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12 metu vaikas surastas girtas 
ant uliezios.

Shamokin,’ Pa. — Ana diena 
priemiesti jo Springfield, žmo
nis surado ant uliezios girta 12 
metu vaika, kuris buvo pusiau 
suszalias. Buvo tai Jonukas 
Loczvs ir likos nuvežtas in li- 
gonbnte pavojingam padėjimo, 
o kaip daktarai mano, tai var
gai ižgyvens.

Badai vaikas
ma salime pas Joną Kalinauc- 
ka, kuris likos aresztavotas.

Badai straiko ne bus tiktai 
suspenszinas.

Indianapolis, Ind. — Vadai 
•finglekasiu 1, 7 ir 9 suvažiavo 
in czionais ant laikinio konven
cijos ant padarinio naujos su
tarties su anglinėms kompani
joms ant naujo mokesezio, bet 
vadai anglekasiu pripažinsta, 
buk jokiu budu negalema bus 
tai invikdyti lyg pirnlo Apri 
liaus.

Delegatas Kennedy isz Haz- 
letono, sako, buk suspenszinas 
turi būti ir tai per koki mene
si laiko, nes su kompanijoms 
negales laikyti konferencijos 
lyg 1 Kovo, o užtvirtinimas 
naujo mokesezio negalėtu teip
gi būti investas teip greitai. 
Straiko niekas nepranaszauje, 
nes valdže prie to nedaleis o 
darbininkai teipgi to ne nori.
Samogonka truko, vaikas ir 

namas sudege.
Wilkes-Barre, 

vaisei varinio
<» priežastis kvailos prohibicijos. 

Kazimieras Spasiukinas, 
liegi as žmogus, gyvenantys
Larksville, naktimis vare rnun- 
szAinia. Panedelio 
mogonka eksplodavojo, 
na greitai apėmė narna ir trijų 
metu šimeli 
gulėjo ant sofkos. Norints tė
vas gana stengėsi ižgialbet vai
kuti, bet negalėjo insigaut in 
deganti narna. Vaikutis sudege 
su namu.

Kaimvnai•<

Pa. — Sztai 
munszaines ir
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Columbios grafofonu kompani- Nauja maszina sziuna 3500 
je subankrutino. I szuvius in viena įninuta.

Wilmington, Del. — Kompa-I New York. — Iii czionais 
nijo fonografu Columbia G ra-1 pribuvo Gregorio Aj'ias, Iszpa- 

nas,
I praszima idant jaja pripažintu | patentą 
baukrutu.

Kompanijc turėjo 23 milijo-| ka vienos minutos 
nūs doleriu i______  ___ i « -
19 milijonus yra skolinga ban
kams ir szerininkams. Du me
tai adgal szeras tosios kompa-|in laupus. Du kareiviai tiktai 
n i jos kasztavo 75 dolerius, o 
sziadien yra vertos $1,25.

Nužudė paczia; motina de- 
szimts vaiku.

Cleveland, Ohio. — Insiutcs 
isz nežinomos priežasties, J. 
Brzczina nužudo savo paczia, Detroit, Mich, 
motina deszimts vaiku isz ku-1 Theodorass pastate 
riu jauniauses 
menesius. Žudinsta buvo prie
žaste nuolatinio 
nesupratimo.

pilietis. i vojo Brzczina.
Ateiviu valdžia ji inleido ir | Czikagine kompanije apgavo 

perdavė globon minėtos drau
gijos, kuri nugabens Juozuką

, gyvenanezius Al-1 np“^į°

Lietuviszkas vaikas pribuvo 
pats vienas in Amerika. .

New York. — Ana diena pri
buvo ant EJlis Island Juozukas 
KanSaviczius 13'metu berniu
kas. Jisai atvažiavo vienui vie
nas ir ateivy bes valdžia ji per
davė in Travelers Aid Society 
globa, kad ji perduotu tėvams.

Juozukas buo girnos Ameri
koje ir priesz didi ji kurą su tė
vais iszvažiavo Lietuvon ap
lankyti savo senele. Karui be- 
kilant, tėvai pasiskube gryžti 
Amerikon,
pas senele. Jisai tonai paaugo 
ir angliszkai visai užmirszo. 
Susijudinęs vaikiukas pasisa
ko ateiviu valdininkams, joge i 
jisai kalbas tik lietuviszkai. 
Per vertėja jisai papasakojo, 
kad visa kelione atliko vienui 
vienas, prie to parode savo me
trikus, kurie liudija, jogei ji
sai ežia gimęs ir yra Amerikos

Wilmington, Del. — Kompa-

phophonc Co. inneszo in suda stengei i parduotikuris 
ant naujos inaszinos 

kuri szauna 3500 sziiviu in lai- f « ' -
skolos isz kuriu | na tiyi 50 laupu isil kuriu ga- 

lemaszauti po 70 szuviu in se
kunda. Kulkos pacziOs inejna

?oji maszi-
•, Rusiszkas Cent- 

n u ta re

palikine Juozuką

nežinomos
Brzczina nužudo savo paczia

yra reikalingi prie/kožnęs mą- 
szinos su kuria gali* iszmuszti 
tukstanczius žmonių in trtimpa 
laika. , j
Norėjo parduot savo paczia už 

$400, bet niekas nepirko.
Detroit

ISZ VISU SZAL1U
--  —»  1111

70 metu senis norėjo apsivest 
su 16 metu mergaite, — pra

liejimas kraujo.
Vigo, Iszpanije. — Asžluoni 

žmonis likos sužeistais o vie
nas užmusztas muszije, kuris 
kylo7 terp kaimiecziu Boras, 
kada dydele myne susirinko 
priesz narna 70 metinio senuko 
kuris norėjo ve.sti 16 metu mer
ga i ti a.

Kaimiecziai susirinko priesz 
narna senelio Jono Cortegaso, 
pasveikindami* • ji su senais 

akmenais ir spragi
lais. Senuko gyni i nes pradėjo 
atspirtį užklupima isz ko kylo 

'kruvinas muszis. Senukas ir 
jojo ’ brolis likos baisei 
pjaustinti peileis.
Ajriszei isznaujo siunta. — Na

mine kare prasidėjo Irlan-

namin’I kare, terp trijų

VISI SZELPIA BEDARBIUS 
, irf, '

4 ... ..........

Sziadien Susineszimu De- 
partamentas iszdavc nepilna?, 
surasza fondiu autorizuotu ar
ba surinktu invairiuose mies
tuose per visa kraszta paleng
vinti bedarbiu vargus. Tas ne- 
inyma miestu paskyrimus del 
visuomeniszku darbu sulig pa
tarimu i.sz prezidento bedarbio > 
konferencijos, kurie dasieko 
milijonus doleriu.

New Haven, Conn, bando su
rinkti $.’)()(),000 isz kuriu laikys 
$50,()00 kaipo
darbiu. Hnrtfordc 
mos isznioketus 
ant j u notų, paraižytu miesto 
vardu. Tas sumažina biednu 
skaieziu ir bedarbiai savo' go
doja.

Detroite $2,000,000 paskirta 
del bedarbiu padėjimo. India
napolis peržiurėjus savo mies
to fondus, rado $63,000 liuosa 
ir pradėjo darba ant sodu ir 
gatvių, prie to darbo dirba siu 
virsz 1,200 vyru. Apart to, 
miestas in keturias valandas 
surinko $120,000 szelpti bedar
bius.

Cleveland© 
Chest“
savo kvota 
viena sanvaite ir rapartuoja, 
jog daugiaus rinks nukreipti 
vargus.

Ci n ei n natoje
paskyrė $10,000 del majoro be-
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isz ROSI JOS
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Bolszevikai parduos visas baž
nytines brangenybes ant su- 

szclpimo ižbadejusiu.
Moskva.

raliszkas s Komitetas 
konfiskuoti visas bažnytines 
brangenybes isz visu bažnycziu 
ir visu tikėjimu, kurias mano 
parduoti, o isz nuo aplaikytu 
piningu suszclpti ižbadejusius 
gyventojus.

Verte auksiniu liktorių, kie- 
liku, kryžių, ikonų ir kitokiu 
auksiniu ir sidabriniu papuo- 
szu isznesz verties ant szimtu 
milijonu doleriu.

Bet mažai pinigu gausis in 
rankas ižbadejusiu, 
įlinkai gausei isz to pasipelnys 
ir prisipils pirma sau kisženius 
o kas liks tai ejs ant ižbadeju
siu.

isz nuo aplaikytu

su

• t.'

puodais,

fondas del .be- 
mažos su- 
hedarbiams
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Kosta 
Savo pa

turi tiktai trisl ežia ant licitacijos už 400 dole
riu, bet pirkiku ant, Josios ne
atsirado, nes kožnas Įbijojo ją
ją pirkti idant nesigdut iii ka- 

nužo- 
skunda prie- 

szais nelaba vyra ant persis
kyrimo, kuri aplaike.

Munszaine instume juos in 
kalėjimą.

Wilkes-Barre, Pa. — Franaš 
Krupskis isz Dureos ir Petras 
Stasziimas isz Inkermono, ap-

szeiminiszko
Palicije arcszta-

lejima. "Motore už toki 
minima, innesze

nos urcd-
/su-

i
■i

daug Lietuviu.
Chicago. — Garsi kompanije 

pas jo tėvus, gyvei)nneziiis Al- apgllvik„ ]ikos 8Uynita per 
toona, Pa? valdže o Raymondas J. Bis-
Dvasios suardė jojo szeimyna. choff, 26 metu,

Los Angeles, Calif. — Dva-1 votas, nėsjkaipį pats pripažino 
sios suardo 
gyvenimą,

likos areszta-

jojo szeiminiszka I apgavo Stokjardu Lietuvius 
tokia priežaste pa- ant pusketvirto milijonu dole- 

dave sudžiui Fi lipas Kent, sa- riu. Palicije teipgi užklupo

jojo szeiminiszka apgavo
# a I J

> Palicije teipgi užklupo 
vo padavime ant persiskyrimo I ant American Novacolite Co., 
nuo savo paezios. aresztavodami prezidentą

“Mano pati man nekarta | Byrnes, sekretorių Moran ir 
kalbėdavo

sekretorių
jog dvasios miru-Į užveizdetoja A. Lcbecki. Jaigu 

siu Josios gyminiu, kurie nuo-

pati man

žmones pareikalavo sugryžimo 
toji kompanijc da-latos sznabždejo jiai idant ne- Į pinigu tai 

gyventu su manim. Ant galo vinejo szerus naujoi kompani-

žmogus,
pa-

vakara sa
li eps-

Kazimiera, kuris

nekarta danesze 
palicijai buk Spasiukinas va
rydavo munszfiine i 
jau nekarta buvo apsaugotas 
idant tuom neužsiymtu, bet 
Spasiukinas užsiginezino buk 
varydavo ihunszaine.
Kiek žmonių lankosi in baž- 

nyczes.
Washington, D. C.

Va 1st i josi a 
parapijų 

kunigu visokiu iszpažiniinu, o 
lankosi in bažnvzos kas Node- or

lia konia penkiolika milijonu 
* žmonių. Kataliku yra 17,885,- 
646, protestonu

I nituosia 
♦ 099 1 n i233,104

pati pasiėmus savo drapanas | joi Novacolite kuriu szerai bu- 
iszleke su kokia tni nežinoma 
dvasia in svietą.“
kad moterėle paklausė kokios Į milijonu 

piktos dvasios.

in svietą.

i <tai gyvos
Vela kvailys pirko maszina

Kaip yra apmokami soviatinef 
kriauezei.

— “Ekonomidžes- 
pranesza, kaip sto- 

geriausiu szapu 
i turi tarnauti

dijoi. •
- Jrlandijoi prasi-

V4VJV7 JMlllLIlI < JYlVlVj IĮ./ 

partijų. Belfuiįve prasidėjo kru
vini maiszaczei, kuriuosia žuvo 
arti 50 žmonių, o szimtai su
žeisti. Per visa nakti szaude 
be perstojimo.

Angliję žinojo ka daro, duo
dami liuosybia Ajrisziams, nes 
isz tosios Ii uosy bes kylo terp 
visokiu partijų neužganadi- 
mai ir nesupratimai ir pradėjo 
ėstis terp saves. /
Kalnas kerszina užgrioviau

• • A O •

London. 
dėjo

I

Moskva. 
kaja Zizn“ 
vi viena isz 
Ros i joje, kuri 
kaipo modelis visoms szapoms. 
Ta szapa yra valdžios varoma. 
Kol ji buvo varoma ant komu- 
nistiszku pamatu, tol darbas 
joje buvo nežymus, bet pradė
jus ejti 
(tai yra 
iiiokesti, didesnes algas darba 
nuo sinkiu) szapa pradėjo dau
giau drapanų gaminti. Dabar 
diduma kriaueziu gauna 
kanezia alga minėtoje dirbtu
vėje :

60 s v. duonos, 7 sv. mėsos, 5 
sv. žuvies, 1 sv. sviesto, 
aliejaus, 50 sv. daržovių, 1 sv. 
cukraus, 2 
muilo,- 3 sv. guzo, 4 sv. kavos, 
250 cigaretm 2 skrynutes, deg
tuku; tas viskas, perkant rin-

“Community, 
organizacija surinko 

isz $3,000,000 in
laike po meta iii kalėjimu, 1000 
doleriu bausmes ir užmokėti 
kasztus teismo už varima mun
szaines. Prokuratoris Thomas 
pasakė slidžiai buk isz priežas
ties varinio ir pardavinėjimo 
tos truciznos, mięe praejta me
ta suvirszum deszimts žmonių. 
Stengsis jisai visus kaltinin
kus uždaryti kalėjimo.

Norėjo uždrausti svetima

“kapitalistiszkyn 
invedant kolektyve

so

iU

in, į <1

visokiu partijų miesto rodą.

darbiains komiteto.

" I
,'' f y i

į uĮK]' ™ ’* £ ‘I* ijlPoughkeepsie, New York, nj-
niginisžkas komitetai Homtsū 

apsaugojimai pirklybos 
reikalu paskolins iki $100 be
darbiams garbingo charakte
rio ir paims jo nota ant devy
nias deszimts dienu su viduti- 
niszku nuoszimcziu.

Lima, Ohio, kuomet vyrai 
praszo pagelbos,
prie darbo ir jiems duota gyve
nimo reikalingumai. ,

Racine, Wis. miesto rodą da
vė $500,000 isz generalio fondo 

organizacijai del 
vargingu, ligoniu ir bedarbiu. 
Praszytojas pasiraszo ast notų 
ir turi užmokėti kuomet gauna 
darba.

viso miestelio.
; ■ i , ii> f

Parižius. — Miestelis Mahno 
kuris randasi tuojaus prip dy- 
delio kalno randasi pavojuje 
užgriuvimo, nes kalnas slenka 
kas kart daugiau ant mieste
lio isz kurio pradėjo gyvento
jai kraustytis in kita miesteli 
Inžinieriai pradėjo griauti su 
dinamitu kaina ir tokiu bu du 
stengsis miesteli ižgialbet nuo 
užgriuvimo. Ant tojo kalno 
randasi kopliezaite Szv P. Ma
rijos in kuria susirinkdavo 
kas nedicldieni daug žmonių, 
bet kunigas geisdamas ižgial- 
beti stovyla Szv. Marijos, nu- 
ncsze nuo kalno in artima baž- 
nyczia, pats būdamas pavojuje 
užgriovimo nuo • puolancziu 
akmenų nuo kalno.

jos "w,

vo nieko neverti. Ne tik vioti- 
— Matyt | nius czikagieczius apgavo ant 

doleriu bet ir kitus 
po visa Amerika, nes toji kom- 
panije turėjo 
pardavinėjo 
del kvailiu.

Kompanijc Western Land 
Co., teipgi likos uždaryta o jo- 

prezidentas Kazimieras 
likos aresztavo-

) y

del dirbimo pinigu.
Chicago. — Antanas Doma- 

alskis, gyvenantis po -827 
Lakeside Place, atėjo in pali-P.
g?

sios

40 agentu kurie 
gardus 4 4 pajus

Western

v k&lba.
Philadelphia. — Palicijan: 

tas Beine, likos ana diena pra- 
szalintas nuo dinsto už nepado
ru pasielgimą' ir girtuoklysta. 
Tasai palici jautas i liejas in 
rcstauracije, ižgirdo kaip ka
pitonas StanKlovas Waczews- 
ki kalbėjosi lenkiszkai su savo 
draugu Petru Vonielevskiu. 
Palicijantui nepatiko kalba ir 
priejas prie Wnczewskio kirto 
jam per ausi, paliepdamas kal
bėti angliszkai. Kapitonas in- 
nesze skunda ir kvailas palici- 
jantas likos praszalintas nuo 
dinsto. Gal kita karta bus isz- 
ini n tingesniu ir 
kalba svetimžemiu.

Darbas szeton-žmogio.
Waco, Tex. — Ant faunos 

Concorde, žmonis surado ku
na farmerio W. H. Barkerio, 
jojo paczia ir sunaus, su per
skeltom galvom su kokiu tai 
asztru innagiu. PMicije turį 
nužiurejimo koįi tai meksiko- 
na, kuris trankėsi po aplinki
niu nuo keliu dienu.
Tukstanczei praszalinti nuo 

darbo.
Bethlehem, Pa, —Tris tukstan
czei darbininku . likos prasza
linti isz plieno fabriko Bethle
hem Steel Works, isz priežas
ties nusiginklavimo visu skly
pu. Tonais dirbo plieną del ka
ri szku.laivu.
Meksikas sumažys skaitlį ka- 

talikiszku kunigu..
Mexico, City, Mox. — P(igal 

nauja nusprendimą meksiko- 
niszkos valdžios, tai kataliku 
kunigu skaitlis Meksiko bus 
ženklyvai sumažytas. Legisla- 
tura valstijo Yucatan paeilib 
pinnutini žirigsni tame suma
žinime. Ant tojo valsczįp keti
na paženklyti tiktai szcszis 
kunigus. Meksikoniszki kata-^

2 sv.

sv. druskos, puse sv.
pristatyti

*

i;
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tuku; tas viskas, 
koje kasztuotu 533 tukstan
czius rubliu. Beto, 'ant metu 
kiekvienas darbininkas gauna 
viena pora czeveryku, ir viena 
pora padu, ir vienai eile drapa
nų. Tas reiszkia apie 117 tuks- 
taneziu rubliu kas menuo. Pi- 
nigais-gi iszmokama kas me
nuo 150,000. Tai-gi iszvišo 
kriauezius Rusijoje gauna apie 
800 — 900 tukstaneziu rubliu.

ęentęaliaicije su verksmu, idant jam su
rastu apgavikus kurie jam 
pardavė maszina 
pinigu, kuria pirko ana diena 

tukstanczius doleriu. I! . ,, 
ne tik ka neiszsuko J1 .’ P^«ius 

bai ruksztus.
Daugeli kartu 

Lietuvius 
ten szeru, 
dabar apraudojo savo sunkei 
uždirbtus skatikus.

Kazimiera.s 
vienas isz tuju kuriuos Bischo- 
ffas apgavo kalbėjo sudžiui 
laike perklausimo: “Per 12, 
metu czedinau pinigus idant 
galetau parsitraukt savo szei- 
myna isz Lietuvos ir surinkau 
$1000. Isz tu pinigu $500 mi
si uneziau paczoi ant keliones o 
kitus pasilikau ant pradėjimo 
gyvenimo. Tasai rąkalis priža
dėjo man, jeigu indęsiu in jo 
užnianima $500 tįai trumpam 
laike juos padauginsiu, o da
bar netekau nieko. Pati randa
si su* vaikais kastelgardeje 
New Yorke, o asz neturiu ne 
skatiko juos parsitraukt. Jeigu 
neturėsiu pinigu tai mano szei- 

I mynele bus sugrąžyta adgal.
• ‘ ~ r ■

Dydele naujeita del seniu.
4 ■ 1 *

Now York. — Atėjo žino, 
buk'neužilgio pribus in Ameri-

kurie 
del dirbimo

už tris 
Maszina kaneiSZSukol!r.‘‘P^U8 

ir apie tai Diilijonus, bet nesugražino in-

Pi Ii pa v i ežiu s 
tas.

Gal dabar Lietuviams atsi- 
nores p irk i net visokius szerus 

kurie pasirodė la-

■ Suvie- 
randasi 

su 200,000

i visokimiszpa- 
žinimu 74,026,124, Žydu 1,120,- 
000, Graiku ir Rusu 411,054, 
Mormonu 1,646,170. M etod iš

meta neteko 8625 
sąnariu, kurie visai atsimetė 
nuo bažnycziu. Kataliku pasi- 
dydino ant 2,163,831 in laika 
penkis metus, turėdami 16,580 
bažnyczes ir 21,643 kunigus.

i * 1 '* j f

Nužudė tęva..
” • .Wichita, Kans. —■ Charles 

senumo, nu-

tai praejta

■ A ž

Wichita, Kans.
Ėatzell, 19 metu Dviiuiiiv/, xn«- 
stebino nemažai palicije savo 
szaltu pasielgimu, kada prisi
pažino prie nužudinimo savo 
68 metu tęva. Vaikas apsakė 
kaip kirto su kirvuku tėvui in 
galva, po tam sutikės savo 
dranga nuėjo su juom ant kru- 
tamuju paveikslu. Kada sugry- 
žo namo, apsakė kaimynams 
apie žudinsta. Badai tėvas ne
norėjo duoti vaikui pinigu ant 
paveikslu ir už tni tęva inižu-

k « HM * r **««■«»* d 4 •*
de.

mokėtu pinigu.
Tokiu kvailiu 

ant svieto, o tai del to, kad ne
skaito lakraszicziu, kurie žmo
nis apsaugoje nuo tokiu apga
viku.
Nezaležnas bimbazelis aplaike 

5 metus kalėjimo už nemo- 
raliszkuma.

Ebensburg 
nezaležnu 
Pranas Siernioniewski, 
turėjo parapije Johnstown, li
kos apkaltintas ant penkių me
tu in kalėjimą 
tiesu prieszais 
ma.
100 doleriu bausmes ir kasztus 
teismo. Tasai bimbazelis su
bjaurino jauna mergaite.
Moteres užklupo ant ko-opera- 

tiviszko sztoro.
Erie, Pa. — Szerininkai ko- 

operativiszko sztoro užklupo 
provindamiesi sugryžimo juju 
pinigu, daugiause isz ju buvo 
moteres, kurios paėmė isz szto
ro visa ta vora, sudaužė langus 
ir visa-viduri. Septini maiszti- 
ninkai likos aresztiivoti. Alek
sas Slowski sako, buk sztoras 
negalėjo užsilaikyti.
nieko nepasiliko tiktai sienos, 
kada moteres prasisząlino po 
“iszczistinimui.“ Buvo tni 
Lenku Co-operativiszkas szto- 
ras in kuri daug žmonių inde- 
jo pinigus pirkdami szerus su 
vilczia gavimo dydeliu procen-

Itu. X*

daug randasi

Pa.-— Buvusis 
bažnyczios kunigas 

kuris

m

už peržengimą 
nemoraliszku- 

Priek tarn turi

iszczistinimui.

užmokėti

Sztoro

apsaugojom 
nuo pirkimo kokiu 
bet neklauso. Tegul

GERI PATARIMAI. I
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nesikisz in KLIMATAS IR SVEIKATA.

Vaitkeviczilis

V

y

M

Atėjo

ka kokis tai profespris Kuge- 
niuszas Steinačh isz Viedniaus, 
Austrijos, kuris nuo senei dir
ba ant praszalinimo senatvės. 
Tasai profešoris tvirtina, buk
iszrado labai lengva būda, ku- 
riuom praylgina žmogaus gy
venimą o senukus permaino 
ant jaunu vyruku. Seni jauni
kei ir senmerges jau padavė 
savo aplikacijes ant tosios 
operacijos.

venima

na paženklyti tiktai

likai inneszo in valdže protes
tą priesz tai, nes tvirtina, buk

. i— I t- •». 'k1 ... - ...f

Sziame laike daug daktaru 
yra praszoma patarti vietas, 
kame klimatas butu tinka
miausias sveikatai, ypatingai 
tu, kurie turi silpnus.plaūczius 
Isztikruju-gi tokie patarimu 
reikalavimai yra pamatojami 
klaidingai su prastaja klima
to role.’

Senąją nuomone link dideles 
klimato intekmes in sveikata 
dabar,užima nauja nuomone, 
kad geras hygieniszkas užsilai- 
kimas turi daugiaus svarbo ne
gu klimatas. Mes dabar tikime, 
kad permainų intekme, ar ant
gero, ar ant blogo, daugiau pa
eina isz permainimo gyvenimo 
vietos, paproeziu, užsiėmimo, 
maisto ir socijaliu sanligu, ne
gu isz permainų klimato. Jei 
bus užtektinai suteikta tyro 
oro, gero maisto, bus nesinipi- 
nima, tiek, kiek reikia dirba
ma poilsiama, pasilinksminta, 
pasimtmksztinta ir iszmiegota, 
daug kūno ar proto nesveiku
mo bus lengva iszgydoma.

Tiesa, klimatas tupi intekme 
dėlto, kad jis palieczia musu

užsiėmimo

dėlto, kad jis palieczia 
kūno patogumus; jis gal būti 
nubodus, lietingas ir nesmagus 
arba skaistus, saulėtas ir ūpo

Teip, kaip nesenai vienas 
raszytojas yra gerai pasakęs: 
“Klimatas gali ymti labai 
svarbia dali musu gydimos be- 
gija, teeziau klimatas „vienos- 
ar-kitos apielinkes neturi jokiu 
savotu ypatybių, kurios peiktu 
ypatingai priesz kuria nors li
ga.“

Tuo žvilgsniu bus neprosza- 
li patarti ta pati, ka priesz ke- 
liata metu žymus sveikatos mo
kytojas yra pataręs:

ore. Jei pinigus paversi savo

Žmogus, kuris didžiuoja-

At?
. ’.X i:

*

Dievu, tai busi prakeiktas ir 
teks gyventi su pragaro valdo
nais.

*

si savo pinigais, tai jis neturi 
nieko prakilnesnio kuo galėtu 
pasididžuioti,

* Isztobulinke savo vaiz
duote, kad galėtai matyti ir ąu- 
prasli
jausmus. ‘

’ Apsivalyk save nuo pa
vydo, kuris yra inkiriausiu 
jausmu vejaneziu 
gaus szirdyje.

♦

Isztobuliuke savo

kitu insi tikinimus ir

i

i »i

4
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7'^Wkytojas yra pataręs: “Pavaik- 
szcziok po valandėlė atvirame 
ore du kartu dienoje; tas pri
des J0 metu prie tavo amžiaus. 
Jei netiki in tai, pabandyk ta 
daryti ir pats persitikrink.
Aresztavojo Lietuviu Komite

to sąnarius.
Kaunas 25, 1,^22. Gautomis 

žiniomis s?uemo Lenku vyriau
sybe laikinojo Vilniaus Lietu
viu komiteto pirmininką ir 
Lietuviu gimnazijos direktori 
Mikola Biržiszka, jo broli Inži- 
nera Viktorą Biržiszka ir pir
mininką Lietuviu ' draugijos 
Centro komiteto del karo nu
kentėjusiu,ju kanauninką Juo- 
ža Kukta, Gudu tautos komite
to pirmininką Korohačza ir 
dar dvidesžiint asztuonis žy
mius Lietuviu ir Gudu visuo
menes veikėjus. (Teipo pasifo-

U

Apsivalyk
,M V

lizdą žmo-
I . *

Susirask .sau darba toki, 
kuri myli labiausiai dirbti ir
kuri gali atlikti geriau, 
kiti ir dirbk ji visai neatsi
žvelgdamas in užmokesti. ; .

* Buk isztikimas 
tokiai, kokia tu ja matai.’

Atmink, kad viki žmones 
negu 

tu, yra teip szirdingai tikintis. . 
kaip ir tu pats esi. •

Visados remke savo insi-

negu

teisybei
i

’’ 11

v.
A

I

* 
skirtingu insitikinimu,
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*

tikinimus ant grynu faktu.
* Susilaikyk nuo sprendi^ 

ino daugelio dalyku, nes tan
kiai ir akys žmogų apgauna.

* Gerk kaip žuvis — vien 
vandeni.

* Geroji kareziamos puse
yra iszlaukine. ' t
P"

* Kuris stnigai praturtėja,
'X h * « « IkJ *

I i
*

j

1

I

teikintisi jir gali priversti 
, ar-teip dydeliam vąlstije kaip Yu- mums būti per diena vduje, 

ba gali įkaitinti mus praleisti 
Vnrwl nil tri n n c? i ni Inilm

T V . , • '

catan, szeszl katalikiszki kuni
gai neansidirb tu.

do Lenku szunybes vis aiszkes- 
jiioj szviesoje.Kas• ne ju min
ties arba ne su jais iszvieno ej-

i
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Galime tikėtis atejtije dydes- 
nių “patapo” ne kaip už No
jaus laiku, nes dydeli ledinei 
kalnai ir sniegas prie žieminio 
poliaus sutirps, marios iszsilies 
ir užlies visa svietą. Bus tai di
desnis tvanas (patapas) mili
jonai kartu dydesuis 
už Nojaus laiku.

Bet nesirūpinkime mes apsi- 
saugosim nuo tos baisios nelai
mes, nes tojo patapo nosulauk- 
simv, ba jisai atsibus už kokio 
trijų szimtu metu, pagal profe
soriaus Ląndervillo apskaity- 
ma, ' * v

O gal tada bus daugiau areo- 
planu ir kožnas gales iszlekti 
in menuli kada patapus užeis.

ka kuri tuvi 40 milijonu dole
riu ir apsivedė su prastu darbi
ninku kuris yra jaunesniu už

2 2 metu. Matyt toji mili- 
jonierka nesirūpina apie metus 
žmogaus tiktai jojo verte. Ant 
užklausimo, toji milijonievka 
atsake, buk josios jaunas vyras 
perėjos baisenybes paskuiinios 
kares, labai paseno, ir tai dau- 
gihu ne kaip jojo amžis paro
ti o.

O gal tame yra daug teisybes 
.Ink daugelis jaunu kareiviu 
paseno ant kariszku lauku isz 
baimes ir vargo. Daugeli kartu 
kokis nelaimingas atsitikimas 

senu in kolos

NEPATIKO VILKUI ŽMO
GIENA.

GEDA TINGINIAUTE.

jaja
«

Massaehussetso drauguvo 
ant tirinejimo gyvenimo 
ginu, iii kuriu priguli turtin- 
gesnios inoteres, kurios jokiu 
darbu neužsiyma, tiktai kiszi- 
mo savo snapu iii svetimus rei
kalus, pasako, jog darbininkes 
merginos gali pragyvent, apsi- 
redyt, niokoti randa, skalbimą 
ir t. t. ant dvileka doleriu ant 
sanvaites. Darbininkes užpro- 
testavojo, jog ne gali užsilaiky
ti isz tokios algos, o daug isz 
juju yra priverstos užsidarbau- 
ti savo kimu ant užsilaikinio.

Trys moterėles isz tosios 
drauguves norėjo parodyt mer
ginoms, jog tas yra galema ir 
pasiredia in darbininkes, su- 
jeszkojo darbus ir pradėjo gy
venimą pagal savo tvirtinimą.

Bet ne ilgai iszlaike toki gy- 
vehima. Visoš trys apsirgo isz 
stokos maisto, kojos sutino nuo 
vaikszcziojimo, o skūra nuo 
baltųjų rankelių sutruko, jog

mer-

o skūra 
sutruko, jo 

dabar randasi po prižiūra dak
taro.

Dabar tosios poniutes turi 
kitokia nuomonia apie gyveni
mą darbininkių merginu.

Koks tai mokytas (!) profe- 
ęoris Czikage iszrado būda da-
timo spiritu isz žibunezio guzo, 

• tai jau artinasi pabaiga svieto, 
kada visi pradės 
szainia- isz gazo. 
sziau ne kaip dabartine 
szaine isz komu, avižų ir bul
vių arba kitokio sztopo. 
dabar prohibicijos valdže 
draus žmonims degint guzą ir 
palieps naudoti žvakutes, 
prohibicije bus saugesne.

dirbti mun- 
Bus tai ar 

mun-

Gal 
už

tai

Tulas žmogelis raszo in Te
sakydamas buk jaudyste, 

daugiau burdingieriu ne mano 
laikyti pas save, ba tai yra la
bai pavojingu dalyku. Tolinus 
sako jisai, norints gana apsi
saugoję idant garnys pas ji 
daugiau vaiku ne atnesztu, nes 
jau ir teip juju pilna šluba ir 
vos gali visus iszmaityt, bet 
per tuos burdingierius kas kart 

.daugiau dauginasi...
Gal tasai žmogelis turi teisy

be.

Telegramai ir privatiszki da- 
neszimai skelbia, buk soviati- 
nei Rosijoi rnblei nupuola bai
sai.Paskutinių sanvaitia tonais 
juoda duona pabrango nuo tri
jų lyg asztuoniu tukstaneziu 

Auksine
rubline kasz- 

tuoje dabar deszimts milijonus 
soviatiniu bumaszku.

rubliu už švara, 
siszka deszimts

ra-

Preke 
kailiniu, divonu ir kitu dalyku, 
be kuriu žmonis gali apsiejti 
kas dien nesvietiszkai brangsta 
Tok is padėjimas iszszauke pas 
žmonis dydesni varga ir neuž- 
ganadima.

Rusiszkas pacztas daug pasi
gerino ne kaip tai isz pradžių 
buvo, gromatos ir piningai da- 
ejna in rankas žmonių, o in ne
kurtas dalis Rosi jos gromatos 
gali būti siuneziamos be jokios 
baimes.

Gromatos isz Arneriko žmo
nis aplaiko in menesi laiko ar
ba in szes/jcs sanvaitos, bet cen
zūra atplęszuieja taisės groma- 
tas ir perskaito, o ka tokio aky
vo suranda, perraszo ir siun- 
czia gromata kam priguli,

Gal jau visi žino ir skaitė 
apie taja najorkjne nulijonier-

Kuomet dar Yieszputs Jėzus
vaikszcziųjo ant žemes vieija
karta t atėjės pas Ji vilkas ir
teip atsiliepos;

— Vieszpatie! leisk nąųi 
nors viena syki paragauti žmo- 

toks man užėjo
/.

gauti mėsos!...
norą^kad negaliu save jokiu
budu nuraminti!... nežinau ne

žmogų padaro 
miliutas.

Po visas Suvienytas Valsti- 
prasidėjo platintis

S-

Kansuosia

jas haisei 
visoki prasižengimai ir žadins 
tos. Sztai 
kokis lai < 
gama, pareikalavo nuo tėvo pi
ningu, <> kada 
nužudė Ieva ir nuėjo su draugu 
ant krutaneziu paveikslu, 
dos nieko 
Yra tai baisus 
gvmimo.

iK'senei 
l('viniolikos metu iž-

juju neaplaike

ro- 
neatsit i ko.svarbio

paveikslas iszsi- 
gymimo. Niekas negali pripa
žyt, jog vilnis žudinsežiu, ko
kia užėjo Aim’iike, yra pasek
me buvusios kares, nes 
line kai,' n(‘dalipstejo Ameri- 
ko. Yra tai vaisei gerov(‘s ko- 

vioszpatavo czionais laike 
kares,’kada, tai žmonis turėjo 
užtektinai pinigu ir nieko 
neaLsake. Laikai dabar 
maine, tukstanezei žmonių ran 
dasi be darbo, o nekuria Imvo 
teip priprato pi ’n* gyveninio vi
sokiu smagumu, jog dabar ne
gali priprasti prie

budu nuraminti!... 
ka daryti.

— Na, - tara jam Vieszpats, 
— jeigu jau tau tokia didele 
pagunda užėjo, kad josios ki- 
toniszkai negali nusimesti, (ai 
leidžiu, galit... tik žiūrėk, kad 
neostum ne vaiko, ne moterisz- 
kes, o tiktai berną.

— Gerai, gerai Vieszpatie! 
atsake su džiaugsmu vilkas.

Ant rytojaus, kaip tik ome 
szvisti, atėjo jis. palei kelio ir 
atsigulė netoli krumu. Palau
kes gera.
slenka, kažįu-kas keliu, 
pamaži susi kurines,

Kada priėjo artyn, vil
kas tuoj sustabdo ji ir užklau
so:

valauda, žiuri - at- 
Eina 

kosti, de-

kia

,pio,|a.

pušku-

sau 
persi-

- kas tu per vienas?
Ugi ar nematai kad sena 

boba! - atsiliepė drebantis se
nos moteriszkes balsas, einu 
in bažnyczia pasimelsti.

— O, tai eik eik...! Dievas 
yra labai geras, 
garbinti!... eik 
tavęs laukiu!

— Palūkėjęs dar pusvalan
di, žiuri - vėl ateina kas. Visas 
tik kruta, juda dairosi, kraipo
si in szonus, tai pabėgės trupu
ti, tai vėl žingine eina. Vilkas 

pamatęs, prisiglaudė prie 
galva prie

kojų ir laukia. Nepažinstamas 
priėjo ties ta vieta, kur gulėta 
vilko.

Sustok!
Kas tu esi ?

— Asz ('su 
in mokykla!

— A, tai eik,
vesasz ežia laukiu!

Pagulėjęs dar kiek, iszgirdo 
kad vėl kas atidunda. Vėl tuo
jau prisispaudė prie žemes ir 
no krust, tarsi negyvas. () ežia 
ti‘k atitaukszi didelis auksztas 
žmogus, sermėga
klumpėmis apsiavęs,

tai reikia J i ji 
eik, asz ežia ne

Jonukas buvo meilus ir ' ' ' 1 1, * ' t \' r. [ I
ra,s vaikelis; mandagus, pa-

• gerų szįrdi irklusnus, turėjo
> • 1 Ih W F f " ' ' * * * -

labai mylėjo savo tėvelius.

^7

Tik viena turėjo yda — tiu-
e

buvo
jo isz lovos isztempti, o in pa-

ginybe.,
Bytinvcziais negalima

siskįaitynip, knygeles turėjo .ne
apsakoma pasibiaiirejima. Jau 
baiga deszimtuš metus, o dar

KUR BUNA?|
‘ t

. . • ■ -------------------------------
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j Paieszkausavo dvieju pusse
serių ’ Katrės ii” Agnicszkos

Ąsz Ona Raszkauskiub' 
vyru Latvitįne paies^kau

po 
savo 
pjau

nantis isz Su valku Red., Seinų
brolių Jona Rąszkąuska

dabartines 
permainos. Todėl sziadien turi
me tiek prasižengimu ir žai
di nsczi u.

tai 
žemesy prispaudė

prasižengimu
Keiko pripažyt J°g

priežaste daugelio prasižengi
mu yra. kalti patys tėvai, kurie 
stengėsi užganadyti visame sa
vo vaikams kurie yra tosios 
nuomones, jog turi turel i viską 
ka tik sau pamisimo.

Garsingas saliunas Povylo 
Kelley New Yorke, arba geriau 
žinoma kaipo urvą visokiu va
giu, paleistuviu, žudintoju ir 
kitu, bus neužilgio sugriautas 
ant tosios vietos pastatys baž- 
nyczia, kuri kasztuos 300 tuks- 
taneziu doleriu. Tai-gi vieta, 
ant kurios stovėjo per tiek me
tu urvą prasižengėliu, bus atej- 
teje vieta del garbes Dievo.

saliunas

ATSAKYMAI.

d. d. Kulpmont, Pa. - 
neszimas

- riktelėjo vilkas. -

vaikas!... eina

<‘ik!... ne ta

Du- 
atejo per vėlai. Rei

kėjo daneszti greieziau, o butu 
tilpus petnyežioje.

B. S. Scranton, Pa. — Nuėjo 
in gurbu, nes buvų be pardszo.

J. P. Philadelphia, 
atejnancziam numei ije.

apsivilkės, 
eina net 

žeme dreba. Žiliui isz džiaugs- 
net pati uodega pradėjo 

krutėti.
— Stok! - suriko szokda- 

mas ant kojų, kada žmogus pri
siartino. - Kas tu esi ?

Asz esu bernas!..

mo

tarnauju 
ana pas ana ūkininką!... einu 
pas kalvi noragu pataisyti!...

— Aa!... tai man Vieszpats 
Jėzus leido tave szendie suės
ti!

Bus
I

Na, kad tokia Dievo va
tai ka darysi, nesiprieszi-

KVITU
50ę.

Knygele Draugystėms del 
iszmokejimo pinigu ligonia
ms - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant 
aUHlrlnklmu ••---•-.

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

i

ties.

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas I’aslapazlu Atel- 

Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku, Graikiszku,
Arabiszku Ir Cigoniszku burtiniku. 
iHzguldincjhiuiB to kabala yra labai 
lengvus Ir klekvięuain gali bųti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdcda Žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA KŪRYKLA
Sudėjo Cigonką isz Ęgipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

..į.............. ......................................

VISOS TRIS KNYČUTESnr • 
TIięTĄI UŽ......................

Prlsiusklto mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

4 -» ’R

lia,
nu. Tik prgszycziau, kad leis
tumei man pirma nueiti in szi-
tuos krūmus ir prisirengti prie 
mirties!

— O, tai gali padaryti!... 
asz ežia truputi palėkėsiu!

Bernas nuėjo in k tumus, iš
sipjovė drūta laz<.la, pakiszo ja 
po sermėgos skvernu ir sugrį
žo pas vilką. •

Tai dalia r
prabilo bernas, - kad t.u žino
tum jog asz priesz mirsiant, ne
turiu ant tavęs jokio piktumo, 
leisk pabueziuoti tau in uode
ga!

v/1 keli,

baiga deszimįuk 
gražiai ir aiszkiai isz knygų 
paskaityti nugalėjo. O kaip ji
sai rasze! Visos 
szlcivos.

Viena vasaros rytmetį tėvas 
iszcjo in laukus Ir su savimi 
iszsivadino Jonuką - tingini.

Rytmetys buvo puikus. Vy
turiui padangėse giedojo suvo 
kasd i eii i nes 1 i n h s ma s 
les, dekavodami savo Su t ver
tėjui už suteikta giedria dieno 
le art imajame goji Helyje czi u l
bėjo laksztingalas, 
zujo aplinkui 
jauteliai su • sunkenybe vii 
ko žagre, o ten dar toliau szien- 
piuviai lankoje szienavo.

— Ar matai Jonuti - tarė 
levas - kaip visi atsidėjo dir
ba? Kaip žmoiK'S ir gyvulėliai 
guviai laukuose sukinėjasi, 
kad atlikus - jiems Dievo pa
skirtąja priderybe? Matai, ta
sai mažas vaikelis arimais be- 
ga, neszdiųuas savo teym pus- 
ryczius! Ii; jisai skubinasi. Jis 
mažesnis už tavo, 
Ar-gi ne geda 
Matai, visi krutu, juda!...

Jonukas nieko neatsako, bet 
tiktai giliui užsimąstė ir pa
raudo, turbūt, pažino sarmata. 
Nuo to laiko uorei kodavo jo 
rytmecziais isz 
noreike(tavo jo prie 
knygeliu skaitymo s|»irti,

raidęs buvo

Apskr., Meteliu Para., Papiel- 
eziu Kalino; pirmiau gyveno 
Plains, dabar girdėjau gyvena 
Pittsburg. .Yra svarbus reika
las isz Lietuvos, kas žino apie 
ji meldžiu praneszt už ka busiu 

(1.15)dėkinga. j

Ong Latviene,
141 River St., Plains, Pa.

A.lo.naięziukiu. Katre po vyru^ Liepoju 
v < i (1111 a s i I j n y ui s k i e ne, pae i n a ’ t r>; i:«-tr n r 
isz Suvalkų Retlybos, Mnri- 
jampoles , Apskr., Garliavos 
Gminų, Jjhižu Kaimo. Pirmiau 
gyVe.no Wuterbu rį* 
center, Mass, o dabar 
kur. Meldžiu atsiszaukt 
kas žino praneszt

5

Laivakortes Vėl Atpigo
; In Hamburg ir Brcmefi $103.50

j $110.00
pa e i n a j n p į jjava. Kar aliaueziu $ 106.50 

(War Tax $5.00)
i in Lietuva

Žemiausiu dienos kursu. ( 
Pinigus Lietuvoje gauna ar-

‘I Pinigu Siuntimas
ą r Wor- 
nežimiu

L, arba 
ant adreso.

Katre Girdauskiute,
530 W. Wash ingi < m St.,

(t.14) Shenandoah, Pa.

Paieszkliu savo dvieju pab

I

i

eziausiame pasztc laike 25r30 
dienu.

t P. MIKOLAINĮS,
53 Hudson Avc. Brooklyn, N.Y. *

H .Y“/'
3

. M . *
w ..'W*

V’>

Nuga-Tone ‘■Mlfe

broliu Vincu 1/leczkaili ir Mat- 
paieszkaii

inano pusbroliu Kazio ir Igno
U rbanavieziu, pirmiau gyveno
Shenandoah da.har
<ur. Girdėjau ka.d abudu mirė, 
jeigu kas api(‘ juos žino, mel
džiu praneszt.

Mrs. Eva Varžukas,
Tamaqua, Pa.

Asz dievą 
vyru

giesme- :

biteles zir-
pievas dirvoje

laukuose

o jau dirba. 
Imti dykunu?

I!rbansk into 
Varžukiene

125 Pitt St.,

Albina

po

nežinau

mPaieszkau Albina U’ubŲti; 
paeinu isz Kauno Redybos, Ra- 

Para. 
Turiu svarbu reikalu, tegul at- 
'iszaukia ant adreso.

Dominik Milasky, 
Box 70,

einu Apskr., Kiel a v o

Ilendorsonvi lie, I’a.

josziu, Veloiiiszki ir dvi pusse- 
serc'H Ona Uleczkaieziute vvro 

! isz Kelur- 
Boržinikii Kai

Viszbarinte,

pavarde Ziburiene 
valakili para., 
mo, ir Barbena
isz Bartniku para., Vartų Kai
mo. Žinantieji apie szias y pa
tas, malonėkite praneszt. (1.1 I) 

J. Plcczkaitis, 
o 17 Highland Ave..

Woodlawn, Pa.

POTTSVILLE, PA.

. -n- ■ >— - JT. , J - fc.. ~ ,1 IH1

Siiflrųžlna man sveikatą Ir pajlc-
nas, .saka Ponas Mat use vlcls

Oalwll. III. ' 
npruL<4iou*ą padėkavojitn^ 
Nitga-Torjf, kur io» dunda 

,i J** dupda naują 
n»jsi!pn< įau ir

ų^ii uz vi;‘bn. \.i.„bi\ 1xt n'ck.t ne 

navąi- pr4ju;^ąM. Jie nunirti 
■ ' - . •Galht

lul 
‘ i 

m r yra gcnauM'7 vaistau 
: ■ v f itc.d < .

T-me."

•‘HUirm Navą n< n
; jutui VMi.'.ttm, 1 ...

t Jmimą vwitn kūnui
Buvau laLu

vitvitn
Buvau 1Hyvvlą.

biug puuąn už vuMjim vaitus; ixt mcjfefA ne 
tfHl toje. Kaip 1 ilk pnrh<j m imti Nuga-
atgavau .....t
in.m ii/dą ir <hivi ir tvirtumą.

Uug

atgavau ravi, ---------- . -

man la/tlą ir davi cp<Tgiię ir Tvirtumą. Galiu 
dąbąr ątbkii try i lv’Lh.jm <Uugiaua dafba negi 
titrŲiiaun »r ne ptt^m^pavargimo ir par tai jęM 
parink y 11, jog

anpmo ir par tai gfilhipuču
* Nnąu I* 

ir* neria 
Kalvą Inos, kttfir 
V,4ii..un palanu Nuga ..

VĖTRAS MĄTLSUVtCIR.
Ntign-Tonc prlduotlA dklcMii veiklumą Ir 

(virpnną vuietną paįicgo(tisF yra
MehiiKlingH'i ValMas <wl silpnu, ncrvnotn, 
MUiaikįnln v) m ir motcriri. Duoda luituą 
gxvvbv Likiinms /atnonis atgAivin 
fnldtuB* hmeta mm<linga» atuuiląs, prą&a- 
jin stažu* ir išpūtimus, neprlimną kvapa Ir 
Ltvala O|p/ilviu apvilkimui. Duoda pulku 
npclivL gruomiilavltną, nuolatinius 
ficryuą ir tvirta. pastiprioaiUi mjega.

Ko/rui bonkutl Nuga-Tape talpiu pilną 
vicwi nične>|tjD<bO>*l’ o prekč yra >1.00. 
(įaukite bonkull Kandkn pas savM n p tie- 
kurkimu Imkite per 20 dienų ir jeigu no 
buitie vImi uŽKįncdintUapm*kyriŲ» 
jums Iuhu pinigus. Jcipi nepiiitc gauti 0as 
aptiekorlaur, suiAlto? luunu $1.00 o Rausite 
pilną rnCncsl evarantuolą gy<V ruą, apm<>» 
kiętą pūdą. NATIONAL L4hORATORYt
1018 S. Wabaab Ave. Chicago, Ill.

. ...  " «■ T’1...... . y r'L~"T~ " -----------------------

Lenkiu lwivą 
suta.Ua turn vurMup ir

MUM<kįiKlu ru ar moterių, 
evvvbe Jaknmm ir ‘l.iknnms

DAKTARAS L W. BODGENS
l*hihi<li‘li|»hhi Specialistus 

t’žsiseiH'jiisiu ir t'linnltszku Ligų

MBar-J lioza] ia
paeina isz Kauno Re- 

Apskr., G u - 
Kinkiszkiu Kaimo, 

pirmiau gyveno Camhridge-
port, Mass. Meldžiu atsiszaukt 
ant adreso.

.L Baltrusliat, 
Boa 204, Collinsville, Ill.

Paieszkau 
"zaiiske, 
dybos, T 
res Para

fa u rages
•t

4

y

$2 DOVANŲ $2

lovos tempti, isz 
gražiu 

bet 
jisai pats sau noriai skaitė ir 
savo nemokanezius draugus • 
vaikelius iszmokino skaityti 
ir gražiai raszyti. Paskui jisai 
iszaugo in vyrus ir buvo geras 
tėvynes - Lietuvos sūnūs.

Taigi, mieli vaikeliai, netin- 
iniaukite ir ne Imkite'dykū

nais.
cr

— Gerai, genų! - pritarė 
su pasididžiavimu vilkas ir at
suko užpakali.

Benias ]_ 
apsuko ju sau 
iszsitrauk.es lazda isz po skver
no, kai pradesz duoti vilkui.in

genų i

paėmė už uodegos, 
apie ranka, ir,

nugara, kad pradės muszti^pri- 
mnsze ji ir, pusgyvi palikes nu
ėjo. Negreit atsikėlė >vilkas.

— 1 0 !»'' * * * į

Kada po kokiam laikui pasvei-
ko> sutiko jis vėl Vieszpati ’Je 
zu.

0 ka, ar gardi žipogaus
įneša? - užklausė Jęzus1.

— O, Vieszpatie!... 
žmogaus mėsa, labai karti; jau 
vely avjĮį iy kiaules smaugti, 
negu žmogienos daugiau ra
gauti!

— - A matai!
Iszganytojas,

karti

vely avją, iy kiaules smaugti

- atsake jam
? - maitinkis tuo, 

kas tau yra. skirta, o negeisk
t - • •

to kas yra uždrausta. '
‘ -f A I ’

HAMBURG te '• >. 7 • ' , "
f

Isz Now Y or ko liesini iii Danz.iąa ir 
Varszava, aut Ynųjų Laivu

OKDUNA 3 Mareli, Ir II April, 
OROFl’.SA March 17 ir April 28. 
ORBITA 31 .March, 12 May, 
Jždaromi knmbarąt del moterų ir 

' ir szeimynu.
The lloyąl Mail Steam racket Co. 

241 Broadway, New York.
117 W. Washington St. Chicago.

■> Arba pas vietinius agentus.

Ar nogite darbo?
* G i, i t < r

Agentu reikalinga bereikia 
mokslo kiek vienas be jokio

• <*? ■ e y L ,r

mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirĮMįo geru ųždarbe,
galima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradek it iszversti 
savo dyka laika aut pinįgu. 
Jeigu einate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite dėl'jums, nau
dingu iid’ormUciju sziaudien 
savo prigimtoj kalboj.

Kate i va Sales Co.
Cpllc^eviUe, Pa,
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tetos Onos
paeinanezios

Veisėju

Paieszkau sayo
Mat iilevicziutes,

Seinų Apskr.,
Valscz., Klepocziu Kaimo. Tu
riu svarbu reikalą, meldžiu at- 

žiuantieji apie 
(U-l)

siszaukt arbįi
jia meldžiu praneszt.

K. Matulaitis,
122!) S. 501 h. CL,

Cicero, III.

Kaioszkuu savo ded<\s Anta
ną (liidviezia. isz Vilniaus 

Varėnos 
svarbu 

ar

Gndviczia, isz 
Red., Trakiu Apskr., 
miestelio. Turiu labai 
reikalu, meldžiu atsiszaukt 
ba kas žino apie ji malonėkit 
pramiszt, už tai atlyginsiu.

Marijona Gudvicziute 
3425 Eeyry E.

Detroit, Mich.(t.14)

Paieszkau Ipolitą 
Aleksandra

7

mraina
Vabalu (Vobol). 

Girdėjau pirma gyveno Bos
ton, Mass, dabar nežinau kur. 

isz Bobrn Kaimo, 
Seinų Apskr.

Visi paeina 
Veisėju Valscz 
Turiu
y

Turiu labai svarbu . reikalą, 
jeigu kas apie juos žino, mel
džiu praneszt. (t. 15)

Juozapas Vabolas 
928 W: 33rd. St.,

Chicago, 111.

ibkite ten kur esate tikri kad gau
site tvirta rodą ir ttloakanti medika- 
Hszka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug melu pasekmingu praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikutc nuo manes yra 
gvarant uotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar II- 
guoll, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, alcjkile pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu, netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užklinlnnis ir suukilnms po val
giui, gazai, svaigulis, fdlpuuiuas szir-j 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti. ,

Odos ligos, iszbcriinai, papuczkos, 
dedervine,s ir kitos odos ilgos greitai! 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu Jaunis- į 
les jus apleidžia? Ar esate nuvargę iri 
Silpni? Ar stekas jums drūtumo, mil-| 
rūmo ir pajėgos ka gamta Jums pa-Į 
Ženklino, jaigu teip tai matykite ma-! 
no.

Kuiuanzuias visokiuose padėjimuos! 
se, telppgi isztino ir szlyvi sulenkimai į 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju,,' 
silpni ir nuvargę, pailso isz ryto. 1>O| 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo-; 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai,, pikti, iszbliszkusis Ir. 
iszbcriinai ant. veido, pailsės, nuvar-: 
skausmas pecztioso, skausmas kau-j 
luose, skausmas gerklėje, stekas cn-

veido, pailsės, 
KkausniaH 

stoka:;

DABAR šitas 
■didHauftian ir 
ffcriftusias dak
tariukas kny- 

, gas parduodam 
i už $7.00. LY- 
1 TIES MOKS- I 
į LA S, tai pir

mutine knyga, 
kuri drjso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) i- 
rodyti viską, . 
kas > tik reikia 
vyrui ir mote- 
rci žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir šei
ni o s visokius 
sekretus. Gra-

_'<2)

viską pasako apie žmogaus ku
na. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsip’kit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $0.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.Q0 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai 
viciui iš šitų-* 
LAIŠKUS F

A

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00.

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
no. Jei norite savo organizmą

įgykJt 
daryta.

K

pasirinkit bile 
tų* KAIP RAŠYT | 
LIETUVIŲ ir AN

GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMŲ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
P R AT K VI Al MAŽOJOJ AZI
JOJ; aHd., $2. MEILft ir DAI
LE; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00. # J

Pirkit Knygas ir* siųskit jas 
j Lietuvą} Jei mylit daug skai
tyt, tai rcikalauKit musų 
DŽIAUSI O KNYGŲ K 
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PR1SIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRĘSUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprūpinsi m.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė.; • cniCAUo/iLL. ' 
$2 DOVANŲ. $2 i

t

ergijoa. ToUcl nelaukite.
Pasekmingai ęydziu katara, astma,' 

dusuli. užimaM galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkioa (goitre.) krau
jo, odos ir speciales ligai; pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rudą dykai. Pa tam 
iszaiszkiųsių kokis skiriuųjąįt, geres
nis ir daug pagelhands yra mano spa- 
abas gydimo. Padekavones nuo dak

taru, Uvėriu ir dtasiszkųju. Tjc gydi
mai patvirtinti ir rękomenękivoti per 
garslngiaiisius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Otiąo valandos S ryte iki S vakare:
Nedelięunis 10 iki 2 popiet.

ni- 
ATA-

A n ta na v i- 
pasidaves

Paieszkau Prana
angliszkai 

St’*

gyveno Scranton, 28 me
ežiu, 
S įeit K

7 -MJUVVią -

tai kaip iszvažiavo Black Dia
mond, Wash. 9 metai kaip per
sikėle in kita miestą. Jeigu kas 
žino 
uz

apie ji, meldžiu praneszt 
(l.l(i)ka busiu dėkingas.

Wm. Antaną v i ežia 
419 Willow SU

Dr. Hodgens Medical Offices,

Scranton, Pa, i
► •HIX |||| ■iwti I Ib --Vu - ■’X~|L " «" "J W T 1 |p,'Tl I "7 MNI
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4 S. Centre St. (2-tras floras) 
Pottsville, Pa
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PAVASAh’lUl ATEl'NAN'r, 
per musu tarpininkyste, turėsite geriausia kelione 
nųisu Bankas iszsiuųte suvirsz 1,000 keleiviu. Pasportu iszru 

,000. Visi buvo dėkingi už draugiszkuma ir gražu kelione.
' -M., ■ -r T'..r •- ■ ---.-■■I.- ■  ■■ ... - J,

AUKSINO KIJIISI’T NIJPl'OLDS, mmdokit.es, siuskite pini 
gus iii Lietuva, Ten ju reikia pavasario darbams,- saidoms, ūkiu 

Mes saugiausiai pristatome ir pilnai Jszmokanie 
, ii Per 1921 ..meta 12,000 žmonių p<ir

musu Banku, persiimto in Li(duva arti 55 milionus auksinu.
M VISU KURSAS YRA ŽEM IAUSIS. M

Y -------------- —---------- --- t ,

DEPOZI’I'IJS PRIIMAME IR PER PACZTA.
priskailoinus kas menuo, y < a i,
RASZYKITE:

rųoszkites keliauti in Lietuva
1921 mete

'l

pinta a «>

naudokitės, siųskite pini

inrankiams. 
pjnigus žemiausiu kursu.

Mokamo -1'7

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. New York.

(Telefonas: WATKINS-2142) 
Mt. ,

i w > < I .jV

BANK
. KAPITALAS IR SURPLUS $270,000, 

Cbloin a tiri K vabo

11 h J‘
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SAULE

/
Czia vienas in kitą Žvilgt, ir 

atsiliepia pats seuhiąąs:
“Kępsųląs tą\n yrą... prie 

szeimyna troboj susirinko visi konsulo.”
Kame tas konsulas ?.

Vėl vienas
“Ar mes žilioinc! tas ne musu 
reikalas, ’ ’ 
užstalių.

“Isz kur gi asz galiu 
ti?” — smakai! jąpi: “

v

Žygius apėjus, kaip visąja,

Ml'
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TARADAIKA.

Buteli' kur ten užtiko, 
Gere bobelka,, jog net mažai 

teliko.
Ir kas. isz to pasidarė: 

Bobai pilve užgurguliavo, 
Kuįp pradėjo ožius varyt, 
Varo ir varo, jog negalėjo ne

• * /susi valdyt,
Szirdelei ugi ^zpuliuvo,

Jog vos gulo negavo. t 
Per tri$ dienas ve.me ir stenėjo, 

Jog susilaikyt negalėjo, 
Vyras novos nieko nežinojo, 

Pas lęinuulps rodos klausinėjo.
Bobęs visokiu žolių su mun- 

szaino diiviiiejo,
O ligone ne žiūrėti ant to ne- 

gidejo,
»

Įjįąfordo, KjisicaęĮft, Alfu kal- Jus Gerardvilles vyruezei, 
Nebūkite tokie kvailuezei,

L M

nuošė Szveicarijoj, vandenkri- 
,tis puola 2,400 pėdu žemyn.
(Surankiota isz geografijos.)

J. V. K.
# * #

KUR BUVO NUTIESTAS

Del Musu 
Vaiku

* 1 ‘ • «■ 1* $ Įl |

M a nes 11 e n ugazd i nk ite, 
Geriau apsimalszinkite.

Ba kaip ant jus užpyksiu,
Tai visam svietui pravardę 

apgarsysiu,,
Po karezemas nelandžiokite
Daugiau laiko namie praleis 

kite,
O busite sžtanl vyruezei, 

Mano sakali^czei.
\sz ju,su kersztu nebijau 

Tik tiek pasakau:

M 
in kita žvilgt:

prie savo darbu.
Balandiene pas poęziu rate

li suko, Simanas prie darbasta
lio stojo, mažasis Juozas bu- 
czius pyne.

Pavasaris artinosi, jau nebe
ilgai bus laiko verpti, diena po 
dienos vieversys susuks kuode
li.

Simanas savo pinga taiso, 
.žagres dalis kampe sudėta, vis- 
kaa taisymo reikalinga, o ne
laikąs taisyti kada bus iu lau
ka cinaipa.

Juozįis su įnirtimu pina bu- 
czius svajodamas apie dideles 
mėsingas žuvis, o kada su me
sa nekaip insiszokti, žuvele iu 
bulbiene indeta 
ras.

Darbuojasi visi
apie pavasari, kiekvienas sa
vo darbu varydamas pirmyn.

Buvo Petras, kaimyno sudus, 
rimtas ir doras vaikinas. Visi 
labai nustebo pamate ji visai 
girta.

Petras virste in virto in tro- 
nei “tegul bus pagarbin

tas“ nesakęs, drebėsi ant suo
lo pasienyj ir sukeikė bjauriu 
Maskoliszka keiksmą. Balan
diene rateli apstabdžius pažiu
rėjo iu vaikina, paskui tarė: |

— Ar isz ] 
Svieto pabaiga 
dedi “kiaules pirkti.

— Isztikruju, — 
Simanas, — kame 
lakei, tfu,
— pridėjo juokdamosi.

— Palauk, palauk, prilaksi 
ir tu neilgai trukus! — 
Petrukas, sza i pydamas 
riai, ir atsirugejes nusispjovė. Į kaltas paliksi, — pa tom i jo. Pe-
— tik žiūrėk koki piraga ga
vau!— Sieke už anezio, isz- 
trauke popieriuką ir mete ant 
stalo. — Gausi ir tu, nebijok!

Simanas kybanezia lempa at
suko kad szviesiau butu, ir 
skaitvti eme.

— Ar pasiuto! In kariume-

savo

visas prada-

4 (

— sako vienus isz tu

žino- 
asz žinau 

in stovybu važiuoti, piliava pil
ti, mokesnius mokėti ir viso
kius valdžios paliepimus pil
dyti, '
stalo, avingalvi, jeigu nieko nę- 
supranti; kokia isz jusli nau
da?”

NĖPAPĘAŠTI, VAISTAI, 
NEPAPRASTAS GYDY- 

TOJAė.
NEPAPRASTAS GYDY-

V • ' 1 ■ J'

Vis tai gražus pavyzd įs, pra
kilniu inteligentu 
vyru.

Karta buvo pas ligoni garsus

ir mokslo

#

PIRMAS GELEŽINKELIS.
y* \ , ■ 1 • 4 f * 11» i, 11 ■

kuri
Jr tavoru

buvo Anglijoje,

tiradas geležitikelis, 
portioata pasąžierfu 
pervežimui, f 
tgrp miestu Stockton ir Dar
lington, J

>

f
J!

9

ba,

ne!

Jis buvo vos 37 angliszkns 
irtylias ilgio; užbaigta ji tiesti 
1825 metais.

Svarbiausiais 
buvo G. Stophancon’as ir jo 
prigolbetojas E, Pease. 'Pirma- 
sai, kaip žinoma, iszrado pirma 
lokomotyvą (pecziu) kuris ta
po isznioginta ant minėto 
Stock ton-Da rlington geleži n-
kelio; o 1829 m. tapo užbaigtas 
naujas geležinkelis tarp Liver-

— Atsitiko nelaime, kuria | poDio ’i* Manchester’io (taip- 
tiktai kunigas gali pataisyti,— 
a tsa ko gy d y to jas.

— Kas-gi ? — ir vėl paklau
sė kunigas.

— Maža operacija 
tik kunigas atliks.'

Tai tarydama, gydytojas isz-

o ko iu ežia riogsai uz gydytojas Rekaąiier’as. Padą-

‘Tu nebūk pergudrns 
asz tave pamokinsiu! 

manes

nebūk y nes

res kas reikėjo ligoniui 
si* jau eiti, 
ko, lyg

> y

nepabauginsi 
nevidone, kas tave užlaiko, 
siurbėlė, kam tu esi jeigu žmo
gus

“Tu

, re nge- 
Tik staiga susilai

ką atsiminęs butu. Su
grįžta, padeda skrybėlė ir laz
da ant kėdės ir sako:

— Užmirszau svarbu daik

inžinieriais

ta. po isznioginta

reikalui isztikus negali 
svajodami pas tave globos gauti ?! pasity- 

ezioja dar, hieso pasamonas!

proto kraustais! 
, kad ir tu pra- 

i y

prabilo — 
tu taip pri- 

amžinai inbiesejes!

atsake 
bjau-

anczio,

— Jėzau, Marija! — suszu- 
ko Balandiene, sunerdaina ran
kas.

— To ir betruko, — sznibž- 
dejo .Juozas niūrai, stovėdamas 
viduryj aslos.

Simanas tik nieko neatsake; 
užsimąstė laikydamas nelemta 
popieriuką.

— Na, sakyk, Petruk, kaip 
tas yra, juk tu vienas!

— Pagal ju ne vienas, mat 
Jokūbą skaito, kurs Amerikoj 
žuvo, sako pristatyk dokumen
tus! O mes isz kur tuos doku
mentus gausime?
trylikti metai kaip jokios ži
nios neturime, 
rupi!

Kada jau

bet jiems kas

meldi-

— Kas gi žemele dirbs? — 
užklausė Balandiene: — moti
nike sena ir akla, kas bus ?

— Kas, bus, nieks nebus! 
žeme nedirbta paliks, pastoges 
apgrius, viską biesas atims, ir 
mane sykiu!...

— Reikia paduoti
ma, saviszkiai gi pasigailės, — 
pertrauke Balandiene.

— Ka, ka, ka, pasigailės! 
Saviszkiai, sakote; ar žinote ka 
— vereziau su paežiu biesu tar
tis ne ka su tais saviszkiais! 
Ruskiui, būdavo, inspaudi de- 
szimtrubline in delną, tai pa
kalbėsi, patars kur nueiti, krtip 
daryti; Vokiecziui švara svies
to nuneszei, kiausziniu deset- 
ka, dar aeziu pasakys, ir pa- 
sznekps ir parodys, o tie, vai 
kokie ežiai! Asz gavės ta po- 
pieri tuoj sprukau in vals- 
cziu, sakau staeziai: kur asz 
motina dėsiu? sena, akla!... Jie 
juoktis, sako man, prie bažny- 
czios nuvežk ir pakratyk! Asz 
gi, sakau, vienas, isz kur, kas 
jums piliavas supils, jeigu pas
kutini darbininką atimate nuo 
žemes?

“Brolis yra, nemeluok!“ — 
atsiliepia koks ten isz kampo.

“Kame .tas brolis?! mes try
lika metu žinios neturimo, jei- 

■ gu žinai pasakyk!“
dokumentus

f

t

“Jei žuvo —
pristatyk! ’f

”Isz kur auz juos imsiu?! 
patarkit, per Dievo malone.”

>

Ka ?

y y

— Perdaug tu, Petruk! — 
tarė Simanas. — Valdžia tai 
valdžia, be valdžios nebusime!

— Kokia ežia valdžia! Val
džią Kaune, ar ji tenai žino ka 
su mumis valdininkai daro?

— O kad taip iu valdžia
— pertrauke Balau-

I '

— Ei, mama, ka kalbi! — 
atsiliepe Simanas. — Kas ta 
padavima raszys ? Tamista ma
nai kad in valdžia raszant tai 
kaip paprasta laiszka, raszyk 
ir paraszysi: ne, mamyte, ten 
yra tam tikra porina, o sziaįp

— fl* I

nuraszins 
diene.

i

mama,

nežinodamas raszant viena žo
di suklysi ir viskas pernicka! 
Kad mes pats paraszyti nioko
tume tai dar kita butu!

Toks tokio 
nepražudys, jis iszsisuks, o tu

Zi-i-iąoma!

tinkas, — asz visgi, iszeinant, 
duosiu tiems susniavoms ant 
muilo.

— Tu
klausė Simanas.

— Ka gi darysi

manai eiti ? — už-

ti.
re i kės ei-

— O žeme T
— Isznuomuosiu 

pats nežinau.
Valanda visi tylėjo.

J ar k a :

O asz neisiu! — griežtai 
ežia pattare Simanas, — lai 

suszaudo, o asz neisiu!

♦ # ♦

Pavasaris. Subruzdo žmones 
žemele arti.

Veltui ant Petruko lauko 
skrajoja vieversėlis, veltui isz 
ryto savo bubina skambina, 
artojo nėra, nėra!

Žaliuoja svėrėmis
laukas, siūbuoja gargždžiai in- 
sigaleje...

Kur Petrukas ?...
Nesenai buvo nuo jo laisz-

atnesze

Petruko

kas, liūdnas laiszkas;
kaimynas isz paczto, skaitė se-

y skaitė ir pats

paklausė ežia jau 
esantis kunigas, geras gydyto
jo pažinstamas.

ir sveikas, bis- 
ima gelti; jau 
kaip lieknuose 

iki keliu, stovime* ir 
nei vieno Lenko

Kada saulute 
asz taip bę- 

mastau kas ten

na i motinėlei 
verk c.

“Asz gyvas 
k i tik kojas 
antras menuo 
stovime
mirksta me; 
dar nemaeziau. 
szvieczia skaisti, 
stovėdamas
pas mus darosi, žmones laukus 
aria, juoduoja dirveles, tik mu
su laukelis žaliuoja vėjo apse- 
jamas; szirdis krauju verda, o 
ežia stovėk, stovėk—”

Praėjo dar 
nuo

_ _M......... . menuo, antras 
laiszkas nuo Petruko atėjo: 
“Esmu ligoninėje, kojos suti
no, sakę gydytojas kad kaulu 
raniatikas.’ Ar Berkis dirba 

rupi kad ne-lauku, taip man 
užleistu žemes. ’1

Nuo to laiszko daug laiko 
praėjo, jokios žineles. Kad ir 
ateitu nebūtu kam skaityti, 
nes sena, akla moeziuto nuėjo 
su savo skundu toliau, kur ne- 

kysziu, kur neva kares,
kur 1 baigiasi viso gyvenimo 
kanezia.

Po skarotu berželiu guli na
bage, ilsisi...

ima

•- . .r 
GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25 c.

r— - — — - - - —

Mahanoy City. Fa.
( ■ 

į 
I

it

W. P* Boc«kow.kl-Co. <

Muszk su kumszcze in stall 
Tai žirkles tuo atsilieps.” 
Jaigu prisiimsite pas mane 

delegatus,
Tai uždėsiu niaiuerskus, cze- 

batus, 
priymsių:

Kur ten Virdžinijoje, 
Bodes dienųjį*,

Puifeei musiszke.i pąsielgfy
Su akmenimis per galva bel- 

de,
Daktarai darbo turėjo, 

Kol guoges susi u vi nėjo,
Nekurienis net su dratais

Į kiauszus versto,
Ba butu smegenis ižbarste.

# ♦ ♦
••k,

Ilinojui kokioi ten Viliojo, 
Nuolatos atsibuna batalije,

O tai keli girtuoklei, 
Tikri bolszevįkąi,

Juk ka nuo tokiu gali tikėti, 
Ir ka ąuo besmegeniu gali 

norėti?
Vie,na diena Su baloje, 

Tai dėjosi tikra Sodomije. 
Keli gir tuok (ei susini peziavo,

Tai ka tik gala negavo, 
Kaip szunią ėdėsi, 
Per naktį pjovėsi,

O ąr tai gerai,
Jus pabaigti latrai,

Da viens ižbego ant stryto,
O kitas policmono užriko,

Tąs tuojaus ir pribuvo, 
Dvejetą iu ląkhpa iąkliuvą.

su

4 4

T no jaus ra i vos i 
Ir vemt žiojosi. 

Biesas sziadiennepagriebe,
jgu sveika,

Bįaivi ir boba linksma,
Aut munszainęs žiūrėti negali,

Tuojaus kreipėsi

Kožna prigulinezei priymsiu, 
Tr naktini paukszti tada pa

žinsiu.
\’eluk namie vakarais .sėdė

kite,
Ir savo pacziules mylėkite.

in szali.
Del bobų girtuokliu ir kiau
lių czemeriezios geriausia, 
O ir ižgydo greieziausia.

Asz apie tai nežinau, 
Ba martele pauziuotas riebu 

vau,
Bet jaigu kada apsipaeziuosiu 

Tai savo boba gydysiu, 
Kol ne

gi Anglijoj).
Tais laikais geležinkeliai ne

turėjo tu visu parankumu, 
kaip kad dabar turi. Pirmu ge- 

vago-

PARSIDUODA FARMA.

leži n keliu paša žier i nia i 
nai.huvo daug prastesni už da
bartinius tavorinius. Ant ratu 

ima isz kiszeniaus... ražuneziu. I buvo padaryta plati platfor- 
Visi czion būvanti nusistebėjo. I nia> ° j°s viduriu ėjo du suolu.

— Nera ko stebėtis, prabilo Pasažierini sėdėdavo viens in 
.................. i. Visuomet IWjais. Jokio apsaugoji-

kuria y

n urna rysi u!

100 akieriu isz- 
reszta girria.

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

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

(M. 31)
— Nėra ko stebėtis, prabilo Į Pasažierini sėdėdavo 

gydytojas linksniai.
Rožancziu kalbu. Jeigu matau, 
kad, ligoniui, kuriam ncszu pa 
gelba, maža ka gali gyduoles 
padėti, tuomet kreipiuosi in 
Didiji Gydytoja, iu Ta 
viską iszgydyti gali.

Bet kadangi neturiu tiek ląi- 
' ko, kad visuomet tiek sykiu 
kreiptis in Dięva, kiek man rei 
kia, tai imu i 
Szvcz. Panele Marija, ir prie 
jos meldžiuosi 
dvi paslaptis szv. Rožancziaus 
sulyg pas ligoni ateinu. 
(Rodo savo 
ko):

Tai-gi, kad mano Rožanczius 
jau yrą sudėvėtas ir serga, 
tad praszau kunigo isztirti ji, 
jeigu reikia pataisyti, trumpai 
sakant... iszgydyti.

Kunigas Rožancziu paėmė, 
nusiszypsojo ir prižadėjo pra- 
szima iszpildyti, 
draugui.

Gydytojas iszejo ramus.
Ar daug 

gydytoju musu tautoje?
“Petrus Blatter.”

Kuris

nei nuo ly-mo nei nito saules, 
taus nebuvo.

Bet žmones buvo užganėdin
ti, kad važiuoja be ąrkliu ir
dar greieziau negu su arkliais.

Teisybe pasakius, nekoks bu
vo tas greitumas, sulyginus Kozoje kouia para sėdėjo,
dabartiniu traukiniu greitumą. Nuo'sząlczio dantys barszkejo.

tarp 
Ste-

Nau jam geleži nkel i u i 
sau tarpininke Manchestęr-Liverpolio, 

phąnson’as buvo padaręs nau- 
nors vieną ar ja pagerinta lokomotiva, ku

ris, sulyg tu laiku manymo, ga
lėjo eiti labai greitai; daro isz- 
viso 14 augi, myliu in valanda.

Sulyginus tuos laikus su da
bartiniais, kada traukiniai 
taip puikiai intaisyti, kad pa- 
sažierius jaueziasi traukinyje 
kaip puikioj trioboj, ir kada 
traukiniai bėga po 75 mylias in 
valanda vietoje 14 myliu, rei
kią tik stebėtis, kaip greit i o • • w • •

Rožancziu ir sa

kada traukiniai
'1'

Staugė nuolatos, 
Net buvo girdėt ant uliezios, 
Nedelioje per diena ižsedejo, 
Net ant septintos vakare isz 

lak ūpo iszejo.
Geriau hutu valdžia padarius, 
Kad butu isz miesto iszvarius. 

Liet uvei sarmatos 
ne turėtu,

J aigu tokiu latru nesi rast u.
♦ ♦

Vienas žmogelis

Ba geri

S

girtuokle

kaip tikram

rastume panasziu

žmonija žengia pirmyn progre
so keliu.

Truputi daugiau kaip per 
100 metu laiko tapo didžiai 
isztobulinta. geležinkeliu sis
temą ir iszsipletojus — iszsi- 
raiezius ant viso skridulio že
mes.

Sziajs laikais, geriausiai
• i • TM* 1 1 • • ♦ 1

i yra 
ir trau-

Augsz-

Žymiausi Vandenkricziai ant 
žemes ir j u auksztis, nuo kiek 

puola žemyn vanduo.
N y 1 i a n -Ka ta ra k ta i,

tiltiniam Aigipte, vandenkri
tis puola 40 pėdu isz augszto.

Tiroli Kaskada, arti Rymo, 
Italijoj, vandenkritis puola 40 
pėdu.

Szv. Antano vandenkricziai, 
A ugsztut ineje Mississippi 
Va 1st. Amerikoje, puola 60 pe- 

New Jersey, van- 
puolą 71 pėdu

Passaic, 
denkrįcziai 
augszczio.

AugsztfUtineje Kaskada, Pie% 
tu Afrikoje, vandenkritis puo
la 85 pėdas.

Misouri Vąlst. Sziaur. Ame
rikoje, 90 pėdu puola vanduo 
žemyn.

Genessee (Dženesy) Roches
ter, New York, vandenkritis 
puola 96 pėdas. ' ,

Lid fordo Kaskada, Devon
shire, Anglijoj, vandenkritis 
puola 100 pėdu isz augsztai.

Niagara Falls, New York, 
Amerikoje, vandenkritis puola 
žemyn 175 pėdas, ir keli ma
žesni žeminu. .

Fycr’o vandenkritis, arti Lo-
* 4, p * u *

chnossa, Szkotijoj, puola 200
KM v ■ I ’

pėdu žemyn. ;
Mont Morency vandenkritis, 

Quebec, Kanadoje, 250 pėdu 
puola,. L .

Tarai, vandenkritis. artį Ry^
« ■ • a ' 4 -a v/ *' ' W f’

mo Italijoj, puola žemyn van
duo 300 pėdu.

NatcziKin, Kamczatkpje, 
vandenkritis puola 300 pėdu 
žemyn. .. , , , ,

Lanterbaum, Szveicarijoj, 
ežeras Thoen, puola žemyn 900 
peęlų. . j

., Atvc,., 0ąyoy, vąnclenkritis.

duo 300 pėdu. 
Natczikin,

SzveięiĮrijoj, i v Z’xrxr'j

puolu 1,100 pėdu žemyn,
f

r Ar jua Kankina Pl*i»k<n©*?
NAUDOklTE 
Ar Jum. Galvos 
NAUDOKITE

Odą TlieMi ? 
Ruffle

Ar J‘P‘F Maukai 5l*aka?
NAUDOKITE j 

Ar Jųj Norit© Ap** 
NAUDOKITE , 

VJJ&iVmui savo

^cdKjuoe ? J
'uffles r

__ liaie ir tankiai*
NAUDOKITE ĮfltffleS

Ąuffles

Kufiloe gulima gauti visose aptickoso po 65c. bonką, a/ba tiesiog 
is iždirbeju ]>cr paštą už 75c. l>onką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 33th St. Brooklyn. N. Y.

plaukų

Užlaikymui galvos odo* rvwkai ir kvariai 
NAUDOKITE Ruffles

t

I
n

I

f

NAUJO XSZRADXMO _ MUZIKA!
MUZIKALIS LAIKRODIS

Tik

i ntaisy t i gelež inkeliai 
kiniai Suvienytose Valstijose, 
A merikoje.

(Isz Brit. Encyklop.)
J uozas.
.

UGNEKALNIAI — VULKA
NAI.

Kiek ju yra ant. viso skritulio 
žemes.

Amerikoje apie 80.
Azijoje 24 1
Afrikoje 20 .
Europoje 1.2
Javuje (sala) ,109

«

1 11 I į I

Naujoje Zelandijoj^ 63
Žymesniųjų ugnekalnin sy

kiu priskaitoma apie 308.
Su visais mažesniaisiais, ant

* 1 • 1 t • V ♦. 1 • 1viso skritulio žepies, priskaito
ma iki 672 ugnekalnin.

Jie tuvi nuo 196 il$i 900 pėdų 
augszczįo.;

REIKALINGA AGENTU
DIDELIS MARSZKJNU DIRBTUVE
roikalaujo agentu parduoti Ju marsz- 

klnua tioHog nesziotojams. ‘Pigios 
prekes. Sęinpelel dykaį. Madison Mills 
503 Broadway. New York. ad.

■' ; 5 >1'

kinus tiesog nesziotojams.

503 Broadway. Now York.
w——........

t-
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verta auk-
isiūlų dolerių, kiekvienas i5- X 
B mokčtas čekis už geras gyduolės, ■'

yra paliudymu geros sveikatos.
Prašalinkite kankiuanfi i us skaus-

T ikaiuu 
paeze turėjo,

Jokios rodos su jąja gauti 
negalėjo,

Isz pradžios kaili lupo, 
Kaip pa rėjas girta užklupo, 

D kad ir nuplatos buvo melina, 
Nieko nemączino ir ganą. 
Nežino kas jam dąrodijo,

Ar gal pats sumislino, 
Nupirko munszainęs ir viso

kiu žolių, 
O ne užmirszo ir czemerycziu 
Su szakneJem kitom suiuaisze 

Ir su munszaiue pritaisė. 
Kada vyras in darbu iszejo, 
Boba po kampus sznipinejo, ........ .».. ... ...... „ —. . ... .

Jokios romios
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MUZIKA!
r ’

Puikiausias laikrodys, žinomas kaipo 
Muzikaliszkas Laikrodys, kuris gra- 
jina daugybe visokiu meliodiju.
Užsuk o grajįs in 20 minutu. Padary
tas druezei Isz gero materiolo, artlsz- 
tiszkai padailintas, laikys visa gyve
nimą If laika rodo teisingiau negu 
bile kokis kitas laikrodys. Savo mu
zika jis pavaduoja kitus muzikalius 
instrumentus. Kada turi pabust ryte, 
vieton noipalonays czlrszkimo, szitas 
Kiekvienam patinka, 
laikrodys pagrajins puikia melodija, 
negu parodyta ant paveikslo. Vertas 
$15.0,0 bet kad supažindinti žmonis su 
gerumu szito laikrodžio, parduodame 
labai žema kainą tik už $7.75. Prie to 
da pasiusime dykai szi laikrodėli ver
tes mažiausia $4.00, kuris padarytas 
druezei ir gerai rodo laika. Gvaran- 
tojame kad kožnas bus užgnėdintas ar 
sugražiname pinigus kožnam. Raszyk 
szendien kol preke dar žema. Siusk 
$1.00 rankpinigių o likusus $6.75 užmokusi kaip aplaikysl laikrodi ir lai- 
krędcli savo naciuose.' Adrcsavokiteszitcip:
PUAUTICAL SALES PO. 1219 N. IKVINV< AVE. Dept. 80S. CHICAGO

n
Daug didesnis .r,

1219 N. HIVING AVKe Dept, m CHICAGO

4
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SPECIJALE KELIONE IN LIETUVA
SU PALYDOVU

LAIVU ISZ NEW YORKO IKI KLAIPĖDOS <MEMEU°) 
21 Diena Kovo (March) 1922

. II h - l

Su keliąivais važiuoją Lietuvon Jonas L. Petrauskas, 
Lietuviu Industrijos Bendroves direktorius, bendroves 
reikalais. Visi, kurie važiuos ant szio specialiszko iszplau- 
kinio bus piluai aprūpinti visoj kelione], nes nekliudami
parvež iu Lietuvos prieplauka—Klaipeda.

Turime paemia geriausia laivo dali paeziame viduryj 
laivo, kur visi musų 'keliaiviai bus vienoj laivo dalyj po 2, 

Šeimynoms ir draugams mielai suteik
i ’ y f ’-U (

kiame viena kambarį be jokiu extra mokėjimu.
Mauatieji keliauti i n Lietuva

4 ir 6 in kambarį.
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su musu atstovu prade-
X. h ** I <'

kite rengtis isz ankstu ir užsisakykite vietas ant laivo. 
Taigi dabar yra gčras laikas persiusti pinigus in Lietuva 
ir depazituoti Lietuvos Banke. Del platesniu paaiszkinimu 
kreipkitės ypatiszkai arba per lėiszka.
Lietuviu Industrijos Bendrove

Skyrius:
1501 N. Main St.

Scranton, Pa.

Taigi dabar yra geras laikas persiusti pinigus i
1? I * į ' IĮ %
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V Inu* ;»u p»gąlb» tikrojo Pal®. 
’ u ; Rxtelhrle* kuria yra souu drau- > n .j,.l visados

Inkaro vaisba$en-
gu daugelio Šeimynų, 
reikalaukite «u Inkaro '
kliu. Kuiną 35c. ir 70c. apUe*
kosojwtapjH.

u ■ ■

iv

r. a6. richtir a co. 
104-114 8o. 4th Rt.

Brooklyn, N. Y-r
I

.

» JT * Į 1 »
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Main Ofisą:
55 W. Market St.
AVilkes-Barre, Pa.
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CAPITAL STO<*K $125,000.00
Surplus ir Profits 1536,346.50

Mokamo antra procentą ant auditu 
pinigu. Procentą pridedam prie Jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne.
turnet reikalu su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.

įlankas adatas nuo 9 ryte iki 2 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

Žinios Vietines Isz Lietuviszku Kaimeliu ' z 4 r
isz-

Mes norim kad ir jus turf- 
ne-

— Pottsvilles sudus 
siuste 750 ukesiszkas popieras 
di'l nauju citizeiiu kurio iždave 
pasekmingai egzanlinnus. Dau-

Lenku, 
Italu ir Rusu. Buvo tai viena 
isz didžiausiu klasu.

— Nedėlios ryta, 
ežia valanda name 214 E. Rail
road uliezios kylo baisus klyk
smai. Policije pribuvus rado 
gaspadoreli Joną Stutski visa 
sukruvinta su žaiduliu galvoje 
apdovanota per jojo paeziule

g muse yra Lietuviu,

apie tre-

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlcc-Prczldcnt.
J. E. FERGUSON, Kasicrius

W. TRASKAUSKAS
PI R M IT IMS L1 ETl V ISZ K AS 

GBABOR1US MAHANOY CITY, PA/!•

Pasamdo

52Q.W. Centre St.

laidoja kilnus nutnirusiu.
Automobilius del laidotuvių, krikszti- 
nlu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1.

Mahanoy City, Pa..

’•Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
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- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN,
11 Alderman & Banker
4 S. Main St. DuBois, Pa.

c 
r 1

/

>u bonka, paeziule teip-gi buvo 
suk ruvinta.
jo abudu ir zaidulius

Į Priežast is naktinius

Daktaras apžiįne
šusi u v o. 
batalijos 

yru nežinoma, bet pas burini 
t ra užmokėjo 14 doleriu 
mes. Motore pribuvo isz Euro
pos tik keturi menesiai adgal.

— V tarn i nko rvta kun.

SHENANDOAH, PA.
■11 , I , ,1

Stnnislovns
kuris nužudė Vasiliu Kh- 

nopkn, srvo su Ii u ne 
vagysta, likos 
elektrikines kėdės 
a te j te je. a .

— Feliksas Arlovskis likos 
pastatytas po kaucija už sumu- 
szima Jono Rakovskio ir Sta
sio Stankevicziaus kada t it'jo 
ėjo namo. Kiti 
prasiszalino.

. — Frau u k as 
metu vaikas isz Win. Penu, li- 

sužeistas per

Davnara-
vicz'o

novos uz 
apsūdytas ant 

netolimoje

du kaltininkai

Bernickas, r

baus-

kos pavojingai 
automobiliu.

—- Martinas.

ryta
Czesna suriszo mazgu moterys- 

Szileika sup. Stanislova
Mari jotui

Juodeszka ir 
Aleksa Szemanski pirko Liber
ty sale 'l’amakveje kur atsibn- 
na teatrai ir szokc’:. Szemans- 

ketina neužilgio persikrau- 
ant gyveni-

- . - - . — 1

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborlm

-

Laidoja nmnlrollus pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagolbinlnke 
motara. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE 37. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija nudėta Valstijos 
Banko Departamente. Esiu po 
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražutt Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Blunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kalnorąs. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingoj, greitai Ir plglaL Ra
usykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adreaavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Daktaras Juozes J. Austrą 
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Kariumoneje.
Gydo visokias ligas. Priima ligo
nius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
popiet. 6 lig 9 vakare.

Telefonas Bell—359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah
»— — o 1 O

N

CHAS. S. PARMLEY
Rt ' Estate Agent. — Notary Public.

., , t — »•    "**

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojainc namus, kolektavt 
randas ir telp toliaus.
238 W.Centre St. MahanoyOity

kolektav.

OR.J.J.TINANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
jnoteru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 

Adresas:
2020 137th Street,

TT

laiszkus.

11 es
panti Marijona Kovalskiute 
patogia mergaite. Svodba buvo 
iszkilminga kuri atsibuvo pas 
p. Szimana Kuodi ant E. Ma- 

llianov Avė. Pamergių ir broliu 
buvo apie dvideszimts.

p. Szimana

F.. Boczkausku szvimy- 
sudeda szirdinga padekavo- 
'drauguvei Ražanczio mote-

kis
si v t in Tamakvia 
mo.

Ejkite in Kazuno aptie- 
re- 

Knzunas 
pnlarimus

ka mi Vrsokeis reikalais ir 
rėptais.
duos jum visokius
kaip užlaikyti jusli sveikata.

Aptiekorius

I 
na 
ne 
rim ir visiems tiems, kurie atė
jo ant gailės 
szia musu 
a. Irenos Boczkapskiutes., 
Dievas atligina jum 

del musu

SAULE f
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
♦

i $

davė szi-ryta
Szi-ryta — ir kiekviena ryta -

Pienas kuri 37,OOO karviu
I

pienas isz 37,000 karvių 
yra siuneziamas in artimus Libbys iszdirbystes.

Ten (langiaus kaip puse vandens yra iszimta isz to 
pieno per iszdžiovima — tas padaro jį dviejopai skanes- 

Nieko prie jio ne yra pridėta, 
’s Pienas užsilaiko szviežas 

ir czystas; yra palankus, ekonomiszkns ir saugus.
Pirkite ta pieną pas savo groserninka sziandieii.

ui u, t irsztu lyg
1 mietas in bleszines,

-motona.
Libbv

Libby, MCNcill & Libby, Chicago

t
Pienas

Tegul groseminkas 
buna jusu pienius.

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. , 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos luiva^ 
kortos pigiausia kaina ne tik isz New Yorko ir Bostono,, 
i 
siu
>et ir isz visu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau- 

gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia^ 
dienos kursą ir norintiems iszrnainome.
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo*. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba, atsilankus ypatiszkai, 
sįme juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

Turime artimus
I ’adnrOme

o suteik-

'A
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RALTIJOSAMER1KOQ
U LINIJA 9B1■oadvay, Nev\ork.NY U

E LIETUVA
PER. HAMBURG 

ARBA L1EP
ą.pTliasą 
poju,

j/’/ 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 
” iszplauks 8 Kovo

Treczia klassa in Hamburgą $103.50

TIESI 
KELIONĖ

J

tok®ket.

4Chicago. — Du žmones tapo 
ztuoti. Vienas’ju Cnicagoje 

dideliu 
“speszialu” agentai, kurie, 
kaip policija sako, iszviliojo 
isz žmonių apie $500,000 ir pri
gavo daugiau kaip 5,000 žmo
nių. Visi 
“speszalu” agentam: pinigus 
yra ateiviai, didu* m ju — L. 
tuviai.

arės
o kitas Denver, Colo., 

agentai, 
sako,

YLietuviai važuojant in Piliava
IIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIHIHIHIIII  

Užsisakykite vieta 
dabar Jusu miesto 

____ (LlplJMiaiiaM esanti agente.
HIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIH

YPATISZKAI VEDAMA EKSKURCMA ANT GRElt’ZlAt S10 
MODERN1SZKO LAIVO PER SOUTHAMPTONA.

Laivas AQUIUANIA 21 Kovo.

1111 tini m hi m»1 h įmint t itin 

(ti'ažtd apsieinama 
su keleiviais.

Paprastas Lietu- 
viszkas Valgis.
1 m 1111 Mini nu 11 m tinti itin

CUWpoR L.

L
r t

■ ‘-•k'ipamaldų už du- 
milemos dukreles a.

Lai 
jusu 

maldeles del musu dukreles 
Teip-gi ir visoms draugėms ve
liones, kurios pribuvo isz Sze- 
nadorio ant pamaldų.

.!<>

uz

Pctnyczloj ir subatoj parsiduoa 
pigiau negu kitur: 
Szviežas azoldcris . . po 15c.

I Pork Czaps 25c.
Malta mesa 15c.
Flotila muilas 5c. Galvlcna del zupes 
I svarai už 25c. Versziena 15c svaras. 
Pas Kubertavicziu, 600 W. Pine St.

svaras
Szviežos dcszros 23c.

Libbys pienas 10c.

— Visas graboriszkas biz
nis likos jverniszytas ant ranku 
naszles Traskauckienes. kuri 
su 
nadyt visus tuos 
mos

Traskauckienes, 
sunum Vincu stengsis užga- 

, kuriu myle- 
ypatos bus paszauktos pas 

Dieva. Laike 
nenžmirszkite 
Tiaskauc’ka.

pareikalavimo 
grabo r i aus 

(t.17)

Jeigu norite nirkti ge
rus czeverikus pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 

; ziegornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa czeveriku tavo- 

kuriu daugiau nelaikys.
I Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas Stankevi
czius, 305 W. Centre St. (t.f.)

i
i ra,

o

SPECIALISZKAS
SUSIRINKIMAS.

Praneszama
Szv. Juozapo Liet. R. K. Baž- 
nyczios, Mahanoy City, ’Pa. 
kad bus laikomas spccialiszkas 
susiriskimas parapijonu, Pane- 
deli vakara 20 diena Vasario 
1922., 8 valanda inokslaineje, 
Mahanoy City, Pa. del apsvars
tymo ir sudarymo rezoliucijos 
reikalingu del iszpildimo insta- 
tymu nutarta ant susirinkimo 
laikyto 11 Juniaus 1921, kas- 
lisk sukplektavimo mokesezius 
už sėd i nes randas, ir del palai- 
kima sodines del parapijonu 
kurie už jias užsimokeja. Visi 
nariai atbutinai privalo atsi- 
lankvti ant szio susirinkimo.

Adam Kluczinski, 
Prez. Trustees.

Jos. Vizbarą Sek.(2.1.)

t

p^arapijonains

Mahanoy City,

1
 Liet u viszkas Grabęrius Į

Ant. J SAKALAUCKAS j
801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa, <

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

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

W. D. BOGZKAUSKAS-CO.

sukiszusicji‘-t ienis

lie- į
•I

< <

“ESTONIA

5l

%

f
agentam:

ANT PARDAVIMO. I I
____r. . ...................... . I

A 181 naminiai daigiai parsi-i 
duos po No. 1310 E. Market St. Į 

daigius, gaus siu-' 
At/iszaukit p<J 

adresu ko-! 
locnininkas1

__ (t.15) Į

ANT PARDAVIMO.

Kas pirks 
bas raudavot. 
augszcziau minėtu 

nesgreicziausia 
iszvažiuoja.

5 ruimuSzeszi, 5 ruimu namai, po 
$2000 už viena. Puse gali pasi
likti ant morgeczio. Du, 6 rui-i 
mu namai po $3000 už viena,

/
Atvykus in Southampton keleiviai bus persodinti ant kito Cunard laivo 
ir tuoj plauks tiesiai in Klaipeda—.Melnei, kuri pasieks Iii 9 dienias. Keicl- 

treczlos klasos bus duodama kambariai del 2, 4, 6 žmonių. Szel- 
atskiri kambariai. Ekskurcija veda Cunard valdininkas, kuris 

pasirūpins Jusu bagažu, pasportais ir kitais reikalais, dykai. Vokieczlu

v tams 
mynoins

N dpi gintos prekes:
IN KLAIPEDA $10S.
vizos nereikės.

IN KAUNA $109. 
KITI LAIVAI

Per Hamburgą:
SAKOMA 7 KOVO, 18 BALAN.
POROMA 8 BALAN. 13 GEtH Ž.

Preke Kabinete $130.
Treczia klaną $103.50. 
Kares 'fakso $5 Extra.

Taksu $5,Antra klaną $155.
IZSPLAUKS:

Per Southampton, Liverpool 
ir Glasgow

AQI ITAMA . . . ‘>M VASARIO 
St YT1I1A . . . 25 VASARIO
(’ASSAXDRA isz Portland 2 KOVO 
ALGERIA........................ 4 KOVO
Per Anglin In Llepoju $1 111. Tax $5

»>r.z«>

mu namai po $3000 už viena 
puse gali pasilikti* ant morge- 
czior 4<et u r i,'4*' 11? Tu imu ifmnnr • 
namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Goyne,
(Ap.l)

I

227 W. Centro St., 
Mahanoy City, Pa.

A In Piliava $106.50. In Liepoja $110. 
į Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste,

f

VYRU
LIGOS

Daktaran KOLER yra vlenatinla tarpe Lietuviu daktarai 
Pltteburge. Jinai mokiuoal Varozavoje, etudljavo beglje 
82 motus invalrlas li^as vyru Ir motoru, todol jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nložojlmus, ligas tinimo, Invalrlas ligas 
paolnanczlHS nuo noezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kal ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakaro 
Ncdclloinis 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P».

1ibi it wwiiw m n ’su., inti w—■ i ii i n /■

į Pirkite Kuknini 

Pecziu Dabar

A AS t.. I f

'i

f

dabar pirkti negu velians in 
Turime dar didesni ir geresni

$77.50 PERT

Geriaus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

Musu spccialiszkas
GLOBE peczius, viduris 18 

coliu didumo, puikei cnamelavotas 
Galima matyt musu sztoro lange.

didumo 9

* 4

savo kojas

ii iliionus už • *>

dėti ant pataisymo. \
*

Mishawaka Woolen Manufacturing Company.
( ' 460 Wutet St., Mishawaka, Ind.

kuris moka

nes
s

BALL@BAND"

Nešioji ilgiau—
Jauti geriausiomis

Kada Tamsta perki guminį autuvq, temyk kad būtų 
Raudona Koulys dirbtuves ženklas.

Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 
nusipirkti.

Trįs skirtingi augščiai pądaryti mainerio autuvo — Bata 
Himincr ir Lopac. Visi galima gaut balti, raudoni arba 
juodi.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypa
tingai nešiojimui mainėriams. Jie apsaugoja virst) bato, ir * 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrus kampai akmens 
arba anglies negali nei įpjaut nei įplcšt.

Tamsta sutaupini pinįgus kada nešioji “Ball-Band” 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštu

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

T//jltZ *>

A.

I

>

X, 
X 1

LU r i j

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 

—lavotas kukninis peczius 
ka ga|jma gaut, didele

i u

L**

ugnine vieta. Labai tin
kamas peezius del dide
lius sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

*

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

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

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

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

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

Yra tai Banka kurioi virszininkai yra jw?o taBti ecrial hr 
pažinstami. . <pažinstami. ** ***

Yra tai Banka in kuri galite ateiti aut rodos arba Informa
cijos, kada norite kur investyti piningai arba pirkti 
namus. -

Yra tai Banka, kurioje jancriatei lyg »ave nam«i
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir parinstanua kad dėtu B*vo

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vicė-Prea.

' A. Danisewici M. Gavula
T. G. Hornsby

f v.

D. M, Qraham, Prju. M, ŲrRham. JtTee. / 9
J, II. G/rrahan, Attorney

( P. O. Fenton

D. F. Guinan, T\eaa.

I

W.F. Rynkevrics

i
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*




