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Automobile! užmusze daugiau 
žmonių ne kaip kare.

NeXv York. — In laika asz- 
tuoniolika menesiu laiko ka
res, nuo kada 
kareiviai stojo
lauko Europoje*, likos užnnisz- 
ta 48 tukstanezei • kareiviu, o 
tam paežiam laike czionais, 
Amerike, automobilei užmusze 
91 tukstanezius žmonių isz ku
riu 25 tukstaneziai buvo vai
kai. Teip apreiszke Fre 
House, kuris stengėsi, invosti 
rtistesnes tiesas kas kiszasi va
žiavimo automobileis.

Banditai gerai paripelnijo.
Chicago. — Banditai turėjo 

gera gihiki keliosia valstijosią, 
nes papelnijo apie 110,006 

(’z i k ago

Padėjimas prohibicijos po visa 
Amerika.

Washington, D. C. — Gene- 
raliszkas bjuras aplaiko kožna 
diena rapartus isz visu daliu 
Ameriko kas kiszasi prohibici
jos ir kaip dydesni miestai ja
ja užlaiko. Rapartai skelbia se
ka nezia i :

Detroite aplaiko arielka isz 
Kanados ir turi josios užtekti
nai. Nuo niunszaines mire 38 
žm<mis.

Milwaukee pilna arielkos ku
ria parsigabena isz Czikagos o

1SZ VISU SZAUU

niunszaines

‘drikas Į £uIonis pat is dirba.

apie 
'tukstaneziu doleriu, 
užklupo ant kronui auksoriaus 
payindaini visokiu 
biu už $75,(XX).

Indianapoliujc užklupo ant 
Fletcher Savings Bank 
darni $30,(XX).

Ludlow, 
Ohio ir kitur 
ant 12 tukstaneziu doleriu.

Ka daris žmonis, jeigu netu
ri darbo, o gyvent turi — 
nuo t uju, ka turi už daug.
Jeszkos $2,000,000 aukse ir 360 

baczkas senos guzutes.
Milwaukee, \Vis. — Keli tur

tingi vyrai susitarė jeszkoti du 
milijonus doleriu aukse ir 360 
baczkas guzutes kuri sziadien 
turi 56 metus senumo. Jeszko- 
tojai nusiduos prie pakraszcziu 
Kalifornijos 
gal nuskendo 
“Jonathan 
ka.

Ne senei Silas White, redak- 
toris laikraszczio (*rescent Citv 
priėmė po savo pastogia pus
gyvi indijona, kuris už svetin- 

apdovanojo rė
piami kur laivas

brangony-

payin-

Columbus,

4 4

Ky., 
apvogė bankus

vma

kur 56 metai ad- 
valdžios laivas 

su auksu ir ariel-

iszradi-

< 4
Mich. — Ir ezia 
rinkėjai, J. Sinku-

ga priėmimą, 
daktori su 
nuskendo ir tikra virta. Josz- 
kotojai pasamdė gera lai va ir 
visokius naujausius
mus ant ižgavimo tojo skarbo 
isz mariu.
Ir vela szimtai tukstaneziu 

nuėjo ant niek.
I )etroit, 

speszelu ’’
la & Co., surinkę kelis szimtus 
tukstaneziu doleriu isz žmonių, 
kurie, pagundyti žadamu dide- 

ir norėdami greitai 
sudėjo tuos pinigus, 

pinigai, kaip
yr.

sposze-

^iu pelnu i 
pralobt i 
pabėgo su visais 
kad (diicagoje padare Harrin 
tonas ir kiti panaszus
lai.“ Juos rinko ežia lenkai, 
bet jiems agentavo daugiausia 
lietuviai. Todėl ir pinigus dau
giausia pražudė lietuviai, o isz 
dalies ir lenkai.

Sinkula turėjo 
New Telegraph

Juos rinko
i i

ir

dn ofisus, 
Buildinge ir 

Real Estate Fxchange Buil
dinge. Jis pabėgo tarp subatos 

panedelio. Dabar žmones
renkasi būriais prie jo ofisu, 
bet jie yra tuszti. Priesz pabėg
siant Sinkula taip iszvale ofi
sus, kad juose nieko neliko, ne
liko ne vienos knygos, isz ku
rios galima butu sužinoti nors 
kiek jis buvo 
žmonių pinigu.

Tris* Sinkulos agentai, 
būtent vyriausias 

Sinkulos agentas Zigmas Kon- 
dratas, 1951 Cardoni Avė., Mi- 

Layman (Laiminąs),

surinkes nuo

visi
lietuviai,

chael
8746 Witt St.

Nekuriu kiMba, kad tas “ 
8zeluM rinite jas J. Sinkula esąs 
chicagietis, gerai teimitiniuose 
lietuviu tautininku rateliuose 
žinomas žmogus.

spo-

Des Moines girtuoklyste pa
sidaugino dvigubai.

Bostonas szinuglinoje 
ka isz Europos ir Kanados, 
žmonis.teipgi dirba pat is.

Bridgeporto palicije sako, 
buk da lenais nepasiseke invik- 
dyti pasekmingai prohibicijos.

Buffalije kas diena palieije 
aresztavoje po 20 ir 50 žmonių 
už girtuoklyste.

New Orleans
kos kasztuoje 45 centai; prohi
bicijos visai nematyt.

(’levelando vadas palicijos 
sako, jog 
mažino.

San Eraneisco arielka gauna 
isz Japonijos o 
je mažai kas žino.

PennsyIvanijoi kožna penk
ta szeimyna turi savo samogon- 
kas ii- varo mnnszaine ant pra- 
pal.

palicije

ari ei
ti

stiklelis ariel-

arielka visai nesusi-

apie prohibici-

Alų teipgi turi gerą ypa
tingai kur randasi kasikius. 
Žodžiu žmonis visai nesirūpi
na apie prohibicije.

Vyrai neatsako už moterių 
kaltes. t

Trenton, N. J. — Nindžerzes 
vyrai iszsimusze isz po bobisz- 
kos baudževos, 
bila p ra e j ta s:i 
kos priymtas 54 balsais.

Pagal naujos tiesas, tai vy
rai neatsako už moterių kal
tes, skolas ir juju pasielgimus.
Nenorėjo praliet kraujo už 
Amerika, negavo popieru.
Wilkes-Barre, Pa. — Sudže 

Jonės atmetė 20 praszimu ant 
ukesiszku popieru, ant tuju 
pamatu, jog kada užklausė ap- 
likantu ar nesztu ginklą ir pra
lietu krauju už savo nauja tė
vynių laike kares, tai visi atsa
ke, jog to neiszpildytu, tada 
sudže iszkirto tokiems ukesams 
gera pamokslą su: “Kas ne no
ri ginti sklypo kuris juos pri- 
glaudže ir duoda jiems liuosy- 
bia ir visas tiesas, tasai ne yra 
tinkamas būti josios ukesu.“

Sudže Jones teipgi apreisz
ke, jog neduos ukesiszku po
pierių visiem tiem, kurie buvo

slekeriais“ laike svictuies 
kares.

Nenusidave apgavysta.
Wilmington, Del. — Antanas 

Meduszevski ketino važiuoti in 
Ievyne, isztrauke visus pinigus 
isz banko, o pati pasiliko czio
nais. Pati Meduszauckio po ko
kiam laikui aplaike žino buk 
josios vyras mirė, o kad prigu
lėjo prie keliu drauguviu ir 
asekuracijos kompanijų, pati 
pareikalavo posmertinia. Kom
panijos ir draugoves ne noręjo 
iszmoket posmertines, ba netu
rėjo tikru davadu apie vyro 
mirti. s

Nekurie davadai mirties li
kos padirbti Europoje ir pri- 
siunsti czionrtis, bet kompani
jos neskubino su iszmokejimo 
posmertines, kas labai inpyki
no “nebaszninka,“ 
gai adgijo no Europoje bet 
ozion Amerike ir likos areszta- 
votas Grand Rapids, Mich

, pagal perėjusi 
mvaite kuris li-

laike

apgavysta 
baigė.

ft

T

APVAIKSZCZIOJIMAS VOKISZKOS CIESORYSTES.

mgsztesnes mokyklos Vokietijoj, apvaiksztinejo sukaktuves sura-

8 maisztininkai užmuszti 48 
sužeisti.

London. — Asztuoni maisz
tininkai likos uzmuszti o 48 
rnaž daugiau sužeisti, maisza- 
tije kokis kylo Tautoje, Egip
te, 55 miles nuo Kairo, kada 
maisztininkai užklupo ant vie- 

Paszauktastinios palicijos.
vaiskus apnudszino maisztinin- 
kus. Daugeli aresztavojo. ,

Užhipnotizavota ir gyva pa
laidota per 104 valandas.
Kingston, Jamaika. — Pro* 

fesoris W. U. Barclay, kuris 
yra gymias Indijoi, uįhipnoti- 
zavojo savo balta paežiu, kuria 
imte jo in graba ir užkasė 8 pė
das gylio in žeme, kur iszgu- 
lejo 104 valandas, nes palicije 
nedavė moteriai gulėti po že
miu ilgiuos. Profesoris ketino 
jaja tonais laikyti per szeszes 
dienas.

Daugybe žmonių saugojo ka
pa per diena ir nu k ti.. Isz. grabo 
lyg virszunes žemes iezejtinejo j • • « • « ■ * .
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isz J agi ei k os, 
isz Przevorskio,

dimo vokiszkos ciesorvste 
niszkos Kolegijos Berline.

\s
Visi universitetai iru

. Pa veikslas parodo atsibuvusios ceremonijos per studentus Tek-

Grabas užsidegė, penki gaili- 
ninkai labai apdege.

New York. Penki gailini li
kai smarkei apdegė kada sten
gėsi užslėgti firankas prie gra
belio kuriame silsėjusi kelurin 
metu kūnelis Anieles Zarkare- 
ses. Pirankas’užsidege nuo sto- 
vineziu arti žvakių l’giiis teip

kia permaina daro indelius tin- 
paskolu fondams dar- 

instaigu, 
organiza- 
indeliams

kainais 
bininku, labdarybės 
bažnyeziu ir k i tok i u 
riju, kurios

Isz Lietuvos
savo

jicszko vielos su ilgesniais tor
su saugiu ir užganbdi-

greitai prasiplatino jogwisas 
liepsnosią, 

su kūneliu labai ap-
kambaris stojo 
grabelis 
dege.

Sudege mergaite.
Luzerne. Pa.

o

Magduto tri
jų metu dukrele Malinaucku, 

nuo apdegimo koki aplai- 
szle bules, 

ugnies

mire
<e nuo užsidegimo
<ada stovėjo prie ugnies kuri 
užkuri* keli vaikai arti namo. 
Josios broliukas 
užgesinti liepsna 
pats baisi'i apdege.

Suv. Valstijų Iždo Sekreto
riaus Praneszimas.

Su 15 diena Gruodžio, 1921 
mitu valstybes iždas iszleido 
taupymo (’ertifikatus, kuriuos 
visuomenei pasinio pirkt. Cer
tifikatai dalinasi atskiromis 
sumomis: po 2.) <lol., 100 dol. ir 
1000 dol. (pilnoje verttje.) 
Szitie ('(*rtifikatai turi savo pil
na verte, kaip ir pirmiau isz- 
leisti, tik szitie pastarieji par
duodami kainomis, kurios ski
riasi nuo paprastųjų kainu, ku
rios kila mu/ v.oino menesio iki 
kitam. Tie certifikatai bus par- 
(lavintti sulyg sziokios tvarkos 
$25 eertifikatas Ims parduotas 
už $20, $100 ceri, už 80 ir $1000 
eertifikatas už $800. (\*rtifika
tai turės Imt iszlaikytais pirkė
jo per penkis metus nuo pirki
mo dienos, ir duos apie 4*Z] 
nuoszimti, iszmokama du kar
tus uK'tuose. Jie bus iszmoka- 
mi ir trumpesniu terminu, rei
kalui esant, parduodant juos 
iždo departamentai! Washing
tone, kurs iszmokts nuoszimti, 
tokiame atsitikime, 3|Z> $25 
certifikatai yra papuUszti gal
va T. Roosevelto, $100 eert. su 
Washingtono 
ceri, su Lincolno

geisdamas 
ant sesutes,

kuris štai-

1155 
na ir aut to užsi-

minais, 
naiieziii sugrąžinimu.

Nan.iieji ceriifikatai 
duodami ket uriuoįse 
ežiuose* paežio skyrių, 
szalvje, nuo 15 diena Gruodžio, 

federalisz,

yra par- 
tukslan-

visoje

1921 metu, teip-gi 
koše rezervos lumkose i.........
aulorizuotus agentus. Iždo lau- 

markes , neni’szunczios 
parduodama

Skaudus reginys, 
zvenezionvs. 

O’ r*i
.Viena die- 

;atv(‘, pamaeziau 
važiavo

r t
ii

na ejdarnas
labai skaudu regini,
žandaras ir vožėsi sugauta ir 
visai
4 4

begailestingai
naujoka - savanori,“ 

veidas nuo skauduliu buvo vi
sai molinas. Nežiūrint in žve- 
riszka žandaro iszvaižda, jižandaro

sukulta 
kurio

s
ir pas jar |ai|<0 rankoje kardo, pasi-

pyiiin 
niioszninti, parduodama ir to
linus paežiuose ir pas tam tik
rus agentus iki kitam paskel
bimui, (ii'ins, kurio nori maigy
ti nauja Iždo eertifikata, mar
komis.

Szis naujas pasiūlymas roisz- 
kia, kad taupymas paezto ban-' 
koše ir taupymas Washington, 
(’a Ii foru ia ir New Yot’k. Ir tik 

va 1st įjos instatymai 
nepriymti tos valstijos yra — 

Indiana, Kansas, 
N. Dakota, Tennessee ir Arizo
na.

191!) metais 
dev vilios 
Hawaii prieini* motinu pensijos 
instatvmus. Kitose devvniose •
\alstijos(* bylos Imvo del aps- 
varst i liejimo.

Pa ba igoje 1921

oruges kas minute insmeigti ji 
savo aukai, jei ji mėgintu bėg
li.

Tiesa, labai liūdnas likimas 
pasitiko ne viena musu broliu, 
bet to dar maža,
giau reikalauja atiku. Broliai! 
atėjo gadyne, kuomet negalima 
sėdėti sudėjus rankas, reikia 
judėti. Paymk,

jis dar dan-

szesžios

(’oimect ieut,

L.’.;, tris 
valstijos,

deszimts- 
A lankas ir

rankas,
broli, knygute 

in rankas, ir paskaityk apie lie
tuviu tautos praeiti, beabejo 
suprasi, kad ir tavo gyslose 
sruvena lietuvio didvyrio

praeiti,
ir tavo 

lietuvio
kraujas. Skriaudžia tave sveti- 

ir bendro-

Gyvas cuszalo užrisztam grabe.
Varszava. — Jonas Byczov- 

ski, gaspadoris 
sugriždamas
kur buvo pirkęs graba del savo 
mirusios paezios, likos užklup
tas girrioje per keliolika baiw 
elitu, kurie Byczovski privers
tinai indejo in nauja graba, su- 
riszo virvėmis ir paslėpė krū
muose, pati s su arkleis dingo 
nežino kur.

Szeimyna B y ezov s k i o
laukdama tėvo su grabu, pirko 
kita ir pradėjo jeszkoti dingu- 
rio.
tai senuke 
szakas, užtiko
sze apie tai palicijai, kuri at- 
riszus graba rado Byczovski 
suszahisi ant smert.

gumine paipuke idant moterų 1 
galėtu kvėpuot szviėžiu oru. 
Iszemus moteriszkia isz gra
bo, pasirodo kad ji ji yra 
k a tiktai per ta j i laika patap
ti no asztuonis svainis.

Jeigu storos moterėlės geis
tu atsikratyti nuo keliolika 
svaru tauku, tegul duodasi tam 
profėliorhu užsikast in žeme. -

Fa’

nosu-

Tik ketvirta diena, kokia 
rinkdama girnoje 

grabu ir prane-

Maskvoje

Moskvoje liejesi kraujes; daug 
žuvo.

Helsingforsas.
pakilo dideliauses riauszes, at
kreiptos priesz bolszeviku val
džia.

Tos riauszes, 
didesnes ruszies sukilimus, isz 
kuriu paskui iszsivysto revo
liucija.

Depeszoje pažymima 
Maskvos
daug žmonių

tai inžanga in

Drebejimas žemes ant Filipinų.
Manila. — Penkiolika žmo

nių neteko gy vasties o dauge
lis likos sužeistais laike drebė
jimo žemes kokis atsibuvo ap
linkinėje Cebu. Blcdes padary
tos isznesza ant daugelio tuks- 
taneziu.

Isz Lietuviszku Kaimelio
------- —t , , C « ; I

Coal Centre, Pa.
itą~vaIjiTKj.a ,
1 ~ X A.

1 • et 1uu v uit uMiimci 
kylo ugnis, kur stovejb
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23 diena, apie devin 
vakare, kylo ugnis, kur stovejt* 
rodąs namu ir trumpam laike 

griuvesiuosia.
Vargingi žinoneliai neturėjo 
laiko iszneszti ne. rakandu ir, 
asztuonios szeimynos pasiliko 
be pastoges. .Taja vieta, kur 
daugiausia Lietuvei gyvena 
ir kur kylo ugnis yra praminta 
White Road. Isz kokios prie
žasties ugnis kylo, tai neaisz 
ku.

pasiliko visi

r

M

.Al
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M
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, kad 
gatvėse pasiliejo 

kraujo, kuomet 
raudonoji armija pradėjo suki
lėlius bolszevistiniai malszinti.

Riauszes pakilo prasidėjus 
streikui ant geležinkeliu.

Daug likos užmuszta ir su
žeista. Manoma, jog tai pradže 
revoliucijos prieszais bolszevi- 
kiszka valdže.
Žmogedysta Rosijoi; vaikai ža
dina ir valgo jaunesnius bro

liukus ir sesutes.
Moskva. — Amerikoniszka 

Szelpimo Kamisije užtvirtina

1 
- kH 
jfl 

'11i » I B B 1 Jd 
;J|B

SI® i 
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— Ant Fere uliezios likos 
surastas n«

* I < >11 <v

da Su baloj e dirbo, po
mun-

m i, ejk prie savųjų 
mis jėgomis daug greieziau su
rasim teisybe.
Baisus atsitikimas, — vestuves 

ir szermenys sykiu.
Naumiestis, Szakiu apskr. — 

\> Kalėdų Suodžių kaime pas 
ūkininką Iv. buvo rengiamos 
vienai ju giminaitei vestuves.

Lietuvoj szliubai

m., tik asz
tuonios valstijos — Alabama,

Kentucky, Mississip-
N. Carolina,

S. ( molina ii Rhode Island ne- rpajgj p’lnn vestuvių, Panodely, 
turėjo mstatymus del biednu <^nusjo 30 diena, buvo’ ruoszta-

(rcorgia, 
pi, Now Mexico,

motinu.
Penkios valstijos turi insta- 

tynius, kurie ininia mocziuWs 
ir pamoezes, arba moteres, ku
rios ne motinos, bet kurios už
laiko vaikus. Dabartiniu laiku 
Colorado aprūpina pagelba 

y., moti
nai, tėvui, arba motinai ir tė
vui. Tik dvi valstijos,

ir Hawaii

aprupina 
biedniems tėvams, t.

gan ir

yvas žmogus 26 
\'a<iliauckas.Vasario

Velionis 
pedei gerai 
szaines, Nedėlios ryta rado pa-

Vasiliauckas zt 
buvo laisvu pažiūru žmogelis,
I.............................(• ‘•
nytiniu apeigų ii

iszt raukės

t votyje negyva.

Michi-

Atprasta i 3 
yra ( duodama antradieniais, buk Rosijoi isztikruju žmonis 

Padėjimas

galva
O‘ 
Al”

fi kutai yra regisi racijos 
moj, kad juos apsaugojus nuo 
vagiu ir pametimo, ir todėl jie, 
yra rekorduojami iždo depar
tamento knygose, 
ne. C'ertifikata perkanezio var
das su pravarde ir adresu, •ly
ginai inspaudžiama in certifi- 
kata. Tos sistemos certifikatai 
yra labai parankiu ir prieina
mu kiekvienam mažam indeliui 
norineziam Sutaupyti savo pi
nigus, ir jais pagelbėt valdžiai.

Aprubežiuvimas tapo padi
dintas Kongreso aktu is?; 23 d. 
Lapkriczio 1921 metais, nuo 
$1000 iki $5000 ir dabar gali
ma laikyti Ižde (Kares) taupy
mo certifikatus bent kurios se
rijos iki pilnam laikui, ne di
desnėje sumoje kaip $5000. To-

ir $1000 
ml va. Certi- 

for-

Washingto-

Nebraska .. ........... 
duoda pensijas biednoms neisz- 
tekejusiorns motinoms, f 
trys valstijos Colorado,, Mis
souri ir Pennsylvania, turi ap
rūpinimu^ laukianczioms moti
noms.

Sumos motinoms mokėtos

lodei likos palaidotas lie yaŽ-' 
- :r “tamsiam”
kampelije ant kapiniu. Palike*^'"’1 
Įiaczia ir keletą vaiku, kuriu 
dabar keneze vargu. ]n jokia 
draugyste neprigulejo. • Paėjo 
isz Kauno redybos. — (Po mir- 
cziai įmogu negalima sūdyt ir 
iszrad 
simykiin, jog kada palys busi
me sudintais.)

“tamsiam
H Ji

*

Hvalgo žmogiena.
terp' gyventoju yra baisus.

Viename sodžiuje ameriko
nas gatvėje sutiko iszbadeju
siu, apdriskusia 14 metu mer
gaite, neturinezia niekur prię- 
glaudos. Žmones-nenorėjo jos 
in savo pastoges priimti.

Pasirodė, kad ta mergaite 
nužudė savo 12 metu sese re ir

Taigi pirm vestuvių, Panedely,
-------------------  _ „ _ -----------------------y 9 /Lt V k/ A IIVPCJVU-' 

si prie puotos. Szeimininkas 
xazimieras d rang su savo kai
nynu Petru Malskiu ir-gi ūki- 
liuku nuvažiavo in paprūse 
vežimu ir isz ten perejo siena 
szi bei ta pasipirkti vestuvėms. 
At 1 i ke savo rei kalus, 
juodu buvo atvykę in Beržiniu
os (Prusnose) ’grižo prie savo jos lavonu maitinosi, 
vežimo. Žinoma, sy savim turė
jo ir naszulius. Insedus juod- 
viem

kokiais

vežiman ir pavažiavus
1 gala vieszkelio juodu užklupo

parubežino sargyba ir pradėjo 
szauti. Tuomet z Kazimieras 
drožė arkliams po bizūną ir va
li važiuot greieziaus kaip gali
ma. Kaž-kaip paskriejus isz

Kitoj vietoj ant kelio sutiko 
sargybos lydinczius septynis 
vaikus, 8—14 metu amžiaus. 
Jie buvo varomi in gubernijos 
miestą. Nes jie nužudė ir su
valgė savo 4 metu broliuką.

Didesniuose sodžiuose
miestuose žmogedžiai asztriai 
baudžiami. Bet retai žm'oniu 
apgyventuose plotuose žmog
edžiai prasilenkia su bausme. 
Dydžiauses sklypas ant svieto 

ne turi valdžios.
Pekinas

ir

l\neti jojo kalcziu, nes at-

Sioux City, Iowa. — Anksti 
ryta 20 diena Vasario rado nti-

mažos; lino $) iki $25 ant ine- itulrl0 žiinui Petl.as Mals.
<«. v . v . . . v . I . , 1 I r ■ .V I »■ a v • V Wk X'V.' <• Y « » • Ir L v Z v 4* I 7

kis ome ir isz vežimo iszkrito.
1 Ir sztai kokios isz to buvo pa-

nėšio del kiekvieno vaiko, bet 
daugumas valstijų duoda nuo 
$12 iki $15.
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kritusi nuo pccziaus isz treczio 
aukszto ir užsimuszusi lietuvi 
Vine. Stasiūną gyvenusi po No 
2401 Dace Str. Dabar vra viso
kiu spėliojimu apie Stasiūną^, 
Vieni spėja, kad kas nustume 
nuo poreziaus, kiti kad ir pats 
galėjo nuvirsti, nes porcziaųs 
tvorele žema; bet kaip dakta
ras pripažinsta kad greieziaus 
bus pats nukritęs, nes nerado 
jokiu kitu žaizdų kaip tik kau
kole perskelta krintant ant sta- 
ežios galvos. ' ,.i.

Pas mirusi rasta pinigą ,ki- 
o bankose} 5,223- 

90. Velionis buvo nevędes ir 
mane tuoj važiuoti in Lietuva. 
Turėjo 31 metus. Amerikoj isą- 
gyveno 10 metu. Czia paliko 
broli Klemensą ir Lietuvoj ke
turias seseris. Palaidojo 22 die
na Vasario su bažnytinėmis 
apeigomis ant Kalvarijos ka
piniu. Velionis paėjo isz- Ute
nos Apskriczio, Leliunu para..

nes porcziaųs

*

t

4,M. A' 
iH 1

*
t
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sekines, 
smogo

sargibiniai 
(greicz.iapsia

T . . . . . . . nviMirvu*. PribėgoInvairus biurai invairiuose .... ... Petrui
f . ■ V-y V I. a B A<

sžautuvo kulbe) galvon ir antvalstijose prižiui i motinu pen
sijų reikalu; kaikuriuoso vals-
tijose jaunameniszki teisinai, 
kitose speęialiszki geroves kor
dai. Del tolesnes informacijos

Kinai., .v..Kinai
kart numnsze veik puse galvos, sziadien pasiliko be jokios val

džios, norints yra dydžiausiu 
sklypu ant svieto. Kabinetas 
randasi lie vyriausio ministe-' 
rio, iždas ne turi ne skatiko, o 
paskolos isz niekur negauna. 
Prezidentas yra atkirstas nuo 
viso svieto ir negali surasti 
žmogaus, kuris apimtu dinsta 
vyriausio ministerio ir apimtu 
v«<1nlne vnldžinn

Petras mirė ant vietos. (Ji Ka
zimieras loke kiek arkliai ne-

’ sze. Sargybiniai in ji paleido 
KUSUI.K pensiiu Iiisiiuyimi kw,< virsz szuviu, ta-
vienoje yąlstijoje, arba kas ga- 
Ii gauti tas pepsljas, gali būti r 
gautos nuo vietines mokyklos, 
sveikatos aficieriu arba rasztu • 
isz Fpreign Language Infor
mation Service, 119 West 41-st 
.Q1-VAA*. ■KT^.ir v^«b rsiA.-

kaslink pensijų instatymu kiek 
vienoje valstijoje, arba kas ga- cziaus nei su vienu nepataiko. 

Tai invyko 30 diena Sausio 
sziais metais vakare.

Ant rytojaus pas ūkininką 
R. invyko vestuves, o pas jo 
kaimynu, szeimenvs. i

szeneje $4.92,

)l
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Daug žmonių yra tosios nuo
mones, jog gyduoles juos ižgy- 
do ir su taja drūta mislia buna 
išgydytais, sekantis atsitiki
mas parodo teisybe tojo tvirti
nimo, jog ne gyduoles žmogų 
ižgydo tiktai drūtas tikėji
mas. Margariota Hoon sirgo 
ant influenzos ir negalėjo po 
tam mlėgoti. Ejdama gult, pa
sidėjo pihike prie lovos. Nega
lėdama užmigti, tamsumoje 
sieke su ranka ant stalelio ir 
manydama jog ynui pihike, nu- 

\rijo ir po trumpam laikui gar- 
džei užmigo. Atsikėlė isz ryto 
su naujom pajėgom, po gar
džiom miegui. Bet kaip mote
rėlė nusistebėjo kada pnžiurv- 
jo ant stalelio ir užtemino pi- 
lukia gulinezia ant savo vie
tos, bet mažas gpzikelis nuo 
czeveriko apie kuri atsimyne, 
jog ana diena buvo padėjus 
ant stalelio, buvo dingės. Taigi 
vietoje pilukes, nurijo guzike- 
li, manydama, jog tai pihike 
kuri jiai pridavė tiek stipry
bes ir gardu miega.

Daktarai dabar nežino ka 
manyti isz tojo atsitikimo. — 
O gal dabar žmonis girdys gu- 
zikais vietoje pihikiu — reike 
turėti prie to tvirta tikėjimą, 
jog tave ižgydins.

ir lenkiszkosia mar- 
ir rankiniu 

granatu. Laike pirmutinio kvo- 
J timo, pasakė, buk pribuvo isz 

Moskvos, po tam pasakė, jog 
atvažiavo isz Berlino. Tolesni 
kvotimai aresztavotas inklam- 
pino daugeli lietuviszku virszi
ninku Kaune. Akyvinusiu yra, 
jog 22 sausio, surado areszta- 
vota kalėjimo mirusi, o szale 
bonkute su trucizna. Kas jam 
inteike ta ja trucizna tai neži
no.

Isz to duodasi suprast, jog 
Kauno valdže labai geidžo už
slepi i visa ta ja i stori je, nes 
laikraszcziuosia apie tai nieko 
neraszih

Daktarai tvirtai tiki, buk 
munszaine, kuria žmonis isz- 
dirbineja, szia vasara instums 

- daugeli žmonių in kapus ir 
paikszu namus, o graboriai tu
rės puiku bizni. Paviete Skul- 
kino nuo naujo moto nusižudo 
asztuoni žmonis nuo munszai- 

Palicije aresztavodanu 
girtuoklius sako, jog tiejei 
žmonis no 
linksmybes nuo tosios 
bes” kaip tai sonovoje būdavo 
žmogus pasigeriąs nuo gero 
sztopo buvo linksmas, dainuo
davo ir buvo pasirengiąs pra
dėti revoliucije ant kožno kam
po. Bet sziadien žmoaus prisi- 
pilias munszaines ejna uliezia 
kaip rodos pamėtė savo protą 
rodos užtnicintas kokia truciz
na, akis pabalia ir ejna pats 
nežino kur. Žmogaus kūnas ne 
yra pripratęs prie sziandioni- 
nio sztopo ir ne ilgai gyvena.

nes.
jog

turi savyje jokios
“ra m v-v

na, akis pabalia

raparta taiPagal valdžios
Suv. Vals. sziadien randasi da 
38 milijonai galonu geros gužu- 
tes kuri randasi sekaneziosia 
magazinuosia: Kentukije yra 
24 milijonai galonu, Marylan- 
de 3 milijonai o Pennsylvanijoi 
6,600,000 milijonai galonu.

Argi negeriau butu idant 
valdže parduotu gera guzute 
del žmonių isz ko turėtu dyde- 
li pelną o žmonis gyventu il
giau ant svieto ir butu svei
kesni. Bet prohibicijos ipokri- 
tai patis del saves tai užgriebs, 
o kvailei tegul tmeinasi.

Majoras miesto ITazletono, 
Pa., James Harvey iždave uka- 
za, jog jeigu kas pranesz jam 
kad vaikai vadina savo tęva 
arba motina 
ba sena boba” (old man arba 
old woman) tai juosius nubaus 
po penkis dolerius už kožna

* ‘ prasikaltimu. Majoras Harvey 
isztiknijū pasirodė žmogum ir 
matyt labai guodoje savo tęva 
ir motina.

vadina
senas diedas ar-11

4

Bankieriu

kiszkosia 
kiuosia, revolveri

Pagal nusprendimą tūlo czi- 
kaginio sudžiaus, tai munszai- 
ne yra pasekminga trucizna 
ant isznaikinimo bambadieriu, 
blakių ir kitokiu vabalu. Kokis 
tai saliuninkas, pas kuri su
rasta puse kvortos tosios trn- 
ciznos, Iszsikalbinėjo sude, jog 
jisai tuja trucizna laike namie 
(ik del to, idant isznaikinti su 
ja bambadierius. Sudže jam 
pripažino teisingumą jojo isz- 
sikalbinęjimo ir persitikrino, 
jog munszaino ne tik trucina 
žmonis bet ir visokius vabalus.

Nuo kokio tai laiko laikrasz- 
czei placzei prad<‘jo apraszine- 
ti apie žmogedysta bolszei’i- 
kiszkoje Rosijoi, isz pradžių 
tiems apraszimams žmonis no- 
intikejo, bet dabar svietas tik-

vietosią

Rosijoi. Vienas isz 
virszininku

ra i isztirinejo buk tai teisybe 
nes daugeliuosia 
žmogedyste ant tikrųjų viesz- 
pataųje 
amerikouiszku
pats buvo liūdi n tojum tuju 
baisiu atsitikimu.

Už taji padėjimą 
valo būti dėkingais bolszevi- 
kams, kurie savo paszelusia 
gaspadorysta užmusze žmony-

rusai pri-

šia visa norą prie darbo ir gy
venimo.

skaityt.

Jonas Bockefellcris aplaiko 
kas diena suvirszum tris tnks- 
tanezius gromatu, kuriu rasze- 
jai meldže visokios paszialpos. 
Bockcfelleris turėtu perskai
tyt po penkes gromatas ant m i 
autos ir dirbti deszimts valan
das ant dienos idant visas per- 

Todel Rockefeller! s
tuju gromatu visai nemato, tik
tai jeises peržiūri keli sekreto
riai ir rasztininkai, o jeigu 
randa labai svarbu reikalą, tai 
duoda jam perskaityt ir ap
svarstyt, ar praszimas yra ver
tas suszelpimo ar no, o kitas 
groipatas sudegina. ——  4 ——

Kas girdėti Pilviszkiuose.

rasztininkai,

Pilviszkiai

TRECZIAS METU MENUO.
i Kovas — Mor ežius.

Kovas dabar Skaitomas tre- 
cziasis metuose monesis. Giliom

SA ULE

1921 METU INEIOU (IN
COME) TAKSAI

Kas turi iszpildyti blankas?
Sekahtiėji privalo iszpildyti J

JO senovojo rymiomai, ir daug po prtotega, blanku," alszkini
1 _ * A _ _ 1 • 1 1 • • . $ . L į u. 4 « L * ■ * • • a • ikitu, skaitydavo ji pirmuoju

1 • • IT 1 *>• A ,

Martins gavometu menesiu.
vardo. nuo kariu dievaiezio.

Pas senovės lietuvius 
stabmeldžius, buvo panaszus 
dievaitis Kovas. Jis taip-pat 
ir pas lietuvius reiszko kares 
dievaiti.

Tarp Europos žmonių yra se

isždesHnedami ju visas i neigus 
šit .pavelytais paliuosavimais ir 
atitraukimais arba numuszi- \ , f

, '•* i/., '• r |l

t. Kiekvienas, kurio ineigos

»

as.
2. Nora pid’mosavimo del isz-

laidu del nauju namu arba i: 
latiniu palaisymli arba pageri
nimu, kurie padidins turto ver
te. ‘ ’ t/';

3. Nėra paliuosavimo už pre-
• • t 1 • * *•

kasj iszlaida

V

Visi neaysijp'vene• ateiviai 
vedo ar iiovedenepaisant1 nl

Cirri paliuosavima ant~$l,000, 
bet negalinu jokio pnli uogavi
mo už užlaikanezias ypatas.

1

—H. ■ ,-„„.„4 ....... ...

KUR BUNA?

Ek. — Pilvisz- 
kiuos nors ir szalo, bet in muge 
susirinko gana daug
Javu ir produktu buvo labai
maža. Rugiu kaina c. — 170 — 
180 aūks 
a ūks., miežiu

y vos kiaules mėsos pūdui 390
-400 auks., sviesto svarui 32 

deszimeziai kiau-

žmonių.

<r

M kviecziu 300 — 310 
apie 200 auk s.,

M

Amerikouiszku
Draugove ant savo metinio su
sirinkimo New Yorke pasakė,, 
buk ameriKoniszki vaikai su- 
taupina in bankus permetus 
suvirszum keturis milijonus 
doleriu. Skaitlis taupintoju bu
vo 802,000. —■ Yra tai geriau- 
sės mokslas del vaiko czedinti 
pipigus isz jaunystes, nes ant 
senatvės bus lengviau gyventi.

sziniu 25 — 27 auks,
Pilviszkiuose buvo iki sziu 

metu apie dvideszimt smukliu. 
Nudžiugo pilviszkiecziai isz- 
girde, kad valdžia po Nauju 
eMtu ežia paliksianti tik 5 
smukles. Bet, smukliu savinip- 
kams ir valsezlaus tarybai (ne 
visai) pasidarbavus, jau turi
me vėl visa tuziną ir dai’ mano
ma kad atsidarys ir daugiau.

VILTIS PLIKIAMS.

yra tikrai

Kauno atsibuna slaptingi da- 
likai apie kuriuos svietus yra 
laikomas tamsybėje.

Kaune likos arcsztavotas per 
žandarus, kokis tai Kolasie- 
wicz arba Kolasik o gal da ir 
kitaip pramintas. Laiko kra
tos padarytos jojo gyvenime, 
likos surasta daug pinigu vo-

Asz Ona Zenkauckiene pa- 
ieszkau sesers Katarinos Krie- 
leckiute, po pirmam vyrui va
dinosi Ausztriene po antram 
Meronas; taipgi paieszkau Jo
ną Bepirszti isz VilkavisZkio 
Apskr., Gražiszkiu Kaimo. Rir- 
miau gyveno L. D. Illinois da
bar nežinau kur. Malonėkite at- 
siszaukt ant adreso.a

Mrs. Anna Zajiks,
R. F. IX Box 82 

Rockville, Conn.

Kiek Reikia Mokėti.
Pilieeziai fr gyventojai Suv. 

Valstijų V
Aiil pirmu $4,000.- IC
Ant suvirsz $4,000 - 8%
Neapsigy vene
Ant incigu gautu isz Suv. 

Valstijų suvirsz paliuošavimu 
-8%.

iiiijas ant gyvasties apsaugoji
mu kontraktu. ‘

Ypatiszki paliuoaavimai.
Nevedes arba jaigu vedos ir 

negyvena su prislėgti, turi pa- 
liuosavima. ant $1,000. ,

Vedos, gyvenant su prisiega, 
kaipo szeimynos galva, turi pa- 
liuosavima ant $2,500, (jaigy 

Į ineigos yra $5,000 
žiaus.) . . .... : -i >-i

taksuojivma suma uždirba. Jos Paliuosavimai už Užlaikanczias 
gali ineigas ar ant vyro blaii- ' ypatas.
kos pri^kaityti arba atit atski-Į Yra paliiiosavimas isz $400 
ros blankest

Bausmes. ’
Jaigu y pat a lu'iszpild'i ir ne

— mals.
11 I'

del 1921 metu, yra .$2,000 arba 
daughtus, jaigu Yedes ir gyve
na su prisiega ir

3. Kiekvienas, kurio visos in- 
nas padavimas, legendose, buk eigos dasieke $5,000 arba dau* 

ginus.
Ilirbanczios moterys 

blankas,

kovas pasiskolinės tris dienas 
isz sekanezio menesio, balan
džio (apriliaus), ir tos trys 
dienos esanezios labai aiidrin- 
gbs ir szaltos. Kartais tose die- 
nofcė viskas suszala in kietuma 
jauezio rago.

SenoVes lietuviai vadindavo 
fa mėnesi kelcraip, būtent: ko
vinis, ragutis, ir pridelinis.

kovo menesyje,
szveu-

»
I ir-l:

gi iszpildyti
y turi ir- 

jaigu
arba jna- Taksu Mokėjimas.

faksai gali būti užmokėtiTaksai gali būti užmokėti 
ant syk, arba priesz , 15 <1. Ko-

Yra

J

vo kuomet blankus prisiunstos, Kazhiitckienes,

. Arabiszka' Mosti 
pasekminga ir kas prisjuiiš ke
liolika stempu ir savo adre^a 
tai aplaikys trijų arabiszku gy
duolių dykai. Raszykito ant 
szio adreso Dr. Jmbco, 236 
Broadway, Box 9, Brooklyn, 
Z , ~\ 7 . > szipsN, Yk Panaudokite ikz 
progos visi kiirie yra puspli
kiai arba visai yra nupli
kto. s ‘ ' (t. i)
|ty|T|| Knygele Dreufyeteme delAVI t U Hfonln-

į-- m* > -r - ’ C-:.
KVITU Knygele , praugysteme, del 

Kasierlnue nog eudetu pinigu ant 
•unirtnlimo »• *. • -• 50c.

W. D. BOCZKAU8KAS-CO..MUUNOY CITY. PK,—!!—»'■ •< »<•* — «A

50c.

Katalikai, 
turi kelias inžymesnes 
tęs:

Kovo 4-ta diena 
nia ypatingai lietuviu ir ju tė
vynes didžiausio Globėjo szv. 
Kazimiero, szvente.

17-ta diena kovo skiriama 
pagerbimui szv. Petriko, vys
kupo, Apasztalo Irlandijos ir |% nut

szvcnczia-

ypatingo globėjo airiu tautos.
Kovo 19-ta diena szvente szv. 

.Juozapo, sužiedotinio Szvcz. 
ir prietevio- 

Toji diena 
gerbiama 
kataliku, 
globoju

su ž i ed o t i n i o Szvcz 
Paneles Marijos 
globėjo V. Jėzaus, 
vra didžiai 
krikszczioniu 
Juozapas yra 
Kristaus insteigtos R. 
Bažnyczios, 
nekaltu vaikeliu, geriausiu pa
vyzdžiu szeimynos — gyventi

visu 
Szv. 

visos 
Kat.

didžiu mylėtoju

meileje, vienybėje, ir sutikime, 
ir patronu laimingos mirties.

25 diena kovo apvaikszczio- 
jama szvente Szvcz. Paneles 
Marijos Apreiszkimo.

sakant
žodis kilęs isz gudu

* v uz
Ita (ne Už vyra arba žmona) ku
ria hžlaiko ir kuri galina Vle- 

n Iii mele pagelba nuo ližniokės- 
.. . , cziil užmokėtojo. Juithi tokiakntu buku noriai arba H- iiel|)ri |(. ni4)])

“T* I V «« t Atrv R I z I / Y »l/Y I Ll 1 it rrn I t f • i h ■,<. r , ■ :

gavingai, ('oinniiss'iongr 'bf lu-

| l| n I 1

sugražina blanku valdžios phš

arba iszpildo neteisingai ii’ pri-

tornal Revenue gali pridėti 
prie taksu, 25% arba 50% tak
su sifmos.

Užmokesczin mokėtojas tu

kiekviena užhiikanczin y pa-

cžiil nžmokelojo. Jaiiįii tokia
- i -j '' t ’ 1 H

jūigif turi

arba k<*turiuosp dalyse - pirma 
užmokėsi is1 užmokėta kuomet 
blanku prisiminta ir kiti nžmo- 
keseziai kas bertaini. .Jeigu už- 
mokestis neįižmoketas kuomet 
pripuola, kolektorius ,.gpb i|i- 
sakvti ir reikalauti infn

PAIESZKAU.
Asz b'ranas Ktižlauckas ja- 

jeszkau savo paczfos Antoses 
, kuri mane ap

leido 11 diena Vasario, .paym- 
dama su save mergaite Marga- 
riota, 2 metu 4 menesiu senu-

Į

?
I

2 metu 4 menesiu 
mo. Mano .moterų turi apie 30 
metu senumo ir kas apie jia 
man pranesz tai duosiu $10 na- 
grados. (m.10(

Fr. Kazin nekas, 
606 E. R. R. St.
Mahanoy City, Pa..

PARSIDUODA FARMA.
80 akieriu su budinkais 

gyyuleis ir visom 
Cera žeme. Parsiduoda už tai 
kad važiuoju iii Lietuva nes 

fanna 
■> mile 

iu miestą. Parsiduoda labai pi 
gei. (M.10)

Box 102, 
III. ‘ '

k
K

sakyti ir reikalauti pinto tak
sos suma ant syk.

Taksu Kvitos.
Kuomet taksai užmokėti, ant 

pareikalavimo, kolektortoi tu
ri užmoketojui iszduoti kvitą 
su pilna užmokėta suma ir ko
kiam tikslui pinigai užmokėti 
paraszyla ant jos.

Su visais ineigu taksu klau 
simais kreipkitės prie: 
Foreign Language Inf. Service

Lithuanian Bureau,
119 West list Street, 

New York Ci tv.

4
■■■M

■JfjkigiT turi ir pati negali savi* 
užsilaikyti del protiszku arba 
l’iziszku trtikįimti.

Visi Suv. Valstijų pilieeziai, 
rtrba czion gimė, ar miturali- 
Zitoti, ir visi apsigyveno atei- 

virszrninotus pa-

K
j

I

I

I
I

ir
maszinom.ros niokoti bausme isz 5% tak

su sumos su nuoszimcziu isz 
dienos 

kuomet reikėjo užmokėti tak
sus, jaigu jis neužmokėjo tak
sus ant paskirtos dienos ir po 
deszimts dienu po praneszimo 
ir pareikalavimo.
Laikas ir vieta sugražintu ir 

iszpildytu blanku.
Blankos turi būti iszpildytos 

ir sugražintos ant, arba priesz, 
15 d. Kovo. Blankos turi būti 
sugražintos Collector of Inter
nal Revenue, tame apskrityje 
kur taksu mokėtojo li‘galiszka 
gyvenimo vieta arba užsiėmi
mo vieta randasi. Jaigu ypnta 
neturi legaliszka 
vieta Suv. Valstijose, 
turės prisiųsti blunka in Col
lector of Internal Revenue, 
Ballimore, Maryland.

Ineigu pilna suma.
Reikia priskaityti pilna i mu

gu suma, kaip tai, visa uŽĮndni 
ir ineigas nuo:

L Algų, iii lyginimą arba už
mokesczin už ypatiszka 
nyste bile kokios ruszies ir bile 
kaip užmokėta;

2. Nuo užsiėmimo, biznio 
pardavinėjimu, nejudinamo ar
ba judinamo turto pirkliavimo 
ir t. t.

3. Nuo nuoszimczio, 
užstatu, ir:

4. Nuo bile szaltinio del ko 
ypatų negauna paliuosavima.
Už ka nereikia mokėti taksus.

Sekanczius nereikia skaityti 
prie pilnos incigu sumos:

Užmokėjimus gyvast ies 
apsaugojimo kontraktu, kurie 
užmokėti po apsaugotojo mir
ties.

2. 
per dovana, ar palikimu, ar mi
rimą, arba paėjima;

3. Nuoszimczius ant valstijos 
arba miesto bohu; ir ant vald
žios bonu lik (.sulig instutymu 
kuomet buvo iszleist’i.

4. Sumas gautas per prietiki 
arba sveikatos ujistuigojima, 
arba sulig darbininku atlygini
mo instatymu kaipo atlygini
mu del ypatiszku žaizdų arba 
ligų-

• 5 
ginimu, 
paskyrimu^; Ir užląikyinus su

pini niu iv .Vocational Rehabi- 
lation iustatymu, ^rYiereikiA 
skaityti pepętjas, , kurias gaii-

su nuoszimcziu 
menesio nuo

via i gauna 
liuOsavimus.

Kaslink Income Taksu, bilė 
ateivis, kuris gyvena Suv. Val
stijose, kuris nelaikinai gyvena 
yra skaitytas kaipo apsigyve
nęs. (Apie tai, bus vėliaus ra- 
szyta).

važiuoju 
ton ir turiu ūkia. Szita 
arndasi geroj virtoj l1

P. Palasky,
Edge wood,

I

l?l 

i
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IN PILIAVA
TKR

HAMBURGĄ
NcuzkliHihinl Lenkti KoriduriauM.

Puikiausi Nnw.il “O” Gartalvini 
OROPRSA 17 Kovo, 2H A prill hum. 
O R KIT A 31 Kovo Ir 12 ApHIiaua. 
OHIHNA Ii Aprlilau*, 2S Moja u n ' 
ARAGt AYA . . . «' 22 AprlIlauH, Į

i Visos atskirtos kąjotos. Nėra ! 
Į extra mokcszczln.
I'lieąoK in Cherbourg, Southampton 

ir Kaniburgn.
ROYAL MAIL STEAM 

PACKET COMPANY.
2« IIKOAIHVAY. NEW YORK.

Ar pus vietini Inivukorczlu mceuta.
w * <*-• • • • •
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! Nieko Nėra
Perdaug Gero Del
Kūdikiu. Duokite Geriausį

Geras maistas to geras prižiūrėjimas padarys
* .' Jeigu jūs

negalite žindyt savo kūdikio, jums pirmutinė 
pagelba turi būti ,

gyvenimo 
tuomet

(Pa-
Bloviesz-prastai 

ežius” 
kalbos)

Kovo menesyje dažnai pasi
taiko Dideji Kanczios Jėzaus 
Savaite.

Popiežius Klemensas VII, 
1602 metuose, leido szvesti szv. 
Kazimiero szvente kasmet 4-ta 
diena kovo. Kaip toji brangi 
szvente yra lietuviu krikszczio- 
niu kataliku numylėta ir szven- 
cziaina nuo to laiko iki dabar-t 
tiniu laiku, tai kiekvienam 
lietuviui gerai žinoma, 
szio menesio (kovo) 4-ta diena 
sziuoso 1922 metuose sueis pil
nai 438 metai kaip tas szventas 
jaunas Lietuvos Karalaitis mi
re, ir nukeliavo in savo amžina 
Tėvynė, teeziaus jisai dar neuž- 
mirszo nei savo žemiszkos tė
vynės nei savo broliu lietuviu. 
Jojo stebuklai ir sziandien pa- 
lieczia prie jo szaukianezius, 
jo pas Dievą užtarymo maldau- 
janezius lietuvius. O goru tė
vynainiu lietuviu szirdyso dar 
iklsziai dienai dega tikra mei
le del jo ir prisiriszimas. Ir ga
lima sakyti, kad toji meile ju
sli szirdyso niekad n'cužges.

tai

mes'

4 4

Nors

1.

tar-

J

randu

Turto verte jaigu ingyta

t><

1
I

?

kiekvieni} kūdiki sveiku ir tvirtu. r;
♦

t. k

EAGLE BRAND
( C0iVC£.V5£D MILK >

Motinos per tris gentkartes vartojo jf, jeigu jos ne
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kūdikis pada
rė greitų ir paste!>ėtina auginu} kaip lik tapo pradėtas 
maitini su EAGLE BRAND.

Iškirpkite ir pasiųskite s\ pagar
sinimą j The Borden <’o., New 
York ir gausite visus patarimus 
ir uurodynuis, kaip ii vartoti lie

tuviu kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių 

knygą.
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Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepojti $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

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

P. MIKO L AINI S,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

SPECIJALE KELIONE IN LIETUVA
I

Stebimos mes' sziandiena, 
kaip tas jaunas Karalaitis, ku
ris nebuvo nei kunigu, nei vie
nuoliu, nei kur dykynėje ba- 
daujaneziu (pūstelninku, bet 
buvo iszaugintas karaliszkuo- 
se rūmuose, buvo turtingu iv 
gyveno aplinkybėse kelianczio- 
s6 prie puikybes, galėjo vesti 
taip nužeminta, dora, skaistu 
ir szveutn gyvenimą i 
tokiu dideliu Szventu. Bęt at
minkime’, ktid pds Djęva vis-

Sumas gautas kaipo atljr- 
arba szeiinyniszkus

ir tapti jįįg yyal. 'jiįnsuHinc^ apru-

kas yra galima. Viėszp.ats Jė
zus pasakė mums “Ka tik pra-

Dangiszkp Tėvo,szysite mano < 
vardan manes, apturėsite. Mal- 
~ CĮ,».rSzv. 

prasze

ipstatymii
#■

daukite, o apturėsite.
Kūzimieras maldavo -
ir apturėjo. Jisai žinojo maldos
galybe, ja pliėinaudojo įV taip 
por ja tapo dideliu SzVentu.

‘ * r “ *' ■ ' ' I ' ■ > ■ ' "

i , 1 e1, 1 ,

t ‘ r ,-•*■•■, ,r. # i. ’ 'i',,."’
I '' lt* ' 4

Sekime ir mes jo gera, gra- 
f ' i • A . 'i • , t * > •» •Ji--  ■- -A. A. .. . .1 T • . .. t

gUis netik sziamo liglaikinia- 
jne gyvenime, bet ir aihžina- 
me, nuo amžių Dievo prireng
toje mums nepabaigtos laimes 
xrinfr\in Tlnntyii'ln i

zu pavyzdi,, o tapsime laimin-

i > /Z ’ ' 1

nu ar dęl šavo’tarny.stos arba ji* t ’ A ' 1 ’ 4 ’ ' ' A V . i « 1* 
vyno tarnystėj Suv. Vulstijosė 
lailje kares;

^Nereikia'’moltėtV taksits už 
užsi eni i ino ■ (bizn io ) i szla idos, 
kaiJcuriiioi hliosziinęzius, tak
sus, pwiMmejiimis, blogas ^ko- 
las (jhtgtt ’ kas nors' ten skolin
gas ir nemanai suMikyfi itžnui- 
kėjiima tu fiihig^,) vertos žudy-

tarnystes kito militąrej ar lai-

r

nuo amžių Dievo prireng-

vietojo — Danguje.

sus, pralaimėjimus, blogas ^ko- 

noinahai suldikyli džiūti-
• *. ' Vr /’ t ■ * 'V *į- 

ma, dovanai labdaringoms or
ganizacijoms, (nesuvirsz 15% 
grypo petooJneigu.)

1, Nėra jokiu paliuošavimu 
už gyvenimo arba szeimynisz-

, , ■ • <1 Į f

>
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nekliudami
1

4 ir 6 iii kambarį,

SU PALYDOVO
LAIVU ISZ NEW YORKO IKI KLAIPĖDOS <MEMEU0) 

21 Diena Kovo (March) 1922
Su keliaivais važiuoja Lietuvon -Jonas L. Petrauskas, . ' I

Lietuviu Industrijos Bendroves direktorius, bendroves 
reikalais. Visi, kurie važiuos ant szio specialiszko iszplau- 
kimo bus pilnai aprūpinti visoj kelione), nes
parvež in Lietuvos prieplauka—Klaipeda. ,, ,

Turime paemia geriausia laivo dali paėzianie viduryj 
laivo, kur visi musu keliaiviai bus vienoj laivo dąlyj po 2,

Šeimynoms ir draugams mielai sutei
kiame viena kambarį be jokiu extra mokėjimu.

11 ' • »_.... .. į įjsMauatieji keliauti in Lietuva su musu atstovu prade
kite rengtis isz anksto 
i' 1 ■ '• 1 i

Taigi, dabar yra geras laidąs persiusti pinigus in Lietuva 
ir depazituoti Lietuyos Bąnke. Del platesniu paaiszkiiųniu

’ ■'. f * . Ik i ' c - į ■ t H) " /

kreii)kit(;s ypatiszkai arba per, laiszka.
’ I / *!'

ir užsisakykite vietas ant laivo.
I 4 ’ *' „

u* i r

. 4 .4 M M*'*

Lietuviu Industrijos Bendrove
Main Ofisą: ;

55 W. Market St.
Wilkes-Barre, Pa.

i ' ! ; i
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T j. X.

Skyrius:
1501 N. Maia St.

Scranton, Pa.
J------------------------- .........■< .A*
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11 Valiutas Sitiego nuo Geležinkeliu. '
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Ant West u sniegine viesulą padaro daug blcdes del gele
žinkeliu, kurie turi sustot ėja.’Ant paveikslo matome kelioli
ka lokomotivu kurios stengėsi sniegą nuo 
Kaip kada net deszimts lokomotivu stūmė 
idant permuszt sniegini kaina.

sztangu nuvalyt.
sniegini pinga

I

SAULE

KUNIGIS.
Tamsi naktis, žmonija miegti, , 
Svietas ilsysi ramiai,
Lietus tik nepaliauja pliekti,
_ * - - .. .. V. i . ‘f ‘ J •

Ir purszkin Vėtromis žlomiai.
Tik vienas silpnas žiburėlis, 
Mikezioje, sztai tęn mioszidyj: 
Khs nors ton negule, ar kolos, 

’ Nes jau ir rytas netoli.
Girdot sztai žingsniai per purvyną, 
Žmogus atbėga, musza in durys, 
Jis garsai ir skubiai klabina 
Tenai, kur žiba žiburys,

.Jam atydaro da-jauna moteryszke, 
Už jos vaikucziai stovi du, 
Jie nusimyne ir iszbliszke, 
Aszaros byra jiems ant veidu.

Sztai ir atėjo musu kunigėlis 
O kaip gerai, kad paskubinai, 
Jame vos gyvasties szeszolis, 
Ir szauke kunigo labai!”

Pribuvo kunigas per lietu, 
Ir per rmgas žiauraus rudens, 
Jis bego idant suskubi galėtu, 
Tamsioi nakti atėjo viens.

Jis greitai prie ligonio žengia,

4 4

*

1

*

BALTRUVIENE.

Jau szirdeles bobos 
kvailiuoje,

Ir (lavenioje kaziruoje, 
Su vyrais ejniki trauke, 

Neapsileidže

ant (ikro

munszaine 
riau k t,

Vyrai tuom džiaugėsi, 
Kaip boba prie ejnikio glati- 

džosi,
Ba kaip iszejna, 

Tai da saviszkiui užpundina.
ncužfuii-
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KAS KERSZTO NESIBIJO. ga laike berną 
kerszto, norint 

Baltrus Zdyba nebuvo ponu ligonis.
galima suprasti 
*s skambėjimo.

prie

kaip lengvai 
isz jo pravard<

Bernavo sau

ir nesibijojo 
jo labai bijojo

Ant žiemos kur ejti su vaiku- 
cziais, jaigu iszvarys, — ežia 

kampas ir
jaigu iszvarys, - 

juucziu, j buvo nors drėgnaspily m , Į II HUI > UK'glKir* I

kas jam vienok nekliudė jausli 'slogas ant galvos!. .. 
i ’__ .. 1. .. t.. _ .___ . . ■ ... • • . •teip-pat, kaip jauezia ponai, o 
kada liga parbloszke nelaimin
goji, toji paezioj grinezioj, lai
rioj drauge su juo jo žmona irLzemi jaueziai.

Tai-gi po dvieju sanvaieziu 
gulėjimo atsikėlė Baltrus ir nu
ėjo in tvartu, kur stovėjo jo du

vaikai gyveno dar du bernai 
szeimynos gulėjo teip-pat kaip 
kuningaikszcziai i>ecziais že- 
mvn o auksztvn 
ir indubusia krutinę, kuri pasi- 
keldavo ir nusileisdavo, 
kalvo dumples, kada 
ranka pakelia jas prie dūmimo. 
Tik Zdyba nestenejo ir neval
iojo, nes turėjo tvirta prigimi
mą, nuo pirmos gyvavimo va
landos pripratusi prie kentėji
mu.

Gyvenimas nelepino jo, kaip 
buna su daugumu,

|M‘cziais 
iszdžiuvusia

ką i p 
st ipri

Pamate darbo dranga, lipš
nios akis raguotu 
sustojo ant jo su

sut vėriniu 
prieteliszkn 

iszvaizda, ilgai asztrus liežu- 
szaltas drėgnas

laug metu, vienok
mano ko>1 umerai geriausiai už vis myli

t M'j ‘
t * <

v ra

APTIEKORIUS SAKO:
Asz parduodu visokiu rusziu skirtingus 
dantn valytojas per daug metu, vienok

‘ ‘ (’olgates”.
J us i r 'put irsite, ka<l 

geriausias, nes jis 
dantis visai czystai.

(‘olgates
isz valo

Jaigu burdingieris 
dina, 

Tai iszvadina skatina, 
Sarmata padaro, 

Ir da nuo burdo pavaro. 
Taigi vaiku neapžiuri, 

Ba per kaziriavima laiko 
turi, 

Suniuria, maklakuoli, 
Ir apdaduoti.

Viena nukeliavo aid kriksz- 
fiiiu su savo vyru, 

Tai kaip ižgert* munszaines 
tuo pastyru

Tasai aszaruotas pakelia akis 
Ir kunigs veidą užsidengia, 
Ir gyliai atsidusta tylomis.
t Nes sunkiai parbloksztas ant lovos, 

.Jau paskutinioi valandoj, 
Bedieviu mirszta ten vadovas, 
Ir elydžiausias prie*szas jo.

Žmogus tas, kuliai sveikas buvo, 
Bedievis būdavo ir niekino visus, 
Nuo jo ir žmonėms ir Dievui kliuvo, 
Per ejles lygiai smeiždavo visus.

Tikyba mindžiojo po kojų,
Juokėsi isz szventu jausmu,
Dabar jis mirszta — priesz rytoju, 
Su Dievo susidurs teismu.

Nusistebėjo ir tikėti kunigas nenori, 
Savo akimis, argi tai eze tas, 
Kurio burnojimai nedori, 
Žmonių t vilkdavo minias?

“Gal atėjau ežia per kokia klaida?
Paklausė kunigas jojo sardoniai:
Juk tu gyvenimą palaida, 
Prieszais Dieva k(*il«lamas, vedei ?

Ligonis vos atgaudamas kvapu’,
Atsake jam vos girdėtu balsu tykiu: 
“Kunigėli, turbūt jau paskutini lapa, 
Savo nedoro gyvenimo baigiu. /■

Nedoros buvo mano praėjusios dienos, 
Pikti ir nedori jos puoszdavo darbai, 
Dabar jau reik užmerkt blakstienos, 
Ir man sunku ant szirdies, sunku labai.

Ir tu, kuri asz nepalioviau, ,
Vis šmeižti, kaip šmėkla baisi, 
Kurio asz darbus keikiau, grioviau, 
Dabar man reikalingas jau esi.

Kunigėli, ar pasigailėsi savo prieszo 
Tu, kurs nebvilti iszblaszkai 
Nerimastis ir baime mane jau pleszo 
Ir szauszias ant galvos plaukai. . .

Ramina kunigs taji nelaiminga
Karsztai meldžesi už jo klaidas, 
Mirsztanczio jau sanariai sustingo 
Ir akis styri in lubas.

Užmirszo kunigas jo szmeižta
Kada ji drapstydavo purvais, 
Kad terp žmonių vis kele maiszta 
Ir piktino juodais darbais.

Žmogaus duszia jam vien parupo,
.Ja nori isztraukt isz amžinos prapulties, 
Ir prie bedievio lovos suklupo
Ir gialbsti jo duszia valandoj mirties.

* * *
Tamsi naktis,’pasaulis da snaudžia

Vyras pirma parėjo,
Kada boba part\|o,

JT

IIP

tai jau 
pi lojo.

nemiegojo,

Prie vieno

BROLIU MEILE.

vo daugelis keleiviu.

liausią jau 
k ra szt as,

o-
A meri kos 

sma rk us

Isz Anglijos Amerikon plau
ke didelis laivas, kuriame bu- 

Po keliu 
dienu keliones, kiiomel nebe!

buvo
pakilo smarkus ve

jas netrukus gi pavirto in bai
sia audra. Laivas su keleiviais, 
ir plunksna nesziojamas jura, 
bangu daužomas, vėjo d raško
mas, r i 
n in i u.

ir paszek
\’ejas

nardo vande-

viii: isz viso tilpo in dvil 
szimts penkis; Valtis nugrirl 
do arti briaunų in vande! 
Daugiau jau nebetilpo, ir J 
klišieji turėjo nuskelti.

Bet sztai dar vąltyje atsil
do viena vietele jurininkai 8 
szauke kad t lipniais dar vienh 
jeigu rastųsi mažas.

Ant laivo stovėjo du vaio 
brolis ir sesuo. Jiedu liūdni 
žiurėjo, akimis lydėdami in 
danezius vai tin. Iszgirdus kf 
dar vieta yra ir reikalaujamu 
žo, abu vaiku tarytum pabuc 
ir puolė prie valties. •

— Leiskit mažesni, - ril 
tolėjo jurininkai; - mažiau be

nudrasko bures 
(žt'glius), nulaužė 
visas laivas 
braszkejo, szlai 
tvers ir 
pos....

Audra, 
jau antra

stiebus, ir 
audros daužoma 

r< >dos
in smulkitezius sidru- I

pavojaus.
siautė ?* *

J y neisz
e

Burdingieriai da
Kada boba parvežliojo,
Tuojaus bartis pradėjo, 

priszoko, muszt 
norėjo,

B(*t vyras nesidavinejo.
Boba su nagais prikibo,

Prie nekalto vaikino, 
Abudu puolė ant aslos, 

Net nuo peeziaus nuvrrte

via i laižė jo 
rankas.

Linksmi! — murmėjo bernas 
dedamas junga ant szemiu 
sprandu — 1m*1 asz silpnas, tu
riu pats dirbti, nedaug paskui 
jus pastumsiu arkla.

Insijunge jauezius ir iszva- 
žiavo in lauka.

Tašyk diena buvo giedri, 
bernas sustojo ant dirvos, nu- 

, Įkarsi žegnojo ir

rn buvo

* 1 peeziaus
blimla mėsos,

Boba baisei kliktelojo, 
Galva in paežiu sumusze

be paliovos, 
diena. - (h

Mergaite taip ir nutirpo' I 11 llUlHUVe J

alejo Imti < |)HVO dvejais metais už bro
pusiaudienis. Audra nors apti- vyresne ir truputi didesne.
lo, bet bangos vis dar buvo di-
deles. Laivas, vėjo ir bangu ne- * Duokit vaika, tas

1 1
F J

o •'

ypatingai | 
tu, kuriems neskirta ponais lik- su'ine kepure,
ti. Taigi ir dabar sirgo diena, j0 paskui arkla, bet kojos atsa-
dvi, tris, o vis 
norints žmona 
degtines su riebumais 
kilnaus

nebuvo geriau, Įkvdavo 
virdavo gerti 

to isz- 
gardumyno, kurio jam 

užvydejo draugi*
Bet dabar nieks 
P s 
pas

pa klusnumo,
verte kreivai kaip 
rint sziadien jau negero degti
nes su riebumais, nes tokio gar-

perziu 
kraujt's tekėjo.

Vyras bobos policmona pa- 
szauke,

Ir abudu in koza nutempė, 
Nežinau, ar provn jau buvo, 

Ar da a lydėjo.

- 5

Tik t- -/ 
visu laivu smar- 

not visas su- 
Mat

vagas 
girtas, no- * * *

gyvenantieji, durnyno gal sau pasiteikti tik 
jam i

ardu. Gert* iszkreipdamas lu-

seniai pa-

nebuvo ligonis

ir vartydamas 
žmona liepe, o nuo 
prato jos klausyti.

Ir kaijhgi

aki? nes

alejo neklausyti 
moteriszkes kuri už 1G rubliu
metines algos ir 
ežius ordinarijos

kar- 
iszlaik vdavo 

teip, 
nors

S7AWAS

ji stove ir keturis vaikus 
kad retai būdavo alkani, 
dar įerzinus jautėsi e*sa paso
tinti. Bet tai menkiausias daik
tas.

T ‘Teisybe ir tas, kad nors po
nas atpildą duodavo 
bet palikdavo nemaža 
vogimams, kaipdai yra po kai-

menka, 
proga

mus priymta, bet tuo palengvi
nimu nemokėjo naudoties Zdy- 
biene.

Marszkinius
tyje isz S ubą tos , su

kati ant 
sziaip teip laikydavosi, 
susi u vi nedavo isz visu

. o juk Zdyba jau pas
veiko, jaigu paskui arkla vaik- 
szcziojo net igi pietų.

Prakaitas bego nuo kaktos, 
marszkiniai ant jo buvo szlapi, 
o užvaizda didžiavosi:

Berną reikia ymti kersz- 
tu!. .. kaip iszgirdo, kad noriu 
ji iszvaryt, tuoj pasveiko jam 
bailiu* tai geriausias gydytojas 
pasekmingiauses vaistas. Sau
le nusileido, szami jaueziai ilsė
josi pas rinda tvarte ir atrajo
jo suėsta sziena. Arklei stovėjo 
pastoge*! tarp 
drėgnam kampe* bernu grin- 
rzios ant suolo gulėjo mirusio 
Baltinus Zdybos kūnas. Mirtis

kitu arkliu, o 
bernu H

nei jokio kerszto nebijojo.

FARMOS! — FARMOS!

y)

/

*

Viens tiktai szvieezia kambarėli,įe žiburys,
Ten kunigas dejuoja griaudžiai 
Ir už bedievi karsztai meldžias jis.
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KUR SUVAŽIUOS SVIESTAS SVARSTYTI APIE EKONOMTSZKA PADĖJIMĄ.
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skalbdavo nak- 
in Nedelia 

lopydavo juos teip, 
kupros 
rudine
pilsiu kad nuo vyro nenukris- , 
tu. Kaipgi tokios prietelkps 
neklausyti. Tik su ezebatais 

gudrumo, mote-

tokios
su 

pidrumo,
riszke nieko negalėjo padaryti, 
o jog tai buvo ruduo ir nuola- 
tai lijo, tai ant drėgnos 
vyrui pripuvo kojos, 
sunkdavo vandens in vielų per 
kiauru batu plyszius, o norint 
tuoj iszsiliedavo, bet jo ženklas 
jiasiliko aut menko kūno.

O menkas, menkas buvo tas 
Zdybos kūnas. Nuo kurio laiko 
liga kabinosi, prie jo ir laikėsi, 
kaip savojo. .Užvaizdai rodėsi

nežiūrint jos

žomos
nes persi

kad bernas apsimeta liga.
Tinginys!... rei kės 

nesza!
— Tinginys!... 

iszvaryt kur akys 
Dirbti nenori, bloga pavyzdi 
duoda kitiems; matydami* kad

ji

jam pasiseka, atsiguls ir kiti 
o kas bus tada su sėjimu.

Teip kalbėjo užvaizdu, o li-

Nekurios mergeles suvis, 
Tai kaip kvailos avis 

Jaigu isz juju juokėsi vyrai 
Tai jums už tai-gerai, 

Teip kaip Czikage nesenai 
Du koki kumelei, 

Vienas novos pirszly 
Kitas senas jaunikys.

Pas dora viena mergina nuėjo, 
Ir kalbeli ant

z s

7

a psi vedimo 
pradėjo,

Bet mergicai nepatiko.
Ir viskas ant nieko pasiliko, 

O kaip Dievas duos, 
Gal ir atejtejo apsipaeziuos

( Ba tankai ii
Buna ant tikro ir gerai.

vyrai n m* jo tik 
pažiūrėt,

Tai turėjo apie* apsivedima 
kalbėt,

O ne* dryso kitaip, 
Tai norint sziteip.

sziojamas, vis leke. 
kiu, lyg kas 
kiai kresteliu, 
braszkejo, tarsi sprogo, 
insibegejes laivas atsimusze iii 
uola ir užkliuvo. Nuo smar
kaus smūgio in kieta uola, tru
ko laivo dugnas ir vanduo di
dele srove prasimusze laivan. 
Veltui jurininkai stengėsi su
laikyti, vanduo 
mesi in lai va;
nors budu gelbeties, kad sykiu 
su laivu uenuskendus juros 
gelmese.

Iszplaukiant isz uosto prie 
laivo butą keletas valcziu (luo
tu), bet audra visus nudras
kius, ir jūron isznesziojus, tik 
viena valti tepaliko; toji viena 
valtis buvo

T u o ta rp u 
buvo per szimta; 
dalis tegalėjo tilpti in valti.

8U Ry- kai.

į

vis labyn se
rai kejo kokiu

zposai,

Mat tiedu

m

re

žesnis!... vėl riktelėjo jūrini

si pyle isz akucziu...

(

Už

Mergaite liūdnai, pažiureje 
in broli ir dideles aszaros pa‘I I

— Asz lieku... eik tu, Oriui 
te, suszuko tuomet mažas bro-I 
liukas, apsikabindamas sesutėj

— Ji tegul eina! - dar pa-. 
kartojo vaikas.

— Asz lieku... Sudiev Onug 
te kaip pargriszi namon, papa
sakok apie mane mamytei...

Mergaite nenorėdama pri- 
*me brolio aukojama malone.

valandėlės .valtis jau
liumpavosi juros bangose; ju
rininkai dirbo irklais isz viso 
vieko; gala nuvažiavus nuo 
laivo, szitai išžioto pradėjo 
grimsti vis smarkyn ir smar- 
kyn... sztai dar virszus matyti.^ 
sztai tik stiebai... dar valande- 

)... apsupo bangos ir palaido- 
Kas daryti ? reikėjo gelbėtos I jo ji amžinai juros gelmeje su 

nors tiems, kuriems buvo gali- likusiais keleiviais.
Teip brolis parode meile sa- 

, kad už ja pasiauko- 
skendo. . i

gala 
szitai

viltis.
vietine žustaneziu 

gi keleiviu 
vien kelinta

u 
i

Turiu daugybe 
listo, dideliu ir mažu New Jer
sey Valstijoje ne toli Newark 
N. J. ir New York. Žemes ly 
gios ir derlingos. Platesniu ži 
uiti klauskit laiszku, norėdami 
važiuot asz užmoku ti kieta 
tam kas pirks farma.

Mike Churinske, 
Box 46, Sand.vBrook, N. J

farmu ant

asz
(U!))

Ar norite darbo?

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laiko vaka- 
rais užsidirbtio gera uždarbe, 
galima padarite po doszimti jr 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru
už dykai bet pradekit iszvcrįti
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 mo
tu tai raszykitė del jums nau
dingu informacijų sziandion 
savo prigimtoj kalboj.

Katoiva Sales.Co.
Collegeville, Pa.
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Paveikslas parodo miestą. Genova, kuriamo praaidi? sviotiszktis apsvarstimas okono- 
miszko padėjimo, arba* kaip pa gory t tebyri gyvenimą žmonių. Ant tosios konferencijos kuri

P

jurininkai
ities valdyti, ir keliolika kolei-

ma. Nuleidus vandenini valti 
, inseelo keli jui’ininkai - vai-1 vo sesers

jo ir... nu

NAUJANYBE!
CONCERT< < I >

Ka tik aplaikrme nauja liausporta iaz lai ropos gerinusiu CONCERT ARMO-

PADIRBTA EUROPOJE 1 
ARMONIKA

NIKU padirbti Europoje. Tie Courerl A,rmoiilkal vardan 
yra žinomi kaipo geidausi ir trip pat kaip parodu 
graži, turi 19 klavisuu ir K basus, du i 
per lt coliu, turi drūta ii prtemna bal

l’IYOLP system o 
szis paveikslas, dideli Ir 

rrda, padirbti isz perlo. YYa 10% 
Tam kuris moka grajyt tai s Zita

prasidės 8 Morcziaus (Kovo) suvažiuos .delegatai isz viso svieto o ir bolszevikai 
pribus, kur tikysi aplaikyt paszialpa nuo sVioto. Geneva randasi ^zvaicarijoi.
Pi t ' i

♦ > ■

ant jojo

m 
įsa

"Concert Armonika” labai Jam patikH. 'l’as kurln neinokr. Rrajyt tąl lengvai 
gal iszmoktl, todėl privalo kožnam namo rastis. Vieton lazduoti pinigą už 
brangus Insl rumenlim, tai tnirzedlnkite juos ir nusipirkite sau agi "Concert 
Armonika” padirbta Europoje. Turėsite pilna uAganėdinima isz jos ir mlslyslt 
apie savo brangia 1ėvyn®T»r. kur atvykote. Kiti parduoda skI "Concęrt Artqo- 

už $20.00 ir daugiaus, bei kad norime idant kotnas jia turėtu tai IMjr- 
Pardavimas tik ant trumpo 

laiko kolei Ju turėsimo. Nelaukite bet trumpam laike gnl pabrangs taksą! ąnt 
r y ■ ;..........................
armonikų ir priaiusklte tik $1 su užsakymu 
per pacztu. Adresavokltė szlteip:
INTERNATIONAL EXPORT HOUSE, Dept. 118 B. P. O. Box 7|1, CHICAGO,

nikų
duosime tik po tai yra fabriko*} preke.
I'.......................... " ‘ ‘ ‘ ’

Europinu tavom ir todėl viskas bus brangiau.
o

Orderuolcltc nzlandicn itztta 
reszta užmokėsite k nd a gnualte
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APITAL STOCK 1125,000.00 
urplua Jr Profits $536,316.50

<ame antra procentą ant sudėtu 
Igu. Procentą prldedam prie jus 
igu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai- 
kt ar atneszat parodyt knygute 
HO. Mes norim kad Ir Jus turė- 
net reikalą su musu banka, nc- 
įsant ar mažas ar didelis.
Bankas adaras nuo 9 rvte Iki 3 'I, . M w
piet. Subatomis 9 ryte iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas 

t ~ ' t 
f”"" —------------------------
L W. TRASKAUSKAS 
B r

__ _ __ __ __ , _______________ i *

F. J. NOONAN, Vice-President. J
J. E. FERGUSON. Kaslerlus

PIRMUTINIS LIETI VISZ.KAS 
AB0R1VS MAHANOY CITY, PA.

Idoja kunus numirusiu.

I1, pasivažinėji
ire St.

Trinios Vietines'
sau vai te pripuola 

czvertis meto.
Mabanojui malszu, žmo

nelei dirba ir ne turi laiko ant 
paszelumo.

— Jeigu kas turi koki elek- 
trikiszka darba, pataisyti pro
sus, sviperius ir kitokius daig
ius atneszkite po No. 313 W. 
Mahanoy avė., o bus pataisyti 
kanuogeriausia.

— Apie devinta 
panedelio ryta
jas Burko garadžius 
Market ųlieziu per užsidegimą 
baczkos smalos. Bledes mažos.

Kun. Thiutienius Szena- 
dorije suriszo mazgu moterys
tes .Jurgi Kubilių isz Mahano-

jaus su pana Ona Bendoriute 
isz Szenadorio.

valAnda 
užsidegė liau

nu t A ir

I
i
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MAHANOV CITY, PA.
DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LA1VAKORCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU. 

233-235 W. CENTRE ST.
7 
✓

gaut

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK 
^*7 K.
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LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ.
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J( 

j nes ezionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tjk jsz New Yorko j r Bostono,, 
bet ir isz vjsu k j tu port 11. Pinigus siuneziarne su pilniau-

Bartaszius Agentūra,

* Mik.

r±5»*.
X 1 *-~_ r*'

I ,r.
k

siu gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursu in norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos JJkio* Banku. Kaune.
l’asportus ir kitus Dbkumentus su Notaro ir Lietuvos I 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakoreziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St.

Padarome

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes konlpaniju ir ant 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka 
Pnsportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainau ir siuneziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Liefuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai 
Kurie kreipia: i in mano agentūra būna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
tai privalote pasirūpinti apie kelione pr’iesz laika 
laike dar važiuoja in Europa.

agentu 
I Jotu va,

W. F. 
suraszo

Rynkieviczia. 
ingaliojimus,

gauna žinia isz/l Jefuvos apie priėmimu 
per. mane nusiusti in vsas dalis svieto.

New York, N. Y.
didelis skaitis žmonių 

pinigu ir laivakoreziu kurso ir
sziatnelies

Reikalaukite mano i 
visokiu patarimu per laiszka arba y į 1111 i : J n i '

■f Petras Bekeritf mirė nuo 
sužeidimu kokius aplnike suka
toje Bukmaiito kasiklosia, ku
riam eksplozije

Pasamdo j 
tomabUius del laidotuvių, krlksztl- . . ••L .... ............ .... . riani eksplozije

I rankas ir dvi aki
I re jo 
’ kiu. Apie pusantro meto adgal 
I pribuv 
1 Bukmaute 
1 balaucka.

Lr

/ "r 1 —

mo Ir 1.1.
Mahanoy City. Pa

II£ 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 i 
kites prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atsaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
srito adreso:

I JOSEPH G. BOGDEN,
Aiderman & Banker ]

4 S. Main St. DuBois, Pa.

I

(‘iue

29 metus

isztrauke abi 
s. Velionis tu- 
ir buvo jauni-

hX^XXXKSXXXXXXX%%^X%X%%%%XK’>*;XXNX\%X%%XX^XXXS5.VNN%X^%XN%XK%X%X%X%XXNKNX%%XV%%X%X'<;

SHENANDOAH, PA.
J

<» isz
g

Detroito. Paliko 
yminaiti .Jurgi Sa- 

Laidotuvems 
raborius

kurios atsibus 
liet u viszkoje bažnyczioje 
doje.

uzsi-
Sakalauckas, 

su pamaldoms 
sere-

Jeigu norite nirkti ge- 
cze veri kirs pigei, tai pasi-

— Negreitai užmirsz Al- 
fonsukas Sakalovas pamokini
mą, koki aplaike ana diena, jog 
savo gaspadori reiki' paguodo- 
ti ir pasielgti mandagei, jaigu 
esi užsitraukęs.

Alėjas namo mano, jog jisai 
yra gaspailorium namu, pradė
jo indijoniszka szoki,
gaspadoris Stanislovas Batoris 
užprotestavojo pries:: toki pa- 

ys 
žmogus, 

glebi kaip 
ant g 

mat vdama

o kada

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graboriui

9.

Laidoja numirėlius papai naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelblnlnke 
moters. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

Tvircžiausia Lietuviszka
BANKA

palaimimai.

v

I

Esla po
Didele kasei Ja sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
prletiura Valstijos, telp kad pini
gai BUdatl mano bankojė negali 
pražūti. Priima piningus saugiam 

Blunczlu piningus
1a Tiaaa dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
usykite apie kalnas o gausite 

• teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

kursą.

i/

Daktaras Juozes J. Austrą 
lietuvis

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

Telefonas Bell—359 R.
113 E. CoaJ St. Shenandoah

CHAS. S. PARMLEY
B«. ’ Estate Agent. — Notary Public.

J ...
Jeigu norite pirkti ar parduoti atubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Raudavojame namus, kolektavi nre 
randas Ir telp tol lauš.

. 238W.Centre St. MahanoyCity

kolektavi

OR. J. A. TANANEWIGZ
Gydytojas ir Chirurgas,

Gydo in vairias ligas vyru ir 
Duoda patarimusmoterų.

sveikatos dalykuose per 
lai hz ku s.

2020 137th Street, 
Tnri i ana. Rarhnr. Turi.

Adresas:

Minersville, Pa. — 
užklupo 
kur

Pnlieijc 
ant keliolika namu 

tikėjosi, surast samogon- 
kas. Kada inejo in viena narna, 
rado viena žmogų negyva, už- 
trucinta nuo gorimo munszai- 

Pavardes da nedažinota
mirusio.
uos.

RALTI JOb-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Neverk. N Y L?

E LIETUVXTIESI 
KELIONE

rus
naudokite, isz szioS progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa czeveriku tavo- 
ra, kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas Stankevi
czius, 305 W. Centre St. (t.f.)

7 S

Lietuviszki krutami paveikslai 
Rodis Lietuviu Teatro Ben

drove.

Lietuviu kalboje krutami pa
veikslai. Genovaitės Gyveni
mas, drama 5se dalyse. Gudrus 
Kvailys, 2ju aktu komedija; 
Nauji paveikslai isz Lietuvos, 
Rygos ir Sovietu Rusijos, Ze- 
maieziu Kalvarijos, 
armija Maskvoje,

Lietuviu
I užauga

2ju aktu

n
Trotskio 

Želigovskis 
paroda 

35c.
Vilniuje, 
National darže. ____ ______
Vaikams 15c. Norkeviczio Hali 
Kovo 6, 1922.

PASARGA.

Parapijonams Szv Juozapo 
Lietuviu Rymo-Kataliku Baž- 
nvežios, Mahanoy City, Pa.

Jusu atyda yra atkreipiama 
in Artikulą 5, skyriuj pirmam 
ir antram, tiesose ir regulaci- 
jose tos parapijos nutartos 11 
diena Birželio 1921 kurie yra 
sekanti:

ARTIKULAS 5. 
SĖDYNĖS.

1. l’ruscziai turės tiesa ran- 
sedimo

vietas bažnyczioje ir palaikyti 
sėdvnes arba 
tiems kurie

davoti sėdvnes arba

vietas 
užsimoka

<r 
r>

pa randavoli del pavapi-

parapijos

sediilio 
už j i as 

Nedeliomis laike dvieju Misziu 
iki 5 miliutas priesz Miszias.

2. Truscziai turės tiesa ir jie- 
a uždrausti visiems užimti sė

dynės 
jonu nurodytam paskirtam lai
ke ir turi pilna tiesa <lel iszpil- 
dima szi nutarimą.

Ant susirinkimo
laikyta 20 diena Vasario 1922 
truseziams buvo duota tiesa ir 
liepta jiems iszpildyti virsz mi
nėta nutarimą, ir pradedant 
Ned elioj 
jie pradės pildyti szi nutarimą 

sėdynės bažnyczioje 
bus užlaikytos tiems kurie yra 
už jias užsimokejn randa, kož- 
na Nedeldieni laike dvieju Mi
sziu, iki 5 miliutas priesz pra
dėjimu Misziu.

A. KLUCZINSKAS, 
Z. KARKAUSKAS, Sek.

PARSIDUODA KARVE.-

nuturima,
12 diena Kovo 1922

ir visos
j

Pres.

Parsiduoda jauna gera kar
ve. Atsiszaukite po No. 1118 
E. Centre St., Mahanoy City, /a

būdamas | • 
pa- ~

sielgima,. AI t’onsuk; 
drūto sudėjimo 
griebi* Stuninka in 
nieszka ir trenke 
Gaspadinvle, 
gyvenimo dranga pavojuje, pa
griebi' stora pagali ir teip ap
taise Alfonsą, jog iszrodo kaip 
sukapotas skilandis ir da likos 
uždarytas kozoje, kur mausto 
apie szio svieto “inarnastcs” 
ir prakeikta 
pastūmė ji prie tokio pasielgi
mo.

szio svieto
munsz.'  mo

rindu.
savo

kuri

t Nedėlioję mirė Jonas Ku- 
szi liekas (Cass i m i r) 
Juozo Margelio 
jaus.

UOSZV1S
isz Mahano-

zuit is,

t . —1

Glen Lyon, Pa. — II. Bizai- 
gyvenantis po No. 121 

Main uli. apie 11 valanda nak-
tije ėjo namo per tilta Nantiko, 
kad sztai isz nežinių užklupo 
ant jojo trys 
baisei sumusze 
me

kuriebanditai,
Bizaiti ir pae- 

nuo jo 600 doleriu. Bizaitis 
atėjo in Nantiko su reikalu ir 
ėjo pats vienas namo.

isz musu mažo būrelio 
ypatus:sekanczias

Great Neck, N. Y. — Nelaba 
mirtis in laika vieno menesio 
paėmė 
Lietuviu
Antanina Trajnaukiene (po tė
vais Kai rinte) 40 metu senumo 
paėjo isz Kauno, paliko 11 me
tu dukrele, teip pat josios vy
ras Juozas Trajnaukis, 55 me
tu, isz kaimo Vanarkes, Lazdi
jų parapijos, paliko 4 suims ir 
2 dukreles. Jonas Vasiliauckas, 
16 metu, isz Kauno gub., Ka- 

27 metu
Darszmisz- 

kiu miestelio, ir Antanina Lau- 
kinaicziiite 2 metu — viso pen
kios laidotuves.

X

žirni eras Kiszuuekas 
isz Vilniaus gub.,

Worcester, Mass. — Gal kas 
žinote seserį Margarictos Sa- 

Worcesteryj^ 8a-1 
gyvenusi ant 

savo farmukes netoli nuo Spen
cer, numirė Worcesterio ligon- 
butyje po ne egaliszkai opera
cijai. Ji paliko naszlaitemis dx/i 
mergaites: Margarieta penkiu 
metu ir Petrone keturiu metu. 
Daktaras Stanton sako, kad 
ji turi Ayorcesteryje seserį, bet 
niekas nežino kur ji gyvena.

vickienes 
viekiene naszle M*

Wilkes-Barre, Pa. — .Jonas
Juszinskas, 40 metu ir jojo sū
nūs Tamoszins, 20 metu ėjo isz 
namo Svojersville in darbu ge-

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pigei gera farma 

60 akieriu, 25 akieriu dirbamos 
žemes, 25 
nykios.
(Stati* Road.) Netoli mokslai- 
nes, miesto,

akipriu girios ir ga- 
valstijosPrie kelio

geležinkelio ir ba-

J Jr 1 į';

Antanas J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius ir 

Balsamuotojas.

Laidoja kunus numirėliu pagal 
naujausia mada. Pigi preke. 
Tcipgi pristato automobilius 

visokiems reikalams.
801 E. Pine St. Mahanoy City.

1

znyczios. G(*ra vieta laikyti ga-* 
žolina. Yra tai gera farma. 18 
tonu szieno, 5 karvei, 2 arkliai, 
45 visztos, 1 kiauleidvieju me
tu. Visi geri budinkai, viskas 
geram padėjimo. Viskas sykiu 
persiduos už $3,600. devyni 
s z i m t a i morgeczio.
verta $5,000. Priežastis parda
vimo kad neturiu gaspadines.

PARSIDUODA’ FARMA.

100 ak i ori u isz- 
rcszta girria.

už $3,600,
Szita farma

• 1 x t ♦vinto kad neturiu
Raszykite ant adreso:

S. R. Neuman,
R. !•'. D. No. 1, Woodstock? VT.

L

— Eisime Jonai iszsigerti 
po viena.

— Negabi dar iszeiti, matai 
mano motina dar negryžid nu
lipai ir man labai tas rupi. Mat 
ji jau ne jauna....

— Kaip tai ?....
nabage jau baigė 
szi-ryta kaip sep- 

ir dar

Jonai

— Na-gi 
90 metus ir 
tinios iszejo in darba 
nesugryžio!.,.

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

Mrs. Marv Gelgot
R, F. 1). Sugar Loaf, Pa. 

(M. 31)

ANT PARDAVIMO.

150 aktorių, 90 
iszdirbtos žemes, 60

Farma turi 
akieriu 
akieriu girios. Labai geroj vie
toj tik viena mileznuo Tama
qua, Pa. Na,nas turi 8 ruimus 
ir didelis tvartas, 
vanduo, 
džiu.

Bėgantis
Visokiu vaisingu me- 

(m.10) 
A. L. Hadosty Jr.

130 E. Broad St. 9 

Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Szeszi, 5 ruimu namai, po 
$2000 už viena. Pn.sc gali pasi-

5 ruimu

likti ant morgeczio. Du, 6 rui
mu narnai po $3000 už viena, 
puse gali pasilikti ant morge
czio. Keturi, 12 ruimu namai 
namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Goyne,
227 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

NARD-ANCu

(Ap.l)

imi n imli iiiiiiiiiiiii iihhiiih

UŽNlsukyklto vieta 
dabar jusu mieste 

esanti agento.
miifiimmiiimmimimiiiii
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Grąžei apsiciiianin 
su keleiviais. I

Paprastas Lietu
viszkas Valgis. 
, lUIHII III Uiti III IIIIIIIJIIII III

YPATISZKAI VEDAMA EKSKURCIJA ANT GREICZIAUSIO 
MODERNTSZKO LAIVO PER SOUTHAMPTONA.

Laivas AQUIUANIA 21 Kovo.
Atvykus in Southampton keleiviai bus persodinti ant kilo Cunard laivd 
ir tuoj plauks tiesini in Klaipėda—Meinel, kuri pasieks in 9 dienas. Kelei
viams treczięs kjasos 1)118 duodama kambariai del 2, 4, G žmonių. Szei- 
mynoms atskiri kambariai. Ekskursija veda Cunard valdininkas, kuris 
PQsiruphis "jilsu bagažu, pasportais ir kitais reikalais, dykai. Vokiecziu 
vizos nereikės. Nupigintos prekes:
IN PILAT A $103.50. 1N KAUNA $107.50. Antra klnsa $155. Taksu $5, 

KITI LAIVAI
, Per HambUrga: 

SAKOMA 7 KOVO*; 18 BALAN. ' 
C0R0N1A 8 BALAN. 13 GEGUŽ,

Preke Kabinete ,$130. . 
Treczia klasji $103.50.Treczia kiasn $103.50, 
Kares Takso $5 Rxtr&

VYRU 
LIGOS

ležinkeliu. Sūnūs1 ka toki už- 
mirszo ir sūgryžo namo, o kada 
atėjo ant tosios vietos kur pa
liko tęva, rado ji sumalta kaip
L _ n ______a il_f »

4

Antra klasn $155. 
1ZSPLAUKS:

Per Southampton, Liverpool 
ir Glasgow

CASSANDRA isz Portland 30 Kovo 
. 22 VASARIO 
J . 4 KOVO

SCYTHIA ... 
ALGERIA . . . 
J’er Anglin In Llepoju $110. Tax $5

1 M \X **■ . 'U *. / I ?

Daktarau KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburg e. Jisai mokinosi Varszavoje,' studijavo beglje 
12 metus invalrlas ligas vyru |r moterų, todėl jas nuodug
niai pažinota. Gydo užslnuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejimus, ligas tinimo, Invalrlas ligas 
paeinanczlas nuo neozystumo kraujo. Atsiszaukite ypa
tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba nusisu

kai Ir Lenklszkai. Ofišos valandos nuo 9 ryte lig 5.vakare 
Nodellomis 9 Iki 2 popiet.

't____ _ _ 1 ... . ..
Nodellomis 9 iki 2 popiet.

;. Dr. KOLER, 638 Penn Avs. Pittsburgh, Pu.
? ♦ 1----- -- ------ -— m

•1

PETŽ 1fl^mdup.gz\1pTliAą 
/• ARDA LIEPOJĄ 
h / Lietuviai važuojant in Piliava 

aplenkia lenku juosta (karidoraj 
Visa treezia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 loxru., 

iszplauks 8 Kovo 
iszplauks 22 Kovo

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

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

JZ
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> >
“ESTONIA 
“LITUANIA

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar 

---------------- j --f 

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in
Turime dar didesni ir geresni

pasirinkimą negu kitados.
Musu spceialiszkas PERT
GLOBE peczius, viduris 18 

coliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

rudeni.

$77A°» «v

puikei cnamelavotas

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis epame** 

t lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didelė 
ugnine vieta. Labai tini

i karnas peezius del dide- 
lios sziminos. Dar syki
sakome; pirkite pecziu 
dabar.

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

> Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke

Į Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
c procentą ant sudėtu piningu.
| Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltai
> kada perkate namus.
Į Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
j lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti/
Į Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieodai Ir 
| pažinstami. - *!«
[ Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs 
C cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
C namus. ito-uy
r Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Į Yra tai juso Banka.
Į Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo 
[ piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Bsita

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

MAHANOY CITY, FA,
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, VicoPrea. ' D. F. Guinan, Trata.

A. Danisewica M. Ghrula
T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pr«u
J. H. Garrahan, Attorney XV.F. Bynkewics 

P. 0. Fenton

K

*».




