _ / mėtus /0 ; biznis-.
|ki 30 kal tus’1-į 

iszshinti ta vora in H)

n.W;®A '3BBBĄI po 
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Calf Skin
Side* Leather $5.25 ir
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v

Cordovan . $7.25.
$6.25.
$3.75.

«

Zpi
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.'STYLE'-No. 214 J

Calf $5.95. Side Leather $4.95
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. paėzta

ii r nuo 12 ,, ? 
5|n mėturt per

/ <•

- dienu * jau 'pinigai sugryžta
. Korporacija nutarė ai yda ry

ti skyrių Lietuvoje, uždėti 
i 4

j ti skyrių Lietuvoje,
« “wholesale” bizni Kauno ir
> turėti keletu szimtu agentu po 

visus miestus'.ir kaimus. Tie 
agentai eis per žmonis imdami 
orderius.
44 who lesalo* 
žm'onemjs 
.pratęs: "Kaip žmonis pripyafe,.

wholesale”

T...

;už

shuns iszPa voru s 
sklodo tiešog,r 

wholeside * J

1 "į ' M* * ** 1- *17'

pirkti ...'piginu tada k.hnr ne
pirks kaip tik isz Lietuviu, 
Koėporaci.jos, Jeigu mes sūdė 
simo $50,000 tai tuojau.s pVadė 
sime Lietuvoje.
lysime^taip krilp dabar,

Ame rike d a
.. -t . - ? pnr’ duodąmę tavpra in krautuve^

4 " ’
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, STYLES®. .22
•Calf Skin,$5.95. Side Leather ■

ttt

* <

I;
A
i

$4.95drM50
......

STYLE No, 23
Dark Calf $5.95. Chevax Kid

<$5.75. Side 'Leather rudus ar
• r. -

■

c

nar-
singu viru ir bobų ir dar neku- jie nemato Parapijos knigume- 
riam Kopūstą apdaužė su kuo- !
lu. No good, reike kitokiu bu-jra. Melagingas apgarsinimas 
du dirpt, paleidžia kdlbas vot 
kad butu du Kunigai, 
viskas -gerai. ‘ ■■■.

Klebonas pasiszauke parapi-

# y * 
t*

-g'
■u; ib(
tf<w r

netik czevervku >!

ir sinnežiame tįesog žmonėms. 
' Ant* rudens jait turėsime nau-
ja katalogu, i
bet visokio ta voro. •'

Jeigu jumis aiszku tas diij.;
lykas, i

juodus :$3.5O ; ; ■
v

4T

•ė

f

pa reikalavimu, 
korespondencija 
nepriymam.
Su pagarba,

Szvento Kazimiero Parapi- 
jonai, South Šule, 
Pa.

Naujas ir
V’a<his Szlikas, Mathew Žilin
skas, Jurgis Blažet?ieze, Pet
ras Ribinskas, Antanas Palu- 
vis, T\ Htankauėkas.

•Kaip prasidėjo maaiszatai

t j, t Ali

tai nelaukite rytąjaus, 
bet sziandien užsiraszykit^,. ni-y 
Szera ir bukite tos Korporu^,, 
vijos narys. Dabar mumis į r

t L > • I 
r t K

užsiraszykitp., n)- -
•

c

ir bukite tos Korporu 
mumis ,j 
Indėli* 
mail! ’

Atskaita' buvo atiduota Jjiępos 
menesi 1920 puses metu, o ki
ta Vasario menesi visu įmetu.- 
Tai mes,iiudidami dalika pri- 
siunc^m .apie dai atskaitą 
.pereitu .metu/ir ten visas Para

fad neatbūtinai reikalingas pi jos stovis randas tikrai ir ai- 
Sžke. MeldMame atskaitas ir 
jr patglpit -kaipo paliudima. 
iAtskąitas .gavonie irjiudiname 
jog turime sąvo rankosia •— 
R.)

G undone, 
Parapįjopas

1 butu

kita Kunigu, tai likosi nutarta t 1 11 J • • 1•
' pugelbinikas. Klebonas pam<> sžke. Meldžiame atskaitas ii

I

t

Pittsburgh
t

Sol uis Kon 111 etas

daiszkit j>as Viskiipa Cane- 
-vin ir io mile-sta duoda Szven- f . • « •
to Kazimiero Parapįjei antra 
Kunigą Vadinamu Adminis
tratorių, Kunigą, jauna,drūta 
darpsžu Dvasios ir Svietiszku 
daliku, tai ira kunigas M. J. 
Kaženas kuris ’ dabar mžima 
Klebono vieta laike Klebono 

visiem patiko 
naujas Kunigas tai kaip pra-

M * a . a * A ' *

tritonu, Kunigą,

Redaktoriaus prieraszaa:

• T

\ i*
f

i k.

t

i
r

Szvento Kažimiero Parapijos ligos. Na erta
'South Side, • Pittsburgh, *
Tas viskas prasidėjo nog xiejo e.it ipasvuikit' 'tai vierias
mos dienos Pieno Darbinilkti 
St raiko, tai i 
September 1919. Kada ^stiWJ 
*kiei4u Agentai 'pateęjo* neapfc ir pasidėjo hardiniai apie v *. .r»- • * ai . * J. ■» A* V* A * / A - _ A A .1 *■ *A

i* nranMza ^ali in- Avienas ' iez didžiaueiu-grudn'

ipaskui kitfc, vieni sveikino kiti 
ira 22tra diena pikinoj 'tretiem 'buvo -liepta Ap- 

jleiatmamiis ar tKlebonija/ Na,1

Pat a įpiname szita danAszima 
idant užganadyt “mu»utU ku
ris stovi užpakalije^^o^kore-

.........Wl":
įv

♦

, *

t

kanta Lietuvį ^Kolonijose) raprjoA ‘reikaliiu?, ina iir 4tti;Q«į
per penkis1 menesius momdami

spoudenedjos, jokio keršžto vi 
j'UftZfti nesihįįopĮ, meą į 
liftcziai” m^i. kerszyl^ 
slapstosi kaip «zeszkai 
jo. Mos žinome tai

\tjk /idant i^ftJiaįila-

.••r* <

pB ir, j 
imi-

v

f

isiz ftxpertp 'ei'«de/ ttĮįinĮam^ .< 
.................... ............ ..
. i A

n111

Dabar 
reik , sudėt i $50,000. 
pinigai kaip matote 
bznis gi 
sžimtuš. ; Xfumis. 

.-agentu ir pardavėjų kurte gafr 
lėtu tif darba Inžimti, tai a,tsi- 
szaukite in Korpmncija:

4 <

ii atnesžti didelius nuo
Mumis.

1

J * <

STYLE No. 24
Havana Kid $5.95. Side Lea- 

........ creikalingą.. , ^hei• $3.95 ir $2.95.
’ 1 f 1 *’ . u t... ■ - Į ,$■. ■■■■■■■
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THE WATBRBUBY MAIL 
u CORPORATION 
'502 s; ;WjUK»N- ST.

CORPORATION
• ,v . t r

'502 Si 'VVILSON ST; ' 
WATERBURY, OONN.

ji.,.• ■
Jus nępamnkszkite* nusipirk

ti Szera.

j

A ty-da ^ftibrb^rtėczlaihs

Koiporacįja nė ūži l-
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, glo atydąris krautuve -Unt 
o szerininkams bus 

nito szimto piginus per-
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Dark SUftde $7.25. Gray 13uede..
$5.75 ii- $416.' Itudos ar juodos 
skufoš' Mite it $3.95.' :i • *• 
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SAULE
J

w JUfTASJIS KAREIVIS.1 .
’ f * v f

Ir ’parades savo pulkavri bi-

^ąma'szius, ,T .pączįęą; 
i o ir savo, ' 

s^iėk Jidk tturojd, jog isz viso
4alies .150 rubliu

lieta, pradėjo su žandarais pa- 
tyka sznabždetis, o zemskei’ 
prie szinkoriaus buvo užimti 
gėrimu ir nik imu. Antanas 
žandarams papasakojo ka gir
dėjo ir kaip už biskio neliko, 
nžinusztu. Primine ir apie su- 
uįiriszima szinkoriaus su čigo
nais, pasakė ir kuria szale 
girdėjo ftuvažhiojanozius cigo- 
lĮus; norėjo ir savo broli isz- lin dėl seniu ant pakavojinių, 
duot... nes szirdis jam sudrėbė
jo, gailestis apėmė

gorimu rukimu.

jo szirdi,1 
ir mislijo,r

’t w

• valandėlių 'tylėjo 
jog parėjus broli pataisis; o 
■ve: jaigu broli isfcdnotu, tab 
ir tėvui baisiai ansirupintu — 
szirdies inkile pergalėjo ir už,- 
tilejo, o žandarai jmlikin du 
pas szinkoriu zemskius idant 
tas nepabėgtu, su trecziu sėdo 
in vežimą ir savo keliu nudun-’ 
flejo. Čigonu nepavijo ir su- 
gryžo i^’tmėtije atgrtl in Girk- 
szniu kaimu. .Padare knimia 
pas nekurtuos nužiūrėtas o ir- 
pas sžinkoriu krata, bps nieko

44
t <

0 knrh’

ądlėjo sukrapsztyt 2(X) ruhliu.’ 
Su tubm tai atėjo ant u kės, ka 
buvo pusasztunto margo. Suk
ta Tainoszieno kitaip nenore- 
jp. ųpinįt ųkė, 'kaip tik pavidiv 
le pirlcinio. 'Na ir pirko Tarno-j 
szitib'rike nuo savo teveliu už| 
500 rubliu — 200 užmokėjo 
tėvams, o 300 likosi ant ukes 
su tokjn apraszimu: 100 rub-

į I

— 200 užmokėjo

100 del Atitarto, o 100 kaipo 
drtl is Tapiosziąus. Atpirko nuo
seniu 'ant . Ib^pasties, Tarno 
szius papjne 

, 1 ■» 1 I

darną ii.gyvulius. Ir nuo

jus turhit tu./
vorhei? > ?

Tdmiene parode dvi skry-;
nes.

' ? ' ’ ... . .. j, . j

LAIMINGAIS KAS NESI-
!

f 4

1».

Ui. koke tu vhažumni 
moterhiszki. Darh ?ka jums >pa- 
sakysi: jus seden inmaisykit 
dona, tojaus 'prhidirhpkit ke-
palaiczius irh padekit ant tu 
šzkrhiiius... tni jam pamate 
svežus kepalaiofcus ant szkrhi- 
nus, nekrhos irh iszeis; parikui 
irh n s padėsi kek tavoriiei 
parhdot...

— Kad tik tas mano kvai
li s Tarnas noiszsižiotų...
'■> — Nu, nu, nebijok, norhs;

i isgerhk,įjam irh 
laiko.

1«
. - I 4

kek
Ii
l

w 
■r'.

Jj
i l

1 '■X .’l”

. ■i,,7r y?TABADAIKA
tt
•r • t f.

Asz vyruezei' henuobrodas 
Tiktai sau žmugelisi geras, 

jBn kaip pats matau

Wtaitami mm

Vaiksztineja po .asla senber
nis (senas “singelis”,<) trupu-* 
ti užsigėręs raudonosią, ųpsi- 

drapanomią, ne-;
Prafleda

trynusiomis 
Valytu apsiavimu. 
kalbėti:

tai <kada iezeie nuo burdo, bus LIETUVOS ATST0VEB1W
i... r I_____ ita_____________ »______________ J?____ _  IMWnTTrA TTl /

apsžaiiktas paleistuviu. O nies,'
bosini galim pabueziuot jo mi- 
šiuke ir vis gerai ir gana.

Ka czia4 Ant j u sa ko, kad 
jie visokius negerumus pada
ro. Jie nevaljrvi ju net kojos,

tai 'kartais. ir matant LurdingJ

sako, pasmirdusios!
Virika, ant ju snrokuot, tai no

t AMERIKOJE ............4 *

praneszjmaS.' **
• IF W V " 1 t R ._________  I

szius papine ne tik dirva tfu 
trioboma, įbėt ir vežimus, pa-

' — - "v - - f ' — - - — - .. . .

to .laiko prasidėjo sunkus se
miu PakhW^^^umas. Kam
pas, ka del jin gavosi, jau del I — Tegul jam bus drhasus.. 
mus žinomas. Apverktas buvo tegul jis del za.ndarhus .<pnsis- 
spnuksztas viralo, kuri gauda- tato keip vyrhus o ne keip, 
vo. O jau .get0* žodžio nieką-; bobų s.- Tegul 
dos nuo i 
juk ir nuo sųnaus tas pats.

Szitai .senelei dąr nebuvo! kad jam vijos, 
isz užpeczkio iszlinde, kada tegul jam sakei,

tai lezuvis

dabar, tiktai 
ant arielkoj in karczema nu
ėjo.

Ne ko ir

keip
1 jam saki, kad 

Šunienos ;nogirdeję,;|girhdejo, keip važevo čigonai 
grheitai prho karhczeraci irb 

ale nepavijo... 
kad Mftnsz-iszlindo J

nerado. Tamosziu laike už ge- Tamoszienepo grincze sukiner kis jam,ant vnrhtus matei
ra, tai nei kratos nedaro!...

Broliszka Rokunda.
Kada praszvito, Antanas niL 

s i prausė ir užmokėjas szinko- 
riui už nakvynia iszejo. Priė
jus prie
kaimo stovėjo, klaupė ir ilgai 
meldėsi už giliukninga kelione 
ir už užlaikima praejtos nak
ties.
žegnojo, pabuezevo

apsiverkus yrėsi in

kryžiaus, ka netoli

Pa baigė s malda, persi- 
gimt inee

žeme 
kaima.

Tuom laik 
czeleja, norint per nakti nemi- 
gia, visi buvo jau ant kojų. 
Taipbjszivs buvo kluone — ap
žiūrinėjo, ar nepasilikO'«kokis

pradėjo kirst malkas. Žvalge-

li

Tamosziu grin-

po .jiaktdi ženklas, ir nuejas

si in.szalis, kaip vagią, kuris*!r’
4 J ■ • 1 • t • % »\ ▼jęavožszeszelio baidosi, Nery-. 

marV<y,’. rodos bėgtu -kur jin 
akys nesztu — visur jam buvo 
nnjęgžfn.. O kad kirminą sauži- 
nes apmalsziid, nnejo per lau-
kus in karczema ir vienu ypn
iszgpre kvatierka arielkos.
\ Tamofcziene po grincze triū
se, Žinoma nesukalbę j ns pote- 
rhta.R) Lova sekiota

Urzgė kaipu pie-JuTsry c z i u s.
■sukosi

kalent nuolatos pyko ant to, 
kas jiai tik po kojų pasisuko.1 
Jos mįsles užimtos buvo tik 
tuom, kad ka greieziause par
duot tavoms, per čigonus pa
liktus, ir sziek tiek pralobt a 
ir tas, kad kaip norint tevns 
iszsibodet. Nes reikia žinot, 
jog toje grinczeleje gyveno ir 
Tamosziaus tėvai. Užpeczkije 
stovėjo isz .lentgaliu sukulta 
1 ova — ten taį, buvo seneliu1 
dietai Kožua seneliu žingsni 
nedora marti persekiojo. Už 
mažiause daigteli kaip kale 
ant jin urzgė. Žodžiu — tie 
vargingi žmones buVo muczcl- 
ninkais ant žemes. O reikia 
žinot, jog namas ir ciela ūkę 
buvo locnaste tu seneliu. Turė
jo du sūnūs, 
miie.
su ‘vriežlaicziute, 
mergina, apipaeziavo ir atsis- 

. kinas nuo tėvu sėdėjo pas 4ti- 
> ' tus ant kampo. Antanas buvo 

prie tėvu, ba norėjo patis gas-. 
padoriaut, pakol Antanas ne- 
daejs in metus ii* stos ant lio- 
ka. Kada gi ątslužis, tada ke
tino padalit ūkia del abiejų 
snnn ir prie to būtie, kuris ge
idaus užlaikis. Motina labiaus 
mylėjo Tamosziu, o tėvas jau
nesni — Antanu. Per paikini
mą motinos, Tamukas pasigW. 
dino, o karta in niekus pavir
tus, sunkn pasitaisyt. Vienok.

persekiojo. Užnedora nuirti 
daigteli kaip kale 

jin urzgė. Žodžiu — tie

kiti vaikai is/z- 
Tamosziu patią senelei 

, pasileidnse

josi. Nesiskubino senelei keltį! ;
ba neturėjo -ka veikt. Nevaleįlka pasakysiu, o prie duonos
buvo tevflp^į iszlins.t isz už-'ltuojaus imsiuosi... Dėkui Mau-

Žydas iszejo pamaži, kaip
ta" * ! « ta . . - ta ’

ką veikt. Nevaleika pasakysiu,
Jam asz jam apie vis

peezkiq, pakol visi nepavalgy- sžkiiti už gera rodą.
davo. Sziadien-gi sunieue skų- '
biųosi ir norėjo, kad senelei' vagis ir daržais užkluonemis 
ka greieziausei atsikialtų irumnuslinko, in-savo kromeli.
grinezios iszeitu, ba norėjo už- Tiiom laik senas Pakula, in 
siimtie pardavimu vogtu d a ig- savo sulopintus drabužius ap- 
tu. Paszauke nut del mus jau ąiredias iszejo isz užpeczkio.
pažinstamo vaikino: — Ar negali seni da kir-

— Jokubuk! iszvaiyk tuosĮmit! — paszauke marti. — Tai 
sbnius isz užpeczkio! ar-gi teip 
ilgai kirmis!... Prisigulęs ant 
ikapiniu kaip pastips!

— Kad jau mamyte tėvu
kas kelią, moeziute poterėli

Tuom laik senas Pakula, in

bambaęud^atsake nedoras J,o- 
kubukas, o tai tas pats, ka su
M^Wszkum karcziamoje sede- 

i o kuriam tai
1 jL-A

damas kalbėjosi
Mauszkus pirmutiniam inbrn- 
k'd jakeli paperosu.

Poteriauja, o pilni vel-/ < (1

niu; genaus kad norint karta 
velnes nuo mus isznesztu! Ki
bą yolnes prigunde kvaila Ta- 
inoą'ziu tuos ubagus priimt 
pas save. Ar negalėjo ojt uba
gaut 't

siliepe U
TU

— /JJikk, tilek suniene — 
atsdi^pe’ levas drebancziu bal- 

nepiktinkie savo vaiku;
jau asz senei sakiau, kad pa
siutai man krepszius, ba ma- 
aliszke netur iszko, 
pns žmonis jeszkot duonos, ku-

o eisime

rios locni vaikai nuo musu dir
vos pavydi...

— Gerai, asz pasiusiu, nes 
isz puses su Antanu, ba ir 
kreppzei kasztuoje.

Tame Ąuryse pasirodė ruda„ ita *

barzda/i> iszblyszkias Mnusz-
kaus veidas. Ine jo painaži in 
įįfiricžia, apsižvelgė iii visas 
szalis ir palengva paklausė:

— Kur h Tamosžius?
— Ąr asz žinau! Gal isz 

baimes nubėgo in karczema 
iszgert ant drąsos... Pažiūrėk 
Jokubuk, ar kur ant kiemo ne
siranda...

Vaikinas iszbėgo... žydas to
linus kalba:

— Matai, Tamenia, tai vis 
tek, arh tavo vyrhas, arh tu. 
Tu darh kitrhesni galvot turhi. 
Tu jam pasakyk, kad jam žan- 
darhus nebijok*'kad irh ateitu 
krhest.

— Va jei! ar žandarai ateis 
... del Dįayo!

— Nu, as co ate jei tik per- 
szerhget, kad nenuaigastum ir 
laikei^ ųeiszsitarhtnm...

(

£riricžia, apsižvelgė in visas

i

>
Tai dang •paklydėliu pataisau.
Ne vienas būna paklydias 

Jsz tikėjimo isztvirkias, 
Nežino kas tai pati ne vaikai

Tiktai
Szitai

J

>
galvoje pinigai, 

žmogelis at- 
szalias,

Nuo skupuino net pabalins, 
Pjnigu in vales turėjo, 

bažnyczios paaukauti’ 
nenorėjo.

Bet atsisėdės laikraszti per-1 
skaitę, ' 

Ir mano straipsni pamatė. I

vienas

— Visi szneka 
lezodyk pinigus, 
mingns. Kvailini! Asz sakiau 
ir sakysiu, kad tas 1/iimingas, 
kas nesigaili pinigu. O ypaez 
Amerike. Ak ,czin viskas už 
pinigus daros. Tik pažiūrėkit, 
meldžiami.

Kol esi jaunas 
singelis, tai jau rodos, kad ir 
laimingas, ba mažai kas Tupi. 
Tik sziai dienai. Ale dėlto ne 
kožnns, o Jik tie, kur nesigaili 
pinigu. Jos, asz tau sakysiu: 
jes! jei nesigaili pinigu, tai esi

ir szneka: 
lai busi lai

ir nevodes

Del rnisiukin

su mano galva;‘ta gal padaryt 
tik gaspadines galva... Asz ži
nau tik, kad tas laimingas, kas 
nesigaili pinigų, o k:ui gailisi, 
tai tas nelaimingas ir niekam 
nevertas, nieks jo nemyli!...'

Pažiūrėkit, kad ir hi mano, 
kaip asz..gerai iszrodrtu, o del 
ko? Del to, kad laimingas, kad 
nesigailiu pinigu. Kiek kartu 
asz pareinu girtas, kad ne pas- 
tovot neguliu; daužausi rėkau
ju, virstu keliu, — vis gerai. 
Da.pati gaspadme kartais pri- 
kėlia nuo grindų. ĮjOvu, kur 
guliu,’tai toj vietoj kartais bu
vo perdėm perszlapns... Arba 

O kas
ir kartais jauezin, 

-kas darosi, ule teip tingiu kelt
.. O 

ka gaspadine veiks ? — pamis- 
liju-ir .vali! :Ba isz burdo už tai 
manės nevarys.
pasako: Ik,
įa daug darbo buvo prie lo
vos ir Winin”... O kai 
atgailiu užfundyt,
gaspadine su burdingbosiu 
mane teip myli, kad nu!

I.
Dele iszgavimo pasu, vizos 

ant pasportu, affidavitn pąliu- 
dyjimo pagabenimui^ 4/ * * 
isz Lietuvos ir delei patvirtiiii- 
ino ingaliuojimu, visokios rn- ; 
šzies dokumentu ir delei nnjiė- ! 
szkojimo turtu, 
visados kreipkitės prie Lietu
vos Atstovybes ofiso sziuo ad- 
703 — 15th Street, N. Y. Wa
res u : 
shington, D. C.

giminiu

"1

bylu vedimo

Lithuanian Legatiort.

II.
persiuntimo pinigu 

giminėms, nuo karo
- ■ f

skaitę,

^uojųiis 3[|, doleriiią išžhik-:
,n,’' '’.''./’ęzUiio, t.. '

Įy dėl hažųyczios bąjaųkavo.
Tai vyreli, t .

(Pamylės, ųnergėli,
J f r., APWb, .
Skupuma savo pames,

► ________ _ . . 1 L k > * _ J .. f. ' "u - > f I -

. ‘Tai vyreli

cze dabar man po grincze su
kinėsis, kaip po ekete... Ir teip 
grinezioje ankszta!

— Nu-gi nesenei szaukėi, 
kad nesikeliani, dabar vela in 
užpeczki varai!

— Ar nėuždarvsi snuki! 
.žiūrėkis tu jo! da cze pradės 
vaidu kelt!

Tolinus bus.
♦

szaukėi

i--,., Aptvos,.,i(
Bkųpuma savo pames, 
yisi.įave už ftai mylės, 
, Kožniis t.vtes, ,, 
Geruip ^jnogunL vafly 

Burnas yisięnis uždarys.
Aha, ,bų vyyuczęi Tąr^jjųika 
•.w. ' AAi tauM baįka:;;.' f
Kas Įclauso, mųno^rodos,

I Jr Biįltnivienė sako , » • A L 11 ’ i i * > * 1 J ' ’ * •

^vžiuis

Bąirnas yisięms uždarys.

- ■ į.

Tasai 'ip.ięjūul ne tjyį įbfldos.
Ii- ,'Bįyt.ryvienė sako:

* š < L.t- L , f | * J * | * 4 * , t ’ ' 'y f , a ą f

...Mane mokytu .stato,
Sako: Dievaž .negaliu, tylėti,

J

mylimas inuo visli 
gaspadiniu. Ka ėzin, ne tik 
gaspėdines myli, ale ir iriisteir 

bburdiiigbosiai tau 
nesigaili užfnndvt 
kito. Tndo in esi ponu buri ? cz"1 t0,1l! RZllt“1- Rn’,,«u - 
dingbosiu iiižtikėtas ir misiuke 
[tau gera, kad nu! (Juokiasi.)

— Tu burflingierius, o esi 
(sau antru burdhigbosiit! Gas- 
‘padine ne tik gerai apžiūri, 
lale kartais da aprūpina ir ki
tais reikalais... Žmogus jautie
si visu kuo užganėdintas, lai
mingas.

O merginos... (Juokiasi.) — 
jos ir tokius myli, kur nesigai-

geri, kad 
ba ožkele,

;41a areziau atsitinka... 
man? Kad

H pinigu. Žinai, ir joms geriau 
su tokeis draugauti, ba 
“cziungumo,” tai visados 
joms užteks.

tuke i s draugauti
tai

O jeigu kada

’ J? ■>

Nuua-Tone
SufrąUna man i 

■«» salta Ponas
mllcatft Ir M|!e- 
■sMatusevfdA

Daucii, m.
•JlfUriu S^vą neliptubdUoutą p&dčkikvojinjų 

“ ju$u vaistui, Nuga-Tond, kurioj duoda 
tvirtumų kūnui Jos duoda naujų

  ‘ ‘ . ilpnetos ir išdaviau 
daug Įpiniau už visokius vaistus bet nieką no 
gelbieje. Kaip tvk pradiejaų imti btyga-lentų 

A - - I nUrnet|
energija ir tvirtumų. Gidu 

sykius daugiau^ durba nc^K t 
Hu pavargimo it paritai ąalU 

T _ ja-Tone yra geriau sis vals t aš 
ir gemusis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą

ui ju$u vaistus, Ntiga-Tont?, kurioj duoda 
tvirtumų visam kūnui Jos duoda naujų 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtos ir iWaviau 
dau^ pinigu už visokius vaistus bet uieAa no 
gelbieje. Kaip tik pradiejaų imti btyga-lene, 
atgavau savą sveikatų ir pajiegas. Jie numeti 
man laadų ir davi energiją it tvirt-----
dabar atlikti trys _ 
pirm i auą ir no įaučiu pi 
pasakyti, jog Nuga-To 
t „ --------- r, - ...
salvų prcŠ tuos, kurio sutaiso tuos vaistus ir 
koŽnam patariu Nugu-Tonr.”

PETRAS MATUSBVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvvMs pajlegoms, yra 
stebuklingas vaistas del,silpnu, nervuotu, 
sunaikintu yyru jr moterių. Duoda naują 
gyvybę iaknoms ir iarnpms, atgąlvln 
Inkštus, išmeta nuodingas'atmatas, praša
liu gazus ir išpūtimus, neprilmną kvapa ir 
išvalą liežuvio ^apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, glcrą gruomuląvhną. nuolatinius 
nervus Ir atvirtą, * pastiprinami miegą. .

;iwn lazda n-----
dabar, atlikti

,_______ patariu Nu^i
Nuga-To n e priduoda didesni veiklumą ir 

i 
stebuklingas vaistąs dtl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu yyru Jr moterių. Duoda naują 
Kyryba iaknoms ir <2arnpmą, atgąlvln

Taxus ir liputimus, neprilmną kvapa 
a liežuvio .'apvilkimu,. ■ Duoda pull

nervus ir-tvirtu, .pastiprinanti mitM.
Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu oilną 

viena mžne.i gydymą, o .prekft yra >1.00. 
Gauki* bonkuti i land' ‘
korlaus. Imkite per _ ___ , . _______
busite vlMi užganėdinti,aptlekoriua .ugrgžla 
jum. jutu pinigus. Jeigu negalite gauti paa 
aotiekoriaua, siuskite mum. Sl.OO.o gausIte 
pilną mtneal gvarantuotą gydyme, pmo- 
kleta paltg. NATIONAL LABORATORY, 
JJ7 So. Dearborn St., Chicago, .III.

’ • f ’■'* * u , * t " U , j, '

DAKTARAS NAMUOSE.

Ddlęn FM MMA aptl«~ 
lO'dteiMi ir Jeigu fne 

a a a a a a w «. a

jums jutu pinigui. Jelgu negallte gauti pas 
aptiekoriaua. sluskMe-inuins >l.4MM>-gaMsite

Ka tik iszejo laž spaudos nauja 
knyga "Dataras Namuose’*. Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas žo-

1 

kokiu Ilgu yra vaistai ir kalp Jyarto- 
Su lotinlszkais už.Vardijiniais,

I

Apries to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir recep- 

Tokla knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00 

■1- — 

UI. HndAon Avė.

FARMOS

les, szakDls, žiedui, lapai ir t. J./nuo 

jami. Su lotiniszkals užvardijiniaia, 
teip kad kožnaa gali juos gauti/bile 
aptiekoje.

tu.

M. ZukaiUs, .
RocheAt«r, !f. Y.

t— Paimkie Mauszkai vis- 
ka pas save.

— Nu, kam 
mano.daigtas! Keip bus lųikas 
tei as paimsi kas man patiks. Įmiungus,

man imt... ne

motinos kaltint nereikia, ba
nona t paikino, vienok tankiai Jusnesibijokit. Jam ateik t|k- 
ir^pabausdavo. ,

Kada Antanas daejo in me
tus, isztrauke Jiosa eit in vais-Lty#iaua zandarhoi klausė, kas

ir >pabausdavo.

ka ir likos iszvarytas ne1j in 
Kaukaza. Tėvas ant sveika-

[tai szleetvus darhit, ba Tarnus
yąkarh buvei ant .vąrhtus. SaL

hruve ant ^sarhgus, tą i jam pįi-
Mukę rikes buvęi, tai jam pas
. • ' _ t * —r Ui

Kum nusibodo dirbtuvėse vergauto. 
Pirkite f urmas, ne matysite bedarbiu, 
tamstų gyvenimas bus užtikrintas 
ant visados, amerikos pinigai auk- 
szcziausia už viso pasaulio teipgi ir 
žemo braukyta ir bus brangi, .žinoma 
daug nori pirkti fermas bėt nežino 
kur pirkti. Pirkite naujo! lietuviu 
Michigan kolonijol, tikra' Lietuva 
ežia, „galimu gyventi visai nevartuo- 
dainas svetimos kalbos. Mes turimo 
Lietuvlszkas draugystes, parapijas, 

, turgus, pikninkus ir 1.1. 
Cžla yra per 400 lietuviu Ūkininku 
apsigyvenia, musu tarpe yra ir gana 
tortingu ūkininku, kad prisiėjus rei
kalui ne -privalom kreiptis /prie .sve- 

mes turim visokiu rna- 
indžinu, malunu ir 1.1. 

Patarėm sergėtis agentu -kurie MBlulo

tlmtaucziu, 
Hzlnerlju, malunu

tos nupuolė, o ir motina isz jus nękrhes, ba jus tovei lai-
rupesties pradėjo nępajiegt —; 
u kės nebuvo kam prižiūrėt,, o 
ir skolų pradėjo atsirast. *Nie- [vi pakisz?

ko už geyhus žinčnis.
— O kaip jiems kas liežiu-• 4

kas del jin nepafdliko, kaip' ------
Juk tiktai Mauezkis apie vis- 
ta 1 < ■*“ 1

tik grąžint Tamosaiu ir -jam ; 
ūke pavest, ba mislijo, jog > 

’ Antanas negreitai angry z, o 
gal .ir niekados-... .... ......

uke pavest* ba mislijo, r jog

Kas kisz, kam kisžt?

r .žino, 
įebrhuš.'

-r— O kain nažins?

nes - 
1 r

Maussdds jiypl 
1 > ’ 

f V t

J

Tik kai-kada 
Džiovai užfundvk

asz lie
tai ir vėl

su

KUR BŪNA?
.1 !

Pajieszkiiu Lukosziu
crdrulaiti, pirmiau 

cago. Turiu.

An- 
Chi-

szirdole panori kokio gcrymu- proszia»i ntsiszaukt.
ko — saldaus ar kartaus, tai

y ve no 
svarbu reikalu,

to ‘>r»

Dėlei 
Lietuvon 
nul<eni(‘jusieins arba delei par.- 
siuntimo atiku Lietuvos Val
stybes reikalams, Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Lietuvos 
Szauliams, Liet. Raud Kryžiui 
ir kitimes reikalams, 
visais Lietuvos Paskolos reika
lais, Prekybos ir pramones da
lykais ir delei Lietuviu pilie- 
cziu regisi racijos ruszyki’e vi
sados sziuo adresu: Lithuanian 
Representative, 162 West 31st 
Street, New York City, N. Y...

(to Apr.l)

Komitetui,

o teipgi

1, 
-M

GERA PROGA! 
PAS1NA UDOKIT!!!

Paraduosiu savo visa Bizni, Krau
tuve ir Spaustuve, taippogi stubos dai
ktus. Geras Biznis, geroj vietoj, apgy
vento j Lietuviu, Lenku ir Anglu, su 
kuriais yra daromas biznis ir iszdirb- 
tas per 20 metu. Priežastis mano par- 
bavimo: pati įnirę ir asz turiu iszva- 
žiuotl in Lietuva užimti ūke. Kas nori 
turėti gera bizni ir dar prie to, išmo
kinsiu drukoriszko darbo, kolial isz- 
važiuoslu. Kas nori ir žino, kas tai yra 
biznis, ateikite arba atslszaukiie se- 
kaneziu antraszu:

T. P. KRIŽANAU8KAS,’ 
137 S. Main SU Shenandoah, ^(. ^25)

ANT PARDAVIMO.

T. Wallovitch,
4 25I4 S. 28th. St., < 

Philadelphia, Pa.
Į Z/*- r' * ...... : ..

Asz Stanislava Žiromiene po 
tėvais
kriti •savo 'tikro brolio Antano 
Masandukri, paęjua isz Kauno( 
Red. Szauliu fniesto, 1 Gmetn 
kaįp Amerike, f pirmiau gyveno

ftik joms reik paminėti, arba ir 
nę, — ba ir’ teip pataikysi 
joms in norą. (Pasididžiuoda
mas):

—: Na, ir ka? Žiūrėk, kaip 
esi gerbiamas, koki gera var-: 
da turi!

O jeigu kada nori su mer-
• A 1 . tai

Juriu Taradaika my)eti.
Asz ant bobos jaunos ne

paisau,
Savo girnoms raszau,

Ęa. jaigų.bpba ant sprandų 
tupėtu,

ŽmoguiJn lųekur kojos isz-

• Įginoms pasivaikszczidti, tai
* ■ ’ ta ta k ' ta A X ta ' ta . ta ta ta -*

Asz ant bobos jaunos ne-

kelti negalėtu. 
Nežinau, po nogiu,

nę, — bą ir teip pataikysi

• Na, ir ka? Žiūrėk, kaip

Daug yra tokiu neiszmanelių, jyaiks^ėzjpji, jciųk nori... Je^i da
Jog mano meisteri paradai-Rrta wwretu arbii nemylėtu; 

ka vadina ‘ |W reikia nueiti m namus, o 
Lyg jojo pravardes nežino/ 'U18'"^11*11^1 .degtines', ar 

Įkęge, ąląną užfundyt — daug 
nereik, tik teip viena karta, J. B ILV l Į.7 I * ' . < * v, ♦ .

Ba mono vardas po Ameri- |»«truK - fla, >r.■J*™™*;,™*: 
ka garsingas, 
žmonių meilingas,

Bet jisai isz to džiaugėsi 
Ir net puszinasi.

i

Įkęge alaus užfundyt — daug
tik teip viena karta, 

J A A ta <ta h' a

Ir del visu
Ir kožnas mano' darba pri

sisavintu, - ...
Kad tiktai tokia galva turėtu, |Pripranta.

Save mokintais stato, 
O kvailumo savo nemato. 
Ir ant galo tas pasidarys,

giuos tėvai atiduoda duteri 
tau ant valios. Da. ir priprati
ną, jei katra nenor su tavim
užsidėt. Gauna in kaili ir teip

Į O koks gerumas tu karezem- 
■ ninku senam krajuje, arba 

Amerike tu saliuneziku!
Jog Dievas suvis jiems'pro-

tus sumaiszys, r - - -
Aliejus isz jnmpu baigiu ii- “s« t»rui.draugu,, ka su manim, 

degtį, [kartų vaikszczioja ir goki jie

Jie

nesjgailek .pinigu. O vol, kiek
4.XI auka | . g w J t 1 1 • ••

degti, Įkartų vaikszczioja ir goki jie
Na tures tada, ka veikti. / geįl Xpaez po podei.

Asz vis isz loiątru varau, L Kaip jautiesi laimingu, snn-

Masundukaite

' f X

nniesv- Aptieka Mahanoy City, PA, B 9 IL. A š v i 11 < * a ta •*

1 Gmetn

geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu* lenku ir ki-
tokiu ateiviu o nesiranda Life-

Rochester N. Y. Jeigu kfts žino 
miręs* 
to 25’

apie ji ar jis-givn’s-; hr
m a 1 On ek i f e a ts i szau k t'

Stimislava. Žiroiiiene,
' . 520 W. Wnte.r St. '

' ‘ Shenandoah, Pa.

paieszkau

K levin-

iuviszkos apliekos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti' ir dalyti giara bizni. Galima 
ir nupirkti narna ktiriamė ran
dasi szi aptieka. Affle dati'giatts 
atsiszaukite in ““ 
sa.

ti ir dalyti ginta bizni. Galima
• • Vi J A " W 't * >* • J*

Saules’’ of i- 
■■ ■ (t. f.)

. /• • r ■ 1 -

R. JN4.S. JP.
.. JN

Europa
Kas dvi savaites ant “O” laivu

NEW YORK—HAMBURG
SUSTOJA TEIGPI PRIE, ,,-

Cherbourg ir Southampton 
orbita . 
OROPESA 
ORDUNA .

Asz Elzbieta Rekliane po tė
vais Veliozkiute, 
brolio Piuszio Veliczkos, paei
na isz Suvalkų Red., 
kalnio Kaimo (inksziu) Sosna-
vos para. Praszian atsiszaukt 
arba žinantieji apie ji meldžiu 
praneszt to 28

Elzbieta Veliczkiute, 
141 Metropolitan Avc 

Brooklyn N. Y. 
...... .

Pajieszkau savo brolio Mo
tiejaus Žuko, paeina i*z Margu

. 21 M0JAU8 
. . 4 JUNIAUS1 
.. 18,JUNUUfc 7 

1,.2 ir 3 k les os pasažlerlai 
Pulki vigada del 8 kietos 

paaažierin*
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

20 BROADWAY 
Arba1 pas’ bile koki agent*.

| Kaip jautiesi laimingu, sun
ku ir iszpasakoti.

, Į Bet -kai-kada neužtenka ki- 
Ale tai niekis, Smi

Žingsnio dyflelio nedarau, 

Tai da. sau bledc paąidaryczę, | speniu j
Bet kaip galiu, . . v

Žengiu geru keliu, vnfgnu ir užtenka. 
In szalis nesidairau, Be.1 k“8 «ftli ta la>mc "Pr0-, 

kuoti? Nieks! Da koks pusgal- 
O kada paneziakas padžiausiu,|vis s,lko: “Apszvietime lai- 

Norint tada garbe gausiu, 
Ba ne vienas pasak is, 

Kaip apie mane atsimins, 
Amžina atsilsi, daug gero 8O-) Lai-me! Tai asz pasa-j 

, kyšiu apie ta ju laime. .
Kur ta ju laime? Asz nema^ 

.4tau. Jie tik nelaime tuė tain!

Ba kad dydęli žingsni darycze

• kum padirbu, mažiau bąlibnes

Kaimo, Kudręuu Valžė^, Sei
nų Apskr., pąskiaflsia gyveno 
Shenandoah, Pa.? Kas apie M XEW YORK

i

Savo privaloma pildau, < <
Reik szviestis, reik cze-

vis sako:
ųie.”
dyt pinigus, jai girdi, didžiau-* 
šia laime, (karėžiai nusiszpy- \ ir' • a rr> •

; kyšiu apie ta ju laime.
Prasižengėlius nuolat baro. 4 /
Ir du pomnika pastatys, ‘ tom Jie tik nelaime tm1 tam 
Augszta, lyg debesiu, jog|apszvmUmpir kad.gailisi pini- 

visi ihatis,
Ir da ant virszaus manė 

pastątis. •. . , ,
Tiek to, asz garbės hojeszkaU/P10^ aht burdo kurtais nelaL

padare,

Ir da pomnika -pastatys,

Tiktai teip, vot sau sakau, 
Kad žmonelei juoką turėtu,
O prietelei mano spjaudytu, 

Ir sakytu: 
Tai ka jam padaryti

praneš gaus $5 atlyginimo 
to 24

Žiūrėkit, poųios gaspadu 

. bosiąi jiems ir ne toki geri. Ju

|gu‘ .’
allies ju visai nemyli, burding

ko. Ir da.sako, kad laimingiI 
Kvailiai ir ganą. Jei kur. ių 
priima, .tai laiko kaip szutii: 
nužiūri, lead jam butu gbrai>

Kvailiai ir ganą.

nežiūri, kad jam butu g^rai 
padaro . viską teip,. kad bile1 

a ♦ 1 i > • • a > * VU ■
Į

už burda, kaip asz. Bet kada

aukHO mainau, -nes kitaip -atsitinku, 
girkite pūtis be agentu, per geru 
žmonių pataliniu, kur mes mi • tjnria- 
8 tom a kartu susledijdi gyvensim ir 

lpo tam ne sakysit kad agentas apga
vo ant tukstanezio doleriii ar ’ dąu- 
gaiu. Sz. Antano‘ draugyste turi tam 
tyksljLll; paskirus. komisija ’ kur • tams- 
j 
Hki’iuti^od lt dykai. Norėdami >dau- 
i
Draugystei <adminUtnaeHos
M” lltainvt

j Chl

Ne jam burnos uždaryti, 
Bus gana,

Ba jau baigiu savo vieta!

. ........ir varo Įauk isz burdo. O kiek
ĮKAITYKITE 1<WULE’?

.■ n
Kiliuli Užmokėjltno pinigu'ligonis- į

tik atmesta.?O jie ir tiek moka
,1

pasitaiko kitas toks, kaip asz,
tai tokius szviesuolitts, žiurok,

T

Anfanąs Žukas, 
Malųney Ave., Box 33

£ I . . ',

' k •

Pajeszkau mano dėde Tedtoka

tj j(‘ždo, Pusią lota, Volos., Le n 
Icavogipriri 
kala, jei kas 
įzių įprriųėsz

1 ' Jdhgs Plurto,
'• < " * į < < ’ A* O t . . . .♦ ’ ‘ »

u
* *

J

? Jhi.jBois, Pa.
i U A » *■. ’ '

Plura, ( jjaeinų isz Panevėžio
Yi 

pa, tf ii r iii Sį vtimti ye i - 
kas pino apie ji mel- 
oėszr.b

i

Pirmutine Lietuviai!
BANKA

kala, jėi kas žino aplė (ji lįel- 
įĮzių fpraųeszi. . , 1
’ : Jonas Plųra,

;1 įox. 62, Girard, Ohio 
■ .. .. '

. ii , ♦ *.j 1 A 4 ' I

Asz J ieva Kiėriehe po1 teVnis 
Alenskiute, pajie.*zkai ]>us».s<?- 
sęriu MikaŠe ir Mariuką teipgi 
Jtįozri ’A)ėnsfcu pąeinąno^iu isy. 
Rriinanųvė, Kronos t|)ara. Tėip; 
gi Katre, Męytika ir Mįigde

šeriu Mikase ir Mariuką teipgi

RamUnųvd', 'Kronos jpara. Teip7

bžiddfiųtes isz ’’Gircisžku, Ru
daminos para., Juozas Alens-

Slunczia pfategua in viso daili 
pasaulio. Parduoda Laivakortės 
■ant geriausiu Linijų, ui kompani
jos prekes. Priima piningus dll 
Baugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu Ir 
Notarlaliszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Taszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka -esanti 
po didelis kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
ęu kuria atliekant reikalus nėm 
jokios baimes. Raižykite ant 
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsekime:

Joseph G. Bogden, 
Banker A Alderman.

P. B. I4c..,U».
Cur. W. E<mg Ave. AB. Mnta St.

DuBois.Pa.

kas ir Jieva Alenskiute isz Pa
sūdomu, Punsko para, 
kas žino ųpiefc juos, 
praneszt.

Jieva Kieriene,
338 Maple St. Mt. Carmel Pa.

de ig u 
meldžiu 
(to 26.)

f

b'■i * ’t ’It"** » * *

ant Jokiu iszvanfla viskių 
priekabiu mus misiukes, to
sios geros gaspadines? Atbri 
ir patis birdiiigbųsiai? Ka.aSz, 
arba kitas toks geras bode

ta . a « . _

meta.! Net juokai, koki jieĮe-

•u■' 4- ■ V t . v ■ 11
| Knygele Draugystėms de!

" t
6ėb.

M&

a* i •

>■ ■ ?•
• . * L ,

tomu perkant, teisintai jmtėffthtis' be'/ ''flCV-ITU .Knygele Draugyatėmfl 

tn Buatrihkhnu.gaius . Intormacijofi krelpkites
, f l ’■ • / ■J'1. ’

KMri«v|aus nog < sudėtu pinigu 
___ _______ t H?. * -"4<i1 'lV< (R 

W. D. ROCZKAUSKĄS-C1O., 
* • y I , <____ fgg A, rf .a.hT/>ar « Hvfaia ‘

ir patis birdiiigbųsiai? Kausz,

padaro, tai vis ant ju beda nu-

laimingi L Jei katras nesusi - 
li/nrt -vin miuuIyci lu'k ritn<^v\n J tta/s

Paieszkau Joną Šankaus, paeina isz 
Suvalkų Red., VUkaviszkio Apskr., OS- 
klniu Gmlno, :18 metu (atgal gyveno 
P|ttBton, Pa. Jisai,mažo ūgio, dideliu 
aklu, rudo veido, amžiaus 70. .Tegul 
atsiszaukia nes jam liko dideli turtai.

MIS8 AD. SANKtlTĘ,

•Merginu balberfu ssapaa.
Uniojs prekes tiktai. I*ra- . 
szom. Teipgi iszmokiname l 

vyrus .ir merginas balbe-T 
riautl. Neužmlrszklto nu-i« 
maro..Netoli Union R. B.-*

W. JfoMotafts.,..
rtadlM.
♦" * * 

I <
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Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA 

<•
Didele kaucija atidėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pralutl. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą,
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportua keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
šykite apie kalnas o gausito 
teisinga atsaklma. Adresavokllo:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

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

Žinios Vietines
— Nedėlios nakti prasidėjo 

Oras gana jaupavasaris, 
sziltas.

lia.
..."

Parduodu laivakortes

□watau

Capitol Stock $125,000.*!
8<rplua A Profits S KO.OCO^i

*———F—1

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dodam pHe jusu piningu 1-mi 
diena Sausio Ir Liepos Dieno
tuose, nepaisant’ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mžas ar didelis

Bankas adams nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai popiet. Subato 
mis 9 ryte lig J? vai.

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prea.
J. Ę. FERGUSON. Kaslerlas.

Dydeji ir Szventa Nede-

,zia
Ket vergas,' Didysis

ir Subata.
Lictuviszkas

sanvnite pripuola 
Petnyczia

Indepen
dent Klubas parengi* puiku po
kyliu ant Norkevicziaus sales 
19 Apriliaus,. ant kurio sveczei 
bus užprnszomi 

[mus. Bus tai vienas 
pasilinksminiinu.

anglies 
kasiklosia, likos už- 
19 metu

per užkvieti- 
isz pui-Į mus.

, kiaušiu
Per nupuolimą 

Trentono 
musztas 
driaus Drniio. 
sibuvo Panedeli

— Ana diena lankėsi Ma-

I m

. sūnūs An- 
Laidotuves at- 

rvta.

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

SHENANDOAH, PA.

— Martinas Juodeszka, ku
ris serga rumatizmu, iszvažia- 
vo gidintis in Mount Clemens, 
Mich.

Praejta soreda nemažai 
nuaistebejo radia 

rabeje pri<»
gyventojai

moterių 
424 West 
Kada

g.
negyva 
namo 
ežios.
ir padare sliectva, persitikrino 
jog tai yra.
na ra vieži ene.
ga isžszoko 
vietos užsimusze, 
saugot nuo girto 
mane, jo

Badtii
jas namon girtas 
nuo moteres 
mo. Motoro 
pinigu už ka aplaiko keliolika

g
Popler nli- 

palicije pribuvo

Konstancije Dav- 
Badai nelaimin- 
per įauga ir ant 

idant apsi
ima gino vyro, nes 

ja ja. ketino nmszti. 
Davnaraviezius ate- 

pa reikalavo 
pinigu ant geri
no norėjo duoti

<r

Hanojui pas pažinstamus poni huniszcziu nuo Stasio. Motei o
J ieva Kieriene isz Mount Car- 
mel. Prie* tos progos atlanko ir 

i red \ st a.
— Nekuriuos

blogai pradėjo dirbti,

ant

. -  1-     -1 —•»*. 1 . - I «***»•-

ANT ATMINTIES
A. A. Irenos BoczkaUskiutes.

/ .k

lt"
O 1 »-**--*-

■

Jei szijyn pasauli vartosime milijonais 
p ... ’- * * • • ‘ ’
Bet motina ir teva>s.puąukuutu gyvastį ir deimantus
Dydžiausius turtus turėsim ir busim ponais,

*

Lietuvos Prekyfcos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI . "

Kad ižgialbet nuo nelabos mirties milemus Valktis. 
Bet mirtis nežiūri ar senas ar jaunas, 
Kn Dievas paskyrė, atejna ir pas save ymas 
Puikiausius žiedelius, kaip tomistu dukrele, 
Atėjo nuskynė, kaipMojaus kvietkele. 
Dirbo jiji del labo kitu ir ligoje prižurinejo, 
Visur kur tik galėjo palengvinimą davinėjo, 
Ligonbuteje darbas sunkus ir ilgas buvo, 

Pakol pati ant mirsztanczio patalo nesugriuvo! 
Nusiramink’ motyn ir In nuliūdęs teveli, 
Kad Visagalis atskyrė nuo jus milema dukrele 
Jis nepaėmė josios nuo kokio tai lobio, 
Bet atskyri* meilei nuo gymdytoju globia. 
Turėkite vilti Dievuje, brangus nuliudia tevelei, 
Jog anapus grabo sutiks Karalyste Dangaus jus dukrele, 
Lai ilsys milema Irena szventoj žemele.

> 
1

X

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LKEPOJUJ
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE

■ kuogroieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo 
AGENTŪRA NEWARKE. i ' 
dek pinigus L. P. P. IJankan.

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.

X. ♦

♦

Kol žemas auksino* kursas, 
Ten gausi

4

3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 
priima ir informacijas apie 

I susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
I M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

Pinigus pasiunti imli

Dievo suramink Boczkausku szeimynele.
To isz szirdies vėlina ir su jusu gailesio dalinasi 

B. N asu ta v i ežiom*
East Hamilton; N. Y.

nubėgo ant virszaus o vyras . 
paskui, o kada dabėgo lyg pas
toges, iszszoko per Įauga, nes 
mane, jog vyras bego paskui 
ja ja. Stasis ne jnane vytis pas
kui paezia 
lova ir užmigo ir nieko neži
nojo pakol ne innesze žmonis 
jojo negyva prisiegelia. 
vela kalba, jo 
iszmete moterį a 
po tam atsigulė, 
tolimesnia. sliectva. 
vieziene turėjo 
amžiaus ir paliko maža kudy- 
ki.

i Puse Prekes Pardavimas
1

s

A. A. Irena, duktė redaklo
* *4 t

J

Misericorženge* in ligonbutekasikius jau 
teipgi 

įkas dien buna daug darbinin- 
įku atstatyti nuo darbu.
Sera n t us visos 

įmyn kompanijos 
(uždarytos ir nepradės dirbti 

darbininkai 
už mažesnes

X’isokiu kvietku ant Ve- 
Keuscber 

2t.

5

kolei
i

■dirbti

gausite

ti kini atsigulė in
diadtbspital Filadelfijoj lavin

J

kasi k los 
I i kos

Apie 
der

višai
£T

nepristns 
mokosi is.

Kiti
Ibivnaraviezius 

po r Įauga ir 
Palicijo daro 

Davnara-
apie 27 metus

tis ant 
(norses).
1921 ketino 
mingai mokslą 
nesulaukė i

dažiuretojos 
Gegužio 

užbaigti 
s

ligoniu 
menesiju.

pasek
ti garbe, bet

Moterems Siutai, Kailinei, 
Kotai ir Andarokai.

Į DAKTARAS W. BURKE
j LIETUTIS
f 418 W, Market St. Pottsville

-

i Su visoms ligoms priima, nuo (
* valandos Iki 10 valmida įsa ryto, 1 
[ 1 Iki 8 yni popiet C Iki 8 vakare. <

dyku gausite* y
; 215 W. (’cnt re Si.
j — Ka tik
Yorko, kur prisipirkau visokiu 

hlailiu daigiu 
■ imi.
eziakii

Priimu už

pas

grvzau iszr* A OW

del Iszsiux ineji- 
Tcipgi nauju mados Paa

vi šokiuose k oi ori lose.
akymus del viso- 

gyvu ir padirbtu
ant Velykų, pas:

Kefowich,

I

kili

(t.f.)

Daktaras Juozas J. Austrą 
Lietuvis

D u v n uit Daktaras Karlamcaeje. 
GIDO VISOKIAS LIGAS

• * ---------- ------- r . _ ,
Priima ligonius lig 10 valanda ryte.J | 

12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakaro 
Telefonas—Bell 359 R.

113 E. Coal St. Shenandoah

W. TRASKAUSKAS 
L1ETUVISZKA3 GRABORIUS.

' *.* r
į ;

PIRMUTINES. LICTUVISZKAS 
QRABORIUS MA PANO Y CITY. PA 
Laidoja kunus nemirusiu, Pasamdi 
automobUius, rlglnus Ir vežimus de 
laldotuvlu, krlksztinlu, voselllju, pasl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir ti 
520 W. Centre 8L Mahanoy City, P*

VALGYKIT GEORGES

f f

K virt ku

Jennie
129 \V. Centre St.

$35 in metus
iKožnas kuris pirks 
musu 
irias dar galima
veik $465.1)0. Gauna proc(*nta 

kas keturis
K lauskitc 

[apie szita pas bile koki musu 
[darbininką, jie yra musu agen 
tai ir iszaiszkins jumis apie 

| viską.
I Pennsylvnnin Power & Light Co. 

Pramone kurios reikalingumas 
yra pastovus.

o
i Preferred Stock’o 
dar g pirkti

Szsrus 
ku- 

už be

Lietuvoje 
gydosigia use 

žolėms ir buvo

žmonis dau- 
sza k nelems ir

Tujusveiki.
paežiu szaknelin ir žolių gau-

Kaznna,
pa ta rimą kaip

site pas 
viAame duos 
užlaikvti savo sveikata.

kuris jums

DuBois,Pą. — Szimct, musu 
Lietuviu Szv. Juozapo parapi- 

trampa gave-

riaus Saules F. W. ir Ceci-

kibai

už szitas Szeras
i menesius po $8.7."). 
t

iszaiszkins

Power
I
I
I
i Pennsylvania Power & Light Co. In
is esi men t Dept.

Xth & Hamilton Sts. Allentown. Pa. 
Send mo free IllUHtrated booklet and 
more information about your Piefcr- 
red Stock.

Name

Street

Ice Cream ir Kendesj
❖ ❖ ❖ <i

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES J
24 W. Centro Street. <

Kazis Rėklaitis
Lictuviszkas Graborius

laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelbinlnke 
motore. Prieinamos prekes.

51G W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite suczedintl $3.00 

ant poros czeveryku, tai parsi
traukite musu kataloga.
The Waterbury Mail Order 

Corporation,
502 8. WILSON STREET.

WATERBURY, CONN.
%

Nepamlrszklto nusipirkti szera 
szios kompanijos. Da galima

I*

eny

r

JUODSNUKIS
e

STASIS
Lictuviszkas Kriauczius

siutus ir over- 
pagal naujausia mada. 

Turu visokiu nauju sempeliu 
ant pavasario ir vasarios ir 
yra isz ko pasirinkti. Teipgl 
taiso, iszvalo ir iszprosina 
vyru ir motoru rublis. Darbas 
yra geras ir užtikrintas. Prekes 
prieinamos.

mO UJflcit. Clpnt.rfi Št.

Siuva visokius 
kotus

iszvalo ir

jo, tarsi
pasidarė;

bažnytėlėje visokį invai- 
iszkilm ingos 

pamaldos. Seredomis ir petny- 
eziomis yra g 
Seredoje gieda

ne 
musu 
rūmai;

t

vis kas savaite

visokios

pėda mos stacijos: 
jaunuomenes 

choras, o jietnyczioipis didžiu
lis choras keturiais vioszriais 
balsiais. Nedeliomįs iszkilmin- 
gai giedama graudus verksmai 
prie instatymo Szv. Sakramen
to. Pamaldose bažnvtele veik 
vis buna arti pilnio žmonių, o 
kaip kada net. in sėdynės ne
telpa susėsti. Graudžius Verks
mus neapsakomai gražiai gie
da miszriais balsais.

Tarpe Antros ir treczios ga
vėnios nedeliopį, musu bažny
tėlėje buvo laikomos szvontos 
misijos. Misijas davė Tėvas 
Pranciszkus H T instatymo.

Misijos didžiai pasekmingai 
pavyko; tose dienose virsizaus 
1500 szv. komuniju tapo priim
tu. Ant pamokslu 
bažnytėlė buvo kupina klausy
toju; didžiuma atszaleliu atsi
vertė.

Tėvas Praciszkus, tai musu 
paežiu klebonas Gerb. Kun. M.

Nustebino 
su 

garsiai ir kilnios

J. Urbonas.
parapijomis.

visuomet

VISUS 

savo tokeis 
minties pa

mokslais. Brangu Dubojiecziai 
turi kleboną.

Žmones dabar po szv. misi
jų, tai,tarsi kaip szventi.

Parapijos reikalai
sėkmingai; ruosziasi prie nau
jos bažnyczios statymo. O pasa

gai ir parapijine mokyk-

eina pa-

kui, g ‘ 
la pradės rengti.

Darbai tai taip, 
truputi nepagerojo, 
vis mažinusi.

kaip nei
tarsi dar
Žiogelis.

KUUSUI NUPUOLUS
geriausia proga daug 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negaL lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraftzais priėmėju pinigu.

Laivakorczlu agentūra in 
Llcpoju, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lietuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order.
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokite szitelp:

P. MIKO L AINIS,
58 Hudson Ave^*

Brooklyn, If. Y.

Tai

°'" • *• .»■>....... . >
tosios dienos, mir-|g 

dama 1.5 Vasario 
laidota 19 diena ;uit lietuvisz-[ 
ku kapiniu su bažnytinėms 
pamaldoms ant kuriu dalyba-i 
vo daugelis žmonių, isz visu 
aplinkiniu, 
mo mokslo 
josi grabe, 
pribuvo isz 
teikdamos jai

su

1

y 

ir buvo pa

X-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines, 
Skribeles ir Kepures.

j
4
4
ižinomu,

Garbe užbaigiu 
plaike kada silse- 

nes josios drauges 
Filadelfijos im 

auksini žiedą 
ant ženklo užbaigimo mokslo, 
Diploma aplaikys Mojaus me
nesi, nes krėslas ant kurio ke- 

sedęti •bu# • iszpuoszta?? 
gailės ženklu ir tuszczias.

; ceromonijosia, 
nes butu tai per 
szi rd i es 
del visu.--

ti no

a

g

lijos Boczkausku, gimė 28 Va- vai 'Pedalybaus
<ario, 1901 mete Mahanoy City 
užbaigė Ilioli
School ir tris 'metai adgh'l im

pasekmingai

Te

gailingas ir
skaU3mingi|.s?,. xe/riiijs

jum".

jpraam vtCTtxwrrr^r1!'"

Vaikams Siutai, Overkptai, 
Sveterei ir Marszkinei.

ž Visokiu Panczaku
ž • I 1 •

Szkarpetku ;i ir
už labai numažintas prekes.

. ■ ................... ............... .. .................................................

’ GUINAN*
g MAHANOY CITY, SHENANDOAH,J MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL.

r . .... ...... ............. .... i ■« ,   T    ■       "»—y *irį«.............. ..

r'
X

X
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a
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Kad gyvenimas butu užganėdi
nantis reike teisingai pradėti

Lietuve netiria is Cleveland ra'so: 
Kad j i; neturėjo visai pieno nei 

vieiwn: sav-cį1 kūdikiui, bet pagal 
ji išaugino

a

daktaro patarimo, 
juos visus ant

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Ir toliaiis sako:
kūdikiai yra laimėje dovanos

THE BORDEN COMPANY
Borden Building- New York
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UKad visi 4 jos 
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IszRirpk szi kuponą dabar, ir prisiusi; sziandien

kuri paaiszkins, kaip užlai-
*5:

ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVE? 
k vii kūdiki sveiku. Taipgi gausi mai
tinimo instrukcijas jusu kalboje.
Vardas ... -.... ......... . -............. ..................
Adresas......................... ..............................
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Daktaras KOLE R y r* vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jlftal mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
82 metus invalrlas Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
nia! pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invalrlas ilgas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 
tiszkal, per Ulszkus asz negydau. Dr, Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lenkls^kai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedaliomis 9 iki 2 popiet.

— wn ana pflnn Ave. Pittsburgh. Pa.

7

paeinanczlas nuo neczyetumo kraujo. Atsiszauklte ypa-
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AMERICAN
Tiesus kelias isž New Yorko in Hamburgą . . /............. .• L . ,fJ . . „ f ’ ’v, F

k

>

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rubinu.
Naujas laivas “Minnekahda" iszplauks 31 Morcziaus

(Tiktai treczia klesa)
Didelis laivas “Manchuria” iszplauks 14 Aprilaus.
Didelis laivas “Mongolia”
Treczia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00
Treczia klasą isz New Yorko in Eidkunus $130.00

Treczios klasosf pasažieriai gauna valgi didelam valgomu

iszplauks 28 Aprilaus

kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku. 
Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York 

arba pas vietinius agentus.
£11 f i
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BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
42 B ROAD WAV i*___________ •________ NEW YORK, N V
TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
Per DIBAVA arba HAMUŪRGA — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
BAL. 27 
GEG. 11

KOVO 30
’ BAL. 13

“ESTONIA”
“POLONIA”

“POLONIA” KOVO 30 |
“LITUANIA” BAL. 13 Į
Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams.

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

Sztai Koki Prieteli Turile-
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jpmis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. ' '

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecrial Ir 
pažinstami?

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name. 
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir patinstama kad dėtu tavo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Saite 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbotL 
MERCHANTS BANKING TRUST CO..

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Trea.

I

D. M. Graham, Prea.
J, H. Garrahan, Attorney W.F, Rynkewica

T. G Hnrn<hr

D. F. Guinan, Treat, 
A. Danisewios M. Gavai*

P. O Panlnn




