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ISZ AMERIKOS
Kataliku kunigas konsulu

> Afrike.
Washington, D. C. — Prezi-* 

dentas Hardingas paženklino 
ana diena kataliku kunigą 
Rev. J. M. Denning isz Marion, 
Ohio, general iszk u
niszku konsulu Tangeri', Moro-

Pietiniam Afrike. Knn. 
Denning per daugeli motu bu
vo geroje pažint i je su Hardi il
gu tam paežiam mieste.

nineri ko

k e, A f rike.

Per užvydejima nuszovc mote- 
ria.

AV i Ikes-Barre,
mas “ Big John 
žeido naszlia 
senkiene, 3 
venanti Plainse,

jkiTTKH.) &
W. |>. BOCZKOWSKf, |’n«. A Mgr
F. W. 11OCZKO WSK1, Editor

te
I < 34 METAS

Pa. - Zvno- * 
mirtinai su- 

Pranciszka Rn-
I metu senumo, gy- 

kuri vėliaus
įnirę czionaitineje ligonbntije. 

Rusenkiene sėdėjo prie sta
lo ir losze isz kazirn, kad sztai 
inejo in stuba “Big John’’ pa
leido sznvi be jokios priežas
ties. Dydelis .Jonas inilejo Rn- 
senkienia, bet toji nenorėjo ant 
Jono ne žiūrėt.

Big John

Atszals nuo savo meiles ka
lėjime.

Scranton, Pa. — Juozas Kru- 
czinskas, 22 metu, gyvenantis 
Dickson City, pasiutiszkai in- 
simylejo in penkiolikos metu 
Emilija Falkauskiute. Neture- 

pasisekimodainas pasisekimo meileje, 
bandė atimti sau gyvastį. Szia- 
dien 
kalėjime 
verio be pavelinimo 
mausto, ar užsimoka užsikeisc- 
ti ant savo gyvasties del mer
ginos.

Juozukas yra uždarytas 
už nesziojinia re vol - 

ir dabar

Tėvas apdegino kudykiui ran
kutes ant pecziaus.

Shenandoah, Pa. — Artimo
je peczeje Los (’reek, tūlas tė
vas, kurio pravardes neižduo- 
da (o gal kad tai butu atejvys, 
tai pravarde butu iždave) ne- 
i n i 1 a szi rd i nga i pasie 1 ge
vo ketiniu metu kudvkiu. 
vas yra vedins su antra mote

tui'! viena dukteria.
Motina iszkepe ta ja diena

keiksa, kudykis pasiėmė peili 
ir atpjovė szmoteli. Motina 
iszbare kudyki ir pasakė tėvui 
kada tasai sugryžo isz dajbo. 
Vietoje nubaust kudyki tevisz- 

žveris pagriebė
uždėjo rankutes aut 

karszto pecziaus, baidei apde
gindamas abi rankutes. Badai 
nesenei moezeka norėjo pana- 
szei nubausti kudyki, bet likos 
nuo to sulaikvta 
nūs.

su sa-
Te-

ria kuri

kai. tai tasai 
k adyki,

per kaimy-

Pennsylvanijoi sužeista 140,- 
197; mirė 1924.

Harrisburg, Pa. — Pensvl- • 
vanijoi atsibuvo daugiau atsi
tikimu visokiosia dirbtuvesia 
ne kaip kitam kokiam valsti- 
je, nes praejta meta likos su
žeisti 140,197 darbininku ku
rie uždirbinėjo ant užlaikimo 
108,598 ypatų. Mirė nuo su
žeidimu ir likos užmnszta 1924 
darbininku kurie paliko 2164 
moterių ir vaiku. Darbininkai 
per visokes nelaimes nedirbo 
2,061,763 dienas per ka neteko 
$9,924,959, darbininkai nuo su
žeidimu 'aplaiko užtrueinima 
kraujo, o tokiu buvo net 6210. 
Kojų ir ranku nukirsta 219. 
Valdže užmokėjo suszelpirna 
del 41,339 .darbininku kasiklo- 
sia ir 8619 fabrikuosią. Pa- 
cziuotu vyru likos sužeista 
87, 506 o nepaeziuotu* 49,360. 
Kasiklosia likoęi užmnszta ir 
įniro nuo sužeidimu 904 darbi
ninku. *
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SUŽEISTI KAREIVIAI UŽPRAŠYTI ANT SVODBOS.
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Kuningaikszcziiite 
parengi' pietus ant kuriu užprasze daugeli sužeistu kareiviu, 
(lyti irJurejo gerus ezesns ant teip iszkilmingu pietų.

isz Anglijos, dienoje savo su žiedojimo su baronu Lascellti, 
Kareiviai isz to bdvo užgena-

sun i Isz Lietuviszku Kaimeliu
kenybes nauju padotku.

Washington, 1). (\ 
grasas uždėjo visa sunkenybia 
apmokėjimo kareiviams bonu- 
so ant darbininku o ___t)
turezius nuo sunkiu padotku.Minosi rsziDartaicziute, paėjo 
Isz tosios priežasties pasipylė isz Kurszenu parapijos ir mies- 
užprotestuojenti 
isz visu daliu Amerika.

Nauji padotkai isz kuriu su
rinks 300 milijonu 
viu trauks nuo:

Viena centu ant galono gazo
linus, 25 nuo automobiliu pa
gal jojo sunkuma, 5 nuo kožnu 
septiniu doleriu laike pirkimo 
žemiszkos locnasties, padotka 

parduotu tikietu in tea- 
50 ant tukstanezio pape- 

ii« nnl i
bankiniu czekiu.

Isz to pasirodo, jog darbinin
kai turės mokėti daugiausia 
padotku, o tureziai kurie galė
tu mokėti daugiausia mokes 
mažiausia.

Great Ncck, N. Y. f Diena 31 
Sausio mirė Antanina 

amžiaus po 
apsaugoji*Ikudykiui. V’elione po tėvais va- 

i Szibartaicziide,

nuo

3
1

KALBANT SVETIMAS KAL
BAS PUBLIKOJE.

Kmi-
I i"

j naitiene, 27 metu
I uiuri-

telegramai 11(>* Kauno radybos, vedus buvo
» 
vyra

keturis vaikuczius trijų 
vaieziu lyg penkių midų

del karei

szeszis metus 
nuliudimia

I

Vyriausiojo New Yorko val
stijos teismo apejiacijinis sky
riui nesenai perkratinėjo by
la, kuri yra dideles reikszmes 
kiekvienam Amerikoje gyve- 
naneziam svetimszaliui.

Buvo statomas
ar kalbėtojai gali vieszose 
tose in susirinkusius, kalbeli 
svetima, t. y. neaugliszka, kal
ba.

Pernai
fatveje in susirinkusius žydu

klausimas, 
vic-

paliko dydeliam 
Kazimiera, 

sau
senu

mo, du brolius Antena ir Ste
poną Szibartfls. Laidotu ves at- 
s 
iloms, o kūnas palaidotas
katalikiszku kapiniu.

— Urabneszis.

ibuvo su bažnytinėms pamal
ant

trus, 50 ant tukstanezio pape-
2 ant svaro tabako ir ant erosu,

turės

Visas miestelis serga influenza.
Uniontown, Pa. — Uzionai- 

tinei gyventojai kon.ia visi ser
ga influenza, apie dvideszimt 
penki žmonis jau mirė, 
influenza truputi nesustos, tai 
miesto valdže uždarys, 
teatrus, mokshunes, bažnyczes 

iii kurias žmo-

,s
.Taigų

VISUS
l

ir kitas vietas 
uis susirenka.

Priėmė paeziule adgal.
Pottsville, Pa. — Nesenai isz 

I )< d a ware 
Šimkaus

Jonopabėgo pati 
biirdingierium 

Szinm Samoviczu ir atsibusti- 
iio in McAdoo, kur juos palici- 
je surado ir nugabeno in Potts
ville. Kada pranesze vyrui apie 
su\ nitus paukszteliiųs, 
pribuvo ant teismo,
gėjas savo paklydusia paeziu
le, susigraudino, apkabino Kat
re ir atleido josios prasikaltini- 
nia kaipti ir josios prielaidi- 
niui. Jonas nusivežė Įjaklydu- 
sia avelia 
sis, jog

su

vvras 
bet pare-

namo džiatigdama- 
jaja surado, užmokėda

mas visus kasztus. — Kvailys!
Mirė nuo persigandimo.

Brownsville, Pa. — W’illia- 
senumo, 
Max well 

baimes

mas Glenn, J12 motu 
anglekasis dirbantis 
kasy klosią, 
laike kada nukrito szmutelis 
anglies nuo Itibu, o kuris visai 
G lenno nedalipstejo. Jojo 
draugai ji surado in kėlės va
landas po tam. Gkmn ižgirdes 
braszkejima “ 
bus užgriautas ir

tupu” k ryto negyvas

mirė nuo

nedalipstejo.

tapo” mane kad 
vietoje up-

žiūrėt ° 
isz bhimes. Jisai, tankei kalbė
davo savo draugams, jog labai 
bijo'buti’užgriautu per puoliui- 

j ežius anglis. '

•>

Sausio po 
persisky re su

Detroit, Mich, f Diena 
sunkei ligai vėžio, 

sziuom svietu 
Magdelena Pecziukiene, 65 me
tu senumo. Paliko du sunns, I 
‘lukteria ir deszimts anūkėliu. 
Velione mirė pas žentą Simona 
Valuna ir likos
bažnytinėms apeigoms

supalaidota
3 \'asa- 

rio. Velioni' yra gerai pažinsta- 
nia del Mahanojiecziu, nes gy- 
veno tonais per ilgus metus.

Coal Dale, Pa. — Vasario 21, 
atsiims puikus teatras ir balius 
szv. Jono bažnytinei svetainėje 

prasidės 7:30 vakare. 
Uoaldalio teatraliszka kuopa 
losz dvdeli 'ir labai 

Genavaite,

kukis 7:30

užvinant i 
\Tikala “Genavaite,” kuris 
yra žymiai pertaisytas ir daug 
ko pridėta. Po teatrui szokiai, 
kurie trauksis per visa nakti. 
I užauga 50, 75 ir $1.00. Tik

per visa
L) ir $!.()(). 

viena inžanga iii teatra ir ba
lių. Muzika kuopuikiausia. 
Coaldelio Lietuvei nuoszirdžei 

miesteliu 
atsilankyti. Mes 

užtikriname kad nesigraudysi- 
visu 

Komitetas (-h)
Mahanoy Plane; Pa..— Vin- 

metu senu
mo suims Jono Venckuno 
dirbantis prie

kvieczia ir isz kitu 
I aidu viams

t (d Nuoszirdžei užptaszo

ras Venckumis, 16 
suims

< < džigeriu
kos intrauktas in maszinerije 
Jr baisei sumaltas ant smert. 

paszialpa
sumaltas 

Buvo tai vienatine 
visos szeimynos, nes levas yra 
paliegias žmogus ir negali 
dirbti. Velionis paliko dyde
liam nuliudimia tėvus ir sze
szis brolius ir sesutes.

— Picinėje randasi~ ricinoje randasi gana 
pusėtinas būrelis Lietuviu ir 
tai senu gyventoju, bet apie 
juos mažai girdėt, sėdėdami 
malszei terp dydoliu kalnu, 
terp Szonadorio ir Mahano- 
jauš. Nora veikėju idant atgai-
vytu apmirusius Lietuvius, vi
si nuleidia* rankas tūnoję, ir 
lauke tojo Maižiesziaus, kuris 
iszlilięsuotujuos isz miego.

ISZ ROSI JOS Trumpas Apraszimas Apie Gyvenimą 
Naujo Popiežiaus.

■iii. . i i m. ...

40,000 rubliu už krakmolyta 
kalniereli.

Moskva. — Krakmolyti kai- 
mereliai sovietinei Rosljoi par
siduoda po 40 lukstancziu rub
liu už viena. Iszprosinimas 
kasztuoja 20 lukstancziu rub
liu. Jeigu svetimtautis, ypatin
gai

viena.

Amerikonas duoda isz- 
skalht kalniereli tai yina du 
kartu tiek.
Daug ergelio su rusiszkais pi

nigais.
Moskva. — Vaikai

t 
turi nemažai ergelio 
gaiš, nes vaikas 
kia laikrasz- 

tukstan- 
Tenais 

laikrasztis kaszt noje 
rubliu.

savim

1 y kuria

sanvai-.

į

i

M oskva.
4M

popiišžirs pu tJ
III

vienoje Brooklyno
S 

kalbėjo Louis P. 
Jis kalbėjo priesz 

(samdas),
savininku nesaži- 

Policija

<>’.
žyd isz kai 
Goldberg, 
anksztas 
apie 
n i nguma. 
aresztavo.

New Yorko policijos komisi- 
onierius dar pirm to buvo da- 

policijai insakyma, idant 
vieszuose susirinkimuose neim
tu kalbama svetimomis kalbo
mis. Komisionierius lai padare 
auksztesnos valdžios neliepia
mas. Tuo pasiremiant Goldber- 
gas ir buvo aresztuotas.

Miesto teismas teeziaufe ant 
rytojaus Goldberga palinosavo 
nuo atsakoinvbes. Bet Gold- 
berg tuomi nepasitenkino. Jis 
padavė byla apskrities teis- 

priesz/ policijos komisi- 
ir policmona, kurs ji 

aresztavo. Pareikalavo atlygi
nimo už neteisėta aresztavima.

Apskrities teismas teeziau 
byla at mete. Tuomet Goldberg 
kreipėsi jipeliacijinin teisman 
i-r tenai laimėjo. Teisėjas Put- 

v(irdu pareiszke 
Jis tarp kitko paša-

nuomas
namu

už tai ji

ves

man 
on i erių

man teismo 
opinija, 
ke:

“To aresztavimo teisėtumo 
palaikymas mus privestu prie 
to, kad mes turėtumėm aresz- 
tuoti kiekvienam kurs tik Lai
ba svetima mums kalba, nežiū
rint kalbos tikslo ir paežiu 
žodžiu pabudžjo. Aresztuoti 
kalbėtoja, kalbanti žydiszkai 
žydu susirinkime, rciszkia lau
žyti žydu pilioeziu teises.

‘Tuomi remiantis“Tuomi remiantis negali 
but jokio pateisinimo tam, ku
ris laužo kalbanczio pilieczio 
teises.”

Todel teisėjas Putman ap
skrities teismo nuosprendi at
maino ir byla atgal pasiuntė 
tam paežiam teismui. Nurodė, 
kad byla butu . atnaujinta su 
tikslu Goldbergui gauti atlygi
nimu nuo New Yorko policijos

ir byla atgal pasiuntė

komisijonioiTuus.

mokėti 
menesio.

— La i k raszczio 
aplan- 

Desio, popiežiaus 
kuri v ra

nepertoliausia nuo Milano, kur

Londonas.
Times korespondentas 
ke miesteli
Piuso XI teviszke,Czio- 

gyvena isz 
o tukstanezei pastaraisiais laikais popiežius

--------- ® •. - M. .MF - 
isz Italijos puses pasiekė Al
pu kalnu virszum*Mont Blanc. 
Tas kelias, kurinmni jis ėjo, 
užvardintas jo \aidu. Tuose 

nesikarsz-

rp I*

nu važi no je in

parduo- 
1 a nti laikraszczius ant ii Ii ežiu 

su pini- 
pardaves ko- 

penkesdeszimts
ežiu aplaiko szinita 
ežiu sovietinių i-vibliu. 
vienas 
net du tukstanezius 
Vaikai turi nesztis su
inaisziukus idant patalpyt bu- 
maszkas.

“ M osk vos I z vest i ja 
bolszevikai siuntinėjo už dyka 
sziadien parsidavineja po 2000 
už viena kopija. Moskvoje par
siduoda tiktai kokia 6000 die
niniu laikraszcziu kas 
tia.
Dydeli procentai už paskolini

mą pinigu.
Jeigu kas pasko

lina pinigu Maskvoje, tai turi
szinita procentą ant 
Isz (o d a |’o puiku biz

ni skolintoje*! pinigu^-, • 
Norints valdže iii laika ketu

rių metu iszspaudino daugiau 
kaip 7,000 milijonu Innnaszku, 
bet vis da stoka pinigu, 
nais konia kožnas 
spekulaneijos,
skolina pinigu kaip kada nuo 
30 lyg 200 milijonu rubliu kas 
diena.

Spekulantai
Kijevą arba Taszkanta prisi
perka maisto ir atveža in Mos
kva ir parduoda po tris kart 
daugiau kaip užmokėjo. No
rints ėmimas teip dydelio pro
cento yra uždrausta, bet jeigu 
valdže aiesztavotu skolintojus 
pinigu, tai turėtu uždaryt ka
lėjime kone visus komunistus, 
nes tiejei daugiaaše tuom biz
niu užsiyma.

SENAS IR NEMIRSZTA.
Viename miestelyje - gyveno 

didžiai turtinga sena moterisz- 
ke; jos gentys, 
kada ji numirs ir 
tus pasidalyti.

Atsitiko, 
kiai susirgo,

veik visi lauke 
gales jos tur-

kad ji staiga sun- 
gentys iszgirde 

spietesL neva jos pakinkyti ir 
sunkioje ligoje esanezia 
minti, bet kiekvienam isz ju 
rūpėjo jos turtai.

Susirinkę neva verkia rauda, 
buk tai gailodamiesi savo se
nos tetos.

Pas serganezia teta buvo pa
kviestas ir gydytojas. Gentys 

, gydytojo pa
lota sunkiai

sura-

iszsižioje lauke 
aiszkinimo;
serga.

Nors j u aszaros per 
byrėjo, bet ant ju ūpo galima 
buvo suprasti, kad jie visi lau-

ar

veidus

ke isztroszke tetos mirties.
Gydytojas ligone apžiurėjus 

pranesze, kad teta tuojaus pa
nom pavojingas veiks, 

mirtina liga.
Susirine gentys

nes

kaip i'tign 
pute nosis nuleido, tarsi buvo 
kam nepasiganedine, o kai-ku- 
rie at gydytojo sznniroms žiu
rėjo, už praneszta jiems nema
lone žinia.

Kaž-kas isz genezių dar atsi- 
1 i epe:

— Tokia sena ir te i p ilgai 
ncmirsztu,

buvo Arkiviskupu.
Korespondentas tenai atrado 

kone visus gyventojus, iszeju- 
sius gal vesią, kuomet jie gavo 
žinių, kad kardinolas Ratti isz- 
rinktas popiežiumi. Iszreiszki- 

nepa prasto džiaugsmo 
skambinta.

Isz neturtingu j u.
Tokiu bildu

mm 
bažnycziu varpai

“Tokiu bildu,” kalbėjo vie
tos chemikas in korespondentą 

nežinomas 
inraszvtas

? 9

musu“iki sziolei 
miestelis Dės i o l\us 
istorijon.” r

Minia valstiecziu, moterų ir 
vaiku susirinko prieszais dvie
ju auksztu 
Szveutasis T 

31, 1857 
Francesco Balti

namus,

Kovo

kuriuose 
rėvas Pius XI gimė 

Jo tėvas, 
szilku

m.
, buvo 

dirbtuves direktorium. Nebuvo 
įai turtingas žmogus, bet ir ne- 
biednas. Ir jam gyvenosi gerai.

Pius XI buvo trecziasis isz 
ejles vaikas szeimynoje szesze- 
riu vaiku. Isz ju vii<u gyvi y4a 
tik trys: būtent, popiežius, 
liausiąs brolis Kernio ir 
niausioji sesuo Camilla.

Buvo rugsėjy.
Pius XI savo jaunyste 

leido Dės i o.

v v- 
jau-

lomi

\ aidu.
žygiuose* niekuomet 
cziavo/buvo ramii>. i\arta su 
dideliu pasiszvent'nni kalnuo
se iszgelbejo vadovo gyvasti.

Pranaszyste.
19L‘> metais, kuomet jis va

žiavo .isz Milano, jihn tariau: 
Iszvažiuoji su juoda skrybėlė 

■?zi su raudona. Te- 
atejs laikas, kad gausi

* 9

i i

I

4 4

bet grv 
eziafls
ir balta skrybėle.

Jis man in tai atšaki*: “Tai 
didelis pranaszavimas.”

Popiežiaus sesuo.
Milane korespondentas ‘ ap

lanke popiežiaus si'sori, Carui L 
la Hat t i, apie 50 metu amžiaus* 
Gyvena viena labai kukliuos© 
namuose. Jinai uszarodanm 
kalbėjo:

Esu laiminga, kad ta dide- 
‘ garbe patiko musu szoiinyna 

Bet man podraug ir nesmagu. 
Nes netenku brolio, kurs visais 

geras. Nc- 
yra tas, kad asz ja 

lažnai negalėsiu matyti.”
Karunacije naujo popiežiaus 

atsibuvo Nedėlioję.
Iszkelmingas

naujo popiežio atsibuvo 
praeita Nedelia.

Praeita Nedelia atsibuvo ka
rūna vojimas naujo popiežiaus. 
Katedroje buvo 
60,000 žmonių o lauke apieli 
koje katedros radosi

i žmonių kū
liams popiežius suteikia palai- . 
minima.

raudona.

4 4

4 4

I(

J i na i

laikais man buvo
smagumas
(

i

karunavojimaS

F '

S
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ii
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pra- 
Korespondentui 

parodyta mokykla, kuria lan
ke. Jis visais laikais didžiavosi 
savo gimtiniu miesteliu ir me
tai in metus vasara 
Paskutiniu kartu ten buvo pe
rėjiu rugsėjį/ jau kaipo kardi
nolas. Keletą dienu praleido.

Kardinolas kalbėjosi su pro
kuroru emeritu, kurio namuo- 

kartu

ji lanke. tukslancziu

so Pius XI paskutiniu 
vieszejo.

Pasižymėjimai.
“Achilles (Pius XI)

buvome kolegomis ir artimiau
siais prieteliais isz jaunystos,

ir asz

y,

kalbejo prokuroras emeritas.
“Popiežius isz jaunu 
jiiylejo knygas ir kalnus, 
nai atlikdavo keliones 

Inus. Jis buvo pirmutinis, kuris

dienu 
Duž

iu kal-

“ M f -- ....... lt

susi rink ia in
<n- 

suvirsZ'

tiri

daugelis ženklyvuPo karei <
ir isz augszto gvimmo žinomu^
yra priverstais dirbti ant kas
dienines duonutes. Ana diena 
pati amerikoniszko bankic- 
riaus, gyvenanti (lenevoje, ap
garsino, bus'reikalauje sekrp- 

\ut apgarsinimo atsi- 
1600 aplikantu isz 

visu szaliu Vokietijos ir Aus
trijos. Terj) jeszkancziuju tojo 
darbo radosi tris kuningaiksz- 
czintes, dovinius baron infos ię 
trisdeszimts grofaieziu,

amerikoniszko

t orkos.
szauke net
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KAS GIRDĖT'
tosLaimingos tos szeimynos, 

szventi tieje namai, kur motina 
arba namu szeimininke 
ir dievotai savo gyvenimą ve
da
< F* •

dorai

Tokia motina, tai kaip dan-
l IH 

v i; i

K!

v

r’» na

žvaigžde,

' užsimerkimas teisingystes ir 
hebaudimas t uju prasižengėliu 
aut kuriu darbeliu sūdai mažai 
temina.

Mete 1921. isz visu žudinto- 
ju tiktai vienas likos nubaus
tas mirezia.

mariu kelei- 
ims kelia rodo, teip jie savo 
» n' pavyzdžiu visus namus 
-z.vieczia, visiems gražu pa- 
Iriniina duoda; visus sustip- 

ir naujės jiegas suteikia 
gyvenime. Simus ir dukterys, 
kaip isz kokio stebuklingo 
szaltinio sau naudingus pamo
kinimus semia ir 
jiems yra 
jaunystes tobulumo kelia.

pripažino, 
proliibicijos tiesos yra

i n vestos.

Pa.,

žengt i
lengvinus 

in doros ir

Žmonis stebysi, del ko czio- 
nais Amerikc buna tiek per
siskyrimu terp jaunu vedusiu 
porelių. Tame nėr dj’vo, nes 
jaunas vyrukas, kuriam da po 
nosia randasi pienas, apsiveda 
su mergaitia, kuri privalo da 
lankytis in mokslainia.
szliubui tokiai porelei atsida
ro akis ir pradeda suprasti 
savo.kvailybių. Bėga iii soda 
jeszkoti persiskyrimo. Jeigu 
tėvai nepavelintu ant apsive- 
dimo, tai sziadien butu ma
žiau persiskyrimu ant svieto.

Po
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MOKYTAS BALIUS,

vedu bU Nu
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Sudže Jonas IL McCann isz 
Ebonsburgo, 
buk 
kvailiausios kokios kada likos 

Šilko jisai: “Prohi-
bicijos agentai aplaikdami po 
150 doleriu algos ant mėnesio 
nevažinėtu puikois automobi- 
leis. O isz kur aplaiko pinigus 
aut pirkimo automobiliu ? Ži
noma, nuo but tegeriu kuriuos 
apsaugoje nuo kalėjimo. Toji 
prohibicije yra pažeminimu 
musu laisvo sklypo. Nuo josios 
iuvykilihio pfašižehjthhai pa- 
sidaukinb sžimlnrbįiai, ž:..

kiu Iritcižil'U, liejei

Vede Juozas trijų metu bu
liuką in prekyvietė parduoti; 
pakelyje,/sutinka jis kareivius; 
tieklausia Juozo:

Kur, seni, buliuką vedi?
In prekyviete parduoti 

— sako Juozas
kas pasirodė kažin koks nevy
kęs, užsispyrės paliko, ne
galiu jo ne suvaldyti.

Ir kvailys tu, seni, — 
sako kareiviai, — ka-gi tu gau
si už toki pikta buliu. Geriau 
minus ji atiduok in miestą ko
kiems metams mokyti, tai vė
liau bent Iris saujas pinigu 
gausi.

Pamastė

užsispyrės

'•

J 4 

^fi 
r

ii*i

I
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Vartojamas 
Kur tik 
Žmonės 
Turi 
Dantis

Mi

— FEBRUAR1US.
' / ’ ’.T .i -

VASARIS -

Vasaris yrii an this mehesis 
metuošė. < (

Lotynai to menesio vardu 
paėmė nuo ‘^Eebrna” arba

u
Penkios 1 szguny tojo 

(žaizdos.) i
■pehki kūno pajautimai J)ie-

0|)G3
f

viii garbe utidUbti ir sau pusi-, 
naudot i: Regoj imas, G i rdej i- 
mns, UžUbdimas, Ragutimas ir 
Užeziubpimas.

Penki pirsztai: kiekvienos 
rankos ir kojos: Nyksztis, Smi
lius, Didysis, Bevardis ir Ma
žasis. .

Venki popiežini ibuvo 
Povylas, penki Sikstas, 
Martynas ir penki Nikolas.

Penki Bažnyczios Insakymip
Misziu

2. Užlai
kyk pasninkus paskirtose die-

3. Iszpažink savo nuode*

*

iipaėmė nuo ‘^Febrha” 
“Fobrriare” (fėJazkiri: vhlyti.) 
Sžhiom Vardu lyriliėnai vadi
no nbelha hpsivnlyrno ir iheta- 

s voties sž'vente, kurta szvesdavo 
tb menesio antroje įmseje.

Lietuviai vasario
tikrai vadina sitlyg jo apyvar
tos, i .
dienos ilgesnes, saulute kasdie
na pakyla augsztyn. Nors nak-

J 
jei tik yra, 

ihdiehoja ir

menesi vardu 
penki

M

I

I
I

nes vasaryje jau truputi j

I. Klausyk Bzventu 
Sz ve n tom i s dienomis.timis ta menesi dikeziai szala 

bet vidurdienyje, 
saulėta, tai ir 
sniegas leidžiasi, ir vis rodosi 
tars artyn pavasars.
yra. sakoma., kad per 
nyczias” — 
kiu szvente
va. vožė, nes bei su 1‘dgblhs bei 
su ratais negalima prišitnikhit 
važiuoti. Senovėje lietuviai ta 
mėnesi vadino trejaip: Vasa
ris, Puszczius, ir Ragas.

pakasi' paknuszi 
Juozas, dar karta pamastė — 
suliko ir atidavė 
mokyti buliuką, o pats sugrį
žo namo.

Praėjo metai: 
in miestą
liaus. Surado kareivius, 
riems buvo indaves savo gyvu
li mokyti, 
klausia: k T *— A <1

1

kareiviams ta i

. Londono
Londono gražios iszžiuros mergina žino ant kiek 
szyarus dantis prisideda prie abelno gražumo.

Kaip kitu kiasztu gražuoles teip ir ji atsi- 
deda nht ‘•Colįate’s Dantų Valytojo”.
Valant du kart dienan suteikia gerus dantis

uos o
iries nors sky in meths, ir pri-Į| 
ybik SzvehcžiauSia Silk ramen-1 
ta apie Velykės. 4. Neymk Mo-Į 
torvstes Sakriiimmto ir nekelk 
pasilinksminimu uždraustame Į 
htike., 5. Afidhbk kas pridera Į 
iižlaikymui hažn^ežios. Į

Pmik'ios M aižęs 
rzlo khygos.

I

Colgate’s Dantų Valytojo”.< i

ipyylcdhrio pfasižehjtiihai pa- 
žmonis 

miršžla kaip hiušes hito viso- 
i 'kurie ne

gerdavo, SzuVdien j ia s i Ii k o dy- 
Vvrai 

po kelis stiklelius 
munszaines teip inšiunta, jog 

s neži
nodami ka daro. Januos mer
gaites nesziojesi munszainia 
paneziakosia ir perž<‘ng(» mo 
raliszkas tiesas pasigeria. 'Toji 
kvaila prohibicije veda Su v. 
Vnhtijes iii tikra 'pragaro, o 
jeigu valdže nepermainys grei
tai tujų tiesu tai czionais gali
ma susilauk tikros Gomoros ir 
Sodomos.”

Oi, szventa 
tasai sudže!

I

nuėjo Juozas 
atsivmti savo bu- 

ku-
džiaiiseis 
insitrauke

girtuokle i s.

papildo žudinstas, pati

ai <‘jo pas juos ir

vyrueziai, kaip ma
no szeniasis gyvuoja ? Ar gerai 
jis pramoko.

O kad tu žinotum, sako 
Juozui kareiviai, kokiu nelai
miu mes su jiiom turėjom! 
Kaip

y

Neboto 
“Gmb- 

Mvr i ola i hies žva- 
- jau esama khriv

<• ❖

Szventrasz-

Pidikios Evangelijoje 
ketos slebliklingos duonos.

Penkios Szv. ♦

pami-

Povilo kolio-

Gera sveikata, gera iszžiUra. Dideles mieros
trittbele kasztuoja 25c.

i “
‘‘GERI DANTYS — GERA SVEIKATA” 

uohi«„i..’. ” nl|( toiletiniu daiktu
Grynuma

Uždėtu 1806.

Vardas
g vii ra n t no ja

-'«<» Ift < Ml

Cblgate’s” 
Teisumą, 

G e ribų a Ruszies.
ir

ries.
Po i ik i os raides 

zaus.
KUR BUNA? Stanislova Burba 

isz Kauno Red., Pane- 
., Rozalitna Valscz., 

Pirmiau 
18

Paieszkau 
paeina 
vėžio Apskr 
Si man iszk i u Ka i mo. 
gyveno Waterbury, Conn., 
metu kaip iszvažiavo ant far- 
mu dirbt apie Hartford, Conn. 
Turiu svarbu reikalą praneszt 
apie jo seserį Anastazija Bur- 
biuke po vVru vadinasi Szia- 
liene kuri labai serga. Žinan
tieji apie ji, meldžiu praneszt.

Edmund Karinauckas, 
Box 621 Hastings on Hudson, 
(1.13) N. Y.

Je-vardc 1VASARIO MENESYJE LIE 
t .i * ...... i *7. . - . .„ . • ■ ? t.mes su 

visuomet isz pradžių 
spardėsi, szokinejo, dure 
kaip suradom priemone 
rimo; tik kaip priėjome 
paežio mokslo tai kad pradėjo

protą 
net ragai

ISZ
TUVIU PATARLES.

1) Jei Gralmycziu diena sau
lėta, bus vaisingas 
ypacz linai g<»rai augs.

2) Jei szv. Motiejaus diena 
saulėta, tai gerai augs mie 
žiai.

3) Jei szv. Motiejaus dieno
je vevorsiai cziurszka, tai bus 
dar darganos, 
ankstyba pavasari.

4) Jei szv. Agotos diena gied
ra, tai bus szalyje nelaimingu 
gaisru; o jei lyja arba apsi
niaukus, tuomet mažiau pavo
jaus.

Penkios psalmes Vardo Ma
rijos.

1’onkios dalys Atgailos: L 
Atsiminimas nuodemiii; 2. Gai
lestis už nuodėmės

Paieszkaii savo
Matidevicziiites, 
isz Seinii Apskr., 
Valscz., Klepocziu Kaimo.

o 
nu- 

prie
Atgailos:Tygodniowa is/. 

Schenectady, N. Y. apraszineja 
gana placzei apie koki ten at
sitikima koki turėjo tūlas lie- 

isz A niš

“Gaze t a i ind as,

tuviszkas kunigėlis 
terdamo.

Jeigu tai Indu teisybe, tai 
butu nemalonu del visu Lietu
viu girdėti toki 
Del paguodones kitu dvasisz- 
kuju viso atsitikimo netalpi
name.

atsitikima

nis.

Sziadicn visokį prasižengė
liai peržengė tiesas artistisz- 
kai, ne teip kaip tai senovėje 
apipleszinejo arba žadino žmo- 

Sziadien pleszikai per-
augsztina smarkumu ir protu 
geriausius detektivus ir advo
katus ir kaip kada sunku juo
sius iszrasti kaltais.

Kokis tai Leopoldas Kittay, 
paeinantis isz Galicijos, naudo
jo hipnotizmą ant vedimo sa
vo amato. Tasai apgavikas už- 
bipnotizavoje savo aukas, pa
liepė apipleszti koki narna ir 
atneszti jam visa laimiki, po 
tam paleidže savo auka kuri 
nieko neatsimena 
<i
t i:i 
t ule turtinga

”ta vagysta. Praejta 
Kilta v

josios 
kitur jeszkoti

apie papil- 
sanvai- 

užhipnotizavojo 
moteria, kuriai 

paliepė parduoti savo narna, o
pinigus paemias nuo 
nrasiszalino
nauju auku. Kada motore isz- 
ejo isz miego, nieko nežinojo 
apie savo pasielgimą.

k i szpiclei

sakydamas Al a ri u t ei, 
geru czeveriku k il

ge-

mergi- 
ir pabueziavo, ža- 

czeverykus už 
baise i inirszo

Kad visos merginos padary
tu kaip padare Mare Bagdo- 
niute, kuri yra tarnaite restau
racijai Filadelfijoj, tai sziedien 
nesikabytu prie merginu viso- 

, kurie geidže mer
ginas iszvesti isz kelio. In res
tauracija atejtinejo pavalgyt 
kokis tai žydelis Harrv Golds- 
teinas kuris turi czeveriku 
kroma po No. 230 So. 59 uli- 
czios,
buk turi 
riuos parduos jiai pigei už 
ra patarnavimu. Kada Mariu- 
tė'ntejo Harry pagriebi' 
na in glebi
dedamas duoti 
dyka. Marinka 
ant jojo ir kerszino atsimokėji
mu. Kada žydelis atėjo ana 
diena in restauracije pavalgyt, 
vela užpraszc pas save, bet 
Mariuką turėdama rankoje to- 
riclka, trenkė nuobrodžiui jev- 
rejui per galva, 
rielka suteszkejo
jin bet ir jevrejaus guoge. 
Sziadien žydelis randasi ligon- 
buteje, o locnininkas restaura
cijos pagyre Mariuką už jo
sios narsumą.

jog ne tik to- 
ant szmote-

Chicagas yra vagiu dangus, 
nes tonais randasi suvirszum 
deszimts tukstancziu visokiu 
vagiu, plesziku ir kitokiu pra- 
ftišengeliu, Priežastis to, yra

tcisvbe pasalo*

Daug žmonių 
ant kintamųjų

žada

ramybes 
•r

kokia

uz-

ne ejti 
paveikslu, nes 

jau nesiranda ir paveiksluosią 
paskutines
žmonis turėjo. Dabar nekurie
p i*o t ė st on i szk i b i mba ze 1 e i 
protestavojo, idant kompani
jos nedirbtu tokiu paveikslu, 
kur rodo geririhi arba at si bu
na kokis pasilinksminimas 

geria, arielkelia.
kokis 

kur žmonis 
idant žmonių tuom regėjimu ne 
arzyt. Taigi žmogus neturės no 
tosios ramybes nors pamatyt 
kaip arielkelia. iszrodo kad ir 
paveikslosia. — Jau ant svieto 
sunku gyventi.

Kožnas žmogus geidže pasi
likti turtingu, bet ar kožnaS ži
no, kas tai ženklina Imti tur
tingu? Maiszai aukso nepada
ro žmogų laimingu. Tas, kuris 
turi pinigu ir visko užtektinai, 
ne yra turtingu. Kagi galima 
paradyti turtingu?

Tasai žmogus, kuris turi bu
ri teisingu prieteliu ir pažins- 
tamu, yra turtingu. Vienas ge
ras p riet ei i s, 
rengias

greitai ui savo buliaus 
viską savintis, kad 
nukrito, vilna nuslinko, pradė
jo vaikszczioti ant dvieju kojų 
žodžiu, visiszkai paliko pana- 
szus iii žmogų. O koks protin
gas, tik stebėtis nokia.. ,

— Bet asz jam ta protą 
greitai isz 
sako J u ozą

reitai in savo 
<a vint is, tai gerai

liet reiszkia
stebėtis nokia..

asz 
galvos iszvysiu,
s

ne in (varta, kuriame jis būna! '

g 
s tik veskite ma-

Piiszelai tu, žmogeli, ar 
sako kareiviai. — Tiesa, 
jis tavęs, bet su mumis 

nepanorėjo: 
intikti mes jam nemokėjom, 
persikėle jis in savo butą ir, 
kaip girdėti, pakliuvo in auk- 
*ztus valdininkus.

Tik parodykite man, 
sako Juozas, — kur jis gyvena, 
jau a^z ten pats ji apgalėsiu: 
ne voltui stipru saita paėmiau.

Kareiviai nuvede Juozu, pa
rode' narna, in kuri jis turi ejti,

s♦ *

žnioiru

k a, -- 
lauko 
gyvent i

« ❖ ♦

daugiau 
mes jam

pama-
- - -K ’ -1 v

METAI SU PRIBUVIMO 
DIENA.

Po kiekvienu ketveriu metu 
priauga viima diena.

Paprastai metai turi dienu 
365 ir 6 valandas, o kad praei
na ketveri metai, tai isz tu va
landa pasidaro visa para — 
diena ir naktis, arba 24 valan- 

Ta diena kas ketvirtais(los. m
motais yra pridedama prie me-

• f • • V . « J 1

gyvena bu-

— sako tas
sztai ton

o patys nubėgo. .Juozą 
tęs kieme kažin-koki 
klausia, kur ežia 
liūs.

— Ne bulius,
— bet Bule vieži us;
(‘jie, in tas duris.

Jszsivyniojos saita ir priruo- 
sz(‘s botaga, Juozas drąsiai ati
darė vienas, kitas duris ir die

viška, yra vertas daugiau, kaip" jo in dideli kambari, kuriauK*

kuris yra pasi- 
paaukauti del taves^

puse tuzinas paloviu.
Motore 

a • "
Motore turi nesuskaitoma 

turtą, jeigu turi keletą 
J i ji turi turtą,

vaiku, 
del kurio turi

3. 'įvirtas 
prižadėjimas pasitaisyti; 4. Isz 
pažinimas nuodi’iniii; 
ginimas už nuodėmei'

Penkios dalys pasaulio: Azi
ja, Afrika, Amerika, biuro pa, 
ir Aust ra liję (Ikeanija.

Penki labdaringi darbai

1

> A įsi Iv-

tetos 1 Plos 
paeinanezios 

Veisėju 
Tu

riu svarbu reikalu, meldžiu at- 
žinantieji apie

K. Matulaitis,
1229 S. 50th. Ct.,

Cicero, III.

siszaukt arba 
jia meldžiu praneszt (t .14)

Afrika, Amerika, i

t

dol 
Tovvih's Lietuvos: Aukoti ska
tiku 'Tėvynės reikalams; Szelp- 
ti visokiais budais tevvnainius 
vargszus 
lint

nėšio vasario; ir užtad ta meta 
vasaris turi 29 dienas.

Raide F tarnauja dvi dieni; 
kuri buvo sekmadienyje, tur 
dar tarnauti ir pirmadienyje, o 
szv. Motiejaus diena persike
lia viena diena pirmyn.

Szv. Bnžnvczia turi
rus savo saraszose

; remti kuom l*k
visas lietuviu labdaringas 

instaigas: Musu jaunimą lavin
ti ir skatinti prie Tėvynės mei
les ir-paproeziii; Gerbti ir rem
ti Lietuvos Valdžios’gerus sii- 
manvmiis del Tevvnes Inbo. •/ *

ežerai
11 uron, 

Michigan, l'j.ri<‘, ir Ontario.
Penkios Szv. Bažnvi 

IIžiaugsmingos Paslaptys: 
i ■ (' i s z k i m a s, Aplankymas, 
szpaties Jėzaus
Aukavimas Vioszpati<‘s Jėzaus 
Atradimas Jėzaus Bažnvcžio-

I kmkios

Penki didžiausi 
A me r i k oje: Sttperior,

ga-

•žios
Ap-

Vie-
I ’žgi mimas,

liažaiieziaus
V

ii

Sopulingos Paslaptys 
zaus Mahia Alyvų darže, 
lūkimas V. Jėzaus Erszkeeziais
A pvainikavimas,
Kryžiaus, Nhkryžiavojįmas V. 
Jėzaus.

Petikios S’Av.

Je-
Nup-

Noszimas

pasky- 
ir tai die-

pamate pėduojanti užustalėje nai szventus globojus, bntoiit:
poną.

— O tau ko reikia? — 
klausia, ponas. .Juozas vienaJ uoząs

gyvent, kuriuom turi rūpintis *d<imi mirkeziodamas pradėjo
ir del kurio turi paszvenst sa
vo gyvastį. Visi skarbai nega
lėtu nuo josios taji turtą atimt.

Žmogus, kuris 
paveizdos kitu gali vadintis 
turtingu. Kožnas, kuris turi 
mokslą, turi turtą. Kožnas ga
li vadintis save turtingu kuris 
turi: sveikata, pasiszventima, 
linksmo budo, remesla ir tvir
ta būda kuriuom jisai valdo ir 
yra jojo ponu.

Tokie turtai ne dingsta 
tvirti ir nesurudiji

gyvena del

, yra 
,|i(‘je tvirti ir ncsuriKiije, n<>- 
rints turėtu dydžiauses prie- 
szinybes, kokie kožnu ant šzio 
svieto patinka.

juoktis ir sako:
- Žiūrėk tu szenioji, koks 
smilius! J’urlmt Savo szei- 

mininko nėpažihai!. . .
— Ejk po v *lmu! 

ponas, iszszokdmnas 
stales.

— Buliukas, Lu,..,,,..,., 
pradėjo raminti Jiibzas itipy- 
kusi |>ona, bet ponas szoko atd

. Juozo su kurnsztimis.
nelaukdamas, 

užmoto aut pono saitu, užtrau
kė ji, ir pradėjo pliekti bota
gu. ...

Nežinia, kuolas viskas hutu 
baigėsi, jaigtt nebūtu subėgi'

.1’*

*1 u ozą s ilgai

Nicephras kan- 
szvehtmds taip

■n riko
isz užu-

buliukas

Asz Elžbieta Stankus paiesz- 
kau savo dukters 
kus arba po tikram tėvui Mero 

iszvažiavo darbo 
ieszkoti. Brringi dukrele, par

arba per laiszka atsi- 
szauk. Jeigu kas apie jia žino, 
meldžiu praneszt.

Elizabeth Stankus, 
Box 385 Carriegio, Pa.

Victor kuri

važiuok

Meres St a n

Paieszkau saVo dėdės Anta
ną GiidviėZia. isz Vilniaus 
Red.,

1) Szvemtas 
kytinis. Tas 
buvo apimtas Dievo meile, kad 
norėjo kunigą perkalbėti, kad 
atsiduotu Dievo meileje kentė
ti. Tapo mikankytas 280 me
tais po Kristaus gimimo.

Pa I a i m i n t a s Da n i j o n a s

Rožancziaus 
Paslaptys: V. Jezdus prisikėli
mas isz numirusiu, V. Jėzaus 
Inžongimas in Daugu, Atsiun
timas Szv. Dvasios, Paėmimas 
in Daugu S
Apvainikavimas Szv. Paneles 
Marijos.

Gild v i ežia, isz
'Trakiu Apskr., Varėnos 

miestelio. 'Turiu labai 
reikalą, meldžiu atsiszaukt, ar
ba kas žino apie ji malonėkit 
praneszt, Už tai atlyginsiu.

!\ 1 a r i j o n a G i id v i czi 111 e 
3425 Ferry E.

Detroit, Mich.

Ipolitą, Tama 
Vabrilu (Vobol).

gyveno Bos
ton, Mass, dabar nežinau kur. 
Visi paeina isz Bobru Kaimo, 
Veisėju Valscz., Seinų Apskr. 
Turiu labai svarbu reikalą,

Paieszkau savo dvieju pusse
serių Katrės ir Agnieszkos 
Adomaieziukiu. Katre po vyru 
vadinasi Linauskiene, paeina 
isz Suvalkų Radybos, 
jampoles Apskr., 
Gmino, Bužu Kaimo. Pirmiaiis 
gyveno Waterbury ar Wor
cester, Mass, o dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsiszaukt, arba 
kas

Katrės ir

Waterbury 
•r

(t.l I)

I ’aiesžkau 
Aleksandra 
Girdėjau pirma

labai svarbu

r. Panides Marijos

svarbu

re
t

f

jeigu kas apie juos žino, mel
džiu i'iraneszt. , , (1.15) 

Juozapus Vabolas 
028 W. 33nl. St. > 

Chicago, 111.

4

I

Mari- 
Garliavos

žino pranešėt ant adreso.
Katre Girdauskiute, 

530 W. Washington St., 
(t. 14) Shenandoah, Pa.

Paieszkau savo dvieju pus
broliu Vinca Pleczkaiti ir Mat- 
josziu Veloniszki ir dvi pusse
seres Ona PleczkaicŽiute 
pavarde Žiburiene isz Ketur

Ona PleczkaicŽiute
arde Žiburiene isz Ketur

valakių para., Beržiniku Kai
mo, ir Barbora Viszbariute, 
isz Brirtniku para., Vartų Kai
mo. Žinantieji apie szias ypa
tus, malonėkite praneszt. (t.14) 

J. Pleėzkaitis,
217 Highland Ave., 

WoodlftAVn, Pa.

ir Barbora Viszbariute

t

t

2)
Kamendulis, Jeziiitas. Jis pir
mas Lenkijoje invede Gyvojo 
Ražahėziatis Brolija. Jis yra ir

~ Lietuvoje, musli Tevytieje, da
vės tikintiems szv. Misijas.

3) Szv. Antaninos kentėto
jos, szv. Vhclovb ir kith.

Kiti artesiii metrii su flribu. 
vinjo diena bus: 
1932

■»

I

a
o

. \

A < B."*,« -r

zkau Joną Lubiną pa- 
{Suvalkų Red., {yzakiu 

Apskr., Luksžu Valscz. ir para. 
Keru Kaimo. Girdėjau gyveno 
Chicago, III. Meldžiu 
sžaukt aut adreso •

Juozas Bakas,
R. R. No. 1, Box 121, 

Clinton, Ind.

Paies 
eina isz

lti. atši

1924, 1928, *
xf.^, ,.7OV, r.,-, v, 1944, 1948,
1952, ir t. t. Isz to matyt, kad 
kas ket.uri metai yra viena die
na ilgesni skaitlinėje.

J. Vai-Kas.

1936, 1940,
Paieszkau 

ežiu,/
In du menesiu po szliubui!

P ra na Antanu vi- 
angliszkai 

iSlėit, gyveho Scranton

SUSIPRATO. 
į if r tr

Lazdijų Striukis, 
kentėjo nuo savo žtrionos, mat 
ji buvo neiszpasakytai didele 
szuekarka, viso miestelio ir 
aį)ielink(‘s visas moteris ir vy
rus apsznekedavo. Nieks su ją
ją negalėjo susilyginti. Na, o 
vargszas Striukis nei žodžio 
prieszais ja negalėjo isztarti; 
veik visa savo gyvenimą turė
jo būti nebyliu.

Syki htsitiko kad Striukie-

labai daug

i

n ■/

' Geras daigias.
Užsiraszyki Joriui in Dhiu- 

gyste, o pamatysi kaip bus
• A i * 4 i i < iiJ

žmones ir neimtu pono apgynė.
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Daraktorka:

i|įW

1 •’ lį,

GYVENIMAS 
į Sz. Marijos Panos 

PREKE TIKTAI iSc.
W. D. Bbcxkdw»ki-Co.

t

,L

i

F

V'

Betrukus vėlai rifimo atėjo, 
Kad Ona jau giliojo, — 
Mat Vėliti ejiiikiavo, 
K-ėliolika dolbrlu iszkaziravo. 
Ohlika ant jo Užklupo, striigai, 
i , e . b
Isz kisžetnaus dolėtei iszbyfejo

tikėjo,

.Darbo liiįvb Petrilko plaukai

Atsiininkie žmogau,gerai.
kaip tave užriitisz, tai aplrilky-
si apie 500 <161., argi lie Bus del 
tavęs džiaugsihas?.., '

k

pasidavęs 
, 28 me

tai kaip iszvažiavo Black Dia
mond, yVush. 9 metai kaip per- 

f 1 • I • . • . 1 • f >inond, Wash. 9 metai kaip jier- 
ri'kėle įu kita miestą. Jeigu kas 
žino apie ji» meldžiu pranešzi 
už ka busiu dėkingas.

nei labai dantis suskaudėjo; 
tuoinęt jau kalbėti tiek daug 
negalėjo, o Striuku! Buvo at-

I
i

j

i
negalėjo, 
silsys nuo žmopos žodžiu.

Eina juodu gatve, o Striukis 
su dideliu akyvumu žiuri pa
ežiai iii akis. Toji lyg uzpykus 

j kuriai 
dprilu Pėdavę daug

1
i(t.16)

Win. Antanavi(‘zia,
. 419 Willow St., 

Scntnlon, Pa. 
* *

jier suczinujita. btiriia, 
skaudesis r, 
kalbeli, susztih°:

— Ko įlabftTj teip man žiuri 
i n akis ?. .. J ųk jdii f>er tiek 
metu galėjai prisižiui’eti.

— Žiiiriu, kad dvideszimts 
kartu esi graže’siib ant Veido 
Idimhbt iriažhiu kalbi, — rim
tai Striukis atShke.

C

Ir Oiiuktl hthįfti skubėliu ture- 
........1M .

i

! Mahanny City* P***

............ ........ .................

Daktatfu KOLi
LIGOS Plttsburie. JUal mokinosi VaraxMTQje. studijavo betUel 

S3 metus iDTairias ligas vyru Ir moterų, todėl jas huodni- 
nlai patinsta.. Gydo užtinuoiilrilma ktaujo ir sil^nyMs 
tnu. Spuogus, nlsiejimus, ligi* tinimo, iritairms ligos 
pallnancslas nuo nkcststnmp krfcujtv Atsl^aaukite ypa- 
tiekai, per laUtkus asi negydsu. Dr. kolor lulba MusIm* 

kftlįlr Lenkiszkai. Oftsos valandos nuo 9 ryte lig B vikaro 
Nėdėiidthis 9 iki 2 pbplet.

Dr. KČLER, 6Š8 A*t. PittsbtMr^h, Pa.
;J -r T \

* T

VYku D
u
M

i. v

Asz Veronika 'Kubiliui e, 00I* i; įį. w i1 ■ _

h, f '1
▼ieaBtialt taihH Meihvlti daktarui

82 metus iDTairiae Itgaa vyru Ir moterų, todel jaa huotfui- 
nlai patlneta. . Gydo ugfttnuodfthma ktaujo ir eflrinybka 
tyru, «»Udtu8, ntelejimui, Hgū tinimo, iritairUa HtfU

vii
vyru Stiilginskiėhe, paieszkati 
savo brolio Sttihislovo Kubi-

1 1 ' * • IJ1 UI J ’j. » ' .JĮ Jį

liaus prilipa i»z Suvhlku Red., 
Hžloini a R aitrio,, gy veria Anie- 
rike kdkiii 20 metu. Thriii labili 
svafbu reikalą. Žibantieji apie 
ji, malonėkit prhiiėszt aiit ad
reso.

Mrs.Stulginškhs
Box 66 / 'Export, Da.

■

Striukieribi, triršl hiivo di- 
džlriušis pasihibkinitribS; ji su- 
sipratb kn jos vyras jai prisako 
ir nuo to laiko Ii b Veri riėfbika- 
lihgai daug loilbejits, o Vpacz 
ari t savo vyro, khris dažnai

tiekai, por JaUtkus aei negyilau. Dr. Koler
Mokykloje.

- Kokame laikė

siiūb buria
f

gėriau so skinti abiibliuš!
Vaikas: - kada

} Ipririsztas.

I

•i.' k

7i
ėhdtets 9 iki 2 iibpieL

■i,

j o Vpacz 
kiifls dažnai 

iiettircduvo phsilslo.
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r
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PYPKE PRIEŽASTE JOJO 
PERMAINOS GYVENIMO.

kovo diena

I

re. 
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Viena lietinga 
greitais žingsniais ėjo dumbli
na gatve Vend r i kovo sodžiaus 
gyventojas, turis apie trisde- 
szimts metu amžiaus; bet isz- 
rode daug senesnis. Jis dėvėjo 
vilnoni szvarkeli ir marszki- 
nius, per kuriuos buvo matoma 
jo sudžiuvusi krutinę; jo apati- 
tuvas taipgi nebuvo geresnis: 
vien tik lopas ant lopo, per 
skylėtus padus matei plika ko
ja: ant galvos kioksojo aplam- 
žyta, isztaukuota vilnone kepu- 

Jo tamsiai rausvas liofor- 
girtas veidas, ant kurio

beliko szeszeliai kituomet gra
žaus veido, dabar iszpurtės ir 
patine; akys buvo raudonos 
ir iszverstos; jo galva jau bal
tavo nuo pražilusiu plauku... 
Vienu žodžiu, sulyg 
iszvaizdos, g 
t i apie jo patvirkusi 
ma.

Ir tikrai, didis girtuoklis 
buvo Dorotiejus Nilovas. Sztai 
praėjo daugiau negu metai, 
kaip jis pradėjo girtuokliauti; 
bot per ta 
spėjo pragerti visa savo flirtą, 
ir turtą savo paezios. .Jo namus 

vieszai už 
Nenorėdamas dirbt i 

pats likusios žemes, jis atidavė 
ja nuomon, o gantus pinigus 
pragėrė in viena savaite.

Nuo ankstvbo rvto iki vėlai • • 
nakeziai, jis praleisdavo laika 
smuklėje, ir viską kas pakliuvo 
in jo rankas, jis neszdavo 
smuklininkui Vavilai Pamfilo- 
viezini, kuris savo gerumu ne- 
sibiaurejo net skuduru. Musu 
Dorotiejus Nilovas taipgi bu
vo netikės vvras ir tėvas. Jis 
niekad nemasto apie savo al
kana szeimyna, o jo rami, ge
ra pati Malanija priversta bu
vo surasti menka kasdienini 
maišia, sau, savo vyrui ir kūdi
kiui dvieju metu vaikucziui. Ji 
uždarbiavo siuvimu, skalbimu 
ar kitokiais darbais. Bot Doro
tiejus nepasaka niekad už ta 
aeziu, bet musze ja beveik kas
diena parėjės namon girtas. 
Apie savo kūdiki jis visai nesi
rūpino, taip sakant, visai ne
pažino.

O, nesenai Dorotiejus 
vas buvo paskaitytas turtin
giausiu Vendrikovoj. Jis turė
jo didelius namus, daug že
mes, gyvuliu 
Savo moteri 
mergystėje buvo turtingiausia 
ir gražiausia visame sodžiuje, 
jis pirmiaus mylėjo. Dirbda
mas isztikimai, jis 
miai ir buvo 
Ve n d ri k o v i eczi 11. Be t 
žiną linksmybe, 
nuliūdimas, 
Taipogi

sodioezio 
galima buvo spros- 

gyveni-

trumpa laika jis

nesenai pardavė 
skolas.
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asz (langiaus negersiu... 
Ar tu girdi, Malauija?...
kad, niekad;.. Vaikas yra liu- 

taike in lentyna', pasiėmė pyp-l'dininkas, kad

ir rūpestingos I kadmatoma geros 
szeimininkes ranka.

. Incjes Dorotiejus tiesiai pa
taikė in lentyna1, pasiėmė pyp-l'dininkas, kad asz iki mirties 
ke, bot taipgi pasienio ir kirvi, nobciihsiu btiniOp to prakoik- 
Pinigu pritruko, beliko kirvis to geriino...
pragerti. Jis buvo beeinąs pro| Ji buvo iszbalus, kaip drb- 
duris, kaip tilo Įnikti suskam
bėjo kamaraitėje skambus kū
dikio juokas. Dorotiejus grei
tai atsigręžę...

rankutes

mo

■ 

f.
k/':

į'
■

f

į

iI
I
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Lopszyje, isz- 
tieses rankutes, vienuose 
marszk i uoliuose stovėjo szvie- 
siaplaukis kūdikis, iszbudin- 
tas sunkiu tėvo žingsniu. Ant. 
inažyęziu litpucziu žaidė lidks- 
ina szypsena ir linksmai judin
damas galvele kūdikis sZauke: 
“Tėty t e, tote!”...

Kaziukas pajudino kieta Do- 
rotiejaus szirdi. Jis prisiartino 
prie lopszelio, iszeme savo 
sziurkRzeziomis rankomis ku- 

ir pabueziavo.
apsikabino savo rankutėmis 
apie tėvo
prie jo krutinės, 
mas
“Telyto, tote, 
žodžius, kuriuos jis galėjo liue
sai isztart i. Dorot iejus dar kar
ta pabueziavo kūdiki ir norėjo 
guldyti atgal in lopszeli. 
kūdikis nepaleido savo ranku- 
cziu ir žiurėjo in tęva savo 
szviesiomis akutėmis. Ir vol 
kas tokio insmigo Dorotiejaiis 
szirdin. Nekalto kūdikio žvilg
snis tarsi butu inkaitines ir 
isztirpines leda kuriuo buvo 
apkaustyta jo szirdis. Jam ro
dėsi, žiuri in ji, iszinetilieja lyg

“Te t y te!

iszeme

d i k i Kūdikis

ir nuolat
9 9

savo
kakla, prisiglaudė 

kriksztauda- 
plepedamas:

— vienatinius

Bet

norėdamas pasakyt i: 
tu nori apleisti mane, tu eisi 
smuklei), pragersi paskutini 
kirvi. Neturime duoneles, ma
myte elgauja...... Ir ka tau duos
prakeiktas gėrimas ?’’

Jis pats nenororns pažiurėjo 
in kūdikio akis... ir sudrebėjo, 
lyg nekaltybes veidrody butu 
iszvydes savo gyvenimo pasi- 
biauretina nuogybe.

Szaltas prakaitas 
ant jo veido;

Ji buvo 
be, ir negalėjo isztarti nei vie
no žodžio; ji tiktai apkabido 
Dorotieji! ir karsztai, karszthi 
pabueziavo ji.

esmi prasikaltos 
priesz tavo, Melanija; asz pri
valau atsipraszyti tavos ir pul
ti ant keliu priesz tave, krtdah- 
gi asz, prakeiktas, pražudžiau, 
padariau tave nelaiminga. Ir 
isztikruju, laikydamas valka 
ant ranku puolė ant keliu 
priesz savo motori ir žemai pa
silenkė priesz jos kojas. Ir jis 
taip ilgai nesikėlė, iki ji, tyliai 
verkszlondama, pakele ji ir pa
sodino ant suolo.

— Ak, asz kvailas... niek- 
szas... didelis girtuoklis... tarė 
Dorotiejus, sėdėdamas ant suo
lo ir kreipdamas akis in szrtli. 
Sztai ko sulaukiau!

o asz prisiekiu 
liausiu geros! Jis 

bus liudytoju! Paskiausius žo
džius isztare, rodydamas vie
na ranka in vaika, o antra su
gniaužęs kumszti. 
verke; ji labai gailėjosi 
vvro.

Asz

ml’u liktai

Ne

atleisk man, 
per Dieva,

Melanija 
sdvo

Asz atleidžiu tau bran- 
Dievas ir žmones taipgi

SAULE

r;

BALTRUVIENE.

BANANES.

ilahilhe yta 40 kiniu mažes
ne Už bulvė. .

.133 kartus mažesne už kvie
ti.

i Banane turi keturis kartus 
ddugihu krakmolo negu kuris 
Vaisius Urba javo grūdas.

«Pi

m

vienu mote rele

Sveikas Maistas

pasta'

nutaUyt:), maistų.

o

EĄGLE
\jcctej

Pasiųskilo aitą pagarsinimą į 
Tite BordriiN Co., ne* \ork 
ir gaubite pilnus patarimus ir 
nurodymus kaip jį vartoti lie
tuvių kalboj visai voltui, taipgi 
puikią kūdikių knygų.

i

d!

rašias tris gentkartes ir daug daugiau 
išauklėta naudojant Eagle

Jei/fu jūsų piėnas nepatinka kūdikiui, j c iru jūsų
Eagle Brand.

Bilhahos vaisius nenyksta 
nuo ViibtlIii arba amaru.

Banane yra gabdi valgyti 
bėt ji sbti ir kiėta viduriams.

Bhnanes nuga visur sžiltlio- 
se krasztuosc* ir nėra lėjnis au
ga Irts.

B tina nu 
sžrns: viena 
mes czion Amerikoje 
vaisinyeziu languose pakabin
tas didėles kekes. J u anksztys 
pdnaszios in agurku.

Ahtra ruRzis bananiu, skiria
si tuom, kad ju ankszczlu hipy-

9

9

i BRAND
CONbMSCD MILK>

įgriso tą klausimą del motoni per

kūdikių yru
Brand, negu koki hoi's kitų tam tikslui

ru-yra dvejopos 
ruszis ju yra ka 

matome

Ii

t

kfidikis neauga ir verkia, tai vartokite Bordena

c?

A 
B $

rodos 
kaip szv. spnviedni atlieka, 
Tai rodos visas piktybes 
spa v i e< I n y czi o ja pa 1 ie k a,

Bet tai vis prieszingai ejnnsi, 
Suvis kitaip dedasi,

N(‘seuei viena isz bažnyczios 
po spaviednei parėjo, 

Ir vos kojos in grinezia ihejo, 
Norėjo iszsigiart munszainu- 

tes, 
Bet nerado bonkiites.

Bobele pasiuto ir isz piktu
mo net pastyro,

Tuojaus užklupo ant savo 
vyro,

Prad ėjo k e i k t visai p: 
Velneis, padloms ir da kitaip, 
Gal vyrukas ii- gerai žinojo, 

Juk butelėli in laika pakavojo, 
Kad bobelka parėjus susilai- 

| kylu,
Ir pasigėrus jokiu vaidu ne

darytu.

nos yra tamsesnes ir kietesnės 
kietas 

Tos ruszies banunes 
dauginusiai auga Indijos ir Di
džiojo vandenyno Salose tarp 
Azijos ir Australijos.

Abelnai' ymant, bananiu vai- • 
šiai yra geras maistas.

toip-gi 
sėklas.

vidurvje 
Po-s

turi 
ruszies

Jis Turi Sveikata, Tvirtam
*r.

ir Gyvumą ačiū
Nuža-Tone

National Laboratory, Chicago. —
<urj rrian buvote prfsiuntę, aš jaučiausi puikiai.

čiuosi toks tvirtas, kad aš galėčiau pakelti viską.

f
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'Aiitoml praneiu Tam*tom«. kad i*baigę Nuga-T&ne’ij.
, ----------- r-........Ai pali

kau diktas, mano avaruma* padidėjo 25 svarais ir aš jau-
’ ...................................  . ‘ “ . / " Aš

nhihčiu Jum a savo fotografiją, kad Jus galėtumėte pama-

gus: 
tau atleis. Tktai liaukis, Doro- 
cziuk gerti prakeikta degtine; 
tas pražudė tave!

— O, o, asz nelaimingas ne- 
[ rimavo Dorotiejus. Kodėl asz 
ji nekalta pražudžiau! Asz da
bar nieko nebeturiu, nei arklio, 

: nei karves... Kur via mano są
žine!

Ir sudrėbėjo Dorotiejus. Il
gai ramino ji Malanija, kiek 
tiktai ji galėjo. Bet jis tiktai 
vakare nusiramino.

Ir ilgai jiedu tarp saves kal
bėjosi apie tai, kaip pradėti 
nauja gyvenimą, ir tiktai tada> 
kada sodžiaus varpas liūdnai 
suskambėjo vidurnaktyje, jie
du pakilo isz užstales. Karsztai 
jiedu meldėsi priesz savo 
szventa paveikslėli, ir su szvie- 
siais veidais,
angeliszka ramybe 
silsėtis...

Taip baigė laiminga diena 
musu vargszai.

Praėjo keli metai,
vietęs, kur stovėjo pirmiaus 
vargingas Dorotiejaus namelis, 
stovi dabar dideli namai, su 
prieangiu. Szaly namu, links
mai plepėdami, žaidžia du ma
ži vaikucziai, gi prieangy sėdi

i ir siuva, jauna 
Sunku 
niykszte nesveikata, pabalusia 
Malanija. Tai yra Dorotiejaus 
szeimyna, kuris griežtai isz- 
pilde duota priežadą ir mote 
savo girtaji gyvenimą. z

Jiedu dažnai atsimindavo 
ana iszganymo diena, kurioje 
Dorotiejus užmirszo namie 
pypke, iszejo isz smukles na
mon parsineszti pypkes ir nie
kad jon negrižo. — (Sulietuvi
no L. Misiūnas.)

#

Jau

9

9

Ajriszis

I UOKAI.
Tūlas kunigėlis kuris mėg

davo sau kaip kada gerai užsi
traukt, paprasze tūlo ajriszio 
idant jam iszczystytu skiepą, 

ėmėsi smarkei prie
darbo, iszncszdamas daugeli 
urielkiniu buteliu. Pri<‘sz inme- 
tifną bonku ant karuežio Patri
kas kožna bonka peržiurėjo ar 
gili nešu ras mažo laszel io sura- 
iiiiiiiliu^ib gardinu i no.

Klibinąs užtėmi no tai atsi-

tyli ir įsitikinti patys. Tariu Jum* dideli ačiū, nes Nuga-
______  _______________i

Andrea* Lyva*. New York, N. Y.
Tono vutdkn mtin nauji) fyvantj Ir aš patariu ji visiem*
HAOn l ■ * ** A.i.I — a — - ■ a.i.-- — i -  E- </aavo draugam s”.

P-nan Lyvna tikrai yra puikus vyrl&kumo 
pavyzdys! Pnsižiūrdklt»* | jo standžius rnu- 
rh<nh ir tvirtą griežtą jo veido pavidaląI Tai 
Aitą Nijgaliono padaro tūkstančiams silpnų, 
nervuotų, sunykusių vyrų ir moterų. Lctuvl- 
nikai dabar visur vartoja Aitą Karšų nervus, 
kraują ir sveikatą duodanti vaistą, Nuga- 
Tone’ą Mebvklingu sekmimtumu. Tas lengvai 
Inaiukinnma. nes Nuga-Tone yra puikus mai
stas kraujui, kaulams ir nervams. Jis yra 
gausus Fosforu Nervam h ir GeleŽia Kraujui. 
Jis daro tvirtus, patvarius nervus; gausų 
raudoną kraują ir pajieglus vyrus bei moteris.

Nugn-Tonc paakstina, maitina ir stiprina 
visus gyvybinius organus. Jis (deda gyvybę 
J kepenis, sustiprina vidurius taip, kad jie 
ižeina tiksliai. Jis atgaivinu inkstus, iftvaro 
laukan nuodingas išmatas. Gazų, išpūtimo, 
negardaus kvapo ar apkloto liežuvio negali 
būti dauginu! Skausmai ir diegliai yra dingę! 
Nugft-Tone suteikia stebuklingą norą valgyti, 
gerą virAkinimą, ifttvermlngua nervus ir sveiką 
gaivingą miegą. Nuga-Tone pagausina kraują, 
pagerina kraujo tekėjimą, (deda sveikatos žč-

nervus;
libĮje in Patriką:

—- Vifebs yra 
rikeli.

numiiia Pat-

prabaszteli, —-- Tiesa 
atsake Patrikas. Bet priesz mi
rimu buvo gerai apžiūrėtos.pasirodė 

jo szirdis smar
kiai suplakė. Jis buvo lyg dru
gio krecziamas, galva doge ir 
szaltis perejo per jo kurni, ko
jos nenorėjo jo laikyti ir žeme 
rodos pasijudino po juomi.

Ta valanda.Dorotiejus jaute 
žiauria kova viduje. Jis norėjo 
vėl eiti smuklei), kad lėbavus 
su savo linksmais ir girtais sė
brais, bet sąžine pabudinta kū
dikio žvilgesiu, sakytumei pri
kalė ji prie žemes, toje vieto
je, kur stovėjo... Tuomet du
rys atsidarė ir inejo Malani
ja, neszdama bulviu krepszeli.

Kaip ji pamate savo vyra, 
stovinti su vaiku ant ranku, ji 
susilaikė aut slenksczio, lyg 
prikalta. Tuo tarpu jis pažiu
rėjo in ja ir pamate visa taip 
gerai, taip szviesiai, ko pir
miaus visai nebuvo pastebėjos. 
Jis pamate jos dailu ir liūdna 
veidą, jos dideles, gražias akis, 
jos pabalusias suvytusias lu
pas ir skruostus, kurie nesenai 
kaip rožes žydėjo. Jis pamate 

veidas paraudo isz 
gėdos. Bet nuo tos valandėlės 
liovėsi vidujine kova jo sielo
je, jis staiga pasijuto kiisžin 
koki pasibiaurejima priesz sa
ve pati ir kasžin kaip pasikur- 
staiicziai suprato, kad jis da
bar niekad iiebeeis smuklen.

Gera diena, Malanyte, kodėl 
tu nusigandai ? Kaip tik isžsi- 
tare Dorotiejus ir ja pasveiki
no, kuri svajojo apie praeities 
laimingas dienas, ji suprato, 
kad dabar neprivalanti jo bijo
tis. Smarkiai ir džiaugsmin
gai suplakė jos szirdis, ir 

ji buvo skaisti szypsena nuszviete jos 
veidą.

Dorotiejus priėjo prie jos, 
pabueziavo ja ir paskiii, rody<- 
damas akiHiis in vaika jis į)nu 
bilo:

Nilo-

namus, 
ir visokio turto.
M alau i ja, kuri

gyveno ra
in vii mas visu 

“nei am- 
nei begalinis

sako priežodis.
Do rot i e jaus 
praėjo, bet

1

savo vvra

9

9 9

na- 
so- 

reiszke skau- 
Ir tikrai buvo

musu 
linksmybe staiga 
jis pats buvo priežastimi to: 
jis draugavo su blogais sė
brais ir pradėjo girtuokliauti, 
ir viskas persi verte. Po motu 
pas Dorotieji! jau nieko neli
ko — viskas nuėjo pas smuk
lininką Vavila.

Dabar mes matomo Dorotie
ji!, bevaldanti nukarszusi 
mėli, kuris isznomuojamas 
džiaus. Veidas 
danezia szirdi.
dėlei ko sielvarto!i; jis buvo 
priverstai apleisti linksma 
girtuokliavimą smukioje ir ei
ti namon, pasiimti pypke, ku
ria užmirszes paliko ant lenty
nos...

Parojęs namon, inejo vidun. 
Szeimininkes nebuvo; , 
nuėjusi pas kaimynu, pasisko
linti keliu bulvių vakarienei.

Namelio vidus liudhas: maža 
griotele kurioje riogsojo dide
le rusiszka krosnis. Dvi aptre- 
szusios kėdės, skobnies vieto
je. — lenta ant dvieju kala
džių, mažas lagaminas, kuria
me sudėtas visas turtas ir ma
žas szventas paveikslėlis. Sztai 
visas tos grintelcs papdoszi- 
mas. Beto, 
tas palubėje, kuriame Dorotie-

lopsželis pakabia-

visa o jo

reiszk i miežiais
jiedu ėjo9

Ant tos

gi prieangy sėdi 
graži moteris, 

yra pažinti jos pir-

Jau toms Džerzes bobelėms 
turiu pypliu duoti, 

Norints karta ' gerai prtko- 
ežiiibti,

iii sklidini nieko nevy- 
Tiibsiu, 

<ka dabar isAkOResiu 
Ba ar tokia1 boba

Tai jau grina,
Da tokios bobės nevalos, 

Nemaeziau savo gyvasti nie
kados!

Kaip duona minko, tai visados 
Kudlos guli ant teszlos, 
Mieliu in duona nededa, 

Ba isz nosies gana prlViu'va
O mieles itirsztos, net geltonos, 
O kaip kada ir Kiški ralidoiios.

Ir tai negali žiūrėti, 
užsimerkt,

Kad nuo szlyksztumo ne ap- 
sivemt.

Norints savo bakužiu turi, 
Už tat jokiu vaiku ne turi, 
Nors kad bobelka szvarei už

laikytu,
Blakes isz lovų iszkrapsztytu, 

Asla ne szluota,
N i e kad ne i sz m azgot a, 

Pilni kampai kakroeziu 
Ir visokiu skuduriu.

In vieta vaiku, 
’Puri stuboje keletą szunu

Ir tuosius lutoje,
Ir kožna kaip vaika buezinoje. 

Bet ka szirdeles liežuvis, 
Baisei dydelis!

Vvrus ir moteres baisei ap- •” f a .

reike

9

9

užniirszo

1

Ka tu kalbi kvaili 
tiSziiko ant Patriko____________________

užpykins.
k unigas

— Matai prabaszteli, visos 
turėjo kunigą prie 
josios mirė!

Kunigas nieko neatsakė Pat
rikui, nes pasakė teisybe. Ine- 
jas in klebonija trenke durimis 
jog net langai

saves kada

sudrėbėjo.
— Journal.

resj j VciduH ir žibėsi j akis! Jis padaro tvirtua ^landžiu* vyrus, sveikesne* ir rra*4
_  a • W t .. IT*   •  W  2 .... i. ! --  J . .    -. — 1 _ A - - 2 — II.. ___ -A . 1 r 2 Ml  ... JImoteris. Nugft-Tonc’c nėra jokių opiumo vaistų -- jokių paprotį aurtclėjančlų gyduolių. 

, Jis yra cukrumi apvilktas, turi gardų i‘ *
Patarai imti jj visiems savo draugams, taip kaip p. Lyvas ir šimtai

Jte yra cukrumi apvilktas, turi Kardų hkonj ir lesyra sudėtas parankian pakelin. 
Imti. Pabandyk, 
graikų kad daro.

MUSU ABSOL1UTA GARANTIJA: Nuga-Tonc’o kaina yra Vfc 
$1.00) Doleri* bonkclei. Kiekvienoj bonkelėj yra Devynoi* dešimtis ( 
Plokštelių, arba vienam pilnam mėnesiui gydyti*. Galima nusipirkti it 
bonkelė*. arba šešiems mėnesiams gydyti* už Penkis ($5.00) dolerius. 1 
tok Nuga-Tonc dvidešimti (20) dienų; jei nebūsi patenkintas pasekusi 
sugrąžink tikusią pakelio dalį drauge su dėžute mums, o mes tuojaus M 
šinsim pinigus, čia Tamsta neprikiši nei cento. Mes rizikuojant. Nuga-1 
yra pardavinėjamas visų gerų aptiekininkų tomis pačiomis išlygomis I 
pačia garantija.

IV*

sugrąžink tikusią pakelio dalį drauge

I *41

Prisiųsk Mums Šitą Kuponą Šiandien*.

KVITU
I ■ . Hi ft

Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu ligonla- 
ma .... 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasieriaus nog audetu pinigu ant 
susirinkimu - -- -- --

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

50c.

Tai Petreli turejei szėr-
— savo poszvele paka-men i s 

vojei. Ale ir verkei kaip pluk
tas...

— Ne bu ta u verkias, rtes 
kaip painislinau, jaigu adgytu 
tai nuo to verkiau, f

Ar norite darbo?
Agentu reikalinga nereikia

National Laboratory, L 602, 1018 So. Wabash Ave., Chicago,
Gerbiamieji:—Indcdu čia .................................... už kuriuos malonėkit prisių man. ••••»»<

bonkeles NuRa-Tone’o. 
Vardas ir pavarde........................

Gatve ir numeris, arba R. F. D

Miestas •i Valstija

• ♦ • • I

••M

• * • <

— Jis yra geras vaikas. 
Jis nenusigando niitnes, Mahl- 
nyte. Jis yra stnarkus vaikas! 
Ir vcl jis apkdbiho deszlne, 
Kuosa ranka inoteri, prispau
dė ja prie saVcs ir tarė lėtai 
in ja;

mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbo, ' 
galima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir Baugiaiis neleiskite vakdru 
už dykai bet pradek i t iszversti

juodina, 
Niekad nenuimta, —/nebūna 

gana.
Vyrus savo nuolat peike,, 

O pati nedaro kaip reike, 
Spakainumo niekas ne turi, 

Net ir kada guli.
Blakes szturma prileidineja, 
Vos žmogus/isz kailio neižsi- 

herineja.
Tr da kožna vyra peike, 

Jog pareja nuo darbo nieko 
nėveike, 

Vandenio įieparnėsža, 
Szaszlavu jai neisžnesza, 
Nori kad visi del josios ber- 

iiailtu,
Ir da po asztuonis dolerius 

mokėtu.
Tai ir ant sziadien gana, I 
Ba turiu keliauti in Mieži-ĮI 

gana, 
Ba telegrama isz ten gavau, 

Ir tuojaus niiėimpinau.
/ ■ ■■ -į .... . Į., ..... . , , ,,,............ , ■ I

Laivakortes Vėl Atpigo

neri ne ja.

i

Asz- žinau, “ Malanija,
jaus kūdikis ramiai iniega. kad asz daug esmi praalkai-
Viskas rode skurdą, vienok 
viskas buvo szvariai ir tvar
kiai užlaikoma ir visame buvo

tęs priesz tave... bet dabar ytrt 
visam galas, Mrtlahija... Nie
kad dahgiau... ...Asz prisiekiu,

<1

I •

i 1

In Hamburg ir Bi’emen $103.501
In Liepoja 

____ * . w jlLjL k c $110.00
InPiliąva-Karaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00)
u/4 uyiuti uuv piauuKii inzvurbu .• v • t* -
savo dyka laika ant pinigu. Pnptfu Siuntimas m Lietuva
Jeigu ešato Senesni kaip 20 rhę- 
tu tdi raškykite dol jums nau
dingu infOilhiaėiju sziandien
tu tdi raszykite del jums nku
T • • ■ _ I I * * a * — -

savo prigimtoj kalboj.
\Katoiva Sales Co.

Collegeville ’ Pa.t (■

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiame paszte laike 25-30
dienu. ■

P. MIKOLAINIS,
53HudsbriAve. Brooklyn,

p I

f

N. Y. I

4.
i? I i

Siuskite Pinigus
WW IT. frtMįli l'TT1 A

1M. , 1 < ♦ 'I'

i

lis
■■i

I

*9

Per Lietuviu Industrijos Bendrove
Pinigu Siuntimo Skyrių

■■e

I

Jeigu liorite, kad jusu gimines gautu pinigus greitai, pigiai ir 
teisingai, tai siuskite per J1 Lietuviu Industrijos Bendrove’1. 
Siuiitįmas gVarantuotas. Pinigai nueina in 18 dienu ilgiausia.

Tie kurie Siuntė per mus pinigus, su dideliu džiaugsmu 
ateina siusti antru kartu ir kitiems pasako, kad siustu per mus. 
Pamėgink ir tamsta, o mes tikri esame kad busit užganėdintais 
isz musu patarnavimo.

Darykite tai sziandien nelaukdami rytojaus, nes kožna 
diena auksinas klla aūgsztyn.

Laisžkus arba Money Order iszraszykite ant adreso:
4*

*
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Wilkes-Barre, Pa.
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Lietuviu Industrijos Bendrove
ii to

S3 W. Market St.
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BAULK
*« ««b• *

V CAPITAL STOCK f 125,000.00 } 
t Surplus ir Profits $53G,34G.5O 5

>Mokame antra procenra ant sudėtu J 
rplnlgu. Procentą pridedam prie Jus , 
Cplnlgtf 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai- i 
lasant ar atneszat parodyt knygute 1 
Far ne. Mes norim kad Ir jus turė- ' 
atumet reikalą su musu banka, ne- ) 
(paisant ar mažas ar didelis. < 
{ Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 5 
(popiet. Suimtomis 9 ryte iki 12 vai. /

Žinios Vietines DUKRELE TĖVO ISZGANY-
MUI PRISITARNAVO.

i

H. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Viec-I’rczidcnt.
J. E. FERGUSON. Kasinius

W. TRASKAUSKAS 
riRMVTINIS LIETI VISZKAS 

GRAUOKllS MAHANOY CITY, FA.

Pasamdo

1

Laidoja kunu« numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, krlkszti- 
|Blu« ycscllju. pasivažinėjimo Ir 1.1.

Mahanoy City. Pa..
«'U, y ...
620 W. Centre St.

| ■ Temykit Lietuviai!
I Jeigu norite nusiusti pinigus 

i in Lietuva, greitai ir pagal 
Žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tavo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

; JOSEPH G. BOGDEN,
1 Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.I

t
\ I

i

I 
i

I

k>

Kazis Rėklaitis^
Uetuviszkas Graboriui

laidok numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
moterį. Prieinamos prekoa.

518 W. SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

TVircziausia Lietuviszka
BANKA

Estą po

kUTMU

Didele keectje sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai eudetl mano ban.Hoje negali 
gražuti Priimu piningus saugiam 
palalklmuL Slunczln piningus 
tn riaaa dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
itykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresaroklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Į HM I > 1111 ■■ — — — — — — I— — — — — — — .

į Daktaras Juozes J. Austrą 
(j LIETUVIS

Buvusia Daktaras Kariurncncjo. 
IGydo visokias ligas. Priima ligo

nius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
popiet. 6 lig 'J vakare.

Telefonas Bell- 359 It.
113 E. Coal St. Shenandoah

J

CHAS. S. PARMLEY
He * Estate Agent. — Xotary Public,

Jeigu norite pirkti ar parduot! atubaa, 
mca galime jurai* tarno patarnauti. 
Handavojame namus, kolektav< Te 
randas Ir teip toliaus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

kolektav.

OR. J. A. TAN ANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų.
sveikatos 
laiszkus.

Duoda patarimus 
perdalykuose 

Adresas:
2020 137th Street, 

Indiana Harbor, Ind.
$ ..

'i

1
n

Du seni jaunikei.

•SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
tau pasakyti tai..- Gal liepsi 
paprasžyti ’kunigą, ir priymsi 
Szv. Sakramentus L .

Nutyko valandėlė. Tėvas 
žiurėjo mergaitei in akis, 
rios buvo pilnos aszaru. Tarsi 
Dievo valanda apšireiszke. Tė
vo

l

Utarninke
Tasai

Valen- 
szventasis 

patronu? mylincziu pore-
tino diena, 
v ra 
liu.

szv.

— Lehigh Valley kompan- 
jos kasikius sustojo dirbti pra
eita Petnyczia 
Utarninko ryta.

— Palicije užklupo ant sa
li uno Stanislovo Vasilcvskio, 
638 XV. Centre idi., kur rado 
kolos aptersztas balandėles ir 
keliolika sudonioralizavotu 
sportelin kuriuos aresztavojo, 
o viena isz balandėliu nusiuntė 
in Pottsville ant isztirinejimo. 

Į Palicije turi ant akies kelioli- 
į ka panasziu vietų kurias keti-

9 9

ir nedirbs iki

i na nenžilgio “ iszczist v t. e

— Delegatai iszrinkti 
anglekasiu posėdžio kuris atsi
bus 
badai praleis 
dienu 
mokesuziu.

ant

utarninke,Indianapolis
tunais deszimts 

sutvarkimo nauju

Vienoje szeimynoje sirgo be
dievis tėvas, y jaujjuyo visai 
mirtinu. Tėvas nei^mSnyti ne
norėjo apie Szv. Sakramentus 
ir nekento isž tolo,”5bi'*jhrrt,kKš 
primine, kad nors priesz mirti 
pagrįžtu prie Dievo. Motina ir 
vaikucziai verke, kad tėvas gu
li ant mirtinio 
pa liks naszla i ezi a is, 
gai jiems buvo koktu, 
tėvelis nenori nei priesz mirti 
su Dievu savo Sutvertoji! susi
vienyti.

Bet, dukrele, 
paėmus drąsą nuėjo in kamba
rį, kur sergantis jos tėvas gu
lėjo, atsiklaupė prie ligonio ir 
mielai pradėjo praszyti:

Tėti, tetuk. Gydytojas 
kad tetuko amžis jau ne- 

l.in, 
sesutes

o jau buy o visai

patalo, irjuos 
o y puti n- 

kad ju

asztuntu metu J

rr

ant

— X’isas grahoriszkas biz
nis likos )H‘i raszylas ant ranku 

Traskauekienes, kuri 
su sumini X’incii stengsis užga- 
nadyt visus tuos,

y pa tos bus pasza ūktos pas 
I alike

nas/.les d<auekienes,

kuriu myle-
mos 
Dieva, 
neužmirszkite 
Traskaueka.

— Jeigu norite

parajkalavimo 
graboriaus 

(t.17)
nirkti ge

rus czevorikiLs pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz- 
pa rd u oda visa czeveriku t a vo
ra, kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pig(*i ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas Stankevi- 
ezius, 305 XV, Centre St. (t.f.)

ANT PARDAVIMO.

namai, po 
‘ gali pasi-

Szeszi, 5 ruimu 
$2000 už viena. Puse 
likti ant morgeczio. Du, G rui
mu namai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti ant morge
czio. Keturi, 12 ruimu namai 
mimai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Govnc,
227 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.
PARSIDUODA FARMA.

(Ap.l)

100 akieriu isz- 
reszta girria.

valandėlė.
4 - - k u- -- L • •

nuszvito rustus 
szyptelejo. Prisitraukęs dukre
le apsikabino, 
sako:

veidas

pabucziavo. Ir

te*.

140 akieriu, 
dirbtos žemes. 
Tris miles nuo Rock Glen, Pa.

Mrs. Mary Gelgot
R. F. D. Sugar Loaf, Pa. 

(M. 31)

Stanley Theatre

Geriausi Krutanti Paveikslai. 
Suprantami ir Juokingi.

PANEDEI IR UTARNINKE
Bus Teipgi Trys Dideli Aktai

VAUDEVILLE

OAPHA Mergina su dideliu 
isz Californijos.

BRUCE IR SASS Juokingas 
aktas vardan “The Home 

COMMING”

OAPHA IR S A SS, Dainos, Szo 
kiai ir Juokai.

Ateikite o turėsite juoku in- 
vales. Pirmas pesrtatimas 5:30 

valanda vakare.

Lietuviszkas Graborius 'f 
Ant. J SAKALAUCKAS 

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa,

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per xdsus metus

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai. Tiktai $5.00

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

sake, 
ilgas. Mama veri 
broliukai ir 
Kaimynai suėjo juos 
Tėtukui nieks nenori pasakyt, 
ka gydytojas sake apie tetuko 
liga, nes*ji.s uždraudė, kad tave 
nonugazdinti mirtimi. Bet 
to negaiš au iszkcsti. 
Sekmadieni girdėjau 
ežioje, kai kunigas privadžiojo 
savo pamoksle 
kad butu didelis 
vaikams, 
gimdytojus neaprupintu I?

maz<‘snie|i 
t ip-pnt. 
ramina.

asz
Pereita 
bažny-

pavyzdžiais, 
nusidėjimas 

jei A mirsztanczius 
</v

— Jei tu, dukrele, teip ma
loniai praszai, ir mama verkia 
su mažaisiais broleliais ir sesu

tėms, g_____ ___ __ ____
mirti, jaigu su Dievu susivie
nysiu!. .. Juk mažas ir jaunas 
būdamas Dieva labai mylėjau, 
o tik nuo Jo atsitraukiau pri
gimdytas netikusiu savo drau
gu, ir buvau dvasioje alszales. 
O Dieve manos pasigailėk! —

— Begk 
geradari, 

s kuogreieziau- 
noriu iszpažinti savo 

, ir. susivienyti su

Vincas (71 metu:) Ko tu Liu
dvikai sziadien kaip ne savais?

Ludvikas (72 metu:)— Tos 
prakeiktos moteres man labai 
kenke, teip, moteres!

V. — Tu szposauji 
ko ?

L. — Na ne! Saugok Dieve! 
Vakar buvau ant pikniko, tai 
tos beszokdamos su savo uode-

7 Ludvi-

gal man bus ir linksmiau

S 
tfom nuo szlebiu tiek padare j 
111** 1 Ji Idulkiu, jog man puolė ant kru

tinės nuo to turiu kosėt.
V. — Ar szi-teip!

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. 
Keliauk isz Lietuvos ir iii Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos, laivai 
kortos pigiausia kaina ne tik jsz New Yorko ir Bostono*,, 
bet ir isz vjsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilnjap^ 
šia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiau#^ 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune. 
J’asportus ir kitus Dokumentus su _____

Padarom?
i Notaro ir Lietuvos 

Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai-

1
1 

t
•«»

suszuko stipriu balsu, 
dukix’le pas kunigą 
praszyk kad ji 
šia aliutu, 
nuodėmės 
Dievu. —

Mergai t e 
tai padare.

Kunigas atėjo, ligonio iszpa- 
suteike Szv.

susivienyti

kuogreicziausiai

žinti iszklause ir
Komunija.

Linksmas tėvas atsisveikino
ii” vaikucziaissu savo žmona 

suramino

Sakramentais. Ir turėjau tetuk |vuje.

visus suramino ir laimingai, 
ant rytojaus ryte užmigo Die-

•• * o a» m, hb i— — i.i— — a»i*ia i«»i — —»—> <— i

HAMBURG
Isz New Vorko 1 lesiai in Danzlgn Ir 

X'nmnvn, ant Nauju Laivu
ORBITA Feb. 17, March Hl, Muy 12 
ORItVNA » March, Ir II April, 
OROl’ESA March 17 Ir April 28. 
JZdaronil kambaral del moterų lr 

Ir Hzeimynu.
The Royal Mall Steam racket Co. 

2(1 Broadway, New York.
117 XV. Washington St. Chicago. I

Arba pan vietinius agentus. |

------------ - ■ .......................... .

kome Vieszgufi del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York, N. Y.

RALTIJOS-AMERIKOQ
U LINIJA 9Broadvay. Nev'York’NY L>

KELIONE LIETUVA

■ t

*

f

4 4

9

ANT ATMINTIES A. A. IRENOS BOCZKAUSKIUTES.

žla -■ ■ ra m w ra ra
W , . I <•>Kur seniausia,

Ton goriausia.
•'W•)
į—

(į)

te) 
r 

'•'M

§1

l
't

2"

Dukte redaktoriaus 
Boczkausku kuri persi 
o palaidota 1!) Vasario, 1921. Motas suejs szia Serija.

A. a. Irena turėjo 20 metu amžiaus, paszvente savo gyvenimą 
del palengvinimo žmonių kentėjimus, nes buvo dažiuretoja li
goniu (norse) Misercordia Tigonbuteio Philadelphia.

Saul (‘s Kranciszkaus ir Ceeylijos 
iskyre su sziuom svietu 15 Vasario, 1921,

A. a. Irena turėjo 20 metu amžiaus, paszvente savo gyvenimą

coniu (norse) Misercordia Tigonbuteje Philadelphia. 
Ant atminties suėjimo vieno meto, kaip musu milema dukre

le Irena ajileido szia aszaru pakalne, ponas.
Herrin, 111., surasze sziais ejles ant atminties a. a. Irenos.

Nuskinei o Dieve patogiausia žiedeli
Palikai liūdna mus tautos darželi,
Ka-gi tai daro, ta mirtis nelaba, 
Teip jauna paneliu paguldė in grabu!

Nulindo visi drauge su tėveliais,
Netekus teip szviesos ir jaunos paneles, 
Kuri paszvente sveikata ir jaunysta savo, 
Isz tikros szirdies del artimo tarnavo.

Ligonius ramino juju nuliujimuosia, 
Kitiems gialbejo kaukesiu ir sopuliuosia 
Nesze pagialba kur tik ir kur galėjo, 
Netemino pavojaus, sveikatos nesigailėjo.

Gailekis ir tu jos brangus Lietuvi 
Kad teip brangi panele po žeme

aszaru Jurgis Genis isz

r

(•)

r $■ 
Im

/

9

9 

i\au teip Draugi panele po žeme guli, 
Ji prigialbejo ligoniams’jujū nelaimei^ 
Aukauk maldelių pas Dieva jos garbei.

Brangi Irena ilselas dangiszkam danguje
J jai brangus tėveliai tegul neliudijo, 
Kas-gi jiems atims jųjų nuliūdima, 
Kad juos apleido dukrele milema?

Juk Motina Ufistaus verke ir liūdėjo, 
Kad neteko Sųnaus kuri teip mylėjo, 
L ei p koznas tėvas o ir moty na, 
Apverkė savo kudyki kuri teip brangina.

Neliude.kite tėvo ir brangi motina,

9

Tokeis žiedeleis Dievs dangų dabina,
Jusu dukrele randas terp iszrinktuju, 
Garbina Dieva pulke szventuju.

Prisiims ramybių nuo sosto Augszcziausio, 
Del motinėlės ir tėvo milimiausio, 
Dievo suramyk Boczkausku szeimy.na, 
Musu redaktori kuris mus visus mokina 
Mileli Dieva, altinius ir tauta savo,

9

Ir juju dukrele del artimo tarnavo.
Ilsėkis brangi lietuvaite Irena dangaus karalyste.je, o norints

jau metas kaip su mumjs persiskyriai, bet tavos negreitai už-
mirszime. Lai szi žemele kurioje kūnas tavo ilsysi, tegul bus tau 
lengva.

> Amžina Atsilsi. v
If

Meldžeme visu kurie gali, pribūti ant gailos pamaldų kurios
atsibus 15 diena, tai yra Soredoje, už duszo a. a. Irenos.

Nubszirdžei užpraszo Tėvai.
’1 J D.
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SENIAUSIA

AgenlurA
VIENYBE

tur per 
Rotterdam:},
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PER. H^MBURGAt.PTUAĄL 
/• AREA LJEPOJU.
/ Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora)
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

POLONIA” iszplauks 22 Vasario - 
ESTONIA” iszplauks 8 Kovo 

Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.
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ardnoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki- 

Antverpų, 
Breme

ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir j pat j Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos, s

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino aut visų 
* šalių pinigų.

ffl K
’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar-
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina 
knygas, laiškams popioras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt. 

ra J
” VIENYBE”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

.Spausdina geriausius raS- 
’tus,' vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoki} skyrių 
”XARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE .......... 4.50n 

’ ’Vienybės 
šėrus.

konstitucija?,

Pirkite■ ’’Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
ra su;

Užlaiko didelį knygynų, 
kur galima ęautl vi

sokių knygų.
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Pirkite Kuknini

Peeziu Dabar

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

Reikalaukite platosuįy in- 
formaciją apie viską, 
Sykito mums laiškus, 
kniaukite musu piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra
re i-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės Šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE rUBL. 60.
193 Grand St.E ’' 

Brooklyn, N. y.
' Kur vienybe,

z ’ Ten galybė, 
i__ ’

te
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te)
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Geriaus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
peczius, viduris 18

puikei cnamelavotas 
Galima matyt musu sztoro lange.

$77-5? GLOBE 
coliu didumo *

<

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

jiWfe’LHate
’ii*-

ra •

M hsrjr?—

)

i't ll

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
lius sziminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

A

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH • /

Sztai Koki Prieteli Turite—j 
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 pagelboa 

kada perkate namus. ♦ ;
[ Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
j lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke!», kaip 
į jumis geriausia iszpuola mokėti.

Q

i Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tantleoslai Ir 
; / pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Infor II

cijos, kadarnorite kur investyti piningui arba pirrti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstanm kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Salta
s Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY OITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pree.D. M. Graham, Ptm.

J. H. Garrahan, Attorney .XV .F. Rynkewic« 
. P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treaa, 
A. Danisewlci M. Garota

‘ T. G. Hornsby ‘'
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