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ISZ AMERIKOS

- E. Seli- 
automobi-

Tėvas užmusze savo kudyki 
automobilium.

Columbus, Ohio, 
ger, važiuodamas
liuin isz garažo, pataiko in sto
vinti savo dvieju metu dukre
le, kuri lauke ant tėvo idant ja
ja pavažinėtu. Isz priežasties 
tosios nelaimes tėvai kudykio 
apsirgo.

Kabojo ant virvutes puse 
valandos.
Wis
ne pinigu ir rupin- 

gales iszmaityti 
; Lan- 

užbaigti savo 
per pasikorimą, 

bet ne ilgai kabojo ant

Racine, 
mas darbo 
darnusis kuom 
savo 
dorses 
visus ergelius

Net u red a-

jr

szeimynelia, Franas 
nutarė

bet ne ilgai kabojo ant virvu
tes, nes jin pati užtiko iii laika 
ir nupjovė. Pati Landerso ne
sulaukdama vyro, pradėjo jesz- 
koti ir ant galo surado ji ka
banti visztinyczioje ir nukirto 

nugabeno 
in ligoniui t i kur likos atgaivin
tas ir pasveiks.

Ijandersas sako, jog 
nevelina pasikart, 
baisiausioji mirtis, 
kentėjo kabodamas ant virvu
tes, tai negali to apsakyti. Bu
vo tai tikros pekliszkos kan- 
kes. Daugiau nemano kartis.

virvutia, o F ra na

niekam 
ii(‘s tai vra 
Kiek jisai

Pekszczias ejna isz Bostono in 
Los Angeles, Kalifornija.

rr

tikros

Pabėgo su burdingierium; abu
du uždaryti kalėjime.

Milwaukee, Wifi. — Maro 
paliego

, Wis.
Kesmeriene, 35 metu, 
su savo burdingierium Vasilu 
Fed of u isz Chicagos ir apsi gy
veno czionais, paymdanii Kės- 
merio tris vaikus ir 2000 dole
rius. Vyras dažinojo kur, ne- 

apsigyveno, pri- 
ezonais, 

ir abudu

Vvrus 
•r 

la>ba bobelka 
buvo in 
du 
nuteisti, motore ant vieno me
to o Fedoras ant trijų metu in 
kalėjimu.

Kada sudže užklau 
butu geriau 

ryžtu pas savo 
atsake, kad ne nori gvventi su 
vyru, nes burdingieris su jaja 
geriau pasielginejo ne kaip jo
sios vyras. Vaikus atiduota iu 
priglaudus namus. Mare tikysl 
pagimdyti 
szia sanvaitia, 
Vaši liūs.

innesze skun- 
pabėgėliai likos

ar ne
<r

se Mares, 
idant su

vyra, motore

kudvki
kurio tėvu vra

ketvirta

Net sn-

ant užmeti-

Sugraudino sudžia bet ne ant 
ilgio.

Hammond, Ind. 
dže ir visi advokatai apsiverk© 
kada naszle Katre Szekos pra
liejo iszsiteisinet
nejimo buk jiji dirbo munszai- 
ne ne del pelno tiktai idant isz- 
inaitwt savo keliolika vaiku 
idant ne mirtų nuo bado. Na ir 
moterelia butu paleido, bet ka
da advokatas 
buk motore turi 
suvirszum du tukstanezius do
leriu banke, žaibiniu staigumu 
tasai susigraudintas persimai
no, o sudže toip užpyko, jog 
moterelia nusiuntė in kalėjimu 
ant trijų menesiu.
Banditai nužudo moteria, bal

sei sumusze josios vyra. .
Greensburg, Pa. — Alena 

Braitkeyicziene, 72 metu senu
mo likos nužudyta, o josios se
nyvas vyras likęs baisei su- 
musztas per vagius, kurie ate- 
ja in juju narna, ant farmos 
dvi mylės nuo czionais, apvo 
darni narna ir prasisalino.

Vagis ate ja in narna pareika
lavo pinigu; be jokio žodžio 
kirto Alepai per galva su pa
galiu užmuszdami jaja ant vie
tos, po tam baisei apmusze jo-

savo

lavo pinigu;

pasakė Budžiui, 
susiczedintiB

Pa.

CT*o

Pamoszius 
neturėdamas pinigu 

atlankyti

Boston, Mass. —
Harney
bet geisdamas
draugus su kiipais radosi Ffan- 
cijoi laike kares, nutarė juos 
atlankyti ant seimo Kansas Ci
ty ir tame tyksle iszsirenge in 
ilga kelione pekszczias.
tos progos atlanko savo drau
gus ir Los Angeles, Kaliforni- 
joi.

Linksmas miestelis be kalėji
mo ir bažnyczios.

savo

Prie

Walcott, Iowa. — Czionaiti- 
nis miestelis,'kuris pagal skait
lį gyventoju, yra vienas isz 
turtingiausiu ir linksmiausiu, 
kuriame nesiranda kalėjimo no 
bažnyczios, žmonis gyvena do
rai, linksminasi szventadie- 
niais ir

vra
ir linksmiausiu

linksminasi
nesiranda pusgalviu 

kurie užvestu ant ju.iu “moli
nųjų tiesu.“ 
miestelio kalba: • 

“Mes visi esame 
niai savo nuomones

ant juju 
Burmistras tojo 

/
valnama- 
ir esamo 

gerais amerikonais, kunigu ne
turime idant mums paliepiuc- 
tu ka turime o ka neturime 
daryti, nes turime patis protą 
ir žinome kaip turime-gyventi. 
Gyventojai pildo bažnyczios ir 
valdžios pęisakimus geriau ne
kaip kituosią 
Szventadieniais 
tojai lankosi 
kiu ir kitokiu 
mu. Jaigu-kas geidže susivin- 
cziavot tai Jcuniga pargabena 
isz kitur arba važiuoje in kita 

Nors musu miestelijo 
randasi tiktai 384 gyventoja^ 

liaukoje

miestuosia.
musu gyven

ant teatru, szo-
pasilinksmini-

miestą.

turi sutaupinta 
pusantro milijono doleriu. Tu
rime gera mokslinia del musu 
vaiku kurioje gauna geresni 
mokslą ne kaip dydeliam mies
te.

bet
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200 konfiskuotu automobiliu 
bus parduota.

Philadelphia. — Valdže to
mis dienomis parduos du szim- 
tus autdmobiliu kuriuos koin 
tinkavo nuo liutlegejiu kurie 
pardavinųja munszaino. Auto' 

visokio padirbL 
mo, nuo mažiausio forduko 
lyg brangiausio. Tuosius au
tomobilius palicije konfiskavo 
visosia dalisia Ponpsylvftnijos.
Buvusieje burdingieriai nužu- f i ' ___ _ ji _ L • ‘

mobilei yra
nuo

de savo gaspadori.
Detroit, Mich. — Kada Fili- 

pas Naga j 51 metu, jojo pati ir 
trisivaikai gulėjo, kas tekis in- 
sigavo in narna po No. 2^30 

nužudyd'.unas Na
ga ja su szmotu geležies. Ham- 
tramko palicije aresztavojo du 
buvusius burdihgierius Kazi
miera Kūliką ir Filipa Rupay, 

__ i pas Naga jauni 
Kokia buvo priežastis 

gaspndoriaus,

in narna 
Lebman uli,,

k u Vie radosi 
burdo.
nužudinimo 
tai da slieetva neisztirincjo.
Suėmė ramogonka ir dirbėjus 

munszaines.
Pottstown, 

padare ablava 
Frano Norvilsko 
tavojo draugo 
Ona

PalicijePa. — 
ant fermerio 

kuri aresz- 
su jojo seseria 

Servas i eno už dirbimą 
munszaines. Abudu likos pas
tatyti po 500 kaucijos lyg

Palicije rado paskuos 
dydele s<imogonku> ir daugeli 
munszaines. Juju kaiminaš Mi
kola ' Czase, iždave
dirbėjus sztopo Už kuri mokė-

mui.
teis

policija)
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KADA MARSZALKAS FOCHAS PRIBUVO IN SUV. VALSTIJES.♦

garsingo marszalko Focho isz Franci jos kuri<>'

padovanojo jam
pasveikino ge- 

puikia
PricmiimiH. Now Yprke 

nerolas Pershingas. Kady. Fochafi pribuvo iii Filądęlfijo miestas 
szoble. Fochas dalibaus nusiginklavimo konferencijoi Washingtone.
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ISZ LietUVOS IszLietuviszku KaimeliuISZ VISU SZALIU
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, Eksplozijc Vokietijoi užmu- 
' sze 22 žmonis.

Mayence. —- Dvideszimts du 
žmonis likos Užinusztais o sze- 
szesdeszimts maž dauginu su- 

dy dali oje oksplozijoi

eksplozijc
5 milijonu murkiu?

žeistais 
kuri kvlo fabriko Dotzheiine 
Prusu ošia.
padare ant

Bledęs 
2f

Told rakali tik palfcirt.
Munchen, Vokietyje., , v. Sep- 

tiniolikps metu vaikas liaus 
Veisimu lt, 
per motina už koki tai prasi
kaltimą, nutarė atkersziuti mo-

davo po $2.50 už kvorta.
Baifii Viesulą Arkapsuosia, 18 
žmonių užmuszta, 60 sužeisti. 
f Little Rock, Ark. — Dvi vie
šnios praėjo pro szi veisti pa-|'įjnrtj> apreiszke palicijai, buk 

jojo motina nužudo koki tai 
žmogų atimdatna.nuo jojo 3000 
markiu, kuna jojo užkasės že
moje artimojo namo. Palicije 
nusidavė, in namus motinos, su- 
riszoyįrir nuvedo prie menamos 

_____ 1 ndvos užkaso lavo- 
•Motero su unsistebejimn 

žiurėjo ant to visko, nesupras
dama apie ka czion ojna. Kada 
paliįijo nieko nerado, pradėjo 
vaiku karszcziau

P?1 kuris prisipažino, 
negana idant palicije motina nubaustu' 

per pakorimu už jojo nubuudi-

darydamos milžiniszkas ble- 
des, užmusze 18 žmonių o*60 
sužoido. Visi telegrafai iT tblo- 
fonai suardyti, todėl jokiu už- 
tikrinaneziu žinių negalima isz 
tonais aplaikyt. 
žmonių žuvo 
mai skelbia.

Gal daugiau 
ne kaip danoszi-1 ]iUl.

na.

VALGIS IR ODO LIGOS.

būdamas nubaustu

Girtuoklyste platinasi,
Paszventys (Jtirbarks aps.) 

— Czia prasideda girtuokliavi
mas ir visos pasienio szmugel- 

sz,alies 
, kad 

pragare esąs. Ir teip visa miela 
naktele ejna szmugelis, 
saule savo s^iinduliais neiszvai- 
ko tuja “ 
in lindynes 
juos mokinsi — nieko negelbės 
Taį pasiuke iki kaulo smagenu. 

s: greieziau nukel
ti muitines sįena ant Nemuno. 
Valdžiai vertėtu su Klaipėdos 
valdyba daryti kuodidžiausia 
kompromisą by

ninku-in orgijos.
žiūrint žrhogus pamanai

Isz

kol

nakties paukszcziu
\Tors. įr kaip tu-Unettis ir

> ?

Utica, N. Y. — Darbai ejna 
negeriausią, tiktai vieni kriau- 
czini dirba gerai.

— Po pasitraukimo isz ežio 
nais kun. P. Vanago, tai jo vie
ta užėmė gerb. kun. P. Zabela, 
kuris jau antras menesis atli
kinėja bažnytinius reikalus del
I_____ 1___

Kunigas P.

Vienu iszciti

tik nukėlus 
siena. Tai b'us sveikiau ir Val
džios ižlui pasienio g 
pagerės dora. Kiemo 
vairas — pagalvokite!

gyventoju 
rankose

• Vileiszis Kauno majoras.
Lietuvos 

Ameri
koje, prisiekusis advokatas do

rinkime

Kaunas. — Buvęs 
Respublikos Atstovas

Paprastai 
mes per riebaus 
daug mėsos vartojimo, 
mineraliszku drasku (daržo- L 

vaisiu,) arba perdaug mt[ 
liejimo Ant szesziu

odo ligos pasek- 
valgio,.

prispyri net 
buk norėjo

vi u ir 
arbatos, kavos, rukszcziu agur- 
kucziu, acto, arba net ir per
daug baltos 
pyragaįcziu, 
kukulaieziu, 
kepeniu ir kitu panasziu 
giu. , .

Žiemrieszutu sviestas 
tei]> \ rieszutai 
sveikatai. Kiauliena ir pagim
do odii bodas. Daržo vai < 
geriaus'negu bile riebumai.

duonos, pasztelu, 
taukuose keptu 

kumpio, lasziniu, 
vai

Hansas likos uždarytas ka-> 
mbnesiu tižr 

melagysta ir netesinga iuskun- 
dinm motynos.

X ' , į

Ukrajinai pliekia bplszevikams 
; kaili prie Kijevo

Viednius; Apsiriję

nas Vdeiszis, priėmė 
pasekmes Miesto Tarybos ir 
pradėjo ejti savo pareigas kai
po Kauno miesto burmistras 
(mayotas.)Jis priminėjo žmo
nes reikalais nuo 9 — 10 ry- 
fe kasdiena. •

Al iesto

) >

Ukra- 
voja boL 

.Iszevikus priesz save isz visos 
dįnio- aplinkines, artimoje Kijevo su-

, arba..... 
nepergeriausi jiniszki pa si keleliu i

Saginaw, Mich. — Musu 
mieste randasi gana skaitlin
gas buris Lietuviu visokiu pa
žiūru kataliku, bolszeviku, bež
džionių ir tokiu ka visai ne tu
ri duszios.

Nesenei susilaukėme nauja 
kunigą iri musu Szv. Jurgio 
parapije, kleboną Juozą Lipku 
isz Grhnd Rapids, kuris szimet 
iszsiszventino, o kuris darbuo- 
jesi energiszkai parapijos vei
kalais. *

Orus pas irius atszalo, o snie
go nupuolė apie keturi coliai, 
todėl ir daugelis musu Lietu-
vi u bijodami suszalt, pradėjo 
varyti munszainia, norinti keli 
jau užsimokėjo po 500 ir 7<M) 
doleriu bet uždraustos nura
mintojos nepalauna daryti 
nekurie yra teip užymti tiiom 
darbu jog užmirszo apie baž- 
nyczia if Dieva.

Meldžeme prisiunsti pas mus 
ponia Baltruvienia nes labai 
reikalinga, ba nekurios musu 
moterėlės jau teip pasileido jog 
reike pakoezioti kailius.

! O

i

III

Esame užganadyti ir gar
binam Dieva kaip kas inmano 
ir turime visame ramybia. 
Gilukninga^miestelis!

Bomba truko bažnyczioje, ke
lios ypatos sužeistos.

Meksiko City, Mex^ — Laike 
pamaldų ezionaitinioje katali
ku hHžiiyczioje, 
kuria kas tokis padėjo po alto
rium. Stovyląs Motinos Dievo 
likos visiszkai sunaikintas. 
Bažnyczioje radosi daug žmo
nių isz kuriu keliolika likos su
žeistais. Toji bažnycze randasi 

milios, kelio nuo 
priežidento Obroga- 

no, kuris tuo jaus pribuvo su 
palicije antyiotos daryti sliect-

11

plieke raudonąja armije baisoL
Asufuo, kurs mažai rieszutu Kolioliktf bolszevikiszku ęlivi- 

valgo, ir kuris beveik visai ne- riju atsidūrė net ^rie Kijevo, 
vartoja sviesto, nutarė pradėti bet no gali atsispirt karsz^

B . • B*. B • B j“ « . B bIA ^ VII M 1 J •

draugai. Bet neužilgo ant kak-1 kruvini musziai su pasikėlę 
, ir teip lįaifi;______

nustojo ’ Valgyti
puczkucriai pranyko, n i storis, pfdiepo

ziju atsidaro net prie Kijevo,

Uždaro “Liet. Bąlsa.
Kaunas. — Būrys szukau^ 

janeziu milicininku buvo aps-. 
toje kn. kanauninko butą kur

Lietuvos ^Balsas“ 
(Smetonos organo) redakcija 
ir pradėjo veržtis vidun. Kan. 
Tumui iszejus ir pareikalavus 
orderio; vyresnysis milicinin
kas sakosi jo neturįs, bet jam 
liepia sustabdyti laikraszti ir s > i f i • i riM • j

— Būrys

i

tiktai pu^e 
palociaus

truko bomba

sunaikintas.

šios vyra. Raimynai rado abu- va. Badai bombrf turėjo padėti
1— _-1! !  A  f„ J— | 1 :i- -.W—-!-! 1!1—t_!1-

randasi 4 4

czionaitimu Lietuviu.
Vappgas vado

vavo ežia lietuvius per penkis 
ineius ir buvo, mio*’ vlMD pa
gerbtas pakol buvo nepavedes 
savo virėjai vadovystes. Bet 
kada jo virėja ėmėsi parapijos 
reikalais vadovauti, tai nuo ta
da parūpi jonai pradėjo piktin
tis. Karta virėja buvo nuėjus 
ant Liberty 
kuriame g 
mynos.Lietuviu, su tikslu gau
ti daug medžiagos kunigo pa
mokslam. Moteres žinojo ja 
iszkalno sukokietis tikslais ku
nigo virėja atsilanko pas lietu
viu szeimynas. Na, ir susitarė 
trys isz moterių duoti kun. vi
rėjai užtektinai szehnvniszkos 
medžiagos. Kaip susitarė, teip 
ir padare. Virėja gavo tiek Run 
pamokslam medžiagos, kad kol 
parvilko i.n klebonija tai virė
ja buvo szlapia. Nuo to laiko, 
kunigas Vanagas mažai naudo
jo žodžiu isz Evangelijos savo 
'pamoksluose, užteko virėjos 
)>aį'nesztu. Negana buvo to, ka 
jis,.savo pamokslais arde 

(Oybo tarpe Lietuviu, bet ir per 
laikraszti “ Darbininką 
pan iek i 111 i pa Va p i j o n u 
o pats save — szvontinybem 
pridenginejo.

T ry 1 i k ta m n timer i je 
nes Balso

mio *’ viMD

gatves in narna, 
yveno keturios szei-

užteko

valgyti sviesta kaip ir kiti jo tams užklupikams, kur tęsęsi
A . . . . _ I 1 * •• **■••*' N . • "I <• i

lo pasirodo pUczkucziai 
tik grMt jis 
sviesta, 
Tas parodo, jog kūnas gali tiklmijai apleisti pozicijos prie

Leiba Trockis, soviatuį* mi- 
raudomd ar|

pastatyti sargyba. Tas ir tapo 
padaryta ties redakcija ir 
spaustuve.

redakcija

Žandaru pleszimai: 
.Kreivėnai.

tiek ymt? riebumo ir ne

Odę llg^ sergantis tur atsar
giai valgyti ir tik valgyti nau
dinga ir mintinga valgi. Neval
gyti raudonos mėsos, saldumy
nu, pnsztetu, py ragai ežiu ir 
keptu valgiu, negerti arbatos.

ginus.

py ragai ežiu

ir kavos, geriau,s pieną vartoti, 
reikia •Valgyti * daug szviožiu 
daržovių ir vaisiu, pilna grūdu 
duona, mažai rioszutu.

Ryžiai madingas valgis.
Nevalgyk sykiu 

žalias daržoves.
Mesa, arbata, 

holiaus gerymai pakelia krau 
'Li1r»ri>in?¥vKi

vaisius ir

kava ir aJko-
i!k 'ulriri‘1 vb*i

Rugsėjo 28 d. 
atjojo 13 lenku žandaru in kai
mu ir užpuolė Giaugirės gi Idau- į Dniepro upes, Bolszovikui liks 

visiszkai sumuszti, jaigu grei
tai noaplaikys pagialbos. v

■ < , I l4 ' r
• i L

Nesmagus priemimasekara- 
liaus sunaus.

Bombay, Indije.
sūnūs angliszko karaliaus at
silankė in czionąis, 
y m tas mųi sztiuga i.
boirfbu likbs numestos ant uli* 
ežiu, bot'iiiekft nesužeido. pali- 
cijo aresztavpjo daugeli ypa* 
tu. Visas krutėjimas ant uĮL 
cziu sustojo. Palicije sužoido 
keliolika žmonių, ant galo p$/|kdiu dvara/ Yrn 
-JUM t 1 ■/JTk M* ^4' Ji. w X i .. M .. ,1 1- .. ' 1Z . . t i • r> %- (r ,X 4TL 1 ^4^ 1 -1 « V 1 1
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— Kada

likos pri- 
Keliolika

girios 
sar'ga, pil. Adoma Vųlapęziu, 
kurs papiates lenkus, ępiprpegti 
in jpiria. Bet jum -bebėgantį len
kams pavyko sužeisti jo (kairią
ją ranka, nuo ko minėtas pilie
tis pąVirto. Tuomet Jgnku žan-

Minersville, Pa. — Pottsvil- 
les sude atsibuvo teismas Hen
ri k io Lisovskio isz czionais už 
nužudinima savo paczios 25 
Septemberio. Lisovskis pradė
jo plakti savo ppczia nuo 5 va
landos ir nepaliovė lyg 8 valau 
dos — kankino per tris valan
das. Pagal iiudinima kaimynu 
Radiszu, kurię adbego ant rik
smo nelaimingos moteres, ynel- 
de Lisovsk,io. jdhriL jMliai^u

paczios

%

kankyti paezia, bet tasai .žvė
ris liepe jiems nefcztis laukan. 
Lisauckas priejas prie paczios 
kada toji prade,įo mirti nuo nu
plakimo, pakele

“da velnias ne
pastipo 7 ir vela pradėjo musz
ti. Ant galo nelaiminga mirė 
apie vienuolikta valanda ta va
kara. Lisovskio dukrele Vero- _ 
nika, 6 metur puolė ant motinos 
norėdama savo mažu kūneliu 
apsaugot motina nuo inirszu- 
sio tėvo, melsdama idant dau
giau’ nemusztu josios motyne- 
les, bet už savo stengima aplai- 
ke nūo žveriszko tėvo kumsz- 
ezia in veidą, jog net kelis dan
tukus paliuosavo. Kada ateiti-

<• • • •> _ __ aAaJLIIi i ”p ►1

gulinėsiu' i

josios galva
szaukdamas:

ne palicije pribuvo jin aresztė- 
voti, rado moteria j 
ant grindų visa sukruvinta ir ’ 
negyva. Lisovskis prisiege, 
buk pareikalavo nuo moteres 
piningu ir rakta,

Lisovskis

, o kada jau 
pėdavo, pradėjo jaja muszti.

Subatos vakara džiures pri
pažino Leskovski kaltu pir
mam laipsnije žudinstos. Les- 
kovskis prisipažino, jog savo 
smegenis teip užliejo munszai- 
ne> 
po ‘aresztavojimui 
buk nuplakė savo nelaiminga 
paczia»ant smert.

Taigi musu paviete dabar 
yra du kandidatai ant elektri- 

iga tos paczios diecezijos ir|kinios kėdės.

Chicago. — Antanas Maczu- 
kas ir Dominykas Panig (t)

vie-

> J 
darbus,

dryso

I

jog nežinojo ka darė, ir tik 
dažinojo,“Tevy- 

” buvo indeta is?i 
Pittston, Pa. apie kun. Vanagu 
kad jin Vyskupas isz kėlės isz 
Utica, N./Y., 
kūpąs iszszventines nauja ku-|J 
nig _ . .
tam naujam kunigui paved© jo 
vieta. Bent lai grynas melas. 
Kun. Vanago nekele isz Utica,, 
ne Vyskupas, jie parapijonaij^*^ -- ra gntve, buvo 
tiktai jin iszkele jo paties bio
grafijos drirbai. Daug popieros. , . L . • - t

: reikėtų jaigu visus prietikius vo haip nors netyczia aUukta.
isz

buvo

del to, kad Vys-

jp biografijos apraszyti

darai sudaužė jaip galva, ate-
inė drabužius, 8,000 ost. rubliu 
200 auksiiiiu doleriu ir dau
giau, kas jiems patiko. Vėliau 
sumusze jo uoszivi SvirkeViczip 
kuris dabar serga visas sutinęs 
Suželta pil. ValancziU >*rtumfi- 
sze ir apiplesze uuveže in Pe- 

, žinių, kad ji 
--  --- — - . -4 r* 11 »•"* i

rasti negyvi lovoj, — guzu už- 
troszke. (lažo invada matyt bu-

Ant Oak Park virszuti-
in/j JVJ A UI lipi (AAXCIJ l I . 1 1 !• A • •

Bus gana pasakyti ta, kad jia-11!10 Ke]e*ulke®
Nors

r»

ford stoties sušimusze ‘ du tru-' i • • n r v • i • i _ M _ • a _ M
terp kurių keli įnirs* Ugnage- 
siai turėjo daugeli sužeistųjų 
iszgauti isz po plieniniu vago
nu.  ' * ,

Gilberton, Pa. f Izidorius

liko suardinta parapija.
ežia nėra dydelio skaitliaus lie
tuviu, bet sittaikoi atlaiko dy- 
deles sunkenybes.

Po pasitraukimo kun. Vana
go lietuviai nenusiminė, 
pradėjo taisinti visa ta, 
buvo sugadinta, ir su vienybėjCzerakeviczius, 65 metu senu- 

prihiivo gerb. kun. Zabela, tai Į hanoy Plane ir per daugeli ine- 
ir jis pradėjo darbuotis i 
vien su parapijonais.

kiai. 25-žmonių likos sužeistais,

bet 
kas

daugeli daiktu sutaisė. O kada mo, kuris kitados gyVeno Me

isz tu laike sztora, po tam atsi- 
Per tris kraustė in czionais, mirė pra-

vakarus lietuviai laike ferus ejta s©rėdą.* Velionis prigulėjo 
kurie davė pelnome r virsz $400 Į prie Szv. Ludviko draugystes, |
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Czeko
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n H

Slovakijos nauja 
bažnyczia, kuri apszauke savo 
nepriklausomybia nuo Rymo 
ir susivienijo su Ryty ne Seno* 
^iszka Bažpyczia ženge pir- 

xihyn su nauju tikėjimu ir ap- 
‘ laikine ja kas dien daugiau pa
sekėju. ’ Isz septiniu milijonu 
Czeku, gyvenaneziuju Czekijoi, 
Silezijoi ir Moravijoi, 800,000 
tukstanezei jau perėjo in glitas 
naujos bažnyczios. Bet dauge
lis isz Czekii nusiuntė Popie
žiui savo isztikimysta, priža
dėdami jog laikysis prie Rymo 
Kataliku Bažnyczios.

Pradže naujos Czckiszkos 
K.dnlikiszkos Bažn vežios t u re
in pradže 1907 mete, 
o i sklypas aplaike savivaldys- 
ta.
kūrėjais — Zahradnik Brod
sky ant politikiszkos szalies, 
Farshy ir Pokorny ant tikeji- 
miszkos szalies. Norints Brods- 
kys buvo Rymiszko iszpažini- 
mo kunigas ir buvo tosios nuo
mones, jog visi kunigai priva
lo vesti moteres, pats apsivedė 
1908 moto.

Tuojaus po pusiraszimui tai
kos, Brddskys iszsiunte apie 
6QQ0 gromatu pas visus Czeku 

, Rimo Katalikiszkus kunigus ir 
biskupus su tuom užmanimu, 
melsdamas juju idant atsakitu 
ka mano apie jojo užmanima. 
Jojo užmanimas 
kunigus ir biskupus 
žmonis, praszalinimas 
ežio 
kriksztu ir 
kunigams butu pavėlinta ap
sivesti ’ ir kalbėti miszes cze- 
kiszkoje kalboje o ne lotinisz- 
koje idant žngonis suprastu.

Puse isz kunigu atsake ant 
Brodskio atsiliepimo.90 procon 
•tasisz juju pritarė užmanima, 
likusioje užtvirtino o tik penk
tas procentas paniekino. Ne 
tik senesni kunigai taji užma- 

pritarė bet ir jaunesni, 
kunigu kuris taji

-O|

f I »■

kada ta-

Tris vyrai buvo josios in- 
n Trejais

buvo idant 
rinktu 

mokes- 
už sakramentus szliiibo,

už miszes ir kad

> >

p ima 
vienas isz 
užmanima pritarė buvo senas 
zokoninkas turėdamas suvir- 
szum 90 metu.

Apie tūkstantis kunigu de
legatu vede deribas su Vatika
nu bet juju pareikalaviiiiai li
kos atmesti per Popiežių. Bet 
tuOm nenusiminė. Apie 250 ku
nigai susirinko 8 Sausio 1920 
mete sutverdami teip žinoma 
“Tautiszka Czeku Bažnyczia,
kurios tykslas butu, draugiš
kas gyvenimas su žmonimis, 
vesti visus bažnytinius veika-J 
lūs isz vien ir laisva savžinia. 
Nauja bažnyczia praszalino au
sine spaviednia o užvedė, vi- 
suomeniszka, tai yra: spavied- 
pifc misliomis, ne tiki in czis- 

ne yma jokio užmokesezio
' ii^ joki patamavima, kad kuni
gai butu paeziuoti ir szvem 
cziausia duoda pavidale duo
nos ir vyno, miszios atsibunrt 
czekisžkoje kalboje, bet visos 
bažnytines apeigos yra tos pa- 
czios ka ir Rymo Bažnyczia,

Noriais valdže moka ant už* 
lai kimo Rymo Protestonu baž- 
nycziu, bet da ne nutarė szelp- 
ti tautiszkos bažnyczios, bet 
tas užejs su savo laiku, bet tc- 
byriam laike valdže to ne nori 
flaryti idant neužnistyt Popie
žiaus. Sziadien Czekijoi daug 
kataliku priyma protestonisz^ 
k a tikėjimą. Apskaitoma jog 
lyg sziam laikui apie 600 tilks
ta neze i pamote Rymo Kataliku 
bažnyczia, o daug yra tokiu 
ka visai in nieką netiki kada 
Czekije.aplaike laisvia po ka-

tuju suQzedytu piliigu. Tiejęi 
certifikatai niekados nenupuč
ia ant savo verties ir negali, 
prapulti jokiu budu, o kad ir 
sudegtu arba Įjuos kas pavogtu, 
tai pinigai ne dingsta, o norim 
tiejei gauti savo pinigus, gali 
atsiymti kožnam laiko.

Kas nori placziau dažinoti 
apie ozedinima savo pinigu hy 
paklauso-pacztoriaus ant kož- 
ilo paežio o aplaikys patarima.

pati padaryti.
idant delegatai
daojtn prie nnsiginklaviiuo, 
neštai sunkiausiu nasztu del 
gyventoju visu sklypu.

Duok Dievo 
susitaikytu ir

SAULE -_—,—  ........._—
asonunvi įmokas soa

I

prie
i

-vaoioo svauva nxiVA
<» , ■ ’ -t" v 1 ‘1 \

1 /v ? ,. ■. ( i '* 21 ' " ■, ■

Suv. Valstijų Darbo Depąr-

KUR BUNA?

Apl i n k ii io j e Da rs tow, 
fornijoi atsirado

Kali- 
pirmutudos 

kasikius muilo, kuri parengė

Kokia pasekmių turi ant 
žmonių >monszainc, raszo apie 
tai daktaras Landžius isz Chi
cago. Kožnas gerentis taja 
trucizna privalo gerai apsvar
styti taji dalika, , 
truputi .pagyvent 
svieto: Rilszo jisoi buk 

“Moonshine arba namine be 
alkoholio.turi dar.taip vadina-, 
mo fusal oil. Daug rimtu dak
taru ir mokslo vyru -tvirtina; 
kad ir alkoholis jr su saikp 
vartojant yra žmogui kenks-, 
iningas: O fusal oilMkurio ran
dasi naminėj, 
dai. Fusal oil paftasm in ;žiftala 
C ’ " ” ’ •’ ’ b
skilvio.
infeatu plėvės. Kickviqnas žjnoh , 
kad ntunines vartotojai galu 
gale atsiduria in beprotnami

jaigu geidže
, ant szlo

'■ y

yra gryni nuo-;

(kerosi na).

pati gamta ir dabar žmonis isz 
tosios<dovanos pasinaudoja?
. .(J‘ėja muiliniu tarnui atrado 
kokis tai nieksi komis 
pardavė ja ja v del kompanijos 
isz Los Angeles, kuri muilą isz- 
kasa ir uurdayiuej.iL Mokyti 
dabar pradėjo tirynoti koki n' 
budu galėjo ;i 
las tojo vietoje.

’■ 'l.1;

kuris

Mokyti

tarnautas per• savo Vaiku Ūm? 
ra iszleido • akyva , straipsneli 
apie vaiku padėjimu 'buroku -t t JKM k 4

Dviejuose payioeziuose ne- 

irnt szesziolll^os, nietu, dirba 
buroku lauktiObT. Kotur-pcnkt 
dalis vaiku ilar neturi keturio
likosmeVi, keb virta dalis neta
ri deszimts mdtti, ir keli dar ne
turi asztuoniu metu.

Daugumas isz tu vaiku, dar-

♦«

laukuose Colorudįije. i
Dviejuose pajieoziuoso ne- 

mažiiiiis 1,07.7 yai^ii; idar .netij-

*■ .1

M

1

Mano brolis Dominikas Moc
kus, gyvenoJūlagino, J?ittsburg 
9 motai, dabar nežinau kur. 
Paeinantis isz Kauno Red., Ba
seinu Ujozdos, Skaudvilės Vo
lost., Maikaicziu Sodo. Tegul 
atsiszaukia ant adreso, (t.93)

1 Ant. Modkdk14 1
Box* 72, M^JbWoj’Iowa.

PASKUTINE PROGĄ.
--------- ---  . ■ i į y '

yra

Tegu I

MajtiMiteJ’Iowa.

Dabar arba niekados 
proga ipsigyUė knyga Lietu
viu 'kalboje.,p(> vanįu ?Tiesus

susilorniuot mui- biiiinku vuiktti, tu darbininku, kelias prie. įurto”. Szita kny-
• j rn- r.- ...

yąiKu rjn gap pradėti savo bizni ir

tojp 3Zoimynu. Dapxa«tai <dnr- 
biniuko szeimypu gyvena inies- 

' A A m A < 1 k a ™

kurie atlieka, sunkesni darbu 
>v, | (Jaukuose. Maža

DjugOnvliUiviltis tųjų, kurie 
,myli. gera aluti. <No lilgųi>tęsęsi, 
dienos gero aluc»io,z nes PRojla 
kotvergp kbbgve.saH įUŽdraude 
dirbimą alaus,^na ir vela žmo 
uis turės gerti buiza.

- dalis y 
prigulėjo prie buroku r diukin-

ga parodo * kai p su keletą Jole-

I

te netoli buroku 'lluiko, bet pa
vasaryje persikrnu^to ant- įlni-

tapti turtingu. Ji iszaiszkina 
suvirsz 2() atskiru szaku biznio

M. ■ I

Szitn knyga pilnai parodo kaip

j rFusal .oil fdeginitr)
smegenų, szirdioSiir

n?T A
VILNIUS ATSKIRTAS

-',1.'» > į,Wj ■ i
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lf ’Lenkai sutiko padaryti isz Vii
tV « r ik . .r j

J 
i 
J

roku.u.kos įr tik (po piuczio gry- 
žta atgal in .namus.
t
I

* * r \

PoKąrtais };<cuku.aM« bendroves 
per^įiraukia .$zp*miypas isz in- 

. f J ' 1
Vąikąi dirlio pavakaryje kild
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Ka jus dedat in jusu
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kūdikio bonkute ?
1 Jėlgu jus negalite žindyti jusu kūdikio, isz- 

sirlnkitė maistą, kuris yra maistingas ir teįp
lengvai virškinantis, kaip jusu paczios pįenas.
Duokite jusu kudidiui
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Tjc-rde/n^
EAGLE BRAND

’ ( CONDENSED MILK )

geriausias įkaistas kūdikiams — vartojimas

A 
llį

j
I

i^zdirbineti1 ketezupas, syrupas 
kava, miiila, lazurka, Amonija, 
gyduoles ir daįug kitu visokiu 
iszdifykžcziu. Teiposgi ji pa
rodė kur gali gauti pirkti žie
dus, laikrodėlius, deimantus, ir 
kitusj-brungius daiktus beveik 
už, puspi prekes. Szitą Ipiy-ga

i ;
K l I iii A f «t

ik

r
1 ji ►

vaidui .kramto,(Įaliu .•d’A 

met i reikalinga retipti. p juuinU
per paskutinius szesziasdeszimts du metu szim- 
tu ir tukstaneziu moterų.

*» * M (T

' '' t ys

' THE BORDEN COMPANY
lit

New York

kasztuoja tiktai vienas (Įpleris 
su prisiuntimu, taigi : ; „' 
tuoj, dabar reikalaudamas tęs-

' f* K ▲ 1 A . -A

niaus nauja valsti.
•f*Vi c' ■ J , 1."*'?-■>-i-1 ’\. pkb

<Wwsawa. -r r

r

•’ bi ’C pHi .
Lęidd je, prie

, .. XT .. me užmanima prezidento Pil
. Nuo nioonshino SU(j^į0 apt pabarimo Vilniaus

kad muilines vartotojai galu

arba numinės žmogaus orgar 
nizmas ir apskritai silpnėja ir 
mažta jo atspara visokioms li
goms ir negalėms. Moonshine 
prirengia patogia dirva slo
goms, džiovai influenzai ir t. t.

Ne visiems namine lygiai 
atsiliepia. Vieniems greieziau, 
kitiems ne taip greit. Bet galu 
galo jos vartotojai patampa 
jos auka. Blėdi, kuria moon
shine padaro smegenims, szir- 
džiai, inkstams, skilviui ir t. t. 
neatitaiso jokie vaistau Juo-
sius pagydys ir kanczįaįi pa
baigs giltine su savy dalgiu?

Kas uuolatai namines varto
ja, tai vįdutiniszkąi imant 
bloga jo iptekmę apšįreiHsz po 
daug maž szesziu menesiu.

Moonshine vartojimas pra
siplatinęs tarp visu Amerikon 
gyventojų ir tarp lietuviu. Ži
noma gudrieji žydai daro biz
ni. Valdžia ir visuomenes 
veikėjai yra. labai nustebo 
tos bjaurybes didžiu prasipla
tinimu ir bledinii’ kuria jf da- 
ro. Valdžia, invėsdariia prohi- 
bicija žinojo, kad bus slaptas 
namines slinkimas, bet nesiti
kėjo bad taip Jis platinsis, kaip 
isztikro platinasi.

Priesz prohibicija bravorai 
gamindavo svaigalus geriau
sio įszradimo maszinoinis. 
Svaigalai buvo apvalomi nuo 
fusal oil*ir kitu aiszkiai kenks
mingu daliu. Viskas buvo da* 
romą po valdžios inspektorių 
priežiūra. , ” u 1

Dabartiniai inrankiai, 
niu 
minti, 
jokiu budu 
isz namines nuodingas Jališ . » J c 1 1 *' / ' ' J K!

isztikro platinasi.

inaszi nomis.

nauja valstija prigulinti prie
vidurines “Urba centraliszkos 
Lietuvos. Taji užmanima paė
mė rodininkai viršumu trile- 
ka balsu. Tame užmanime dau
giaaše parėmė žydai, nes visi 
balsavo už ji, nes jaigu tasai 
užmanimas ne butu inVykias 
tai prezidentas Pilsudskis isz r 
tikrųjų butu rezignavęs, o to 
Lenkai nenorėjo matyti ir ve- 
luk sutikti ant jojo užmanimo 
ne kaip netekti prezidento.

U * « , " ‘ j • . I * * • 4 < i ‘ - U "

Nauji Volelei dd Player;
1 Piano?1

' ■:...'...A...
Ka tik iszleisti’ nauji Liqtu- 

viszki vojelei del Player-Pianb. 
Ant visu voleliu randasi-dainų 
žodžiai, taip kad kada grajįna
tai ir galima sykiu ir dainuoti.

Vai kalba žada — $1.00 / <
O Lietuva Numylėta -t*r$l;25
Pas darželi trys mergeles —

$1.00 - ' • 'i' '■ • "'t
Gana broliai nrUrns miegoti -

$1.00 -■ ’ • u
Jeigu orderuosite per pacz- 

ta tai pridekite 5c, prie kožno 
volelio del nusiuntimo kasztu.

J. A. Žemaitis
315 S. West St.

Shenandoah, Pa.
> -v. y s fiį (w H Vi ,-l

J

J f

augalus prieše užaugant ir r u-’ 
denyje .kuomet <reikalinga . isz

J1U-Žtunes iszraųti! ir virszus
kirsti.

k kuomet .įvptįiuv,augalus yai- 
kunis- prisieina idapg liktis ir
kuomet jau berauna vaikrti itit^ 
ri sunkius pulkelius pakelti ir 
neszti. Isz 1,000 vaiku, vaiku 
biuro gydytojas rado, jog 70

. ' . ‘ ''H

padaryti.

neszti. Isz 1,000 vaiku

procentas tapo yytipkamais
■ . ... . ..••> Ji

Vaikai turi dirbti apie devy
nias arba daugiau 
diena..

-.1 J 4

valandų in

40% vąiku.DM’p, (lyviptu ir 
szeszioliktu; metu imokyklose 
lino metu iki.M'ptyniu metu už
pakaly savo .piokslo. t /

Vaikai turėjo prasta .apsz^ 
vjetipia -nes .teyui jsz ippkyklu
atimdavo juos kovo jnenesi » ir 
j i e sugry žo (lapk r i czi p, įjaeueri • 
Kalkurioso vietos e speciujlcsi 
vasarines kĮįąsos laikytos įlėl 
tu dprWbb'ku vaiku. i ! 

. Padęjiipuk, ,terp vaik^apgai- 
lotiiias'nęs Įaipmet pristatyti 
prie darbo mokslas braleištįui.

» * ’ ’ ’ ’ * 4*1 ’ j, r-M

tu dnr^uiiįnku vaiku.

lėtinas'nęs kuomet pristatyti
1 • ........-Kt'

%. I* H 41* . • I ' k
} S.,

I .

v 

s

■\ I * i
Chas. |S. Parpiiėy 

REAL ESTATE AGENT.
NOTARY PUBLIC.

Jeigu, norite pirkti ar parduoti 
namus, mes galime .jumis pa- 
tarnauti. Randavo,jame ganius, 
kolektavojome randas tir &t^ 
238 W.Centre St. Mahanoy City

— -----------------------—-  .............. "7 1 1 - — -- —"" ■»—-  ------------

taigi raszyk
s

knygos.^Pinigus praszau siusti 
Money Order arba doleri laisz- 
ke. Knygų pardavėjai ir agėn- 

jusu, raižykite.
tai labai svarbi propozicija del
; . ' '' (Nov.29)

Waiter Yurkevicli, z
*3842 S. Union Ave., Box 1, 

Chicago, Hi
.............. .. ...... ......... .. ................................... ... ....... ........................................ ■ „
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I Geriausios | 
Kalėdų 

Dovanos 
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a Giminėms Lietuvoje, tai 
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^PRAMONES BENDROVEI
! * o tavo ^pihigai nueis in laika. | Į

'Mes siuneziame sulyg jj J 
žemiausio dienos kurso.
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Iškirpk fezi .kuponą dabar, ir prisiusk sziandien 
ir gaiisi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
•GEROVE, kuri |Sht(iszkins, kaip užlai-

11 . ’m J

kytr kūdiki sveiku. ’ Taipgi gausi mai- . • • * • i t Mid 'A 1 IV •tinimo instrUkcijhsJusu, kalboje.
Vardas - ------------------------------
Adresas_____________________
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vartojamieji naminei ga- 
yra visai netike. Jais 

negulima atskirt!

J 1 i t

nerugokite, jop.
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Moterėles, nci;ugobite, jog. 
vyrai ruko pypkes namie, nes 
dūmai yra geru disinfektoriu 
ir praszalina -isz namu ligas. 
Teip tvirtina daktarai, nqs 
pipkes durnai užmusza viso
kius mikrobus šluboje.

Turtingiausiu vokiccziu Vo- 
kiecziu 
Stines, 
promoninku, kuris turi po savo 
valdžia didžiausius fabrikus. 
Stinnes valdo sziadien Vokioti- 
joi įr kitur. $90 fabrikus, -230

Vokietijoi yra Hugo 
pirmsedis vokiszku
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DIDELE NĄUJANYBE!
Nuo seniai' luukema didele daktariszka knyga apie lyties 
' f • organui, jau gatava, tik imk ir skaityk.
SZitn didolios svarbos, daktariszka knyga

He

“LYTIES'• r

I

J.' S MOKSLAS’’’ labai'aiszk a iuj iszdesto vjsa įas tik reika-
F

lingu *žinoti kiekvienam vyrui bei vaikinui, inoteręi ir 
ir.ergiiiai hpie ’Savo lyti. Del aiškesnio supratimo telpa 

paveikslu žmęgaųs orgunizipo bei 
atskiriu'daliu'kūno. Ingi jas szią knyga, apsisaugosi nuo *

Knyga didelio formato, arti 500 puslapiu.

.ji 5 '‘ daugybes -y vari u
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; Lithuanian - American^

Į 4 *

| Trading Company į; 
| 112 N. GREENE JST. j, 

BALTIMORE, JMP.
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szimtu -yvariu Ivtiszkit ir kitu ligų.
*ii * n 'jr *

> į___

' 200 paveikslu, brangi popiera, gražiai ir 
tvirtai apdaryta. 1 Preke tiktai , .

Def grlite/Wd’szioslkiiygos iszplatinimo
i 4 1___L* i _ J •>_! OA 1 r C ?]-• . - L___1_________ 1-1

d(?variti Ve'rczid's4 $1.25’ todėl pasiskubinkite užsisakyti*
<<r lurnirGT a<3»» nuo nianes o

L1- 'A" •’
J

$7M;
visiems per- ?

kanbems iki $() Lapfcriczio bus duota kita graži knyga
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Bukite Szerininku
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LYTIES MOKSLAS” nuo manės o busite pilna) 
užgauėdbiti isz szios knygos. r

M. J. DAMIJONAITIS,
4559 S? HERMITAGE AVE.
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chic’ago, ill. •
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VYRU r i Daktaras KOLER y^a rienatlnla tarpe Lietuviu Ąaktama
LIGOS’1 pltt8t>ur®e- moklnopl VarazavoX studijavo beglje

82 metus Invalflae 'ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug-
i<n

f

nlai pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo tr afl^nybM 
Vjrni, spuogus, nležejlmus, Ilgas tinimo, Inrafrias ligas 

() . paeinanczlas uuo hsezystumo kraujo. Atsissaukito ypar 
S tlszkal, per |aistkus asz negydao. Dr. Koler kaliai Ruslas- 
A kai Ir Lcnklszkat. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
J Ncdcliomis >9 iki 2 popiet. x .

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, .‘Pa.
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kasikiu*anglies, 65 kasikiu ge
ležies, 19.yežimo kompanijos, 
429 kitokiu promoniu (bizniu.)
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Penn»ylv*ni» Power & Light fo.
Investment Dept. Allentown,,Pa. >

PJease send me 8^ ilfastjratęd booklet, “M®re

reį. Kunigai naujos bažnyczios 
po apsipacziavimui veda dora 
ir paveizdinga gyvenimą ir no 

i yru užganadyti isz 
įos naujos pervartos bet ir 
žmonis. — Literary Digqst.

♦ a

Suvienituju Valstijų pacztai 
neužilgio pardavinės žmonim 
paczedumo certifikatus už ku
riuos gaunama po ketvirta 
procentj nuo valdžios. Tiejei

.l’. jįk kunigą 
r ios naujoi

Žmonis. — Literary Digqst.

1' -

'11 > 1 v

gaunama po ketvirta

certifikatai parsidavines $25 
už $21, 10, $100 už $84.40; 
$1000 už $844.00 o in penkis 
metus gausite pilna suma. KoŽ- 
pa menesi procentas auga ant

kaip: hotel hi s, iždavystes laik- 
raszcziu ir t. t. Tasai turczius 
valdo 7 miliardus 979 milijo
nais vok iszkonuv markoms.

r < ' - «■■■ ........... - »

Jaigu katras isz sklypti ne- 
priymtu nusiginklavimo proi 
pozicije ant sejmo kuris tęsęsi 
Washingtone, tai ' žmonis mi
nėta sklypą nhverstu. Visi nu
siginklavimai-sklypu turi PC' 
atbutinai in vykti, no tik unt 
žemes bet ir ant mariu.

Jau Angliję tomis dienomis 
sulaikė diębima nnuju laivu q 
kitos vieszpątystęs ketina ta
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Visu linijų laivais isz Now Yorko iki Piliavos, Kara-, 
prieplaukas laivakorte tiktai $110. Isz New

Laivakortes Atpigo
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George 

J. Bartaszįaus agentūra, nės czionai parduodamos laiva
kortes, net į k isz .New Yorko ir Bostono, bet ir isz visu 
kitu portu. Laivakorte isz New Yorko per didmari-iki*’ 
A>ntverpo, Rotterdaino, Bremeno ir Hamburgo tiktai 

‘ szimtas doleriu. J
f

• liuucziu
5zorko Batįc Amerjięan Line kompanijos

1 ’ ijepojauš—Libau tiktai $120.
, Pinigus iszpiainpme ir siuneziame in visas <|aĮis 

Padarome pasportus ir
* kitokius dękumėntus su Notaro ir Lietuvos .Ątstoyu. 

pigiai ir. greitai. Užnikome net
I 

turimo savo automobilius del greito jr parankaus paša-, 
žieriu ir ju bagažo iszvažinejįmo. ? Reikalaukite xuusu 
pinigu kurso ir iuvaįriu patarimu laszkais arba ypaUaz-

I S ' *

pasaulio pagal dienos kurso.

I

laivais iki

patvirtiiiimaistoisingai, 
du vieszbac4u del laikino keliaiviu apsigyvenimp ir

iįeriu ir ju bagažo iszvažinejįmo.

kais atsilankius o sutelksime (lygtai, po sekanosiu adresp:
'.GEORGE J, B.ARTASZIUS,

New York, N. Y.
JI

k“*1

.GEORGE J. BARTĄSZIUS, 
498 Washington St. •« ill
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Bruzdos Joniukas
Iszleido ant galo ir Jonuką 

pralaikė ji 
metu.
jam laisvam grižti namon! Jau 
artinosi ruduo; kaimynai jo 
dirbo laukę, 
grižes, tuojau stvėrėsi už dar
bo.

Atėjus pirmam nedeldieniuj, 
užsiprasze pas save kelinta 
kaimynu, kur tuos žinojo, kai
po gerus žmones.

Susirinkę visi, pradėjo klau
sinėt i Jonuko apie kaline, apie 
tai, kas gero girdėti.

— Daug girdėti, atsake Jo
nukas, daug
del žmonių. Nauji del mus lai
kai ateina, geresni už dabar- 
nykszczius. Ir Jonukas apsaki
nėjo jiem apie nauja mokslą, 
kiek gero nori del žmonių, apie 
socijalistus; kalbėjo, 
nykios, miszkaj, ir 
atgal grižti pas žmones, kad 
reikia žmonėms nesiduoti dau
ginus saves spausti ir varginti, 
ir apie tai, kaip tai gerai butu, 
kad ne butu nei sunkiu mokes- 
cziu, nei kareiviu, kurie nieko 
gero neduodami žmonėms, tik
tai apsunkina juos.
i ir ilgai, ilgai 
Jonukas, o kaimynai 
se, ausis isztempc 
kokio pamokslo.

Pabaigus Jonuku}, visi pra
dėjo kalbėti, dyvytis; ant galo, 
senasis Jonas paklausė:

— Gerai, mano Jonuk, vis 
tai gerai, kad žeme atgal pas 
žlnones sugrįžtu,; bet ne pąstb. 
kini tu mums, kaip tai padai 
rvti!

Kaip-gi

9

kalinėjo pusantrų
linksma buvo

ruduo;
ir jis, namon šuf'

naujienų girdėti
Ht « • • » A

kad ga- 
žeme turi

tai p sznekejo 
jo klau- 

tartuin ant

— Pirmucziausia reikia, — 
sake Jonukas, — kad mes visi 
sutiktumėme tarp 
kia mums vienam 
vaikszczioti, rinktis kas neda
lia, kas szventadieni, mokyti 
vienam kita ir rodyti 
mums reikia daryti.
nieko gero ne buvo, o tpip da
rydami po truputi iszsimoky- 
sime, kaip reikia .padaryti. Ar 
sutinkate, kaimynai f

— Sutinkame, sutinkame, 
atsako visi: o ar galima pas 
tave, Jonuk, kitoj nedėlioję su
sirinkti !

Jonukas sutiko, paskui visi 
iszejo isz jo grinezios, bet il
gai dar tebesznekejo ant ąly- 
ežios apie tai, ka nuo Jonuko 
iszgirdo.

savos. Rei
pas kita

kas szventadieni, 
kita ir , ka

Be rodos

<
I'

Kaip sake Jonukas, taip ir 
pasidarė.

Pradėjo szventomis dieno
mis žmones rinktis vienas pas 
kita ir szneketi apie visokius 
žmonių vargus: viena karta 
apie didelius mokesezius, žmo
nes spaudžanezius; kita-karta 
apie tai, kad 
muksi i ny ežiu; 
apie kariumene 
baisius procentus, kuriuos pri
sieina žydams mokėti. Kaip 
kada Jonukas nuveidavo Kau
nan ir, isz ten sugrįžęs, pasa
kodavo, kas gero girdėti: ai 
tai apie tai, kad socijalistu vis 
dauginus atsiranda, ar tai, kad 
jie tokia ir tokia knigute a.t- 
Spaudino. O atsineszdamas 
knigutes, jis jas visiems Skai
to ir aiszkino tai, ko jo kaimy
nai gerai nesuprato; paskui 
duodavo kožnam knigutes mv 
mon pasiskaityti, kad geriaus 
suprastu, kas joje paraszyta.

Ir ne vienuose Klapiszkiuoso 
Jonukas kalbėjo;

; draugai vaikszeziodavo in

vargus:

o

O kaįį> visi ąuvej.o,.įrj(aika8
jah buvo Jonukui eiti, tada ji 
taip susirinkusiems kalbėjo.

. Dėkui jums, broliai mię-1 
Ii, kūd.atėjote su rpanim, vąrg-;

S ’

szn, atsiąvctyriti. Paklausykite

i m
R®., A

0

reikia geresniu
treczia karta

pusrublio, tuokart, kaip pirma 
imdavo po 25-—-30 kap., kad 
pradeda’ apie žeme, mišzkus if 
ganyklas szneketi. “Reikia tai 
isznaikinti, — kalbėjo tarp sa
ves ponai, nes jeigu taip bus

__________________ 3
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.Spy. Valstijose iszdirbtą Už

tektinai guminiu rataplankiu

au-
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O dabar, kada* /itlikau savo• .i

priederme, meldžiu jJusu Malo
nybes suteikti num ganytojau^ 
paltiiminima. *

Apsiaszarojes iszejo vysku
pas j.pas (Savo keliones .draugus 
ir atkartojo motinos žodžius.

Simus • vyskupas lyg savo 
mireziaiuatsimine .motinos žo- 
džius.ir buvo vertas tokios mo
tinos. .. L,

Labai mažai yra atokiu moti
nų, kurios tikrai ingrasintn 
sūvofsunams ir dukterims jn 
gyvenimo .taisykle. •

■Bet deja, , genfka rtes. nelai 
me, kad szięj gadynęj yra daug 
tokiu niotinu, rkurioH visai ne-

permetus baigiant birželio 20 
1920, aprūpinti milijonus 
tomobiliu czjon Amerike įr iaz- 
siunsti už apie ketures-deszipit 
įpili jonu dqleriu vertes ip įiv 
v.airius pasaulio krasztus nuo 
EJzkoįijos jnjJaya.

“Brazilija mums pristatė 58 
įpili jonus i^Z 575 milijonu sya-

paskutini ‘karfa ka jums isz* 
tikros sžirdies pasakysiu:

^u.iN^Prtpt^iiai inu3u, —. 
stipru^jgallngi; vįaka jie turi 
po.ftpyo pušiai: ir žeme,.ir pipi- 
i. t r. .
filis', k/V tik iiioti, o kas su jaisJ

išnaikinti. Matote ka jie sv 
manimi.padąre. ,

Vienok jnes ^tįpręsni. .Ne 
klausykite tu, kurie jums Ša 
kys, kad žmones tamsus ir bt 

kad;?jią niekad nesu-

teisybe. Kožnamc kaime atsi- w e * • •
dąu asz ir jus, kurie panoret 

Hsztikro padėti savo broliams
Ir va (tegul jie ropkasį, tegu) 
mislyja apie tai,' kaip žmones 
isz miego pakelti, kaip juob 
puo vargo, atliuosuoti. Te mis
lyja, te kalba, te susivionyja! 
Atminkite, mano mieli, —- to
ninis kalbėjo Jonukas, — kad

gus, ir mokslą. Daro jie su mm
A * 11‘LilA t . j ♦ Ii \ ]

■ * ■ i ———w-
“ Vieszpats -Dievas negalėjo 

visur pats pribūti, nžtad sutve- 
Motinas.“ neg !*

Taip pasakė'kartamuU kuni
gas B. Batuitis mokykloje lai-1

i re.

i

V vo V 1 • ,• J Jjto, r toto

ir tolinus, tai ne be galėsimo:-ĮW'W.8 \ ta t1m gali
r/baimęsavo žemes jszdirbti:! ’ 

pradėjo imti ponus. Ant galo, 
Klapiszkiu pyubaszezius num 
sze Kaunan policijai, kad tai 
Bruzdos Jonukas sipndo žino, 
nes, inkalbincfja įiems nieko ne 
klausyti, kad kasžin kokias 
knygutes davinėja žmonėms.

XII.
Įr vėl suome musu Jonuką, 

ir vėl jis turėjo * .keliauti duji
nėm Namic-gi pasiliko Mafo, 
kuriai dabar labai sunku prisi
ėjo, nes reikėjo jnoketi visas 
skolas, kurias jinai pirmu dili 
padariusi .buvo, 
džiaut Jonukui 
treczia

Ir va bcsc- 
viena, kita ih 

menesi kalinejj jinai 
vargo, vargo, lauke, lauke ir 
nesulaukus, numirė isz rūpės- 
ežiu ir Jiudnūmo.

Ketvirtam menesiui einant, 
iszleido Jonuką isz kalines, nes 
nebuvo priesz ji liudininku. 
Klppiszkiecziai, sūdo pasmauk
ti, sako, kad j Fe nieko nežino, 
nieko negirdėjų, jokiu knygų-: 
ežiu ne mate. Ir nors audžia 

ir roke ant ju, 
vienok tie- nei žodžio blogo ne
pasako priesz Jonuką.

Niekad vargas ne ateina 
vienas. Tuojau prisiėjo Jonu
kui Aiokėti skola bankan, ir ne 
turint jam isz ko užmokėti, tas 
iszpardave jo žeme ir visa tur
tą.

Pasiliko Jonukas ant svieto 
vienas, 
ežios, be szeimynos, be gi’in- 
czios; ir galvos nebuvo kur 
priglausti. Klapiszkenai vį^i jo 
gailėjosi, bet patys būdami-ne
turtėliais, negalėjo jam padėti.

ežiu ne mate, 
gąsdino, keike

kaip pi'rsztas, be pa-

I ♦ 
M V * , <

Vienok jn.es ^tįpręsni. .Ne

proto, kad (jic .niekad nesu
pras, ko -jĮoms reikia^ Tai no

ras goru žmonių, ,kaip ,a.tsira-

likus kalbėjo Jonukas, 
iki sziol mums sunkivbuvo, ne
žinojome, ka daryti. Dabar so-r 
cijalistai parodo mums keliafi 
reikia mums žemes, — miszki;1 
ir ganyklų mums reikia! Mums
angszta ant musu žemes &ke-l

^rankos musu'
veiliu; mes stipresni, krutinės 
musu placzios, ^rankos -musu 
stiprios, bet nėr kur ju/detiF 
per ko jomis veikti. Mes esame’ 
žmones, isz to paežio molio su-* 
lipdyti ir mes, kaip ir ponai.lipdyti ir mes, kaip ir ponai, 
taip pat duonos norime; toji 

1 • 1. ^^11 1 • •

ponus: -mes norime szviesos. 
kaip ir ponai. Duonos ir szvic- 
sos mums reikia! Pasakykime 

visi sau, .kaiūųe.nustosi- 
-t ■■ ~> pkad 

savo neprieteliams Nepasiduo
sime ir tegyvuoja' laisvi žmo
nes! i I > , ■ r
- O dabar pasilikite sveiki, ta
re Jonukas, — kam reikia, eiti, 
te eina! Pasilikite sveiki! —- Ir 
jis iszejo. . - s : ■ J

Kaimynai iszejo sp judm ii . to toto '* -• X* to a i

ke lekcijų. • 
Tie žodžiai yni isztikro' Tie zoqziai

4 daug reiszkianti, jeigu giliau 
*/ f ■ ' to «wto to *

Kad tos musą inorgicos tiek
mėsos ne estu/^ 

Tai nuo pasiutimo truputi 
atvestu, 

Teip, asz teisybių.sakau, / 
Ba daug-visko aviete matau. !

- in juos pasižiūrėsimo, ko yra 
vertu krikszczione Motina.

Buvo 1841 .metais Strasbur-

k

Juk po teisybei nieko ne daro
A .het -■ • "i s • • 11

Baudžia motina, 
Kaip nepąskubina, 

‘Pripilt kavos, 
Del savo dukros;

Da irTkeiksu .užsimano 
Motinaun sztora varo,

- Irstai danelbile pajų, 
Smetoniniu ir abuoliniu.

(Tai 'kurįi he‘ Žylios, 
Su bambilei. ne bėgios.
Tinginys ta tai padaro,

<

Užaugti*ant tingine#,

AtSikoTia tuojau* prie stalo, i

garbingi švecziai ir 
susirinkuatstovai

Jog'isz doiaus’kelio iszvaro; 
Užauga*ant tinginei, 

Ant girtuokles -paleistuves, 
^Tevamsdn akis £zoka, 
Jokiu'drfrbu ne-moka.

i f' '

ru, kuriuos jipes .kasmet gauna
me, holandiszkos Rytu. .Indijos 
bevbik tiek pat, ir Britanijos
Straits. Settlements beyęįk (pen-go mieste, '■Vokietijoj, szventi- 

nimas vyskupo Rasso.
t Pasibaigus gražioms ceremo
nijoms, 
valdžios
vyskupo rūmuose. * <
i .Sztai, szalc naujai inszven-J 
tipto vyskupo Rasso, soda prie 
stalo prastai apsitaisęs kaimie-! 
tis, tarpe žibaneziais rubais 
didžiūnu. Netrukus paaiszke-

1 jo, kas tai buvo., !,-i
‘ r Pakilo vyskupas nuo v jotos 

ir taip tare in suteikusi jam

tarpe zibaneziais

nuo vįėtos

f

Kuodus aiU gaivu darosi

Mislinate kad atsiras tokia 
( kvailys, 

‘Khd su jumi vadžiosis,

z Pnesz vajkintis szaiposi.
’ jus/avys, \iyys,

pati sauk, mus szildo^ kaįpJi [ęCJ^C8 pirkines .įr vežiosis?

mes 
me,

.a < t i esavo bejięs^kodąmi, ukacl
K

Ne! žinote del ko vedžipjesl, 
Del ko bambileįs po visas pa

kampes trankosi ?
Asz to at vyrai ne noriu sa

kyt, ;
Jus paezios'galite dasimis- 

x lyt...
Ne ilgai džiaugsi tesi su kuo

dais,
Ne trukus atsisveikysite su
r

v

Tolinus czbpcziu dovoaite
* 4 d' pla^ikdis, ' *

>* 1

jalydejo ji link kryžiui. Pas-
— Nu, jęigu jau stokis ma- įkui Jonukas vienas tęliaus ke

lio likimas, tai jau tegul,ir bus 
taip; jeigu jau Klapiszkiuose, 
mano tėvynėje, man pora/ vie
tos, jeigu piane mušu neprie
teliai ir vaygiptojai isz ežia 
iszmete, tai qisiu-gi asz sau po 
svietą valkiotis. Bet blogiaus 
jums užtat bus!

j
I

Kaip daugumos plauku neteks.
Plikes ant gaivu žibės, . : 

h * a l / 4 r < 1 !• * < > "a ! «

sirupina savp sunais ir dukte
rimis. Dažnai pasitaiko: tesi-
Žinia, kaip, užaugs, tai susipras 
įr susitvarkys. 0 sunai ir duk
terys isz jaunystes dienu be 
prisakymu motinos užauga, 
tad nemoka pildyti nei Dievu

kis syk kiek ąb> virszmipetos. 
Invairi 
guąyule gurno, ,gutta 
tong, gutta pereini ir indUfckp 
gurno pareina .įąz Japapyps, 
Belgiszkos Coągos, Eraucu- 
ziązkos Afrikos, Venezuelos,

prisidėjimai baigta, 
-i jelu-

Meksikos, Panamos, Peru, Bri
tanijos valdymu ir daugeli ki
tu krasztu.

iąvo su lazda traukojq. .0 szitie 
visi ilgai dar stovėjo prie kry? 
žipus ir žiurėjo, kaip Jonukas
tolinosi įr toįiifosi nUojąir,

« a B > a a a 1 l

O jaigu vyras
Tąi utelęs nues. , 

r- ‘ ik. /— — . — -

' Šu . geležiu hėsukykite,

szvoiitinimus , kardinola Ma
thieu: , ,

Jprakilniausia ./musu > tarpe, 
anksti mirus manp;tėvui, manuf 
brolis turėjo ;rupintis miisu* 
pzeimyna. Jis mane ir iii moks
lus iszleido. Leiskite, tad, Ju- 

c mano broliuisu 'Eminencija, 
užimti vieta, kuti priklausytu 
mano tėvui, ,‘ ‘jei butu ligsziol

• >

mano tėvui 
gyvas. ’ ’

Bet ta diena viena.dar vieta; 
liko tuszęzia prie stalo, o tai 
vieta motinos.

Pur ji gyva buvę, bet del 'sc- 
nutvos ir ligos negalėjo, toj gar- 
w c r. e . i , HiU to l ii • f « 1 « %

Ūžtai ant rytojaus anksti
b ingėj gitnui( -įienoj būti Szalc 
jo.

V ’ * , •» 'h
A -•* ■» • * i • «

naujasis vyskupas pasiskubino
*. ■' 'I

prisakymu.
r . , o
LIETUVIU^MOTINOS KRIK- 

SZOZIONES STIPRIOS.

< ■' I

Kur tiktai man akys rodys, 
kur tik kojos nesz, kaip plati 
žeme, vaikszcziosiu asz tarp 
broliu savo, kalbesiu jiems vi
sur: grineziose jy kareziamose, 
ir ant lauko, prie darbu, kad* 
ponu ponystes galas jau artL 
naši, kad laikas- jau žmonėms 
numesti nuo saves ponu junga.

Ir kaip pamislyjo, taip ir pa
dare, bet iszeįdams isz savo, 
tėvynes uzs'ipraspe pas save vi
sus savo kaimynus ir .draugus, 
kad atsisVeikintfsu jais.

vai kszcziosiu

prie darbu, kad*

H M
o ten,vėl apie ’

4

/

jis ir jo 
i ar

timus kaimus ir visur kalbėjo 
apie nauja laime, kuri del žmo
nių ateis; visur joldausesi, 
skaitė jo knygutes.

Sujudėjo visos apylinkes. 
Visi pradėjo zkalbeti apie soci- 
jalistus, apie tai, kad su žmo-J

Ar Kolumbas Rado ir Guma?
“Sakyta, jog Kolumbas ra

do indiszka guma. 1 Pasakota 
jog jis rado Hąito^ gyveiftojus 
vartojant gumines boles.

Priesteley, anglu cheml-i “Priesteley, ąnglu chemi
kas, po isztyrinejimo, rado, jog 
gumas isztrina. paiszelio raszta. 
Nežinodamas geresni varda jis 
pravadino gurnu irįiki.dabarti
niu laiku tas vardas pasiliko 
ir vartotas.

“Neiszdirbtas gumasmapa- 
darytas isz sulęziu kaip many
ta, bet isz guminio medžioki®* 
no. Tas pienas panaszus in kas- ” 
dieninio pieno skystimą.
. “Para gumas vienas isz ge
riausiu neiszdirbtu gurnu ir 
gavo savp vąrda nuo mosto 
(Brazilijoje) isz kur iszsiuns- ♦ 
tos; tas giimas nuo medžiu, 
kurie tarpsta karsztuose drėg
nuose Amazones miszkuosc. 
Medžio apemis nuo asztuoniu 
-iki deszimts pėdu įr szeszes-dc-. 
szimts pedu augszczio. Lapai 
turi tris skvernelius, kvietkos 
mažos ir nežymios.

“Gurno rinkėjai eina per gi
rias ir iszrenka. medžius,-kuriu 
skystimas bus nuleistas, jįedn* i ’ ' i n i • * i t . • V
deda puodukus sugauti pieną, 
kuris tuoj pradeda bėgti. -Po 
keliu valandų bėgimas užsi
baigia ir pienas iszpiltas jsz 
puoduku in didesnius viedrus. 
Ugnis uždegtas ir invairįufpal- 
mu medžio rieszutai užmesti 
ai}t ugnies padaryti .durnus. 
Vietiniai tuomet paima plona 
irklą ir indeda in pienini skys
timą, 
muose pakol skystimas padaro 
plona eile ant irklo. Irklas »vel 
į r vėl inde tas in pienini skys
timą ir durnuose parūkytas pa
kol gerokai gurno surinkta. 
Tuomet atimtas ir suvyniotas 
in kepalus dft dszsluntimo. Isz- 
dirbejas gapna tokioj formoj

Kunigas Motiejus Valam 
ežius, tapes vyskupu, tuoj ap
lanke savo gimtini kaima. Iii- 
ženge triobon, kur gyveno jo 
sepute motina, puolė jai prie 
kojų praszydamas palaimini
mo.

Sugraudinta senute iszkele 
savo rankas ir darydama kry
žiaus ženklą ant sunaus galvos, 
drebąncziu 'balsu isztare:

— Sunau, pirma karta lai
minau tau gimus;
p • • ‘ *

šiszkojon Seminarijoii;

esanti vyškupu... Malonu 
sjunau, regeti tokiame 
H i paszaukime, bot 

priimk nuo manes dar vieųa

mipap tau gimus; antra, karta 
laiminau atiduodama tave dva- 

; szian- 
Jien laiminu -tave treti karta 
esanti vyskupu... Malonu manin kaimu pas motina.

Atlankius •yyskupui 
motina, netrukus senute pa p ra- 
sze sunu vyskupą in kita kam
barį, norėdama du vienu pasi- 
įkaĮbeti ir*taip ^.tare sunuLvys-

»»// ' ’b*’"i • • !• ",

h .“Manojsunau, sziame'kam
baryje esi atėjės in pasauli. 
Dievas suteikė man valdžia 
ant Javesy. o tab valdžia moti-; 
uos. Neužmirszk to, kad ir vys
kupas .esi, bet visgi asz taiį 
motina,, o tu pumo. sūnūs. Jei

kupui. j i p 
‘Manoj sunau

*

9

savo tave, "i
Uugsztiame

- 1 v •pamoka, sykiu ir praszyina.
Buk išztikimas Dievui ir Tau-

J

tai; jszt’vermei ; ir iąztlkimai 
pildykie savo augsztas perei-»»gas.

O dabar-gi, vyskupe, — tane 
senele klaupdama priesz sunu, 
suteik savo motinai vyskupisz- 
ką palaimįnima.

• Vyskupas .Vująncžius labai 
gerbe savo motina. Nei tarp 
susirinkusio žmonių būrio jis 
nesidrovėdavo atsiklaupti

’ L « '• < i ltoV ♦ to . • •

ne nupesz, 
1 “'■* ’ ■ 

Mergele kabeles rūpinkite, 
Su. geložia hėšukykite, 

;'Ba Utėlėms uodegas inisvily-!
F " ? site, •

J

senele klaupdama priesz
kerta kelias akyles ir po }as pa-

ką palaimįnima.

ant galo, visiszkai isz akiu pra- 
Ir ant galo plikos liksite.

■i

puolė....
—:GALAS:—

L
1

Priesz szliuba.
I

Kunigas norėdamas isztiri- 
nęti ar jaunavedis pioka sziek 
tiek katekizmo užklausė jojo:

tajs

Kiek yra Dievu?
Vienas.
O kiek yra asabu?
Well foder, su muzikam 

ai bus apie keturesde-

to *

g 
šzimts.

i .Mat jaunavedis mane kiek 
bus žmonių ant veseilios. <bus žmonių ant veseilios.

r**‘

• ,4 Day”
Szinxt Pripuola 24 LapKriczio.

” • ’ ' ’ 'j / • ‘ ■

* X ’ ’ ' ■ ' ■ ■,
• * J

Būdami ir mes teij^gi ūkusiais ., 
Suvienytu Valstijų respublikos, 
La ii> vos Amerikos gyvento  jais < < 
Sąnąriais dydes krikszczioniszkos tautos.

Privajom bent .^i ja sutįkimę^gyventi 
Ii' M7.i n u srznl iouTiii nrnptfiu y .(vnndnii i

«

Ir.azios szalies paproezius gppdoti, 
Tautiszkas jos, Sįzventes\szyensti * 
Džiaugsmb ir liudnąstija joų priijausti.

Sztui dvideszimts ketvirta Ljvplęriczio 
Apvaikszcziosįm szvente JThąnksgiving Day, 
Ydant už visas gory bias Aągszcziausio .
Suteiktas szem mete musu Respublikai!'‘,<v< , r

• I

Ydant už visas gory bias Augązcziausio 4*

I

Į

J

site

.Gerinus ■ supynė kaseles,
/ <Apsukite jautgalveles, >

kada dažinbezia, kad nesielg: 
taip, kaip pritinka tavo aug- 
sztani paszaukįmui, .tai.dar įsz-

Pądekavoti Vieszpacziur Dąpgauk
,0 po draugu plenties To Vįe^paties,
,Ydant ta mus įi’.ąpt tpliaus
^eįktusi ginti dydęs nelaimės. ;

’f « i » ' 1 <* ■ " W. m M * ♦

I ‘Ydant baimintu jos yyjdausyjpfti 
nė'mia kasžin tas daro8i.PonTii ’ Į>-v;i»a «'4Bli.nM0 Aeląinūu dąhQtu,_ '
pradėjo važinėti vieni pas ki
tus ir dejuoti, kad žmones ne
be tokie lėti, kad jau ne nusi
ima už pusyarsnio k°PUrin
priesz juos, kad, .eidami ,ant 
uždarbio, nenori imti >ihažiaus

I ✓ ;*■

B

1

Ui

/

i’J

/

't
Q visąi .czįonyk^ęzmi yisuonwpiav

_ A J _ r * . * a . —

Rąmybia ir gerbūvi ipaloniaį suteiktu.
Apart to kiekvienas isz mpsp 
I’rivalo ypaji^zka padėka sudėti, A
.k. • • am " • *

Ir jo palaimos ant atejtie^ įpraszytL
^utyęrtojąi JjĮįoyui, Tėvui musu

i

dtotoXma . 1

' f

*5

F. W. S. B. ii

,Q meiliau ant jus-vyrai žiūrės, 
Ir daugiau mylės.

Nesiszaipykite,/-. sf > 
0 mane senos; paklausykite

Pittstono mergelkos. 
Tai gyvos indijonkos, 

rNuktiinis! zulinusį,
t

;Naktimjs|z uliip^į,
i?iit Sftr^lit^j^ij-iesz vyrus szai 

’ ’ # posi,
O jaigu sodes užtrituoje, 

‘ .y . i K 1 a. . .'i i

Tai jau ii^t pabucziuojej. 
0 biednos kaip visztos^ 
Kaip ožkos iszmelžtos,

O kad ir ne viena badauje,
Bet ‘savo pasiutiidomaliniuje 

Mergeles, kuom daugiau gu 
, žinesite, 

Tai kvailio nesugriehsite,
žinesite,

f.

4

'i

tęktuz mąp .drąsos ir ..spėkų na
važiuoti in :Strasburga ^r ,prb 
minti tau tavo priedermes“...
.. pasakius tai, dora senute 
nutilo. Pagaliau s atsiklaupė ir 
tarė:

X

juokai.K ' . f

Laike mokslo kitekizmo.
kįirta

- ' : /> t •
Mikptis nuėjo pinna

priesi ja ir pabueziuoti jos 
ranka. / ,J

Tųoml tasai vyskupas paliko 
ir mums gražu pamokinimą, 
kaip turime gerbti ir mylėti 
savo tėvus. iszemo irklą laiko ,du-
-—   ------- " ~ r

* • *

-Po'tam atėjo pas viena mo^ 
kini kuris neskubino raszyti 

O tu Vabalaiti ar turi 
vaiku ?M ;

Da ne turiu.
Na tai skubink asile, 

jau visi tavo draugai turi!
W ■ " « l " .

Pas lietuviszka graboriu.
— Ar tamista nori metali

ni ar ąžuolini graba ’del savo 
pacziiiles v .

—- O kokis yra geresnis?
- Abudu yra geri. . ' .

jau < <

i

If

miKuiis nuėjo pirma K^nuf 
apt ikątekizinįo1 mokslo in ^pa- 
rapinia .mokslainia Hazletjme. 
Buvo tai labai nedvasus .pai
kas, kuri te Vai laike nuofatbš

J namie ir mažai 
matydavo. z

Ant pirmutines lekcijos ti-

Buvo tai labai nedrąsus Jįąi
9 t ■'

žmonių kada

ruda arba juoda,ant lauko, žila
A _ * . - to •' * . B. '

■ Bu Pittstono vaikiną!,
’ Tai ne piaži vaikai.

Geriau j.jsiyalkiokite, ‘ y 
Namie su ji^amytc ‘ sėdėkite, 

ryO'kada geros būsite, 
Tai ir davudnu yyruka gausite.

* * • *
f t Kad jpą<Įęy.ąraba

'A

’•O kada geros būsite,
.;i p

• i Ii^aa N^ kVArapa, ,; į 
Su tokia yeselka, tai jau gana,

■ . __ ’ L. ' J i“ < , k

i

Vyru asž czioii noipynesiu, 
Tiktai bobelkas nakolosiu.

1 i ’",F7' 5 J/' •i’ ’’ ’rr/T' irT*> -v ■ ,r ■ w

Įai da gerąukad ^ąltu buvo,' 
Tai dydeliu funiu neatsibuvo.

Tiktai boh01|$a» jnąkbloąįU, 4
• ‘ i • ' to d to i to 1

X r

Viena tetule pąs s avė aparsi 
vede svec/Ju, 

Senu ir keletą jaunu.
■» vede sveęzju

"t

r

k^4įįipiszko mokslo klliust jjpjo _
w z* Ji » . I •kunigas:

-r Mikuti kuqm asz esmių? 
Vaikas inkiszo pirszta in bur

na ir c po kokįaią laikui atšilta *

*• Tu esi mokytoju! * 
jldąnt ji .pątąisyt jr prifoyt;

kuom jisai yra, kimigas klausė 
joję toliaus: ■

— O-dakoąm?

pe: l ■ ■ t

b

Ąązjieįįnau! — atsilic-

— Metalinis grabas ilginus v^1°jnPlas’

.viduryje turint ’ ypatinga rau
kytos žuvies kvapa. Prastas 
gumas turkkeistaJkvapa., 

. “Per ilga laika gumo<ypaty» 
bes žinomos, bet tik paskuti
niame szimtmetyje kąsdien.

užlaikys, bet ąžuolinis yra svei 
kesnis....

j 1823 m. Mackintosh, ško
tas, su tarpimo gumo. naptp jo ir

i Tuojaus . keliolika pribuvo,
. -r^ 'j k«_Jj • ik* _ .J/u. 

*

ne nuvo.
:» »7 C Gere /tas įątsitikp,;

JBet \ $nt einikio kąkvątpinką
ne buvo.

n

Jog ant pagalios susipyko 

kraujo isztekejo. 
0 kad. tokiai bobai, v < 

,NptikuWi ^jaurybuM,

• Ir gyvos nepalikia

' .e 4 Langai isztes«kejo, •4. toto ’' * ,V • to '<• to, •- '• i <• to
L . .

0 kad tokiai bobai, ' ' f A ' ' f

Butu sprandą nusnkia,

$

iaztempe ant marmorws plo
tos iszdžiuti.Potamjis.podū- 

- jo fa . gumine pala tarp dvieju 
audeklo szmotu ir tojkip lmclu 
iszrado lietaus sermėga- ,-, 

kalioszius ir automobiliu rato 
Scenas. Jis visa savo turtą iįir 
dėjo iu ta iszradimu ir mįp? 
diskredituotas. Viepk difilįa 

. kuomet jis iuąiszeguum ap

.

X

u “ Charles Gpodyeaj\ ’ iszrado «

' 1 j1.'* f

pė;Mikutis žiūrėdamas in kilni-
• 11 t 1 į» M >į M* ,'

\Dęl ko asz neszioju deip
klausė velaįdva

- ’ ' ' J f
► *ii
’ ' * * - . ‘ ■ J*

Mikuti pąmiąlino valandė
lių atsakydamas: < r

r . Oi gal dql tq, kad ne |uri,.

>7'8' • I
Ne suprato profesoriaus.

Profesorių paliepė vaikams

r

ga mudstebejes.
T i‘ H 4 - 1 -

j.-*-c 1 . T

ilga suknia? - 
siszka ypata:

klausė velaSdva

i I'

kelnių po apaezia! '
l

4

i T

4 •

. s

Ko norėt, tai vis lietuviszkai,
‘ kihuMkai.

Temykit Lietuviai! . ... i. * -JYiTto*

diskredituotas. Vienh .dlei|a
Jeigu norite nusiustu pinigu# 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai-; 
vakoije už kompanijų preke,; 
toWO VI 4*1 . <rl W ZW1 InvritoVkH TKČAįJ 

kjuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie-, 
tuvo, bankįeriaus ir taikosj 
teisėjo, reiki JI „2 ,.

įgauti iąisinga patarimu viso

to *
■ 5/ Wo, 

teisėjo

t^szyti tJįktucįfe isz istorijos
”7 ‘J j, > raszykito sziteip: 
Neprietelis inpuole in miestą 

iszskerde visus gyventojus/ ne

‘^Vaikai, 
u

raszykite sziteip •ui

Įsigiūledarims nė’vaiku.... .

alaudami atsaki-1 
mo nusiųskite 2c marke ant J 
szftp adreso: / -

" ’i/ . ■ f i. * t 1->'X h A

JG8EPH .G. BOGDEN, 
Aiderman & Banker 

4 S. Main St. DuBois, Pa,

n
f

f

r

tc
««

ra, truputis, maiszymo. ppąĮe 
apt karszto peeziaus during-’ 
toli kuriu jis stovėjo. Žiureda* 
mas ant ko jis paliejo pamate 
jog užkietėjo 'be sutarpinimo. - 
<i “Paimdamas peili jis mu 
krapszte uįkiętįnta gąma. Jo
draugai mane kad jis .jau višajt 
i$z proto iazejo. Jis t<tkiu.^u4ū
rado jog ggliipa kiūtinai, gumą, 
procesą kuri -padidino -jo dru- 

’ > > I "F * >
------ r- f ,

tuma ir tamprumo-

SKAITYKITE
1*9
-i|fB į,

■ #
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PUBLICZNAS '
PARDAVIMAS tŽinios Vietines SHENANDOAH, PA.

1 * *

SACTL'E
. NEPASILIK VIDUJE

z ■ A

I

Sekanti

i

kaJU|M> 
’ ultesiu

33o

namai bus parduoti 
ant vietos a

Subatoj 26 Novemberio
2 valanda po į>iet 

NtMuai po No. 337 ir 339 ant
prie W. Spruce ir A

, ir namai po No. 336 ir
ant kampo prie W. South 

ir A. ulveziu Mahanoy City, 
Pa. ' ‘

Parsiduos visi ant svk arba 
pusiau ar po ketvirta dali. K 

Iszlygos: Dvideszimtas pro
centas suderėtu pinigu turi 
but užmokėta laike pirkimo o

— Ketverge a Thanksgiving 
diena.

— Kazimieras Takarovi- 
czius atpiszkinias su savo For- 
duku isz Szenadorio, invnžiavo 
in grabe ant E. Mahanoy uli- 
ezios ir ko tik neužsimusze. No 
rints toje vietoje buvo raudona 
žibinte^bet Kaziukas josios ne 
mate. ' •

—■ Toji balandėlė, kuri ana 
sanvaitia apsvaigino saluninke 
Salėk i0,111 a, paymdama 800 do
leriu, vadinasi Mare Olson isz 
Bridgeporto, Conn.. ^Į^uri do 
miestą trankėsi ken's čirenąs.miestą trankėsi

resztn in 15 dicnn po pirkimui. p0|j(,jje jO!ij0s jeszko.

— Ann diena Shenandoah 
Realty kompani,jo nupirko plo
ta žemes nuo Girard Estate už 
119,500 doleriu, ir pardavinės
žmonims lotus d81 statymo na
mu. t

— Stasis Danasevicze, Ra
itininkas, kuris' nužudo, savo 
burdingieriu Teofilu Konopka, 
manydamas buk jisai paėmė 
spiningus isz registorio, bet Vė
liaus persitikrino jog tai salu- 
ninko sūnūs piningus r paėmė, 
likos pripažintas per suda pir- .. * * i • • i j* ■1mutiniam laipsni jo žudinstos.

♦ X

Szūniu savjiyn)<ak" jau, senei

nr II ■ II—* ........... ..  ■ JWWWWbMMMMr* Ii ii........M—1

ANT PARDAVIMO.
................  "1"  ................................*'1 ■”,w   ■ ■ ■■■ ■ ■» II

ftSlTANANEWICZ'
Gvdytojas ir Chirurgas.

* u X

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per ; 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

I !l|

LIETUVISZKAS 
SĄPNINYKAS 

Arba iszguldimas Sapno
Namai 300 bloko ant W. Pine 
ulyczios ir 300 bloke ant W. 
Mahanoy uly ežios. Kreipk i teb 
pas Chas. S. P^rmley,

bzumu sav^ynkmi 3UU, senei 
patemyjo, jpg- .^zūva
pradeda tukti ir sunkiai kvė
puoti tai tuoj ji iižpįola.kokia 
nors odo ligą. Ir įąda^tųi^savi
ninkas. paleidžiu’szuiii aht lau-

■■ / t
1 *

.Godumo griekas paprastas, 
ir tode] vertas nupeikime, bet 
kaip ir visi kiti gamtos insta- 
tymu pm’žengimaį,, turi savo 
bausme. Riebuma nepajiegu- 
inas, neveiklus protas, raudona 
nosis, puczkuotas veidas, kro- 
niszki odo iszmetimai, didelis 
nuovargis ir nerviszkuma.4; 
priguli nuo neprižiurajiino 
žlebcziojimo aparato. Sziomis 
dienomis daugelis priverstinai 
valgo visokiu nesužlebcžioja- 
mu valgiu paakstinti nuvafghi 
ta gomuri. Tokiu asmeniu vie
nintelis mikiinimas tai vaiksz- 
oziėjimas prie ir nuo stalo. Per- 
penėtas skilvio nemalimu

i k

nors odo ligą. Ir 'įądajtui savi- \ • t '• 1 v* ' 1 •w 1 4 t 1 '
ko» 4 \

Chas. S. Piirmley,
7 S. Catawissa St.

Mahanoy City, Pa.1<

bausme. Riebuma

ir
nuo

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
oer paczta. Adresą voki te:

W. D. BOCZKCWSKI-CO

Nov 28

Potografijos del' Kalėdų 
«■» 41

Ateikite anksti ir nusitraukite 
familijos potografijas. Vaikus 
priesz laika. Puikiai nutraukiu 
atveskite priesz 3 valanda po 
piet. (N. 28
W. S. FRYER, Fotografistas. 

..v Kampas Main ir Market St. 
i > 'j vMnilanėy tCity, .Pa. ----------- ---------- ;--- yl--------------  
1 Vincas Saldukas, 

Gilberton, Pa.

)

f

I

l

MAHANOY CITY. PA. '
----- ---------- -- - ’"r1 1 1 ■„ - " *....  -

KELLEY PECZEI IR H1TEREI / - - - o- - -
.III-

/ *
Visokiu , Kolom: Juodi, Žali, Melini 

Pilku ir Rusvu; Enamelavoti.
{^“Galima pirkti ant, iszmokesczio.

-----------O^,------------ ‘

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

priimtiSavininkas turi tiesą 
nr atmesti visas insiulvtas 
prekes.' ' ,

Norinti pirkti namus priesz 
pardavimu galite atsiszankti 
po No. 312 W. Mahanov A ve.

’(N. 25)

visas Praeita Nedelia West 
darže grajino Football

Shenandoro su 
Suvirsz 5 tukstan-

End 
grujotai is^ 
Coaldale, 
ežiai žinoniu buvo suvažiavo 
isz viso pavieto ir mate kaip

ANT PARDAVIMO.
namas kuriameBiznavas

randasi John Metzgars buezer- 
ne ir groserne po No. 911 ir 913 
E. Pine St. Mahanoy Cit v, Pa. 
AtsužAukito pas.

Job11 Coyne,
(D.8)

♦ h* 277 \V- Centre St..
Mlinnoy City, Pn.

—..........— -- * -

> . I J <

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Grab orius

9

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagalbininke 
mote re. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

F^r - - -rJrn

• EEHE22KV

UmHUI Stock liu.wt.lt 
Karvį m S FroĮlto |44t^ttJt

Mokama antra procentą ani 
ladAta pininga. Procentą pri- 
dedam prie jaeu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
■aoee^ nepaisant* ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turft- 
taniet relkal* ru muHii Banka 
aepalRAnt <r mažas ar didelis

Bankas a darės nuo 9 vaL 
ryte lig B raL popiet, Sabato- 
mls 9 ryte lig 13 yaL

Į*

unioknk
(NATIONAL,' 
L BANK 
^MAHANOY 
^CITY

H BALL. Prezidentai
F. J. NOONAN. Vlco-Pres.
J. E. FERGUSON. Kosteriąs.

. W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRARORIUS,

"'X

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
CHLABORIU3 MAHANOY CITY, PA 
Laidoj* kūnai numirusiu, Pasamdo 
automobiliu*, ritinus Ir vežimus del 
laldotavla, krlksztlnlu, veselllju, pas! 
važinėjimo ir tt Krausto daigtus ir tt 
K2O W. Centre 8L Mahaaoy City. Fa

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bvvvsti Daktares Karlameaoje.
0TDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
U lig 2 popiet. • lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 850 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

I f

Didele' kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražutL Priimu piningus saugiam 
palalklmut Siunczlu piningus 
Ln visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytame kainoms. 
Pampinu paszpoftus keliaujan
tiems ln Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir plglaL Ra
ižykite apie kainas o gausite 
teisinga atssklma. Adrceavoklte:

Y. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Coaldaliecziai sumusžė* Shona- 
dorieezius. Coaldale padare 6, 
o Shenandoris nieko negalėjo 
padaryti.

— Automobilius prigulin
tis prie Joijo Stukeviczio, ap
sivertė ant plento, nukrisdama 
in upeluka. Viktoris Gotaut 41 
motu senumo likos užmusžtas. 
Valionis paliko Lenkijoi , pa
czta ir du vaikus. Stukevi- 
cziaus pati ir du vaikai, kurie 
radosi tam paežiam automobi- 
lije is7x*jo sveiki isz tosios ne- 
hthnes. Laidotuves užmusztojq 
atsibus Utarninko ryta, 
musztasis vra lenkas.

— Nedėlios vakaru 27 diena 
szio menesio Norkevicžiaus sa
lėjo bus rodomi Lietuvos Kru
tanti paveikslai. Rodys A. T. 
Racziunas ir R. Kruczas. Sales 
durys atsifbnys kaipj1 valanda j 
vakare o perstatimas prasidės 
8; vai. yalyirę... Ipanga 35c.

1cą j 2£.\

, *

penėtas skilvio nemitiimu ser
gantis^ kuris pripratęs prie len
gvo gWChitho smagumu kuo-

Kuris gyvena Smitho peczft- 
je, taiso laikrodėlius, laikrod
žius, fonografus, karabinus, re
volveriui ir kitokius daigtus- 
Darbas gvaraptytas.

Ar norite darbo?
r

T

Už-

Vaikant?f5ck '

ilb’ r

I i

h 14 h 
r

> F

— * Du vaikai Vinco Vove- 
ko kuris laiko pulruimi alit 
Catharine uliczihs, inpuole in 
ceberj verdanezio vandenio su- 
maiszyta su lajum. Vaikas teip 
apsįszutino, jog net visa skūra 
nusilupo nuo kūnelio ir kaip 
rodos mirs, kitas ihažiau apsi- *4 • * ' * '
szutino. * . ,

■p •.•Vi" 11

DIDŽIAUSES BALIUS.
—r

Susiv. L. R. K. A. 31 kuopa 
Mahanoy City, Pa. parengė 
balių kuris atsibus 23 Lapkri- 
czio 1921 rįąrkęvicziaus Sve-, 
taineje. Szokmi prasidės 8ta 
valanda vakare ir tesis iki ry
tojaus. Muzikafbus pirmos kla- 
sos. Valgiai ir gorimai kuo ge
riausi. -___________ ____
gus. Rengejrfi kviecze visus 
Lietuvius ir Lietuvaites, senus 
ir jaunus atsilankyti ant szio 
baliaus ir užtikrina gerus lai
kus. Visiems kas netikite sziam 
pagarsipimui atęikitoj ba- 

.a, ./ "r 

Su gilia pagarba

tyęt p^Y^^tasydiibti ant atiko. 
yfiLS jo*g jo pusėtinas nesveiku- 

inas, išmotu senumo odos ligos

y*"““" ' ; ■ 4 . ■ 1 .
žinoma ne visi gali visa lai-

'----- t “ * *-

.aš^diibti ant atiko, 
’jas, jofe j<f pusėtinas pesveiku- nereikia

ežia 1921

• * r >4 'ę'f7

Patarnavimas nianda-
Rengejrfi kviecze

pranyks, ir. tuojaus naujai en
ergingas. <

I

ka būti
gali įniki intis horeTMimpiv lai
ka, ir’valgylbįjtlpkti^tAti JSįjHn 
dingą maistą. . ' -A

Sveikata priguli nuo papras
to vidutiniszko valgio. Nerep
kilt mėginti visokiu valgiu,.bet 
renkant, vartoti sveiko proto.

— F. L. L, S.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
O BRQADWAY , ' J NfiWYORH,NY

Agentu' reikalinga 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali1 savo laike vaka- i 
rais užsidirbtie gera uždarbe, ■ 
galima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir daugi aus neleiskite vakaru 
už jl^kai bet pradeki t iszversti 

*saVo< dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijn sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co. Z| 
Collegeville, Pa.————

Kpygele Draugystėms del 
Iflzmokejlmo pinigu llgonla- 
ma ..... 50c.

r KVITU Knygoje Draugystėms, del

6

TIESI Kl^IONE IN LIETUVA
PER PILIAVA

(Karallauczlu prieplauka) 
AHlU TEK LIBAVA, JIABERGA - EITKŪNUS.

Sziuomi llnksrpa mums praneszti kad mes pasldarbavom idant musu 
pasažleriaij o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti staczlai In Piliava. 

į , Lletuvlai/vaŽiuojanti in Piliava, aplenkia Lenku juosta (Koridora) Ir •- 
\ privalo turėti tiktai lietuviszka pasportą; jokiu vizų ne reikia.
1 SuslneszhnaS su Piliava tai yra nauja szaka musu regularlszko Busi-'“ 

neszimo su Hamburgu, Danzlgu Ir'Llepojum, o del Lietuviu tai trum
pas ir parankus kelias namon daslgautf.

DIDELI DVIEJU SZRIUBU I’ACZTO LAIVAI ISZLAUKS
“POLONIA” 7 Gruodžio

LITUANIA” 21 Gruodžio

p i

Irt

b 
r

G
I
Į 
B 

>i
I 

7

1

“LATVIA” 28 Gruodžio 
“LITUANIA” 21 Gruodžio “ESTONIA” 18 Sausio 
Tiesi nauji kelione tarpe Libau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klcsos keleiviams. Kreipkitės prie musu 
agentu jusu jplesto.

Kreipkitės prie musu

KVITU
GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 251/ ,

t

MHBHHMWHBOHlMnBBMaVHMH

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

preke tikTai 25 i. '
W. D. Bocxkow«ki-Co. 
.. Mahanoy City. P*-_

Kaslerlaūs nog*'sudėtu; pinigu" ant 
susirinkimu J - -»- - 50o,

't.

f

(t.93)

Rcngejh Kd^rritėUį.

liaus ir persitikrinkite.

V 4 a
f

.* . .» i .
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,

f ’ i
1 I

4*T 

į
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♦

4
I I< Geriaus dabar pirkti negu velians in 

rudeni. Turime dar didesni ir geresni 
pasirjnkima negu kitados.
$77 50 -Musu specialiszkas PERT 

i i '.— GLOBE peczius, viduris 18 
coliu didumo, ; puikai enamelavotas. 
Galima matyt musu sztoro lange.
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PASKUTINE PROGA
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT KOMPANIJOS
‘ r‘-M” U';.-f į’ V.xlK‘>VAT.fi‘.^K>‘- ■
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GLOBE peczius, viduris 18

Dovanu Kontestąs del Mokslainiu Vaiku *7 r
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PASIBAIGS 26 NOVEMBERS
■\ I ■

. . . I » . 1 ' ’ A ' , .
________ __ -U ,1 M t/ ■■

Nakezia
1■' ■ ’’

“Kokia rnaudp atnesza
> .f (

X »’■

% y X ,r
i

I* i h

taupinimas pinigu?” z
'(“ What is to be Gained by Saving Montig?'*) «
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Mokslainiu Vaikai ir Mergaites
/
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Siuskite atsakimus ant szito užklausimo in Contest Committee, 
., Allentown, Pennsylvania1 * * • 1 ' ' Pennsylvania Power Light Co.
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Turite laiko iki vidr-nakti Novemberio 26 dienai, įSzlaimet dali
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Vordai > isž laimėtoj u bus apgarsinti laikrftšžcąiiUo^e tuojaus po
• •1 • • • 1 1 1 j ’ j ‘ 1 •! a •• 1 • 1 *užęibaigimuj kontesto, bet atsakimai aplaižyti su paczto ženklu
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Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.
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r GUINAN’S
MABANbY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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I Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke

> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokei
procentą ant sudėtu piningu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltos 
’ kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tankai kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. i

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tantieadai 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. y , ?
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Biita

namus. *7 *

/

>
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t

t * < MJt

- ”*^1^

I

Yra tai juto Banka.

y

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
. * —DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pre*. 7 — “*. ~
J. H. Garr&han, Attorney W .F. Rynkewicz 

j . P. O. Fenton

D. M. Graham, Pre*. L. Eckert, Vice-Pres.
I A. Danisewics M. G&vula 

T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Treaa.
e

X
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