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ISZ AMERIKOS
Baisi nelaime ant geležinkelio, 
20 užmuszta, daugeli sužeido.

Philadelphia. — 
dingo geležinkelio

Ant l?ea- 
arti Bryn 

Athyn susimusze du pnsažieri- 
nei trukei su tokiu smarkumu, 
jog viena iokomotiva užszokoj 
ant kitos. Medinei vagonai pra- 

Dvideszimts žmo- 
užmuszta, tiejei ka 

sudegė
vagonose. Sude- 
surinkti iii gur- 
po trupilielius.

buvo apsi- 
žioplinimas prisakymu.

Stirna su trimis kojoms.
James Reo- 

nuszove stirna artimoje 
kuri turėjo tik

dėjo degti.
niu likos 
negalėjot iszsigialbet 
deganrzinosia
gūsius turėjo 
bus ir maiszus 
Priežaste nelaimes

Geras žuvininko laimikis.
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aplaike gromata is? 
(’olo. nu<> v\ ro mo-

Lewiston, Pa. - 
gan 
Camp Karris, 
tris kojas. Stirna teip buvo už
gimus. Josios kaili iszkimsz ii 
nusiims iii muzejii.
Szetonbobe nužudo du žmonis.

(kinnellsville, Pa. — Ne
nei atsibuvo czionais žudinsta 
dvieju žmonių automobiliu,je. 
bet juju kimus paliciji* negale 
jo surasti ir nežinojo kas juos 
nužudė. Sztai ana diena vadas 
palici jos 
Denver,
teres kuri taja žudinsta papil 
de kurioje jisai sako: Važia 

automobiliu 
j(*, omano pati paliepė man 
nnžudvti tuos vvrus bet uotu • •
rojau ant tiek drąsos. Tada jiji 
paėmė revolveri isz mano ran 
ku, szove in abudu vyrus ir in 
mete juju kimus in upia. Man 
paliepė tylėt, nes kitaip ir man 
padarys gabi. Toji motore tu 
re j o 
apie

vome keturiesia
o mano

du vyrus gyvus bet mari 
tai nepranesze, kada si 

jaja ap>i\ (*džiau. 
palicije

asz

Pakol josios
kalėjimoneuždaros 

tai asz nepribusiu namo, nes 
josios bijau.
Pasažierinei areoplanai vež 

žmonis in Chicaga.
New York. — Pradedant nm 

1 Gegužio atejnanti mota ori
ni* kompanija Seabord Gonso 
lidated Air Lines pradės vež 
t i pasažierius su areoplanai? 
isz New Yorko in Chicaga už 
tiek, kiek geložinkelei yma už 
nuvežimą, 
taja 
t imtos 
terpgi lėks 
New

atbusAreoplanai
in laika pusasz- 

valandos.
kelionių

Areoplami’ 
su pasažieriais is? 

Montrealu ii 
Bostoną. In Kanada perleks in 

valandos o i 
Bostoną in 50 miliutas.

Daug gyduolių ir muilo isz- 
siunsta in Rosije.

New York. — Amerikos Pa 
Administracije isz

Yorko in

pusketvirtos in

1,650,000 
320,000 svaru disinfek- 

1 10,000 svaru muilo ir
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Turi tris milijonus doleriu bet

V, W. BOCZKUWHKI, Kill*. 34 METAS

Santa Monica, Caiif. — Szi 
ta žuvyte svėrė tiktai ISO sva 
ru, kuria sueme su penkiu sva 
ru josios sesute. Kaliforuijoi 
yra da didesniu žuvu.
Pasielginejo su savo anukelia 

kaip su szunim.
York.A (* W 

Gross, likos 
d a atsakyti

1 Jlijc 
su

užganadi-
toji sena

M rs. 
paszaukta in 
ant užmetinojime 

kaimynu už žveriszka pasielgi 
ma su savo doviniu metu anų 
kelia. Negalėdama 
naneziai iszsiteisyt,
ragana likos uždaryta kalėji- 
me lyg teismui. Kaimynai pri 
siege, Imk Grossiene laike mer
gaite pririszta ant virves pei 
visas dienas po stuba, priv(*rti 
nėjo jaja gulėti ant 
vzieniko draugo
kada lijo uždare jaja kamarai 
t oje kur radosi anglis.

visokeis budais 
ir iszvarinejo ant ulieziu ubą 
gauti. Kada
paymta per sąnarius draugu 
ves apsaugojent i 
nedaraus

supuvusio 
su szunini, o

diena kankino
Kožna

mergaite likos

vaikus nuo
pasielgi mo

vargsza nurėdė,
ir t aja 

tai josios ku 
nelis buvo apdengtas 
szaszais ir buvo baise! sudžio
vus.

Tiejei ka mergaite prausė ii 
nurėdė, net apsiverke isz gai
lesti es.

Nelaimingas “13” skaitlis.
Edwardsville, 111. — Daug 

žmonių tyki, buk skaitlis “1 
vra uolaimingos 
me. T -

vienais

szelpine 
siuntė in Bosiję 14 milijonus 
tobliezeliu aspirino, 
serum, 
ei jos,
kitokiu gyduolių.

Kelios sail va i tos 
siunsta 350,000 poru ezevery- 
ku dej vaiki!, 550,000 poru pan- 
eziaku, 70,000 apatiniu drapa
nų, 80,000 paklodžių, 60,000 
kaldru, 125,000 mastu vilnonio 
ccikio del pasiuvimo drapanų.

Milijonas žmonių aplaike 
darbus.

Washington, D. C. — Nuo 
laiko kada atsibuna bedarbi uis 
sejmas idant sujeszkoti bedar
biams kokius užsiėmimus, tai 
lyg sziarn laikui aplaike darbus 

^suvirszum milijonas žmonių su 
pagialba valdžios.

Vienam isz dydžiausiu mies
tu, kur radosi 60,0s00 bedarbiu

a d gal isz

i

' A *

dabar randasi tiktai 16,000 be 
darbo. Laikai pasigerina o su 
juom bedarbe mažta.

t
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Motere buvo apsivedus su 15 
kareiveis.

Chicago. — Czionaitiniam 
kalėjimo raudasi Helena Drex
el isz Waukegan, 111., kuri ap
sivedė su penkiolika kareiveis, 
tykslu aplaikimo nuo valdžios 
kariszkos paszialpos. Motoro 
turi viena liudyki, kuri pers
tatinėjo kaipo yra locnas kožno 
isz 15 vyru. Kas monesis op
iai k inejo toji apgavike 400 do
leriu paszialpos, o už kudyki 
mokėdavo teijigi paszialpa nuo 
kožno vvro.

Valdžios detektivai sako, 
buk Droxelione keliavo isz vie
tos in vieta idaht nepapulti iii 
valdžios rankas ir atsivmdavo 
pingus nuo 'paežiu kurmiai bu
vo prisiunsti. Ant galo papuo
li* in nagus dotektivu ir prisi
pažino prie visko.
19 milijonu arkliu ir mulu Suv. 

Valst.
Chicago. — Draugu ve Horse 

Association 
sviri indamj 
randasi 
mulu isz kuriu 17 milijonai 
randasi ant farmu o 2 milijo
nai miestuosia. I
Senukas 118 metu mirė; buvo 

vedias 4 kartus.
Jeffersonville, Ind. — Ben

jaminas Bryson, 118 metu se
numo, mirė czionais utarninko 
diena, palikdamas 26 vaikus, 
70 anuku ir 35 praanukus. Ve- 

pasirodydama |ionjs buvo vedias keturis kai- 
Susquehannos kasikiu. LlJS, buvo gana drūtas ir svei- 

1 kas kėlės dienas priesz mirti. 
*------------------------------------------------------- t .......... .............. .

ir Isz Lietuviszku Kaimeliu

. užsiyma skalbimu.
Shreveport, La. — Keliolika 

metu adgal Matilda Cooper 
pirko szmotoli žemes, manyda- 

aut senatvės pasistatyti 
grinezele ir gyventi mal- 

szei po sunkiam darbui skal
bimo drapanų del savo kaimy
nu.

Keliolika dienu adgal ant to 
sios žemes inžinieriai užtiko 
aliejų. Sziadien toji nigerka 
yra verta tris milijonus dole
riu, bet 
ėmimo

ISZ VISU SZAUU
KUNIGAS SUDEGE SAVE 

ANT LAUŽO.
ma
sau

nepametė 
ir skalbi* 
jog

savo užsi- 
ne - 

sako, jog vienatinis josios 
džiaugsmas yra kasdienini? 
darbas. Milžiniszkas tas turtas 
moteriai atiieszc 
baimia.

Prigėrė pedoje vandens.*
Buffalo, N. Y. — Francisz- 

ka Galenskiene, 27 metu senu
mo, gyvendama po No. 126 
Germain St., prigėrė vienoje 
pedoje vandens ceberije laike 
skalbimo drapanų. Kada josios 
sesuo atėjo pas jaja rado Fran- 
eiszka pasilenkus ceberije ne 
gyva. Motere staigai apalpo ii 
inkrito in ceberi.

‘ ‘ Dvase ’ ’ ižgazdino visa 
kaimeli.

Shickshinney, Pa. — Neina 
ža i 
jams 
li.ji* 
laba i 
prie

toliaus, 
vienat inis

v rae

nerimasti ii

sako

padare
buk

19 milijonu arkliu ir
IH y

surasza 
Su v. Va 1st.

baimes 
“dvase”

gyvo n topadart*
mažam kaime 

Honey Pateli, kuri rodėsi 
lankei

Ana va k a ra 
susirinko pasitikt i tosios “dva

su visokeis innageis ir 
bet ant tu pat veži n 

nepasirodė.
naktinis sveczias nemažai 
dare baimes i
Nanticoke in Magee Patch.
Pagimdė ketvertą vaiku in 

viena meta.
Abeline, Texas. — Mrs. Ma

ry N. Young, 
metu senumo, kuri in viena 
meta pagimdė ketvertą vaiku. 
Pradžioje sziu metu pagimdei' 
sūneli, o ana diena pagimdė 
trinukus. Dabar szeimynoje 

vaikai ir visi

sios” 
ginklais, 
“dvase”

o > > <)

juju gyveni-
Caji atsitikima savo gyve

nime turėjo Antanas Wieneks, 
83 metu senumo farmeris. Ra
dosi jisai ant vakarienes, prie 
kurios sėdėjo trileka ypatų, o 
jisai buvo t rile k ta s, ant ryto
jaus mirė. Trisdeszimts metu 
adgal jojo pati mirė teipgi, po 
zoboveliai 
trileka vpatu. Turėjo jisai tri
leka 
ir 
ju namu kokius Wieneks ture-- duriu 
jo, du sudegė, 
nas

kurtoje dalibavo

isz kurip iszmirc

daugelis žmonių

mPasai
Pa’ I tie jei,

Crystal Falls, Mich. — Visi
j i, kurie turėjo czionais 

ejnancziams isz | darbus gali sugryžti, nes kasi- 
klos vela pradėjo dirbti, o visi 
kurio turėjo darbus sziosia ka- 
siklosia aplaikys juosius vela.

— Czionais tūla moterėle 
perdare peiliu kita moterėlė 
už koki tai dalika, jog net sze- 
rifas turėjo darbo. Sarmata, 
jog už koki ten menka daigta, 

J moterėlės teip elgesį. Baltru
viene jiaises neužilgio apmal- 
szys. __

Chicago. —
lewski, 4 menesiu amžiaus, 
2442 N. Lotus Avė., andai už
duso lovoje. Spėjama, kad jis

turinti vos 30

kurie turėjo

o ana diena 
Dabar 

randasi devini 
sveiki ir gyvi.

Prohibicijonieriai nori 10 
milijonu.

.Washington, D. C. — Prohi-1užduso nuo storu vilnoniu už- 
bicijos valdže praszo nuo ran- klocziu.
do idant ant atejnanczio meto — Trys apsiginklavę ple- 
paskirtu 10 milijonu doleriu Lszikai pateinije Tamosziu Kra-

Leonard Saw- 
amžiaus

ant užlaikymo sznipit ir jesz- 
kojinio prasikaltėliu. Prieki gaiš pasigavo ji, insisodino in 

valdže pa- savo automobiliu ir pavažiavę

lika ejnant isz bankos su pini-

vaiku 
pasiliko tris gyvi. Isz Iri-

Buvo jisai vie- 
isz trijų broliu isz kuriu 

jisai buvo paskutiniu. Gyveno 
jisai tris mylės nuo miesto ir 
likos palaidotas treczia valan
da po piet. r

Teip tai žmogaus gyvenime 
skaitlis “13” buna nelaimin
gas, bet kiti vela tvirtina, jog 

3” vra jiems gilukningasyra

Vikaras paaukavo savo gyvas- 
te idant atpirkti kaltes ki

tu.

\V a rsza w a, Le 11 k i j e. 
dien Lenkijoj užstojo 
godumas, kova 
drutesni apipleszineja 
n i us, apgavystes 
žingsnio, skriaudos artimui al

— Szia- 
didelis' . . . . |

už būvi baisi,' 
si

ant kožno;

Emma Goldnmiene iszkeliau- 
na in Berlyną.

Moskva. — Emma Goldma- 
niene su savo draugu Aleksan
dru Berkrrionu, kurie buvo isz- 
varyti isz Ameriko už savo an- 

cyjoi, Turkijoi yra dydeliam arkistiszkus mokslus, iszkelia- 
pavojuje, nes Turkai ketina 
visus iszskerdyti kada tik isz 
tenais bus atszaukta francu-

:ziszka kariuomene. Krikszczio- 
niszki gyventojai yra dydelio- 
,;•? baimėje. Tukstanezei 
niu jau pradėjo slėptis po kal- 

badine 
i tuks- 
randasi 

Cilicyjoi — kone visi Armėnai.

Turkai kerszina iszskerdimu 
visu krikszczioniu.

Konstantinopolius, 
In czionaitine talkininku 

daejo žinia, buk
Gili-

| Ci M** ............

kam i si je žinia, 
k r i k szez i on i ai gyvena n t i

nes

silpnos-!
. —Į mis, kur juosius lauke

• 1 • f U 1 t * i; \ ‘ ..... .
šiluma ant kasdieninio pared-] 
ko. Miestuose moteres papildi- 
neja savžudystes isz priežas
ties baisios brangenybes — 
jaunoj 
g.
kaus iszsimait inimo; žodžiu 
gyventojai yra labai isztvirkia 
ir pasileidia 
kares.

Sztai

brangenybes 
ir senos moteres atima

sun-gyvenimą isz y>ri(‘žasties 
iszsimait iniino;

I>o pasibaigimui

savo
jog Dievas“ bau-

rrrinki

žrno-

į mirtis.
11 a neziu krikszczioniu
i

Penkesdesziints

... Iszžude kelis tukstanezius 
bolszeviku Turkestane.

Maži aušo 
bolszeviku

Rėvai, Estonia. — 
keturi tukstanezei I 
likos nužudyta in keliolika die
nu Turkestane, Azijoi, kur ky- 
lo revoliuC/ije prieszais raudo
nuosius. Visa bolsz<*vikiszka 
kamisije Jikos iszžudyta ir bol- 
szevikiszka valdže praszalinta. 
Kelios respublikos ant Kauka
zo likos praszalintos.

nedydeliam miestelije 
Krosnobrodt*, radosi jaunas vi
karas kunigas, kuriam labai 
rūpėjo idant žmonis atsiverstu 
prie tikėjimo ir geresnio gyve
nimo. Apreiszke jisai 
prabaszcziui,
dže žmonis už juju pasileidimą 
o idant perpraszyt Dievo reike 
neatbūtinai aukos kuri pasi- 
szvenstu Kristusui, vikaras nu
tarė pats pasiaukauti idant 
perpraszyt Dieva.

Ta paezia diena, o buvo tai 
Suimtoje, kunigas drauge su 
daktaru suėjo in artima girrai- 
tia, kur pats sukrovė lauža, sa
kydamas, jog mano ■ unt-tojo 
laužo susidegint. Daktaras ne 
prabaszczius in tai netikėjo 
idant jaunas vikaras iszpildy- 
tu savo prižadejima.

Kunigas vikaras visa ta nak
tį karsztai meldėsi savo kam- 
barije. Nedėlios ryta pasiemias 
bonka ka rusi no, nuėjo in gir- 
raitia, aplaistė lauža ir savo 
drapanas, atsiklaupė ir uždege 
lauža, iszkelias rankas in dan-

Dinamito fabrikas iszleke in 
padanges, —175 darbininkai 

pražuvo.
Bei linas, Vokieti je. — Szim- 

sept i nesdesz i m t s pe n k i
Hartiininkai žuvo eksplozijoi 
fabrike dinamito 
arbrucken, 
ir apdeginta. Bledes milžinisz-

tas

artimoje Sa- 
o sz i nitas sužeista

kos. Namai anį kclialiko^ my
Ii u tolumo sugriuvo. Ugnage- 

savo gyvastes 
idant nelaimingus sužeistus 
darbininkus iszgauti isz griu
vėsiu.

šiai aukavo

vo in Ryga, o isz tenais praleis 
kcles dienas Kaune 
keliaus in Berlyną.
Irlandije aplaike neprigulmy- 

be.
London. — Nudžiugo visas 

sklypas Irlandijos, kada Ang
liji? davė jiai neprigulmybia. 
Dabar Irlandije turės savo ka- 
riumonia ir valdysis pati. Tai
gi, po 700 metu prispaudos nuo 
Anglijos, ajriszei kvėpuos liuo-* 
sybia. Irlandije turės tais pa- 
czes tiesas kokias turi Kanada 
po Anglijo.

Suparaližuotas kareivis pas- % 
veiko su pagialba szirdin- 

gos maldos.
Rymas. — Sziadien

Rymo miestas yra nusistelwjas 
stebuklingu ižgydimu supara- 
lizavoto kareivio, kuris atsiti
ko kopliezioje Szv. Petro.

Kada seržantas Vincentas 
Manos 24 metu senumo radosi 
apkasia prie Piavo, 1918 mete, 
likos baisei sužeistas per szrap- 
neli nuo ko likos suparalizuo- 
tas, tai yra neteko valdžios ko- 
josia ir kakle teip, jog negae- 
jo vaikszcziot ne laikyti galvos 
stiprei ant kaklo.™ ■ -

Nelaiminga kareivi apleido 
daktarai, o norintis buv4> vežtai^ 
isz ligonbutes in ligonbute ant 
gydimo ir valdže davinėjo jam 
kaszta, bet nieko negialbejo — 
daktarai pripažino jam jog už 
keliolikos menesiu turės mirti-

Nen u s i m y n e M anos, 
rejo drūta tikėjimą 
vilti paežiam Dieve. Melde sa
vo draugu idant ji nunesztu in 
kopliezaite Szv. Petro, kur il
gai ir szirdingai meldėsi. Stai
ga i paszauke in draugus kurie 
ji prilaikinejo idant ji paleistu 
“Esmių iszgydintu, apsiejsiu 
be jusu pagialbos!”

Iszpradžiu draugai mane jog - 
Vincentas iszejo isz proto, liet 
kada juju melde idant ji nelai
kytu, draugai paleido ir net., 
nutirpo isz nusistebėjimo pa
mate Vincenta ejnant pati prie 
duriu, isz pradžių palengva, 
bet po tam bėgto bego laukan 
garsindamas visiems stebuk- 
Ihiga ižgydima. Kunigai pra- 
nesze apie taji stebuklinga gy
dimą Popiežiui, 
paliepima idant butu kalbama 
“Te Deiun.”

Daktarai pradėjo tirinet tei
singumą, tojo ižgidymo o ka- 
riszka valžde teipgi daro tiri- 
nejima platesni apie Mane su
žeidimą ir jojo paralizma.

y po tarn

visas

<11

nes tu- 
ir turėjoLavonas merginos džioviny- 

nyczioje.
Birmingham, Angliję — Ka

da visi darbininkai apleido fa
briką Edel Co., 
patemino, jog nuo vakar tobli- 
cze su 
Ethel Stowe nenuszluosta 
ka ženklina, jog toji darbinin
ke neapleido fabriku. Tame at
bėgo in bjura Williamas Mun- 
chisson, sūnūs fabriko locni- 
ninko pagriebė telefoną ap- 
reikszdamas palicijai, buk fab
rike atsibuvo nepaprasta žu
dinsta, nes kūnas jaunos Ethel 
Stoowe randasi džiovinyczioje. 
Betekti vai pribuvę 
vi.ska, tirinejo ir klausinėjo ki
tu darbininku kokiu budu li
kos uždaryta Ethel teip karsz- 
tam kambarįje kur užtroszko 
ant smert. Niekas negalėjo isz- 
aiszkyt tik gailėjosi teip doros 

pražuvo nuo

dažiu reto jas
gu. Keli žmones mate vikaro 
pasielgimą ir nubėgo in mieste
li. Ugnis apėmė kunigą isz vi
su pusiu, o kada pagialba pri
buvo isz miestelio, rado vikara 
suanglijusi kaitkitoji del prasi
kaltimu kitu.

Toji žine padare’ dideli ins- 
pudi ant žmonių, ir tai teip, 
jog motere isz Cistuszo, vardu 
Marijona Matuja nutarė sekti 
pėdoms kunigo vikaro. Toji 
motere matydama, jog žmonis 
daugiau rūpinasi krovimu pi
ningu in szienikus ir perymti 
dideliu godumu, ne kaip ižga- 
nimu savo dusziu, nutarė pa
sukant save kaip paaukavo vi
karas isz Krasnobrodu.

Ant rytojaus nuėjo motere 
in girria, sukrovė lauža pana-

prasikalteliu.
tam geidže idant
Skirtu atejnanti meta da 750|saugion vieton ji apiplesze* Isz 

jo jie atome $241. Po tam jie ji 
paleido.

— Andai Antanas Valickis
gatve, parėjės Įszei kaip padare kunigas, atsi-

sznipu.
Sumiszimas rusnaku parapijoi.

Saint Clair, Pa. 
rusnaku 
prabaszczius Szv. Nikalojausl jr drabužiu.

norėjo inejti ant laikrodėlis vertes $40. Isz ka-

— Kada 1 ? 
kunigas Skrockis,

507 W. Taylor gatve, parėjės szęi kaip padare kunigas, atsi- 
isz darbo neberado savo bakso klaupė ir uždege ir sudega ant 

, Jo bakse buvoĮsmert*
Yra tai tikra teisybe ir paro-bažnyczios

pamaldų, tai keliolika parapi- nuomones paliuosavimo popie- do kokis sziandieninis yra pa-

paraszu darbininkes 
Stowe

apžiurėjo

duodamas

nusistebėjusi.jo 
Munchissona,

mergaites kuri 
baisios mirties.

Po keliu dienu detektivas 
sugryžo in fabriku, aresztavo-

W ill lama
užmet i nedarnas 

jam žudinsta jaunos merginos.
Tasai Munchissonas tris me

nesiai adgal susi žiedo jo su 
dukteria vieno direktoriaus to
jo fabriko, bet pasiutiszkai mi- 
lejosi su darbininke Stoowe 
slaptai nuo savo tėvo, bet su 
žinia merginos tėvu kurie suti
ko ant vinezevones su juju 
dukteria. Tasai rakalis susi- 
žiedojo ir su turtinga pana 

o idant atsikratyt 
nuo savo vargingesnes mile
mos, nutarė jaja pražudyt, ku
ri stovėjo jam ant kelio.

su dažiuretojum 
džiovinyczios idant uždarytu 
duris, kada mergina inejtu in 
karszta kambarį* Daži urėto jas 
prisipažino prie visko sudeda
mas visa kalte ant Munchisso- 
no, kuris turės atiduoti savo

Mete 1920 atsibuvo devini 
tukstanezei žudinseziu, bet ne 
bolszevinioje Rosijoi tiktai 
czion musu laisvam Amerike. 
Yra tai baisus skaitlis kuri 
parodo kaip isztvirkia yra 
žmonis, ypatingai dydesniuo- 
sia miestuosia. Toji vilnis žu-.» 
dinseziu jau tęsęsi nuo ilg^^ 
nio laiko, nes 1919 mete skadt- 
lis žudinseziu buvo dydesne.

jonu sustoja prie bažnytiniu L jai, Lietuvos bonas už $50, dėjimas Lenkijoi.
..mid neinleido kunigo. Ant OR and Gas kompanijos sze-L, . . . . . - . . o
galo paszaukta palicije kuri Las už $l00. Trust and Saving Buvusis nužudytas,
arentavojo kelis sąnarius baž- Bank bankos knygute ir pini- .
nytinio komiteto ir pastate polgu $150. Viso pleszikai pavogė Į kas ministeris Vizier Said All 
500 dolerius kaucijos. Parapi- daiktu vertes $400, be bono ir Pasha, likos mirtinai sužeistas
• • a « ■ — — al ’ * I _ — . a. —- a a

. . |szero.
Tamaqua, Pa. — Utarninko 

atsibuvo laidotuves a. a. Kazį/ 
miorio Szmuklinskio, 45 metu Nuliudias Kaizeris vela pa- 
amžiaus, kuris mirė praejta | ožiuosis.

Wis. ,— W. T. I petnyczia Ashlando ligonbuti- 
turi kar- je. Kun. Gudaitis turėjo pamal- |henzollern, buvusis vokiszkas 

isz goriau-|das ir pasako puiku pamokslą.
Lietuvei

neinleido kunigo. Ant Oil Gas kompanijos

Rymas. — Buvusis turkisz-
nytinio komiteto ir pastate polgu $150. Viso pleszikai pavogė Į kas ministeris Vizier Said All 
«
jonai ne nori kunigo Skrockioj 
panaudodahi'i augszcziau minė
ta būda ant atsikratimo
• ■ I ! (t H ’

JO.
nuo

kada ėjo per miestą. LĮgonbu-
teje mirė trumpam laike. Žu- 
dintojaus palicije nesueme.

•)>

“1 
visame.
Kunigas perženge moraliszkas ' 

tiesas.
Lemars, Iowa. — Kunigas 

Franciszkus Wrenn 
n©, likos pripažintas 
gejima penkiolikos metu mer
gaites Ethel Bray. Kaltihinkas 
turi 50 metu senumo, kuriam 

Įkerszina 20 motai kalėjimo.

Tris vei^žiukai ant kart.
Junea, AVis. . — W.

Schwartz, farmeris, 
via kuri yra viena 
siu visam valstije Wisconsine. Į — Czionaitinei 
Toji karve atvede ana diena gyvena broliszkam sutikime,

isz Akro- tris versziukus ant syk, o in malszoi ir nekelia jokiu triuk-
už suža- laika* trijų metu turėjo net szmingu arzinimu. Kožnas ru> 

asztuopis versziukus. Mete 19- pinasi savo veikalais ir tokiu 
19 atvede dvinukus o praejta budu apsisaugoja nuo nesupra- 
meta trinukus ir ta pati szi-l timu. Todėl Dievas visiems 
mot. v laimina ir sutikimas ^visame.

asztuojiis versziukus. Mete 19- pinasi savo veikalais ir tokiu

Į laimina i r sutikimas visame.

ožiuosis.
Berlynas* — Wilhelmas Ho-

ciesorjs, mano vela apsivesti. 
Paskalas ejna buk Wilhelmu- 
kui teip nubodo gyventi vie
nam, jog nutarė apsivesti su 
naszlia Frau von Rochow, kuri 
dabar randasi Doorne, Holan- 
dijoi, kur sziadien randasi kai
zeris. Badai svodba ketina at
sibūti netolimoj atejteje.

Chasey ’a 
savo

Susitarė

ant 500 szimtu. Žmonis gerai 
ant to užsimislino kokia tarno 
gali būti priežastis. Vieni me- " 
na buk tai priežastis bedarbes, 
kiti stokas iszauklejimo, o ve
la kiti buk tai godumas dasto- 
jimo turto ir 1.1.

Pagal paskutini apskaitima 
a a a — - — _ -<

tai Kijeve sziadien randasi isz 
gyvastį už pražudinima savo 540,000 gyventoju — 147 tuks- 
milemos. taneziai žydu. , ( . i

■M / " MNk* H . i • —A. t*- ^41
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KAS GIRDĖT

gryzo 
buk

sako jisai 
žmonių ne 

o tukstanezei

Padėjimas Rosijoi yra bai
sus, - kalba James Goodrich 
isz Indijanos kuris nesonei sn- 

isz Rusijos, 
‘25 milijonai

turi ka valgyt, 
neatbūtinai turės mirti isz ba
do, jaigu ueaplaikys greita 
pagialbanVienatinių vilti rusai 
turi; į Amerikoje isz kur tikisi 
nphiikyti apie ‘20 milijonu bu- 
szeliu komu ir kitokiu grudu.

Badai Goodrichus ketina su
organizuoti drauguve 
t- i n k s

kuri 
aukas ant ižginlbejimo 

tuju nelaimingu.

Sunku suprasti, del ko ižgui- 
♦ am austri iokiniam ciesoriui 
T

’•ez 'don t as
♦

austrijokiniam
Uirobui mokes tiek algos. Juk 

Suv. Valst. aplai- 
:ktni 75 tukstanezius dole- 
’"ct’nes algos, nuo kurios 

: mokėti padotkus, 
ola i 
Karoliui moka tiek, 

"wentu malszei ir neda- 
‘rgeliu Europoje

9) p *1

1

1, o
o p riek j

krutomu paveikslu kompanijo susipratusiu 
keliaut po Lietuva. Tenai ap
lankys visus miestus ir .kaimus, 
ir fotografuos ypatingai tuos 
žmones ir ju gyvenimus kurin 
adri'sai bus jiems priduoti per 

gyvenanezius Lie-Amerikoje 
tuvius.

Todėl visi kuriu tėvai ir gi- 
iniues Lietuvoje, greitai pri- 
siunskito jionw ju ir savo ad
resus,. o jio juos aplankys ir 
riepoilgio turėsite proga pama- 
tytie ju gyvus paveikslus.

C. Urbaitis, Columbia Hotel 
Grand Rapids, Mich.

žmonių.
rinkimai 

liau
ki kiši

uAAA AA /V*

czinus
panaikint i.
jiems rinkimams Vi.-i him.-., 

kad in taryba praejs daugiau 
susipratę piliecziai, ir visi tru
kumai bus praszalinti-

Nuo 
laiku

savivaldybes
Artinantis 

visi

Pasvalys. Nuo vokiecziu 
okupacijos laiku Pasvalyje 
rinkoj stovėjo didelis sandelis. 
Paskui tas sandelis liko Pasva
lio Apygardos1 Intendantams 
Sandeliu Nr. 2-1. Sandelis turė
jo užeim's dideli rinkos plota. 
Visos apylinkes gyvi'utojai bu
vo varginami ir gaiszinami pa
stotomis, nes' reikėjo vežioti ro-

Lietux iszkas Sejmas nutarė kvfzuoti produktai isz sandelio
marke užpripažint i vokiszka 

savo pinigą ant visos Lietuvos. 
Lyg sziain laikui Letuva nau
dojo teip vadinamus “ 
bei,” 
da už
senei Lietuva geide invest i an- 

‘‘szterlinga,

vadinamus
kuri 

kariszkos

gliszka

Ostru- 
naudojo vokiecziai 

valdžios. Ne

tauto Bendrove
Inkorporuoto Massachusetts Valstijoje.

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

Jau suplianavo kaip pradėti savo iszdirbysto 
Lietuvoje ir netrukus darbas bus pradėtas.

rakandu, kurie

$
$

4 Iii

____ - ... - ---. - *

Pasekme po 20 iienu 
arba grąžiname Jums 
pinigus.

/ u

A\b3
pabara tiršta, raudoną kraują, W

ii| Iffl

*1

M rc 
Į u

l

ĮlHII
9

VI1STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture- 
damas neaiški} ininlę ir nusilpnėtą kurią; ” " k *' 
imant vn<KtHH dM padidinimą veiklumo ir vnintus 
čiua, bandyk Nugn-Tone ir pernitikrik knfp greitu laiku Jau- i J . * _ - - - - - ___
tokiu kaip blo^an npetitan, nejgruomui.ivirnafl viduriu, 
išpūtimai, už.ketejimaH nkikven, talkini*, anemia, kankinimai rco 
mntlzrno, hknu^nnil ifhIvoa/ n^uralujin. stokim encrj/ljou, nuBilpno- 
jimaa nervu ir nrlral^jimna mieguoti, paeina nuo atokn nervu 
nnjb’iiroa, akinto vandeniuotd kraujo ir n< užtektinios cirkulacijoa 
kraujo. 1 , <

Kožnn dalln kūno ir bo/.na Jo veikme rrminno ant nervu paji^fto*. 
kuriom didiiaUHel u*laika geram Moviuje pilvą, j^knan, inkstus Ir 
grobuH, Airdea plakimo, kraujo clrkulnvimo. Nufra-Tone yra labai 

L Protingai gydymaa nuo^ nunilpnetu naivu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kod4l ? Todfl! kad jie yra nutaikyti in nštoniu brangiu, / 
a veikai o dundam* iu aud^tlnlu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu J 
per garbingus Gydytojui. Yrn Jie ypatlnKid maiutingi J Geležę ir į h

I Įrojforą-mnutufl del Kraujo ir Nervu.
NuKU-Tonr priduoda gyvybę jnknonlh, partiprln grobu* teip. imS 

jog < ir regularinkni, Atgah in JnkfttuH, iivara laukui
nuodinir* ntmntna. Nierii oauginurt gftzu ir suputimu, niera amir* * 
dančlo kvapo nr apvilkto liežuvio! Nu£H~*lone duos Juma stebuklingą 
apetitą, piarą gniumubivimą, tvirtu* nervu* ir kietą Katiprlntą miegą. 
Nuga*Porte tiuallprla kraujo Ir pagerina cirkulavimo jo, priduoa raudo
numo veidui ir žibamą akiem*! Nuga-Tone padaru tvirtus, iuntufl

daromu pnprotę vahtu. Sudėti jio yra parankiam piindelti. Yra 

t>avn pretelema^_____ _ __ _______ •

už bnnkute. Kožna bonlcute talpina dcvynlo* dciimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 
gydymo. Gulėto pirkti |cies bonkute^, arba žeihis menosiue gydymo už penkine ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Totic per dvidešimt (20) dienu Ir jeigu nu buei užganėdintas pa* 
s c k m i p. sugrąžink bonkuto Ir pilnus, o m<*s urnai sugrąžisimo justi pinigus. Negalite 
prapulciyti vieną cento, 
nptlekose tomis pačioms Hlygomis ir tą pičia garantija.

Kv'k<.

i

L/"*
j A(lamas neaiški} ininlę ir nusilpnėtą kurią; pasibodisk';

Irnnnt vnhtnfl <16! pudidinlma veiklumo ir viihtitB kvnighian- 
bandyk Nugn*Ton<? ir peruitlkrik kaip rrcitu laiku Jau- 

Bosi visai nauju irnogul Dcivynes iA deAiintes visu žmogaus 
tokiu kaip blogas iipdtHnn. negruoniuLivlmart viduriu, uazni

'•''3
/

.4
4»

I'wltes 

roll- VWAjynkA; 1
11 įsteigt i fa b r i k 11 s - ga m i n i m 11 i invairiu 

ti'ojaus yra, valstybei labai reikalingi.
Intaisyli fabrikas nauju vagonu ir sen: uns »taisyt i,- 

taipgi pagaminti medžiaga invairiu triobi'siii slatviniri.i 
Neužilgio jau reikes .Bendrovei kviesti tukstaneziai darvi?^. 
I ri n i tik u in darba. • ■ - u $ <

Negali but Lietuvoje kita kokia pramone' teip pelningu,’?
loiaildj

Sell ’ 'UIS
Įf

i I

n<‘«nl<’jinum mirguoti, luu-inu

I. Bf/
7

. :i

ry ’• ■ ■ .................................... «
kaip medžio iszdirbyste. Su kapitalu sykiu organ i z u 

niekuomet darbo nešto
jaiid’geležinkelio stotim Vietos sa

vivaldybe ir intendant ura su 
prato szi nepatogumą ir galop 

Į?erkelt vieta 
ant klebono žemes prie pat 
ležinkelio stoties. Buvo pada
ryta intendant liros su bažnyti
niu t arto‘valdyba sutartis, ir 
minėtas sandelis dabar jau nu
keltas naujon patogesnei! vie
ton.

vivnldvbe ir

surado sandeliui rytojaus, clierki ar money orderi siusk szian

r * 

ji 4 ■
vynia Ir h veikesne* Ir puik<mnc^ inotcres* Nupra-Tonc netalpin savyj jokiu Tniprdnrtitf rtr 
dnromti paproty viliotu. Sudėti Jio yra piminklnm pundolei. Yrn i, ___ /
f»kon| ir vartuoti gnlcma be jokio neparanukumo. .Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
’7 įvtŪŠU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAr Preke Nuga-Tonc yra vienas ($1.00) doleris 

gydymo. Galėto pirkti Jcies bonkutos^ arba žeihis mėnesius cydyinor už penklus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Totic per dvidešimt (20) dienu Ir jeigu no busi užg«ncdliyt»s 
tevnimp* i «|r.m _ _
prapuldyti vieną centu. Mes jrnnnie ž^lką. NuRa*Tonc yrn pardavinėjamas vioooe 
nptickose tomis pačioms Bly^omis ir tą pičia varanti}*.

PRISIUSK SAVA PASTKLIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, L. 23. 1018 S. Wabash Ave. Chicago.
4

Gerbiamieji: įdedu čionois S.........................ir meldžiu prisiųsti man ...................... bonkut
Nuga-Ton e.

savyj jokiu mijtdnrnn ar 
apvilkti ctikrurn, priimu o m

amai ui likai ir darbininkai, kad, 
k not m

Nelauk 
dien.

Bendroves kapitalas 
pabranginti szerai.

Patariami 
dėtu pastaugus
rove ypacz su didesniu kapitalu 
dabar vra tik 2 mažos medžio

spareziai auga ir ncužilgio bus
idant 

j tuom galėtu geriau prisiartyt 
ekonomiszkai prie Anglijos.

Sejmas teipgi užtvirtino už- 
idant pris

kirt Klaipeda prie kauniszkes 
i Lietuvos.
i

josios nž dyka.
manima Purickio,moka

•u iokiu ergeliu Isuropoje.
•Tolius ir jojo pati Žyla ap-

’nt meto,
’nalszei, 
tukstancziu 
Tek kožnas

■ j 'i'yu 
to.

r *

75 tukstanezius doleriu 
o jaigu pasielgines 

aplaikys
doleriu dovanu,

malszei užsilaikv-

tai d a 51)

* J

savo bendradarbiams 
idant intraukti

Isz Lietuvos

Kova su spekuliacija.
Kai kurios valdžios instaigos, 
kaip girdėti, rupimis rasti tin
kama pabaudos būda nž kelia
mas kainas ir spekuliacija, 
ypacz valgomu daigiu

iKeliaujancziu Amerikon domeilTarp kita ko manoma

tiek aplaikytu ant mc-1 .

Jau pradėjome iszsi imti net 
kalendorius ant 192’2 meto del 
visu skaitytoju kurie yra at- 
siliginia su prenumerata. To
dėl paskubinkite milemi skai
tytojai su
del jusu teipgi galėtumėm isz- 
siunsti dovana. Kita meta ka- 
lendoris 
kesnis, nes
brangu ir 
buvo milžiniszki o priek tam 

pacztas kasztavo nemažai 
ant iszsiuntimo
kalendorių.

— \’isi<ims 
pradejima 

Konsulato
sziuomi praneszame, kad
reikalais Amerikos Konsulatus 

pradėjo
Lapk riezio
Emigracijos

prenumerata idant

bus dydesnis ir pui- 
szimet viskas buvo 
kasztai iszleidimo

ir
tukstancziu

Bolszevikai apszaukc szeszta 
Kopiunistu Kongresą 
atsibus Vasario menesije. 
me kongrese dali baus Ukraji-

Kaukazas, Turkije, Persi-
je, Afganistanas 
karines

kuria
Ta-

lią

srity, 
už to-

ir kitos va- 
republikos delegatai.

Lietuvos Tnformącijos Biu
ras isz Washingtono, pranesza 
buk Lietuvos ministeriu ka
binetas savo posedije gruodžio 
menesi, antra diena, apsvarstęs 
Ilymanso projektą, rado jin ne- 
priymtinu.

Kolorado jeSude Denver, .m,,',, <«uvT) 

stojo italijonka, kaltinta už 
apleidirna savo vaiku, kuriu 
neprižiūri atsakanėziai' ir gy
vena apsileidime. Daktaras, 
kiltis taji veikalu tirinejo, ap- 
rerszke sude, jog apsileidimas 
kokis vieszpatauje tam name 
yra ta priežaste, jog motere tu
ri už daug vaiku ir ne gali vi
su priderenezei apžiūrėti. Pa
davė jisai sudžiai užmanima, 
idant taja moteria stciylizavot 
idant daugiau negalėtu pagym- 
dvt vaiku. Sudže sutiko ant to
jo užmanimo.

Nežino kokia bus 
tojo prisakymo, bet po visa 
Amerika kylo protestai priesz 
toki nusprendimą, 
teip užsirūstino 
džaus, jog kerszino užmuszimn. 
Beilbejones sudžia. vėlino mo
teriai kanuogeriausia, ir tame 
nemano jokio blogo, uos ne tik 
jam rūpėjo gerove vaiku bet ir 
paezios motinos, 
tojo “tavoro” rv...wu<«,
dii&o kaip mulas per diena 
icl£Xit užlaikyt szioki toki 
82
SI

savo

pasekme

Ne kurio 
ant tojo su-

kuri turėjo 
net penketą

iruma namie. Prieszininkai 
siaus turi kitokia nuomo-

Kaunas, 
įsiems apie 
Amerikos

klausu-• ’veikt į
Kaum»-

vizų
POTTS VILLE PA.

Kauni' : priyminet i
7 diena, 

Biuras
Laisves Alėja 6’2

Karo mokslo mokintis

1 sietuvos 
Kaune,

Lietuvoje c.
Bendroves. >

akcijonieriams, kad 
in musu Vytauto Bend- 
taut ieczius. 

iszdirbimo
Anos uždirba po 100 procentu kas met už savo indetus
pinigus-
, Kaip veik Vytauto Bendroves biuzinoliai 
50,000 doleriu, tai galėsim tuojau 
\ ytauto Bendroves vardu pradėti veikti.

žadate Vytauto Bendroves ak-

S

sudus 
ka nors ir

nors
musu

Vnrdaff ir pavarde

Gatve ir numeriu
f

< • •

Skubinkites 
rijas

, kurie
pirkti, pasiust savo pinigus rasztines adresu.

Vytauto. Bendroves akcijos (szerai) pardavinėjami 
vien lietuviams,

Miestas. .
i

Slaptybe Antgrabio”

Valstija -9

isz gyvenimo Francuzu 
Preke Jtr»e. T ~IV. IK Bocionakl-t'o

yra 
pasii’i'Ugo iszvažiuoti iii Szvai 
carija pulkininkas lieutenantas 
K. Lmlygu, inajora^K. Škirpa 
Steigiamojo'Seimo Darys, ir 
kapitonasSonginas. Iii Prancū
zija kafo mbkslo mokinis isz- 
važiavo vyix'snysis lioutenan- 
tas Grinius, sūnūs l)r. K. Gri
niaus in Saint-Cyre
nantas Vėbra in Eontaineblėau

Pulkininką Sardinji atva-
8

įlarvs

ir lieute-

vi

ž i avo i i i K a univ Lapk učzi o 
d. '

Teisininku d-ja szaukia 
šuolini nariu susirinkimą 1921
m. Gruodžio 4 diena, 5 valanda 
po plot, Apygardos Teismo Sa
loje, Kaune.

Lietuvos valiuta valdžia 
skelbia, bus paremta doleriais 
— auksinas bus lygus centui.

Vilniaus gyventoju ir Vil
niaus kraszto padecziai užjau- 
ezianeziuju susirinkimas buvo 
Lapkriczio I I diena Kaune, 
kuriame nutarė teikti mmlžia- 
gine ir morale 
niaus kraszto 
tam tikslui inkure laikina ko
mitetą, kuriu 
žmones: Z. žemaitis, 
its. Marcinkeviczius, 
Vileiszis ir Vincas Krovė Mic- 
keviezius.

Veliuona, Kauno aps. 
eziaus Valdybo pranesze, 
rekvizicijas ūkininkai gali ati
duoti vietoje grudu ir pinigus- 
Dauguma yra linkus rekvizici
jas pinigais mokėti, nes tuomet 
nereikės vežioti. Mano nuomo
ne, didesni ūkininkai, kurie tu
ri daugiau kaip 10 desz. žemes 
ir turi pakankama arkliu, rek
vizicijas privalo grūdais ati
duoti ir atvežti kur reikia. I’a- 

pinigus 
turės

valiuta

I I diena

pagini ba Vil- 
gyventojams ir

iszrinkt i
J. Valai-

Juozas

sz i e

Vals- 
k a d

einus už rekvizicijas 
kaina, valdžia

daug nuostoliu, nes reįkes jai 
supirkinėti grudus ir k. ir dar 
samdyti vežti in sandelius.

Musu savivaldybes.
Antazave, Ežer-Zarasu aps. 

Musu valscziuje ir valscziaus 
valdyboje netvarka. Korespon
dencija gauname isz

ri likos

„ r, Dusotu
nia; nes tvirtina, jog motereĮpaszto, bet ji mėtosi ant stalo 

arba langu. Dažnai • atsitinka, 
kad laiszkai ir • hiikraszcziai 
pražūsta arba gaunami atida
ryti ir supleszyti. Spalio 1 die
na virszaitis Jakutis nuo tar
nybos paszalintas, ir yra kalti
namas už neteisingo paso davi
mą. Byla perduota Taikos Tei
sėjui. Valscziaus Taryba in vi
sa ta netvarka nekreipia dome
sio. Matyti, kad Taryboje nerft

turi gimdyt kanuodaugiausia 
vaiku, kad vėliaus ir mirtų nuo 
neszvarumo ir apleidimo arba 
isz stokos iszauklejimo užaug
tu ant prasižengėliu ir žudin- 
toju.

Ka jus milomos moterėles 
apie tai manote?

C. Urbaitis pranosza jogci 
padaro sutarti su Shadowart
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DAKTARAS I. W. 1I0DGENS
Phllndeliplila Specialistus

Užsisene.iusiu Ir dironiszku Ligų ;
Eikite ton kur esate tikri kad gan- ( 

Hito tvirta rodą ir atsakanti medika- 
gydima, per daktara kuris turi 

daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo mąnes yra 
■gvarantuotMC,

1 iszka

Jaigu csrito silpni, noYViszki ar 11- 
guoti, nedarykit o tos klaidos ka kiti 

atcjklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, sUpaumas azlr- 
(lics, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

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

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

Kumatlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztino ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nerVuotl ir (rote nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberirnai ant veido, pailsės, nuvar- 
skahsmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau- 

gas pilvo, inks- 
ir neuri-

esą padare,

pa p u ožkos,

ai minties,

jo, odo:J ir sp< ( i.'ile.; li 
til, k(‘p( LU, pll !< . i II !l: l>.l gi i 
(is.

Ateikite gausite rodą dykai. l‘o tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagoibantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru,'Jojeriu ir dvasisz.kuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavo!i per 
garslnglauslds Europos ir Amerikos 
Specialistus: '

Ofiso valandos 8 ryte iki 8 vakare: 
Nedollomis 10 iki 2 popiet.

Dr, Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.

po 5 dolerius
nedaugiau kaip 1000 kiekvienam.

Vytauto Bendroves 
I >(‘udrov('s 
i ugaliot us
nuo Liepos im'iiešio yra

Vytautas Building & Construction Corporation.

ne mažiau kaip ir
"■HHW5GCTl» h

pas tos 

rasztmojo, kuri

akcijas galima gauti 
direktorius, teip gi pas Vytauto Bendrov 
agentus arba tos Bendroves i

Philadelphijoi po sziuo adresu:

TZSfjaD&BSa111| !!■ Ii MlBTTOMMWIiWWimi

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
M-

arba staeziai lietuviszkai

VYTAUTO BENDROVE
3654 Richmond St. Philadelphia, Pa.

nusižengimus žymiai pa
ilgi

kius
didinti esama 
visiszko isztrėmimo.

Micfcvių&įąus ąlenys.
’Mjesto^al^ba iWttar<f7ap- 

\ora ir tinka- 
M ickt'Vi-

bausme

dežiiięr’ tt vert i gc 
mai papuos/,!i viela, 
eziaus slėny už Vytauto kalno, 
kun yra akmuo su A- Mickt'vi- 
cziaus, iszkaltu 
/mot’ padavimu, 
megVs būti,
EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Naujas bulvaras Kaune.

Prekiviete ir arkliu 
nuo 14ipl$ficzio 24 diena 
nukelta in Zaliaji 
joje osaiieztos

padaryti* Tmlvrtriis.

rinkos
bus

Kaina.- Vie-j
arkliif |)rek|VH'-t***'

'i

4

L

i
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y
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. * ■ j* s '■* 72"Ji,.—~

Laivakortes Atpigo
_ Keliauk isz ^Lietuvos ir in Lietuva visada per George 

, nes czionai parduodamos lajva- 
ortes netik isz N(‘\v \ orko ir Bostono,

J. Bartasziaus agentūra, 
L 
kitu portu.

FjoĮffus iszmainome ir siuneziame in visas dalis 
„ pasaulio pagal dienos^kurso. y

^HfjitŲk i US . 'bpirn^ūTiię SU Ndjtfiro ir Lietuvos Atstovu. 
pątvii’ti|iiim^s ti'dnngaj. pigiai ir greitai.

bet ir isz visu

***• Padaromi' pasportus ir'

tęs ketama
tinimais toSfligitj. pigiai ir

i * iJLjJ • . k L . . . 1 '

vardu ir kur, 
M iuke vieži us

Sugrįžo Grigaitiene.
Sziomis dinomis

Suomijos žinoinoji ..................  «
p. Grigaitiene, kur ji lankesjB 
koncertu reikalais. «

grižo isz
Dainininko •

,. Užnikome net
<in \4eszlj^^,iu -d( l 1‘Aikiin^-kbliaiviu apsigyvenimo 
turime .savo automobilius d(*l greito ir parankaus paša-* 
zieriu ir ju bagažo i>zvažiliejinio.
I urimo

Reikalaukite musu 
pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkais arba ypatisz-
kai atsilankius o suteiksime dykirą-pojsekancziu adresu:'

498 Washington St.
. » A : g ? )

•GEORGE J. BARTASZIUS,
New York, N. Y.

t*

«

Tik pamislyk ka 
barberiszkra britva. 

barboriszka inaszintike.
Gera

Žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- 
beriszki daiktai, kaina $3.75, Tai yra 
labai pigiai, nea .szie daiktai mažiause 
yra verti $11.00.
gauni.
Gvarantuota

i Barberiszkas žirkliukes. Szukas. Gera 
diržą ir gepi azepetuka. Tie visi daik
tai yra gero iszdirbimo ir kožnas bus 
Jais užganėdintas. Vien barberiszka 
masz.lnuke yra verta tiek kiek mos 
pasžomo už visus daiktus. Tokia žema 
kaina mes parduosimo tuos daiktus 
tik per trumpa laika, ir jeigu jus no
rite pasinaudoti sziuo pasiulyniu, lai 
prisluskite 20c. del persiuntimo ir 
$3.75 užmokėsite kaip daiktus gausite. 
Gvarantuojamo užganėdlnima, arba 
gražinamo pinigu?, Raszykitc tuojaus, 
nelaukite nei valandos.

, PRACTICAL
1219 North Irving Ave.

CHICAGO, ILL.
................. * ■■• ......... .. ......................

SALES COMPANY, ,
Dept. 406.

Atyda Waterburiecziams
■ ------------------------ ;■■■■■ ■ ..............  Į ! . '' ■ [

Musu korporacija nupirk^ krautuve’'nuo <£>. Navicko 
(lubnr bus po inusu vnrrln Wnfnrlinrir —
poration. Szerininkains bus 10 nuoszirnti. 
pirknnti isz savo krautuves. Bus drabužiu ir czeveryku ir 

“salė” parsi-teip tolinus-

vardu Waterbury Mail Order ( 
Sžerininkams bus 10 nuoszirnti piginus

;or-

Kožna ketverga bus didėllą 
duos ta vorai už “ wholesale“ prekes, tajJWaterburiecziai 
nepamirszkite ateiti ketvergais ir sutaupysitė 25c ant 
dolerio vertes periant. Jei czeverykai gausite už 
t*'. Nepamii’szkite ketverge. • ’įL(. * i* f.

WATERBURY MAIL ORDER CORPORATION 
Waterbury, Conn.

$3. Nepamiruzkito ketverge

793 Bank Street.

*
1

J^ADA Tamsta

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

perki guminį autuvą nešiot mainosc, 
jieškok “Raudono Kamuolis.”

uBband’
“Ball-Band” batai ir čeverykai nešiojasi ifiausia, nes jie yra padaryti iš geriausios 

materijos ir yra velti j vieną gryną šmotą per musu speciali procesą.
Paplatini padai “Ball-Band” autuvo yra daromi ypatingai maineriams. Jie apsaugoja 

viršų ir yra taip patvarus ir tvirti, jog aštrus kampai akmens arba anglies negali jų įpiaut 
arba įplešt. Tamsta gali gaut “Ball-Band” baltus, raudonus arba juodus, 
krautu vninko.

BAL ,r/|

4

B

Klausk savo

44

MishaWaka Woolen Manufacturing Company, 46) Water St., Mishawaka, Ind.
i jOt
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SAULE 3

KAROLIAI.

(Lietuvino Safira.) 
Ji buvo viena 

ir 
rios

isz tu gražiu 
žavejaneziu mergeliu, ka

tarsi per likimo klaida 
pakliūva in rasztininku szei- 

Ji neturėjot kraiezio,mvnas.
nei vilties, nei priemonių delei 
kuriu ji butu numylėto ir pa
galinus isztekejusi už kokio 
nors turtingo ir atsižymėjusio 
vyro. Užtai ji sutiko iszteketi 
už paprasto Szvietimo Minis
terijos rasztvedžio.

Jos rubai buvo prasti, nes 
neturėjo isz ko gauti geresniu. 
Ji jautėsi nelaiminga, kaip 
moteriszke jaueziasi nupuolusi 
nuo sau tinkamos padėties. 
Reikia suprasti kad tarp mo
terių nėra nei luomo nei rasiu. 
Ju grože, graksztumas, žave
sys atstoja gimimo 
mynos aristok ra tingumą, 
gimtas szvelnunias, 
mas, yra ju vienatinis kraitis, 
kurs prilygsta turtingiausiu 
poniu ypatybėms.

Jausdama gimusi gyvenimo 
patogybėms ir pertekliui, ji 
nuolat kentėjo. Ji krimtosi ma
tydama savo skurdu nameli 
sienų apiplyszusias popieras, 
sulūžusias kėdės, po kelis kar^ 
tus susiuvinetus lango uždan
galus. Visi tie daiktai kuriu 
kita moteriszke jos stovy j ne
būtu nei patemijusi, erzino ir

kankino ja.
Kuomet ji pamato savo pras

ta tarnaite apsivilkusią nudė
vėtais rūbais, jos vaidentuve 
lanke „tylus rūmai papuoszti 
iszaustais dokiais ir iszklotus 
persu kilimais.

Auksztos bronzines žvakides 
apszviete kambarius minkszta 
sžviesa. Du tarnu nuolat stovė
jo prie duriu pasitikdami sve- 
czius. Ji svajojo apie didingus 
salonus pripildytus brangia! 

rakandais
szypsojos kuoiv ' ’ 
atsiskleisdavo 
isztaisvtas mo' 
ketiszkai apszl 
lais, kuriam^

visu joszkoma.
Turėjo viena draugo su ku

ria lankydavo mokykla. Bet 
prie jo nebenorojo eiti, nes kuo
met pagriždavo 
dienas verkdavo.

Viena vakara jos vyras,

namo kelias

sn
didvyrio eisena inejo laikyda- deles aszaros

1 • 1 ♦ 1 ’I • > . I

sau

graksztumas, 
arba szei-

Pri-
lipsznu-

prilygsta

J

iszdrožinetais

1

J:
yse

’I. 
sI I II II

szautuvui besirengdamas’ 
medžioklėn ant Nautero lygu-

VAISTAI NUO PIKTUMO.Jis nepamasto apie tai.
— Gi, mikeziojo jis, tie ru

bai kuriuos neszioji eidama 
teatram Man, jie atrodo la
bai...—

Jis nutilo, nustebės, matant 
savo paezia beverkiant. Dvi di- 

i tryszko isz akin 
ir riedėjo per veidą.

‘— Kas-kas pasidaro? vos 
atsigaudamas užklauso vyras.

Nustelbusi savo skausmu nu* 
siszluoste veidus ir ramiu bal
su atsake:

— Nieko; tiktai negaliu ei
ti in puota. Neturiu suknios. 
Pasiimk ta pakvietimu ir pa
duok kuriam isz savo bendru. 
Gal jo pati geriau pasipuoszu- 
si .negu asz.

inpuole in desperacija. 
Paskui nusiramino:

Palauk, Matilda, pažiu- 
resiva. Kiek kainuotu tinkama 
suknia, kuria galėtumei reika
lui atėjus ir kita karta užsi
vilkti ? Ka. tokio gražaus, bet 
ne per brangaus ?

Sekunda užsimąstė. Greitai 
sumojoje ir kartu galvojo kiek 
pinigu ji galėtu taupaus raszt- 
vedžio papraszyti kad nesutik
tu pasiprieszinimo.

Galop, tarsi svyruodamas 
atsake:

— Tikrai nežinau, bet man 
rodos kad dvieju tukstaneziu 
auksinu užteks.

Jis nubalo. Tiek buvo šutau-

peš

mos kur jo draugai kas szven- 
tadieni ėjo kurapkų szaudyti.

Bet jis atsake:
— Gerai. Duodu, pasistenk 

nusipirkti gražia suknia.
Puotos diena artinosi. Suk

nia jau buvo nupirkta. Bet po
nia Luziene atrodę nesmagi, 
neįduota. Viena vakara jos 
vyras užklalise:

— Brangioji, kas tau? 
Eiksz, pasakyk. Tavo pasielgi
mas man nesuprantamas, tie
siog keistas sziomis dienomis.

Ir ji atsake:
— Erzinuos 

nei jokjo žemeziugo,
, nėr

mas rankoje dideli konverta.
— Sze, tarė jis induodamas 

jai, ežia del tavos.
Staigiai atpleszusi konverta 

ji isztrauke laiszkeli ant kurio 
buvo atspausta:

“Szvietimo Ministeris ir Po
nia. Jurgis ir Morta Ramponai

kas Tėvas
Onute ten jeszkai

žios
1

Tai rots!
in dukrele: - Ko tu

Dukrele: - Kaip buvo czion 
sziadien dreiverys X. tai kalbė
jo in motinėlė, jog jis czion sa
vo szirdi pamėtė, - tai asz da
bar jeszkau!

: zJkn 
o S ko- kvieczia Tomistas in Ministe- 

.o kvepa- 
ikta valanda 

priimama artimi draugai
T

I on
. o

, m<v 
vvra i kuri nten’s, atsiž.meje 

žvilgsni kiekviena moteris pa
vydžiai gaudo ir brangina.

Kuomet ji atsisėdo pietauti 
prie apvalaus stalo prieszais 
ja sėdėjom jos vyras.

užuot apsi-

.ji su panieka, mur-
.Jis

lekszte
Paemes 

sriuba linksmaiseme
pagirdomas: - Niekur nesu ra
gavęs taip gardžios sriubos ko
kios gaunu namie. — Ji tuomet 
svajodavo apie i szk i Įmingu s 
pietus, puosznius stalus, ži- 
banezius indus.

Ji neturėjo puikiu drabužiu
nei žomeziugu — nieko. O 
puosztis ji labai mėgo. .Ji jau
te kad del ju ji sutverta. Ji no 
rejo draugijoje 
pavydu kitiems, tapti garsi ir gara?

1

intikti, būti

v

vargo pakol
Visi nori

rijos rumus, antradienio vaka
re, Sausio 18.

Perskaicziusi, 
džiaugti kaip jos vyras tikėjos, 
ji numoto 
modama.

— Ko nori kad su juo dary- 
cziau?

— Gi mano, mieloji, asz 
maniau kad džiaugsies. Žinai 
kad retai kada pasirodai vic- 
szai, ir sztai geriausia proga. 
Turėjau nemaža
pakvietimą gavau.
eiti, o tokie užkvietimai ne vi
siems bendradarbiams duoda
mi. Tu žinai kad visi oficialius 
asmenys susirinks tenai.

Ji pažvelgė in ji su panieka 
ir nekantriai užklausto:

— Ir kuogi pridengsiu nu-

tarsi

neturėdama 
nei vieno 

brangakmenio, nėr kuo pasi- 
puoszti- Asz atrodysiu kai var
go pasiuntine, 
neiti.

— Galėtumei gelemi 
kaiszyti. Sziuo metu 
riausias sezonas. Už 
szirnts auksinu gali gauti dvi 
ir tris puikiauses rožes.

.Ji nesutiko.
(Tolinus bus.)

V e rėžia u visai

s pasi
juos ge- 

dvide-

X

KVITU Knygele Draugystėms del 
iBzmokeJimo pinigu ligonia
ms ----- 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu -------

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHANOY CITY. PA.

50c.

V. &

Tarp dvieju prietelku.
— Ar til girdejei

Ona Piknikiute 
naszlio, kuris turi szeszeta vai
ku.

» 
iszejna

A gute, 
už

Jau ji ji žino, jog vaiku 
ne turės, tai e j na už 

naszlio.
savo ta i

nedare, visu

Kelmės Minkiene turėjo gra
žia kaip rože‘dukterį, bet visa 
nelaime buvo, kad duktė už vis 
buvo labai pikta, jaigu ji už
pyko, tai jau su ja negausi nei 
kokios sutarties; visa paraudo
nuodavo, akis iszversdavo, su
siraukdavo, žodžiu visa jos 
bumą persimainydavo in bai
sia baisybe; ir isz tokios gra- 

merginos pasidarydavo
tikra szlyksztyne. Ji nesijauto 
to, kad jos veidas teip persi
mainydavo kuomet ji supykda
vo.

Motina ka
klausdavo patarimo, kaip bu
tu galima dukters paprastaji 
piktumą sumažinti. Bet sztai, 
syki susitikus senyva ju mies
telio mokytoja ir jam papasa
kojo apie savo dukters ydas-

Mokytojas davė sz i tok i pata
rimą: Kaip tik ji supyks, tai 
skubink veidrodi jai prieszais 
pastatyti, kad ji savo paveiks
lą pilnai, kaip yra supykusi, 
pamatytu. Atkartok ta tankiai 
kuomet ji tik supyks, bet kar
tu dabok kad tau veidrodi ne- 
i szm uszt u su pykusi.

Minkiene, kaip sykis, isz ke
liu kartu to vaisto pakartojimo 
savo (lukteri nuo piktumo isz- 
gyde. Mat duktė tokio szlyksz- 
taus paveikslo neapkentė ir su- 

jsiprato kad nereikia pykti.
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SUVIRSZ $70,000.00 ISZMOKETA DEL 2400 NARIU
t

Union National Bank
4

■■ r

Kaledino Klubo Subatoj, IO Dec
4

4

t
4.

Ar prigulit prie szito Klubo? Jeigu ne, tai pristokite prie musu 
1922 Kaledino Klubo.-----

,i. ' 4

*>

41

g
Galima prisiraszyti bile kada iki 12 Sausio.

Ii

Lengvas būdas del suczedinima pinigu ant Kalėdų. Užpraszome visit pristoti.
*. '•

ii

*

Galite
4

R
pristoti prie bile kokio žemiais padėtu Kulbu
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5c. ant sauvaites atnesza $ 2.50 ir procentą.
5.00 ir procentą.

12.50 ir 
25.00 ir 
50.00 ir

$2 ant sanvaites atnesza 100.00 ir 
$5 ant sanvaites atnesza ^50.00 ir

10c. ant sauvaites atnesza 
25c. ant sauvaites atnesza 
50c. ant sauvaites atnesza 
SI ant sauvaites atnesza

procentą;
procentą.
procentą. '
procentą.
procentą.
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S3EIMYNA.

Pagal Bažnyczios mokslą 
vyras yra szeimynos galva, 
bet ne kaipo koksai valdovas, 
tik kaipo brolis, prityręs ir 
mylintis, kurio meile 
valdo. Jis nuolat 
darbuojasi savo szeimynos ge
rovei, del jos uo 
rupesezio. Yra 
pirmas Dievo tarnas ir Dievo 
insakvmiGtisur laikosi. Jis yra 
pirmasis savo vaikeliu mok y- 
tojus ir žc-
miszko gyvenimo ‘reiknlams.

Pagal Bažnyczios. mokslą 
moteris yra vyrd drauge lygi 
su juomi laipsniu, nors prido- 

paklusnybeje 
bet už tat 

turi teise reikalauti sau jo glo
bos, apgynimo ir tinkamo už
laikymo. Moteris yra sergianti 
namu akis, geru paproeziu ap
ginė ja, vaiku ir samdininku 
globėja ir patarėja, visiems 
duodanti gera pavyzdi maldin
gumu ir padorumu.

Pagal Bažnyczios 
kūdikis yra saldi gimdytoju 
viltis, brangi Sutvertojo dova- 

brangus Žouy 
V. Kristus sav<> 

krauju atpirko ir pavedė gim
dytojams, kad ji sergėtu ir dar 

sugražintu teismo

viską
rūpinasi ir

gi 
jis

lila jam nei 
namuose

sutinka tarp savos. Szeimynojo 
. uera..tikejiiuo, nėra Dievo. Ka 

tokiuose namuose iszgirsite? 
Kalbas apie pinigus, apie žais
lus, invairiausias naujienas ir 
apkalbas, keiksmus, nepado
rius juokavimus, piktžodžiavi
mus ir t, t. Tat viskas prirodo, 
kad szeimynojo pora maldingu
mo nei to kas sudaro jos laime. 
Jei ndrite tad, kad szeimynose 
žydėtu dora, pagerėtu sugyve
nimas, atsirastu meile ir suti
kimas, inveskito in savo na
mus gyva tikėjimą, Dievo bai
me ir krkszczioniszkus papro- 

Krikszczioniu namuose

SUSITAIKĖ.
S ! I

CZIUS.

Karas ne 
pragarui. Atsitinka ir joje va
landa, sužadinanti sielose 
augsztosnius, doresnius jaus
mus. Sztai tikras alsi tikimasi 
Karo lauke tapo sužeisti du' 
prieszingos armijos 
ir abudu krito netoli vienas 
nuo kito. Abudu baisiai kentė
jo ir buvo arti mirties. Vienas 
buvo Prancūzas, o antras Vo
kiety* - bavaras. Pirmas* buvo 
dar stipresnis ir galėjo iszymti 

maža, kryželi, pą- 
valandąi: pri

visuomet JygfuV

sužadinanti

kareiviai

*

/

f

Mergina, ižgazdyti ji turėjo, 
Jog sau smerįį, per pasikori- 

irin ‘'padarys, 
l’okios sarind^tos nedahdkys.y -U T v» »1 «•

M

1

TARADAIKA.
' O

iria ''padarys,
- - -i i’ • i *

Na ir vai Irhins susimi lojo,
Ir po privarta paymti ture-

Tegul dabar sau sveiki links
mai gyvena

Ir apie tai ant sziadįen bus 
gana.

Taigi, gana!

Ar norite darbo?

m

1

Vienam nedydeliam mjėteli-'

ranczjoje 
būti jam nuolanki,

vaiku

v ra

begaliniai 
cziugas, kuri
na,

turi

mokslą

-

patobulino.

gražesni 
dienoje.

Kūdikis turi klausyti gimdy
toju visame, ir turi juos gerbti 
ir myleti'pagal pavyzdi, koki 
Y. Jezus per 33 metus savo gy
venimo ant žemes paliko. Lai
mingas, szimta kartu laimin
gas tas, kursai prie tokios szei- 
mynos priguli! V. Kristus 
Szeimyna m' tiktai pakeli' isz 
nuopolio, apvalė,
bet ir Jis pats tapo szeimynos 
nariu ir jos prieglobstyji* di
desne dali savo amžiaus per
gyveno. T 
N azft re t o sze i m v n a 
krikszczioniu szeimynoms pa- 
vyzdis, in ja turi 
gal ja ja turi savo 
tvarkyti. In ta Szeimvna vei
zėkite, vyrai, tėvai, o pažinsi
te savo augszta, tikrai dievisz- 
ka paszaukima, 
namuose esate 
įlinkais, 
būti

savo
r<)d(4 Szvencziausioji 

turi būti

isz kiszmies
szvesta mirties

* * X
turi būti bendros maldos, tvar- (b'j° pi'ib lupti ir silphil balsu

‘ ‘ Ma-ka Keikia, 
szeimvnos

kad

Dievo ir Bažnv- l)l’*yuik • f t

k rikszczio-

ir drausme, 
krikszczioniu 
vent u sulyg 
ežios insakymu; kad dalyvau
tu Bažnyczios pamaldose, isz- 
kibneso, kad tankiai artintus! 
prie Szv. Sakramentu ir neap
leistu dvasiszku, 
niszku lavinimu.

2. Szeimvnose valdžios ir vy
riausybes pagerbimo stoka. 
Gimdytojai yra V. Dievo 

augsztybes ir galybes iszrejsz- 
kejai. rl’a vaikai turi sm pagar
ba ir, paklusnybe pripažinti. 
Vykiai pagarba ir paklusnybe
tu 1’l rody t i ink i tok i a i teisėtai 
vyriausybei. *

Musu laikais pilna yra rūgo-' 
nenori pa- 
vvriausv- 

besji .kad kiekvienas nori isz- 
sįsukti 
klusnvbes. fe 
priesz kiekviena 
pirmiausiaja, t. y.

jimu, ‘kad nieks, 
gerbti valdžios ir

isz po valdžios ,ir pa^ 
Maiszto kėlimas 

valdžia, net 
gimdytoju, 

visur galima pastebėti.
Kur jeszkotie tokio apsireisz- 

kimo priežaseziu ? Szeimyno- 
se. Vaikas priprato visu pirma

i rsavo g 
ju valdžia

gimdytoju neklausyti ir 
niekinti, wofca ko

stobeties, kad pasipili ji s'nono- 
ri nei jokios valdžios ant saves 
pripažinti. Kas nepagerbs gim
dytoju valdžios, tas nepagerbs 

nepa-veizėti, pa- vyresnipju mokykloje, 
gyvenimą ]S.

, nes jus savo 
V. Dievo vietir 

vyrais Ųiritc 
, v .o<fc szeimyna pas

Dieva nuvestnmete. In ta Szei
myna veizėkite motinos, o in- 
sitikrinsite, kad moteries ir 
motinos užduotis szeimynojo 
dar didesne, negu vyro ir tė
vo; jus turite Dievo Gimdyto
ja paimti sau pavyzdžiu, norė
damos iszpildyti savo augsz- 
tas priedermes. In ta Szeimy
na veizėkite, vaikai, kad isz- 
moktumete paklusnybes nuo 
dangaus ir žemes

Dievo 
kad visa

<*>

vaikai, 
paklusnybes

Karaliaus; 
iszmoksite nusižeminimo nuo 
visu daiktu Vieszpaties, 1r isz
moksite reikalingos Dievo bai
mes nuo To, Kursai nors buvo 
Dievo Sunnmi, nieko kito no- 
troszko, kaip Savo Tęva gar
binti.

Vienok, tiesa pasakius, daug 
dauginus yra blogu szeimynn 
kaip geru. Kad 
nose yra tiek ydų, 
galybių, o net

musu szeimv- 
ligu ir no

ir isztvirkimu, 
tai tam yra kaltos tris priežas-. 
tis: tikėjimo stoka, drausmes 
stoka ir prisiriszimo prie na
mu stoka.

L Tikėjimo stoka.
Be tikėjimo kiekvienas žmo

gus yra niekas, o tuo labinus 
szeimyna. Be tikėjimo žmogus 
neturi nei jokio pamato, nei 
principu, nei maloniu. Be tikė
jimo nėra,, sąžines, 
tvermes paszaukime.
be tikėjimo neklauso prieder
miu balso,\bet eina aklai pas
kui savo ‘sugadintos szirdies

nėra isz-
7i m ogu s

i

klausys Bdžnyczios ir ipeko
nepanoro^ klausyti. KaFtr gim
dytojai, 
giems savo
neatpratina juos nuo rūstybes, 
kerszto ir užsispyrimo. Neįęar- 

g i i nd y to j ai nli ode m iri ga r
pa t a i ka u ja blogi du - 

siems vaiku palinkimąja#,
• * iL. T W

kad pataikauja blo- 
vaiku geiduliams,

ta 
apjakė
stoms vaiku pa 11 n^-nnąms, nu
sidėjimams ir ydoms; užtat to
kiu tėvu vaikai auga iszdykn- 
siai, kaip vilkeliai, ir nekarta 
tampa budeliais savo tėvams. 
Po laikui prisimena tėvai, jog 
vaikas turi juos gerbti ir klau
syti. Po laikui sunku palenkti 
iszaugusi medi. Dabar perveln, 
dabar jau negalima atgauti 
prarasto nuolankumo. Tos ne- 
paklusnybi'S ir nenuolankumo 
mokino kartais gimdytojai sa
vo blogu pavyzilžiu. Tarp sa- 

, nesutinka, 
prie vaiku 

iszmetinojimus.

ves nuolatai barasi 
dtiro vienas kitam 
invaįrius iszmetinojimus. Tė
vas goria, motina su kitais vy-‘ 
ra is iszdykauja, 
kojinio, be pagarbos.
mot vaikai nemato juos Dieva 
garbinant, poterius 
Kaip-gi gali tokius 
jus gerbti

abudu be ti- 
Niekuo-

kalbant. 
gi indy to- 

vaikai, kad del ju 
turi tiktai gėdytis ir raudonuo
ti priesz savo 
m ynus.
priežastis,
neturi
mėgsta ju ir paaugę apleidžia 
juos.

draugus ir kai- 
Czia ir v ra szaltinis ir 

del kurios vaikai 
szirdies tėvams, no-tėvams 1

Tolinus bus.

Nauji Volelei del Player 
Piano.

Ka tik jszleisti nauji Lietu- 
viszki volelei del Player-Piano.savo ‘sugaiuntos szirdies

geidulius. Kur nėra iikejimfi, 'Ant visu voleliu randasi dainų 
tenai taippat nėra Dievo palai
minimo, nėra' laimes ir Dievo 
malones; o kur nėra Dievo, te
nai visko trūksta.

Yra szeimynn, kuriose gim
dytojai nuolatai tarp saves 
barasi ir nesirūpina savo vai
ku amžinu, bet žemiszku likt- 

Tėvas baisus keikūnas, 
rūstingas, prageria, ka uždir
bti. Motina pilna tusztybes, pa
siputusi, rūstinga. Vaikai ne
paklusnus, be pagarbos savo!

mu.
prageria, ka uždir-

* 
gimdytojams, be drausmes,’ ne-

žodžiai, teip kad kada grajina 
tai ir galima sykiu ir dainuoti.

Vai kalba žada — $1.00
O Lietuva Numylėta —$1.25
Pas darželi trys mergeles — 

$1.00
Gana broliai mums miegoti - 

$1.00
Jeigu orderuosito boi* pacz

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

J. A. Žemaitis
315 S. West St., 

Shenandoah, Pa.

f »

Nusa-Tone
Sugrąžina man sveikatą Ar pajic- 

pas, salia Ponas Matusevlcls 
, i ' • J DalzalL UI.

'Ištariu ttavą ncnprubdHpijtą paddkavojimą 
ufc 1 jUHU VhisUlft, u--- u.
tvlrtuuią visam Hunui. I 
«yvyb<J. Buvau labai nutuĮpnctaK 
daug pinigu už yiijokhis vmiitils b 
gelbirje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-T- 
atgavau savą sveikatą ii pajiegas. Jie n m 
1 
aauar atlikti trys sykius aaugmns darna nrgut 
pirhuaus |r ne buičių jiavargiiiv) ir par Lii fjaliu 
pašilk y ti, jog Nuga-T<>nu “— 7^ * * ■ *
ir geriatiam atgaivitois Bvejkatui. Lenkiu savą tf tf k ■ W f tf t ft «,**■ b.A 4 I 4 / lH L I • »' k Ji. 1 ft M k e ▲. • tf
£

lit I jurtu vaisUis,

; ; DajzelL UI.

Nugą-Ton^, kurios dtuxla 
Jus <Juudą i , J _w 

. r 1 ir išdaviau
daili; pinigą už visokius vaiUtls bet nieką 
geibioje. Kaip tik pritdiejau imti Nuga-Tmie 
atgavau savu sveikatą ii pajiegas. Jie nnmru 
nmn Inhdn ir clavi energijų ir tvirtumu. Galiu 
dabar atlikti trys sykius daugiam} darbą negut 
pirhiiatts įr ne iii uči ui n v argu nu) if par ūu įjaliu 
pafiakyti, Jog Nuga-T<>nw yni geriausia vaisiusi 
ir geriatiam atgaivitois BveikatoS. Lenkiu savą 
►pilvų priA tuos, kurie nutaisą luoši vaistus ir

naują
- J 
ne

I

pradėjo kalbėti: 
paskui “ 
mano duszia!

“Sveika 
Jėzaus szirdie

Jo draugas Vok ietys, 
szioliai nerodo gyvybes 

ženklo, atidarė akis pažiūrėjęs 
valandoje in Prancūzą irjygiai 
pradėjo kalbėti “Sveika Mari
ja’’ lotiniszkai.

Pasižino kad abudu osa ka
talikais ir trokszta katalikisz- 

Su tikra meile 
Prancūzas padavė bavarui sa- 

i pabueziuoti saky- 
Mudu abudu atiduo

ta va gvvasti už savo tovvne ir

iki

* *

kuris

jo Illinojujo, 
Karczemoje vienoje, : 

Mnsztyuo dyilelia pasikėlė, 
Girtuoklei visokius ynagius 

paeini?.
►Su peilejs snsipjausti, 

Ne vienas nuėmė uosi ir au
M,U

Ant aslos buvo nemažai dan
tų, 

Ir keli svarai kudlu,

kai numirti.

v o kryželi
damas:
(

kartu ejnava. in Dievo teisina.
Bavrtą^is
Vztaęej:

4 i

■H

N uo m u nszai nes pąKi utelei, .- L I J .

vyrais kaip 
dedama, | , ■ *■'•* If v

su t u oru rnęrgicbm 
. ,tai, gana,' 

Naktimis bamliiloiš trauko
si, 

Po visokes karėžomas tran- 
/i.^i :."T

Tiejei vyrukai Lietuvei.
Nėr dyvos, su

Bet jau

■ >

pabueziavo kryželi ir 
“įnirkime kaip drau- 

guL?rr' vaikai vieno Tėvo dan- 
gu,j(‘-

Neužilgo abudu numirė. Te- 
pd ilsisi ramybėje'.
•įįetoĮį nuo ju;suž('istas Fran- 

nuot iki

g

euzas gulėjo. J is' ta 
pastebėjo ir aprasze.

SESUTĖMS
LIETUVAITĖMS.

liet uvailes,
Gražus žiedai Lietuvos, 
\ isos meilios kai pauksztytes‘ 
Jus laimingos visados.

Ar jus mylite tėvynė, 
t limta szali Isietuvos ?

Ar iszpuoszet jos krut i no, 
(lėlėms dory bes szventos

Ar dainuoja! jus iiuosybe
Savo tėvu praėjiies?
Ar paremet ta narsybe, 
BVolius kaunant dabarties?

9

Ar jaunoji jus szirdele
Plevėsuoja atvira?
Kad tėvynei vis darbuotis 
Nenu«fotu

JUS S(‘Sllt(‘>

ir'tikra.

$2 DOVANŲ $2

• 1

DABAR 'šitas 
d i d žiauria a ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pi r- 

_ > 
kuri drjso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai liliu
stracijomis) j- 
rodyti viską, 
kas tik reikia . 
vyrui ir moto- . 
rei žinoti apie 
savo 1 y t j: — 
lyties organų 
i š s i v ystymų, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymų, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mų, jų ligas; 
meiles ir šei-z 
mos visokius 
sekretus. Gra-

r(2) SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir peroj sveikatoj užlai
kytu tai įsigykit Šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų. - . ,

O jei norite kitokios knygos 
dovanom/, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų*’ KAIP RAŠYT . 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta,'12. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; a.,d., $2. MEILE ir DAI
LE; i Ja Jd.)' $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲii apd.,. $2,00., <;ų . 7

Pitkit' knygas ir shjskit jas • 
j Lietuvą! Jei mylit daug skai-

mutine knyga, 
Lį?V Liti* t <ii_
V

i

i

k9m

41

[i

r

L

' f .

žiai; apdaryta; labai dąug na- bdlrolii kntiui C! H Ci /Vcikslų» . kaina $7.00.

lumunkit bile

$2. LIETUVIŲ
MAŽOJOJ - AZI-

, LE;: Jarid4 ► $2. 
r

j Lietuvą!
tyt, tairroikalaukit musų jDI- 
dzia'Oo knygų kata
logo. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO. ' 1

Matote, kad mos visko turim; 
TIK PRLSIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL MARGERIS
2023 St. Paul Ave.

< CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲ $2

1 / d?

h

kohi
nuo /^uns#ind^ 

virnoje, V 
Žiocziu ne uždaro, kožna ap

Jai jaigu kutiwjyjkia yiilkp.- 
• ' tą gaus,

Pasigeria

I ■ < lojo.

■ ta gaus,
U'Ž paezia, tai veliiiszkai 

tokia pasidžiaugs.

■ ''J*

' .4

su

Apsaugok kožnaynuo tokios 
paėzios,

Kad no akis neregėtu niekas 
tok ios.

.Jau kas dedasi toji' L-ekava-
♦

1noja
Tai jau gana, 

Isz dyilesiiio miesto
t)

vyreli tikra
s z topo g 

Galvos nulaikyti negalėjo 
Ir ant suolo vos sėdėjo.

.0 jau kas s tu bojo darėsi, net 
'baime yra,

To nematyti nj*s pas joki siu 
j, tvėrimą.

Bobos ir vyrai, vyrai ir mer-

kairp

vienas 
it važiavo

svaiguli 
gavo.

1

y

) .gos’

Guli kaip kiaules visados.
Mat prie g .

>

prtybes visko at- 
j si tinka, .si tinka, 

’Daro ka.? kiliu patinka, 
Munszaines gerklei ne sto-

...........................kas, 
Tai ir turi būti pijokas.

Žydbernei
m

munszaine vezio- 
j/b

Nuo vežimu, trucinanti szto- 
pa neszioja.

Siūlinėja ir ant bargo palie
ka,

Yra tokiu, ka pirkinėją taji 
nieką

Anglikai isz Lietuviu juokė
si,,

O maži vaikai labai piktina
si

Jau tokiu bjaurybių ne ižda- 
ro ne liungarai,

Tai. vyruezei labai negerai.
Jait kad gerti namieje, tiek’ 

to, 
. Bet visur — ant kelio, trei- 

no ir stritkario, 
Jaigu greitai nesusivaidys, 

gąla sųsigraibs- 
tys.

* * •* 
'Nesenei pribuvo isz Lietu

vos kokia tai mergina,

Tai greitai

'. Apsistojo pas kokia gymine, 
kaip ir kožna,

Tuojaus ir burdingieris pri
buvo,

O vieta vaikine gera buvo-
Gerai tiejei paukszczei susi

prato,
. I’o kokiam laikui gaspajine

i

l.i .i

W

ka toki mato, 
Jau,c^y szlpĮkJai bus, 

Už kokio laiko grtl it garnys 
in sveczius pribus,

Ka daryt, jau tai vyruti no 
. , szposas,

Czo reįkąįingas kitokia jau

Bet kokis? 
Ugi szitokis

spasabas, 
’ H

vx X O/J A VVJ4X A,p • 
Reilte vnikinp prnszyti,

zKad sziokia fpkia vesolka 
' padaryti.

Isz pradžios ne norėjo,
'W** *»"'V

' v '♦ ' ' J*' 1'• »
/‘ft |h

..........................................  I t

Agentu reikalinga nei;ėikia 
mokslo kiek vicijas be„Tąkio 
mokslo gali’ savo“ laiko VlilvA^ 
rais užsidirbtie gera už’daTbG" 
galima padaritę po doszimti ii** 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradeki t iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Katei va Sales (Jo.
College vi lie, l?a.

*-   -- — - *■ - „■ -- ---  ... ............ ,

REIKALINGA agentu 
DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
rclkalauje agentu parduoti ju marsz- 
cinus tiesog neszlotojams. •“ 

prekes. SCmpelei dykai.1 Madison Mills 
j&3 Broadway, New York./1 ąd.
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kužnarn patariu Nuga~Tunp.Mf. . PETRAS MATUSEVICIS.
tvirtuma visiems gyvybes pailegoms, 
stebuklingas vaisias ddl mGpųu, nem 
sahalkintii vyru Ir moterių, I 
gyvybę hiknoms I 
IpkUu.1, V ' _ , w
llrr gazus ir Hputimtis, ucprilmua kvapn 
Hvala liežuvio apvilkimus. Duoda nuil 

iflpctita, gterq Kruomuluvimą, nUolaliiifus , 
^mervus Ir t,vlrf<*h pasUprlnnn(l mfėfcifj* •* 

Kožna bonkuti Ntiga-Tonc (alpiu pilna 
Viena inčncsi gydymo, o prckfc yra $1.00. 
Gaukite bonkiid šiandien pas sava aptlc- 
korhulk, imkite per 20 dienų Ir Jeigu (no 
busite visai užganėdini I, apHckorius sugrįžta 
jums jusd pinigus. Jeigu ucgidh c gaut i pas 
notlekorhius, siuskite mums $1.00 o gausite 
pūna įvarant 110(4 gydymą, npmo-
jdet(| puętĄ.O Na i ionai. laboratory, 
1018 S. Wabash Ave. Chicago, Ill.

NifRfl-Tonc priduoda djdesni vęlkhipH) Ir 
, . . yni

. _plipoii, nenueitu, 
, Duoda nauja 

Ir žnrnomt*, atgaivui

cbukllHKi ______ __  .
ihalkintii vyru Ir moterių, 

jnknonis ( “ _ ____
A m c (n ntiodhiznM aftrinCtiM, praia-*

• ?Jr 
PUIKU

i natii 
(gaivi

ir
iflpctitq, gierq gruoniutavim

(įmikite bonkiiti šiandien pan «aya nptio 
rftfc ■ .aik J* m Il» V Muki... I • 4 _ et 1 te • . " -

busite v'hnl užgnn'edlni i, ript kkorius suKrnjlH 

notickorhius, .siuskite murini $1.00 7> gaubite 
pihio m0itv«’ įvarant uotų Rydyni.q, npmo-

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vnizbjžonkli.n užrog. 8. V, l’nf. OlUk,

Garsus per dauginu kaip 
50 nictų.

• t i .4,
<

•Pigios Titmyk Ikaro (Anchor) VnizbažeiiklL M i I 1 rt • *

M
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EXTRA NAUJAUSISIŠUSTOK IR SKAITYK!
7 Dello lęąd. mes turimo ka nors ste- r. 
betfno. Stebcti^ias graji.lant.is Laikro-r*r" 
,<118 ir ths. yra naujausis laikrodžiams
betlno. Stfibctyins grajijantis Laikro

Uz^hdhnaą. Ta« laikrodis parodo va
landas ir 
nas kitas, rauarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikys visam am
žiui. Jeigu mylite .girdėti gražia 
muzika nereikia Jurrts mėtyt pinigu 
už visokius muzlkaliszkus ins
trumentus, 
grafo, smuikos, 
nasziu. Jums teveik 

to laikrodžio ir Jis gra- 
dainas ir

kurios palinksmins Jus ir justi drau
gus. Jis grajina 15 minutu ‘ su vienu 
užvedimu ir kiekviena 
dti3 grajina skirtingas 
Laikrodis aprūpintas 
kad muzikos voliukai 
pails. Tai dideles 
nes szale 
muzika, 
reti 
laikrodžio hlekur 
kaip tik pąs mus. 
laikrodžio $18.00., Kiekvienas 
Iszkhps szl 
mums užsakymą gaus szi laiknxli už v

mlnnt.es kaip ir kiokvie- 
kltas.' Padarytas stipriai, 

visam 
Jeigu mylite .girdėti ;

niuzikallszkus 
pavyzd i n:

korneto
Plano, fono- 

ir tam pa
tik pasukt, rak-

»>■ #»ar*r

IsS?

t

t

ii

fa virszujo 
jins gražias rncliodijas,

I h
■ 

1

vertos 
laikrodžio 

Toki 
kiekvienam name.

riegaiile 
Tikra kaina.

syki užve- ‘ 
rncliodijas, 

mechanizmu, 
persimaino 

Įnik rodis,
turi 

laikrodi reikėtų 
Ir jus 

gauti
to 

kuris 
apgarsinimu ir prisius

d a ir 
lu
to

Sūneli, tu isztikro savo 
dantis nusivalai czystai 

su COLGATE’S.
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Izyk ąato vai du ji;T n®
cįsit Kada ta laikrodi

$9.7»>. Mes nąpra,szonie pinigu isz ankstž, flic 
sa alszkiai, indek $2.00 depozite, o kita ųžipbk’ 
jums in namus. Kiekvienas, kuris pi lsiutf,$9.7{j isz augszt,o už ta lailcvojilcli /

įnatye- f 
ątyČZHz.I

Jam pasiusime VILKAI DYKAI gražia deĮnumtiiic Špilka K‘ paauksii<jta<i*e 
teželi.

NepralolskltOr/bet raszykite tuojaus pas:
PRACTICAL SALES COMPANY

1O1Q KFnvtVi ivxriviW A vn * >1219 North Irving Ave., Dept, 416, Chicago,f Iii.
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Telefonas Watkins 2142.
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Pirmasis ir Vienintelio Tikrai Lietuviu 
Bankas Rytinėse Valstijose 

ALTIC STATES BANK
* .11 * (♦ I • ./l

Kas mano keliauti in Lietuva ir nori ture i gera kelione, 
draugiszka ir teisinga patarnavimu Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, — lai kreipiasi in Baltic States 
Banka. » t .

Kas siunezia pinigus in Lietuva ar paszalpds giminėms 
ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui 
ukes ar pasįdejįmuį Lietuvos Bankuose,,ir nori, kad 
pįnigai batu teisingai, ’ 
būtinai lai kreipiasi įn Baltįc States Banka, kurs

* A >«-« « a A W >i. A Al A A «

pįnigai batu teisingai

V

pirkimui

be nuostoliu pqstatyti, —

grbieziausiaj ir 
.teiringiaiPMP^^

Kas nori pasidėti pinigus nuoszimcziams ir gauti $4 nuo
1

persiunezia Jin Lietuva pinigus 
. teisingiau^iaitu J •

sziftitb,' SMiSBiitnczius priskaitjint prW sumos kas
menuo, — laį siunczla depozitus in Baltic States 
Banka per paczta, . Money Orderiais, arba banko 
ezokiais.

Klauskite drąsiai informacijų — Mes greitai ir mieliai
atsakome in laiszkus.

Parduodame Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir iszmai-
nome Paskolos Bonu Kuponus.

BALTIC STATES BANK.
29į Eighth Ave. Kamp. 25 gatves. New York.
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1‘ameęinkitc naujo

Rįiffl&rs
Su užregUtniotu viJ*bnž*nklluSuy. Valat.

Biuro.

NaoJHmo mėlynamo pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmufian-

rw-/ rui.vv
priemaiša priimniai Švelnaus

Ruffles yra iaoai paveikiantis
1 «k « * W ( Į

puikus plaukit sutaisytpjas, kuris 1
■rySL*..'

j^j^Pateiriu Biuro.

čios ypatybės šiaino vaiito Įdėtos.
RU Į 
kvepalo. '

_ Ruffleg yra laoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai

, r. , < m «, ,
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SiOPSBANDRUF
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patiks kad 
ir gaėniau- 
eiaiypatai.

-Aptiekose 
pamiduoda 
po65c. arba 
ntsiuBkito 1 
75c.f tad 
aUinsiino 
per pafitįi 
tiesiog iŠ 
Jabara- j 
torijos.

<>
Bntlnal 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio* 
Žinrekite, 
kad butų 
INKARO vais- 
bažeaklis.

■.—.M., i, n 1

b
i

*”■ .......» - '’'''"b _ —**•-*••.- ■ - . ifi

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva^ greitai ir pagal

fžemiausi kursą, iszpirkti lai-Į 
vakorte už kompanijų preke,! 
gauti teisinga patarima viso-Į 
kiuose reikaluose, tai kreip-! 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuyo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki- ' 
mo nusiųskite 2c marke ant! 
szito adreso: I

JOSEPH G. BOGDEN, !! 
Aiderman & Banker

j 4 S. Main St. DuBois, Pa.
Ii it — — Ii —I — 1 o Oi O ai If — o — HM

|DR. J. A.TANANEWICZ
Gvdytojas ir Chirurgai, į j

Gydo invairias liga? vyru ir 
moterų. 7 
sveikatos dalykuose 
laiszkus. Adresas:

2020 137th Street, 
k Indiana. Harbor, Ind. ,

I
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Duoda patarimus J
1 Per

Geriausios
Kalėdų

S
$

!

Dovanos
*

Giminėms Lietuvoje, tai 
pinigas. Siusk dabar per $

' , . « 1 k j , „i ' 'I

f •f!
i!

‘ v

i!« LIETUVOS - AMERIKOS*
^PRAMONES BENDROVES
s ... .7 2
!>o tavo pinigai nueis in laika J j
I

i
;į

- H!
Mes siuneziame sulyg i 
žemiausio dienos kurso. $

i a

■Lithuanian- American!;
S
J

$ Adresuok: 
i:

Trading Company 
| 112 N. GREENE St 

BALTIMORE, MD ■■ I
r*!, ir
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ŽODŽIAI.

szirdingiMolonus, szirdingi žodžiai, 
suvis nedaug kainuoja juos pa
sakyti; nedaug nei laiko uži
ma, bet dideli malonumą daro 
ant artymo.

Žodžiai geri, labai daug gero 
suteikia.

Blogi žodžiai 
daug padaro.

Szirdingi žodžiai 
kita būda ir upa.

tiražus žodis, 
sziurkszczia dvasia

ir pikto labai

szvelninn

klausytojo 
pave rėžia

. . - - J--., - -- ------------- ----------------------- ----- ----------------------------

in szirdinga malone. ;Jlot pik
tas žodis sužeidžiagora ja, szir- 
di.

Szi
karszti žodžiai uždega juos

prie gero tikslo.
Sarkatiszki

žiai erzina-
Apmaudingi žodžiai sukelia

apmaudu ir piktumą.
Bet žo<lžiai szirdingi nupie-

vaizda visados pilnn'l 
skaistybes ir smagumo.

Žodis tikros meiles yra bran- del to, jog užmirszau sziadien 
ginusias.

liti žodžiai žmones szaldo,
o

szia

pašaipos žod-

Mes kasome migli
filiai,

1 r griauname uola
Tvirti milžinai.

Mos leidžiame szuvius

Žemoje gO 4)

Dėlto.
in motina: - Norim

buvo per ciela
Duktė

sziadien tėvas 
pilna'l diena linksmas.

Motina: - O mano Dieve, tai

praszyt pinigu.

SAULE” 
■J**" I TT 

ANGLIAKASIAI,.
t

— O kokis septintas prisa
kymas? » .

Mergaite su verksmu: - Asz 
bijausi pasakyti.

5
—iU, o T

% Pėrkuno trenksiriuisį 
Ir uolos jau kripta 
Dulkėms, gabalais;

• ' / * /-v ■ '

Mes iszkasem migli 
Tvirti milžinai;
Nu Verskim ir kalnus
Sustojo bendrai! —SzVintukas.

. Iszsidave pati.
Pagavo mergaite ant vagys

tes ir paklauso:
— Ar moki tu poteri?
Mergaite: - Moku. .
— Ar kalbi kas diena?
Mergaite: - Kalbu.
— O deszimts prisakymu 

Dievo ar moki?
— Mok m

Amerikonine j e mokykloje.
Daraktorka: - Del ko teip su

sivėlinai ?
Vaikinas: - Man vagis i 

trauke isz kiszeniaus ziegoreli 
kaip ėjau in mokykla, o paemo 
man laiko puse adynos, kol jin 
pavijau, nuszoviau ir ziegoręli 
ninmtnii ’

GYVENIMAI SZVENTUJO
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

Drueziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje.

_ , Tiktai $5.00
-------- ---------...i............. r

,W. D. BOČZKAUSKAS-CO.
MAHANOY dITY, PA

r,-..- r-n

isz- 1269 puslapiai.
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SVARBUS PRANESZIMAS
f ... * ų

* JATYDARIMAS MUSU NAUJO
■ '. ' x i "■ . . ..i» 1
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KLUBO
l

UZPRASZIMAS VISIEMS
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$1 AR $2
inmoketa dabar priraszo Jus prie musu

Musu Banka isztfuoda szirdinga užkvietima del kiek
vieno vyro, moteres ir vaiko; szitam mieste ar isz ape- 
linkines, pristoti prie musu naujo Kaledino Klubo.

Yra tai parankiausias pienas del sutaupinimo pinigu 
del Kalėdų, ir suteikia proga tiems kuriu inciga yra ne 
per didžiausia; padėti skaitlį pinigu kožna sanvaite in

• jj i ’ *' ’ *i * *■

szitam mieste ar isz ape- $5 AR $10 s

Kaledino Klubo
ir kita meta per Kalėdas turėsite

AR $100
<

$50

1 c Klubas

2c Klubas

5c Klubas

10c Klubas

Banka per musu sistematiszka spasaba.
Lengvai yra intdti prie szito Klubo — ne yra jokiu

ii * r s \ > k

insiraseimo ar mėnesiniu doklu, ne yra jokiu kliueziu. 
Pažiūrėkite ant žemiaus padėtu atskaitų ir iszsirinkltti 
sau Klubo prie kurio norėtumėt pristoti; lc 2c, 5c, 10c, 
25c, 50c, $1, $2, $5, $10, $20 ar virsziaus, ir ateikite in 
musu Banka su pirmu depozitu. Mes priraszysime jus 
kaipo nari Klubo ir duosime jumis knygute kuri parodys 
kiek yra padėtu pinigu.

Tai ir viskas kas prie to priklauso.
' ‘ •. I. . ... Y ..

inmoketa dabar priraszo jus prie musu

Kaledino Klubo
ir kita meta per Kalėdas turėsite 

?6375 AR ’12750 
l 'y ■

F » * - 
* "* ■ ’t i

Pradekite dabar ir turėkite pinigu del kitu Kalėdų

musu Banka su pirmu depozitu.

4
U r*

' * • i

5 A • q.i"i
"!p: I
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dilbi

Pasidauginanczio Klubo Pienas
Indėkite lc pirmą sanvaite, 2c antra sanvaite. 
Pridėkite lc virsziaus kožna sanvaite, o už 50 
sanyaicziu gaunate....................................

Indėkite 2c pirma sanvaite, 4c antra sanvaite, 
Pridėkite 2c virsziaus kožna sanvaite, o už 50 
sanvaicziu gaunate . .... . . ■ .

Indėkite 5c pirma sanvaite, 10c antra sanvaite, 
Pridėkite 5c virsziaus kožna sanvaite, o už 50 
sanvaicziu gaunate . . . , • -u • ■ .. </; K <7 *

Indėkite 10c pirma sanvaite, 20c antra sanvaitd-
Pridekite 10c virsziaus kožna sanvaite, o už 50
sanvaicziu gaunate

*

Arba galima pradėti hub
i

*

$ 12.75

25.50

63.75
) i

127.50 •
f /
M ' J

v 

i

Lygio Skaitlio Klubo Pienas
25 c Klubas Indėkite 25c kožna sanvaite—už 50 sanvaicziu 

gaunate.........................
»

50c Klubas Indėkite 50c kožna sanvaite—už 50 sanvaicziu
gaunate................................................. .

$1 Klubas Indėkite $1 kožna sanvaite—už 50 sanvaicziu 
t maunate.......................................gaunate.......................................................

$2 Klubas Ihdękite $2 kožna sanvaite—už 50 sanvaicziu 
; gaunate . -....................................

i , XI1UOK1LC

$5 Klubas gaunate
.4

gaunate . -....................................
Ik 

, lt , »

Indėkite $5 kožna sanvaite—už 50 sanvaicziu

$10 Klubas gaunate

$20 Klubas gaunate

Indėkite $10 kožna sanvaite—už 50 sanvaicziu
• «

Indėkite $20 kožria sanvaite—už 50 sanvaicziu

I r*
r

s 12.50

25.00

50.00

100.00

250.00
500.00

1000.00 r

S

ir'

rf1

1

r- iVf

augšzcziausios sumos ir sumažinti kožna sanvaite.

Pienas szio Klubo
•H * 4

Pienas yra lengvas ir aiszkus: Pasidauginancziam Klube, pradedant 
sakysime nuo lc, 2c, 5c, ar 10c. ir reikia kožna čyki padaugirit jusu 
depozitą ant kiekvienos sumos kožna sanvaite.
Sumažinimo Klube pradedant su augszcziausia suma - ir kožna san
vaite sumažinant suma..
Lygi Skaitlis Klube, pradedant su suma; sakysim nuo 25c, 50o, $1; $2,

$

$2, $5, $10 $20 ar daugiaus ir padedant ta paezia suma kožna sariVait# 1

Prie virsz- "
9
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Naudokitės isz Progos
‘ ‘ h ''' * J
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Padėkite iri Banką nors t>ile kiek pinigu,. trauki ja 50 sanvaicziu, ka
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greitai praeina, turėsite gražu suma pinigu; ka galėsite ar panaudoti
> ' H »iJ 4 a T • < r *1* i. •' 4» t « * * ‘ • • • 1 ■’ J. |

Kalėdoms reikalams arba pradėt regulariszką taupinima pinigu del 
pagėlbima nupirkimo bavo locno namo, :_____  ____ _ _____
pradėti kokį biznį. |
Dėkite regulariszkai sziek-tiek piningu in Banka kožna sanvaite. Yra

suteikti vaikams mokslą ar

tai musu P Ine a s. Ateikite ir prisiraszykitc sžiaridiėh.
Si - /

♦ H

sumos bus, pridėtąs' ir procentas.
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Žinios Vietines SHENANDOAH, PA.

du

• Sudas perskyrė ezionai- 
tine pora Ona Nowika

r .......

ŽMOGŽUDYSTE.
(jA. A. Tulys.)

Tik 16.dienu lyg Kale-
I Juozo Nowiko, pertraukdamas 
ruszius moterystes.— Kita 

czvertis meto.
— Pagal 

žinunu,*tai turėsime gana szal- 
ta ir ilga žiema.

— Skulkino paviete praej- 
ta menesi likos užmuszta ir 
mirė nuo sužeidimu 21 ypatų. 
Viao kasiklosia Pennsylvanijos 
žuvo 88 darbininkai.

— Read Ingo kasi k los mo- 
‘ kės petnyczioje už antra pus

mėnesi Novemberio.
— Mahanojus miega. Nėra 

gvvenimo, 
Teip.

septini miegant. 
Nėra kam apimti va

dovystes, o kad ir atsirastu, tai 
kiltu dvdelis

nuo

sanvaite pripuola

pranaszaviinus

jame draugiszko 
nuleido 
miega kaip 
broliai.”

VISI 
t i

rankas.

užvydejimas ii 
neapikanta. Well, geriau būti 
susnūdus ne kaip ardyti visuo 
meniszka tvarka.

•— Kcturesdeszimts 
du pamaldos 
mingai.

valau 
užsibaigė iszkil 

Szimtai žmonių pasi
naudojo isz dvasiszko peno. 
Suvirszuin szesziolika kunigu 
dalibavo pamaldosia.

— Publikines mokslą i ne.**
užpraszo atsilankyti in moks- 

visas dienas szių 
persitikryt kai]* 

mokinasi

laines per 
sanvait ia 
juju vaikai mokinasi ir koki 
mokslą duoda vaikams. Rupiu 
kites mokslu savo 
tuom palengvinsite 
koijis ir savo vaikams.

Mokslaines užsidarys 21 
ant szveneziu. Mokslas 

prasidės po Nauju Metu 5 die
na.

Dec.

ir

vaiku, 
da ra k t oi

<

— Union National Banka, 
sukatoje iždalys del 2400 tpatn 
kurios czedino 
daugiau kaip 
doleriu, 
žmogus

per visa meta.
70 tukstaneziu 

užmanimas, 
in banka p<»

ant sanvaites,

Geras ’ 
indeda 

keliolika centu 
po tam iszyma viską ant syk.

— Daugeli prasiplatino p< 
miestą penkesdeszimts doleri
niu bumaszku perdirbtu isz 
penkinių ir deszimtinin. Nesi
duokite apsigaut,
ros penkesdeszimtines yra pa 

generolo Grant, <>

nes ant tik

veikslas
pri'ek tam ant neteisingos vis 
galima užtemyt litaroms at 
spaudyta penkines ir deszimti 
nes dolerines bumaszkos.

—- Badai saliunai turės mo 
keti už laisnus kaip ir visados 

nori pardavinėti “
Badai daugiau kaip 2)

tį rant,

bui-

Kuom 
juk ir

60d \V.
■>zvicži szolderei po

jaigu
za. ’ ’
nauji kandidatai padavė peti- 
cije» ant nauju laisnu.
daugiau, tai geriau,
teip salunuosia negalima nieko 
pirkti kaip paperosu, kendžiu. 
pinacu ir lengvo gerimo( ?).

— Pigus pirkinei pas Ku- 
bertavieziu Subatoj, 
Pine St. J
13c. svaras. Rukvta ir szviežo 
hame 22c. Pork czaps 23c. Ver- 
sziena 14c. Verdama gal viena 
4 svarai už 25c. Hamburg 
stoikas 16c.
22c. Inkstai 4 svarai už 25c.

— Parsiduoda geri vargonai 
gaiima pigiai nupirkti. Adresą 
pardavėjo “
ofise.

25c
Sz v i ežios deszros

gausite

Musu draugijoje
skaudžiai nusiminęs narvsx Jo 
akyse, mintyse, visame jame 
stovi jauna merga ir jisai pa-

randasi

Saules 
t. f.

— Du geri namai No. 41() 
ir 418 ant W. Spruce uliezios 
teipgi ir du užpakalijo ant \V. 
Maple uliezios parsiduos pigei 
del greito pirkiko. Dažinokitt* 
pas: Thomas Louiseau, 23 W. 
Spruse St r.

, *

Mahanoy ('itv. — 
_______  (t.d.13)

OISTEREI IR KLEMSAI.
30c.15c. - 20c. ir 30c. tuzinas. 

Teipgi turime kietu ir minksz- 
tn vežiif. Oisterei pristatomi 
del visu pareikalavimu. Paren- 

ir valgius. Specialiszkos 
prekes ant savaites. i 

Heffners Cafe 
Pennsylvania Hotel 

W. Centre St., 
Mahanoy City, pa.

gem
(2t.)

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS .

Bvrsato Daktenm KarftMeaefe 
BIDO VISOKIAS LUUS 

' ■«

Priima ligoniai lig 10 valanda ryto.
1S lig S popiet 4 lig 9 vakaro 

Talofonaa—Bell SM B.
113 E. Coal St Shenandoah

Keli ajriszei susitaria 
nuėjo iii salima Martino Želiu- 
skio persistatydami save kaipo 
prohibicijos sznipai, reikalau
dami nuo jojo 500 doleriu arba 
ejti iii kalėjimą. Želinskas ant 
tiek buvo iszmintingas jog no^ 
sutiko ant juju pareikalavimo 
ir suprato, jog tai apgavikai. 
Tada toji gauja nuėjo skersai 
kelia iu saliuna .Jono Subaoho, 
paėmė ji iii kuknia, sakydami 
kad randasi po aresztu, o kiti 
tuom tarpu iszeme isz stalczio 
85 dolerius, cigarus ir papero- 
sus iszejo 
aresztavojo
ir Bayliss, bet ketvirtas Keis
tas pabėgo.

stebiamai nyksta kimu ir dvu- 
šia; kone kasdien jis pakarto
ja mums szita atsitikima:

Asz mylejaus su Vale Juk- 
iiyte; ji buvo tokia iszrnintin- 
ga ir gera 
visa vilti

gyvenimas prisipildo 
viena tik Ja. Ji buvo devynioli
kos metu amžiaus, žvali, links- 

Mudu susieidavo 
ir eidavome 
pasi vaiksz- 

Budavo, nū

mergaite kad asz 
in ja buvau sudėjęs.

Mano

laukan.
Blewitt, Donahoe

Bali c i jo

— Visokiu gyduolių gausi
te Ka'zuno aptiekoje, o recep
tus padaro kanuoteisingiausia • • • 1 • i i • m •isz eziseziausiu gyduolių. Teip
gi gausite pirkti visokiu dova
nu ir salduminu aut Kalėdų 
del savo milinmju.

> >— “Lietuviszka 
kaip kitados Szenadoris buvo 
žinomas, buvo vienas isz 
trukszmingausiu, 
vra vienas isz malsziausiu lie- 
tuviszku miestu \;isam AmerL 
ke. Kas padare taja permaina? 
Apszvieta ir susipratimas jo 
pOszt i nes neužsimoka 
žmogus save paniekina priesz 
visa svietą. Kitos lietuviszkos 
kolonijos privalo, yinti paveiz- 
da isz Szenadorio. Sziadien ten 
randasi 
Iras, palieije,
kiti virszininkai lietuvei. O 
del ko ? Del to, kad visi darban- 
jesi nežiūrint kokios pakraipos 
kas vra. Visi dirba del vieno 
labo, del vieno tykslo - idant 
pakialt Lietuviu varda, o ne ji 
numažinti ir subjauryt. Garlic 
Szenadoriecziams!

vienas 
bet sziadien

ir
O

tik

lietuviszkas biirmis- 
konsulmonai if

kai mėli jo 
kada švaiste

— Arti czionais, 
Lost Creek, 
ežiu, likos baisei apdeginta pa
ti Stanislovo Vainevieziaus ( ?) 
•mo ko kaip j’odoS mirs, o jo
jos vyras teipgi baisei apdegė 
gialbedamas savo moteria. Mo- 
toi(' naudojo patentuota žiba- I ia
žino. Žibalas gavosi ant augliu, 
liepsna kylo ir apėmė visa mo- 

Abudu likos nugabenti 
Ashlando ligonbutia. J’okie 

del ezistinimo peeziaus
naudojęsi tiktai tada kada pe- 
ezius yra atszales, bet nekurios 

ji ant inkai- 
su augszeziau 

minėta pasekmių.
Montkarmuosia ]>anaszei 
sei apdegė inotere kuri randasi 
ligonbuteje. — Moterėlės buki- 

su to-
o apsisaugosite 

nuo baisiu nelaimiu.

pe

kuriame randasi daug ben-

term.
in
7.i balai

moteres naudoja 
t tįsio peeziaus

Ana. diena 
bai-

t (v truputi atsargesnes 
keis Zibalais,

Girdėt kad Pennsylvania Po
wer & Light Kompanijos 
Preferred Szerai pabrangs.

Virszininkai augszeziaus mi
nėtos kompanijos tvirtina buk 
girdėjo .kad tos kompanijos 
szerai ketina pabrangti. Jio 
atsake kad boabejones tas gal 
trumpam laiko pasidarys, bet 
tikrai nežino- kada. Visi geri 
szerai visokiu kompanju eina 
augsztyn, tas pats ir szios kom
panijos szerai boabejones ir 
pabrangs. Tas yra gera naujie
na tiems kurie turi nusipirk,’^
tos kompanijos szerus.

Nemuno matavimas.

Nemuno matavilno darbas, 
surisztas su niveliavimu, varo- 

spa rėžiai.rnas dabar labai
Trumpu laiku jis žadama baig
ti. Vandens keliu Valdybos su
manyta atejnancziai navigaci-
jai invest; daug invairiu page
rinimu plaukiojimo Nemunu 
tarp Kauno, Jurbarko ir Klai
pėdos reikalu. Tarp kitu ko 
Nemuno pakraszcziais bus nu
tiesta telefono linija.

nos žiaiirilmn. Paskui gedulin
gai musu atsisvoikinonie.

— Gal daugiau mudu nebe- 
pasimatysimę, sudiev, — pa
sako ji.

Niekada nebuvau asz tok jos 
jos matos: ji buvo gyva ir ne
gyva.

Asz sulaikiau ja ir prisispy
ręs klausiau ka ji mano dary
ti. Ji nepasisako. Tik dar kar
ta mane pabueziavo, jos akis 
prisipildo aszai’ii ir ji nuėjo.

Nuvažiavau asz in darba, 
bet negalėjau dirbti. Vale sto- 

akyse,

sudiev

asz

nežinomas 
»: asz ka- 

kažin ka ma 
save, kaž ka

ANT PARDAVIMO.
namas, kuriameBiznavas

randasi Jobu Metzgars buezer- 
ne ir groserne po No. 911 ir 913 
K. Pine St. Mahanoy Citv, Da.

. (D.8)

ma ir graži.
me kas vakaras 
vieszan sodnan 
e.ziotu, pasėdėtu.
eisime in sodną, atsisesime suo- 

ir ilgai, ilga kalbėsimės.
mes kalbėdavo 

mes apie ateiti, apie busima 
gyvenimą. Priesz mus stovėjo 
naujas gyvenimas, toks malo 
nūs, toks gražus. Mes matėme 
ji; jautėme ji; lankome jo. Ji 
tikėjo in mane, asz — in ja, ir 
tame buvo musu laimes židi
nys.

Parvedės ją namon 
buriuodavau ir pasakydavau-.

— Saldaus miego, Valele.
Ilgainiui mes taip insimyle- 

jome vienas iii kita kad asz ne
galėjau būti be jos, o jinai be 
manės. Bet dabar asz pastebė
jau jos veide nuAiminima.

Ko tu tokia nesmagi, 
karta paklausiau ♦

JOS.

Jinai nuleido galva ir kietai 
suspaudė mano ranka.

— Kas tau vra ?
— Turiu asz daug skausmu 

kentėti.
Vales akis prisipildo aszaru.
— Del ko? Kas tau vra?
— Motina varo isz proto 

mane. Asz nežinau kas bus. . .
— Ka ji tau daro?
— Jinai musza mane ir kei-

gyven-

lan,
Taip saldžiai 

apie ateiti,

Valele?

kia. Man atsibodo taip 
ti.

yimi.

asz pa-

n1 j

Cž ka ji tave inusza ?
Kad asz vaiksztau su ta-

— Tai ji nekenezia manes if
— Ji nekepezia tavęs kam 

tu neini in bažnyezia.
Asz suspaudžiau kumsztes.

Tai mums niekas, Vale
le.. Nebe ko tu neijori kad asz 
ejeziau in jusu gryezia. Ar del 
to?

— Teip. Ji senai prisiren
gus tave užpulti, iszsundyti ir 
iszvaryti; ji laukia kad tu tik 
atejtum.

Kas mums buvo daryti?
Mes stumeme dienas, tary

tum laukdami ko nepaprasto.
Vėliau sene teip- intužo ant 

savo dukters kad pradėjo ne- 
bi'inleisti jos vidun. Pora, nak
tų asz iszsedejau su Vale ant 
ju gonku, ir jos motina neats- 
klande durti iki ryto- 
nieksze ta sene, 
kad g 
venima,” — pradėjau asz mis-

“Kokia 
Ji gal nežino 

piauna savo dukters gy-

Teip asz negaliu gyven
ti. Asz nežinau ka darysiu, — 
kalbėjo nusiminus mergaite.

— Ir asz nežinau ka mums 
reikia daryti.

man— Ji man liepia mest 
draugavus su tavimi.
padaryti asz negaliu. Man ge
riau negyventi negu tavęs nu
stoti. Asz myliu tave, Juozai.

Prispaudžiau ja prie saves 
ir pabueziavau.

— Nieks musu
— sakiau asz.

-- Niekados, — atsiduso ji.
Motipa ede 

biau.

Bet to

neperskirs,

vėjo mano 
sziiirpiilis mane purte 
žiu ko bijojau 
cziau prieszais 
baisaus jaueziau.

Kai vienuolika mecziau dar
bą, parvažiavau namon ir nue 

Pasibeldžiau in

i

jog Vale

jau pas Vale.
duris; duris buvo užrakintos ir 
nieks ju neatidarė.

Parėjau namon, bet neradau 
sau vietos.

Vakare iszgirdau
nusižudo: ji atsuko gaza ir at
sigulė. Ant stalo buvo jos pa
likta tokia nota: “Sudiev, ma
mele. Niekaip asz negalėjau su 
Juo persiskirti. Mali geriau

Leisk Juozui mano-pa
žiūrėti. Vale. ”

Nežinau kaip asz nuėjau pas 
jos lavona, nual- 

Asz ja mylėjau. Paskui

mirt i.

ja. Pamatęs
pn!L 
nežinau kas Jiu mąnimi buvo.
Sako, jos motina iszmetus ma- 
ne- .

Daugiau jo$ nebemaeziau, — 
fanatike motina nebeinleido 
manes.

Geliu vainiku asz Valei nu- 
siuneziau.

Dabar tolydžio priesz mane 
stovi Vale ir jos žmogžudį' mo
tina. Asz mistinu ir mistinu 
koks tuszezias dabar mano gy
venimas ir koks jis gražus butu 
jei jinai gyventu.

PIENAS
r

į7 Ivapoi

u.

*

Mi\K

ja labiau ir la- ¥
Vales nervai pradėjo suirti.
<z ta pastebėjau, ir jos moti- 

jia cine pasakoti savo drau-
gems *kad jos duktė naktimis 
neužmiega, visa dreba, krup- 
czioja, klausia jos ar jai gaila 
jei ji numirtu- Ir fanatiko mo
tina priesz visus sztindijo mane 
kaip inmanydama.

Asz spėjau kad isz to gero 
nebus, kad kas liūdnas turės 
invykti. Teip ir buvo.

Viena ryta asz ate j nu ant 
gatves kampo tramvajaus
laukti. Žiuri u, Vale bestovi.

Pasisveikinome labu r-ytu ir
tuoj ji ome skustis savo moti

Atsbszmikite pas
John Goyne, 
277 W- Centre St.

Mhaiioy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namai, 337 ii* 339 W. Spruco 

St. ir 336 W. South SI. Parsi
duos visos ant syk arbv a taki- 
ri imi. Atsiszau k i tempi adreso

T. Powell,
12 W. Mali.-moV St.,'

Mahanoy City, Pa.
—ai____________ _______ 1

ANT PARDAVIMO.
Keli geri namai Frackville,

(11.13)
? J

T. Powell
3

(0.16)

Pa. Atsiszaukite pas
Chas S. Parmley

7 ar 17 S. Cata\vissa-St.
* Mahanoy City,’Pa. <'<*e^W«»*«tatatatatatata<»^tatatata*«« tata^Mtata—M ta>i ■ uita !!■>■ IW6I—If Mil I I —taMtota* m taitataBtatataMtatata

Laivakortes Vcl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00j
Pinigu Siuntimas Kalėdoms 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike 

25-30 dienu.
P. MIK0LAINI3,

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
. j . ...u J -t  

CHAS. S. PARMLEY ' ■
Reni Estate Agent. — Notary Public. 
Jeigu norite pirkti ar parduoti situbas, 
uies galime Jumis tame patarnauti. 
Randa vejame namus, 
randas ir teip toliaus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

a.

f A

kolektavojame

Capitol Stvck|12&,OOOJM
•araiai Ik Frontu HMDMAt

Mokame antra procentą an» 
sudStn piningu. Procentą pri- 
dedkm prie jusu piningu 1-mn 
diena Sausio ir Liepos mene- 
ouoėe, nepaisant * ar atnesial t

| Visokiu zoboveliu vaikams
| Kalėdų rasite musu sztore.

i H. J. HEISER & CO.
E? 27 E. Centre St.

■

ant

r

Mahanoy City, Pa.

"Im { . ' , , r ' ‘

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
.n

j

L 0 BU new York, nb Aft 11

-r

»...
;ox

rv

TIESI KELIONE IN LIETUVA
PER PILIAVA

, (Karaliaucziu prieplauka)
ARBA PER LIBAVA, IIABURGA - EITKŪNUS.

Sziuomi UnkRina mums praneszti kad mos pasidarbavom idant musu 
pasažlerfai, o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti staczial In Filin va* 
Lietuviai, važiuojanti In I’lliava, aplenkia Lenku Juosta (Koridora) ir 
privalo turėti tiktai lietuviszka pasporta; jokiu vizų ne reikia. 
Suslneszimas su I’lliava tai yra nauja szaka musu regulariszko susi- 
neszlmo su Hamburgu, Danzigu Ir Liepojum, o del Lietuviu tai trum
pas ir parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJU SZRIUDU PACZTO LAIVAI ISZLAUKS
LITUANIA” 21 Gruodžio “ESTONIA” 18 Sausio

’4 Sausio “LITUANIA” 1 Vasario
Tiesi nauji kelione tarpe Libau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 
agentu jusu mieste.

< c

“LATVIA”
“ESTONIA” 
“LITUANIA”

Kreipkitės prie musu
►. <r ■

JL

VYRU 
LIGOS

nfa| pažlugta.

kai ir Lenkiazkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
S2 metus invalrlas ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug- 

Oydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, Invalrlas ligas 
paeinančias nuo jieczystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rnslsz-

* a a • a « a ta • • e <■ a» e

Nedeliomls 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
■mmivh***^*.*m ta i— ir* —

J1

diena Sausio ir Liepos mene-
• • -v

parodyt knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus terš

tame! reikalą su musu Batika 
nepaisant ar mažas ar didelis v

Bankas adaras nuo 9 <al. 
ryte lig 8 vai. popiet. Subato
mic 9 ryte lig n vai.

H BALL, Prezidentą*
F. J. NOONAN, Vico-Pren.
J. E. FERGUSON, Kasteria*

W. TRASKAUSKA8 
lietuvis/kis GUAimnnra,

f (
........... ..  ..... ***r*** •į"' ” ‘

X.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
JRABORIUS MAHANOY CITY. PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
sutomobllius, rlgtnus ir vežimus de> 
taldotuviu, krlksztlnlu, vesoiliju, pasi 
važinėjimo ir tt. Krausto datgtus ir tt 
180 W. Centre St. Babanov City, Fa

Tvircz'ausia Lietuviszka
BANKA

v Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 
rudeni.
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18

coliu didumo, puikei enamelavotas. 
Galima matyt musu sztoro lange.

Turime dar didesni ir geresni

$77^50

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 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

$
U.

i

■ ■ ■'«

Str*ta>?

i
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j
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OUINAN’S
MAHANOY CITY, - MT. CARMEL, SHENANDOAH.

2^. -

Kaipo Smetona naudokite 
Libby’s pieną tiesog isz 
bleszines. Jeigu naudosite 
kaipo pieną tai pridekite 
pusiau vandens.

Jeigu kada darysit makaronus 
su surum, pirkite ir bleszine 
Libby’s pieno. Yra tai czistas 
C______ •___ •__ *J__J Ikarves pienas ir priduoda ste
bėtina skoni kur tik naudoja
mas—ir yra labai ekonomisz- 
kas ir parankus. Turekte visa
da ant rankos ir naudokite vi
sur kur tik reikalinga pięnas 
ar Smetona.

Libby, M?Neill & Libby 
' Chicago

Tegul jusu groseminkas 
buna jusu pienius,
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Didele kaucija sudėta V aluti jos 
Banko Departamente. EhIu po 
priežiūra Valetijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūtu Priimu piningus saugiam 
palaiklmul. Slunczlu piningas 
in visas dalis svieto, pagal diefflr 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
''elsingai, greitai Ir pigiai. Ra
ižykite apie kainas o gausite 
’etslnga atsaklraa. Adresavoklte:

V. Lapinskas
.mi i* <
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601 W. Mahanoy Avė. > 
Mahanoy City, Pa.
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Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada If mokslą. Turi pagelblnlnke 
motore. Prieinamos prekes.

9

616 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy Oity, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.
• t

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 pagelboe 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczial Ir 
patinstami. , 1

Yra tai Banka įn kuri galite ateiti ant rodos krba informa- 
cijos, kada norite kur ihvestyti piningus , arba pirkti i

**| namus.
j Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save narna.
> Yra tai juso Banka.
{ Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu «avo

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka, fizita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA, 
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-PreaD. M. Grahamf Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Ryokewicz 
P. C. Fenton
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D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisevrics M. Gsvuia 

T. G. Hornsby
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