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ISZ AMERIKOS
Palicije užklupo ant strai- 

kieriu.
Brownsville, Pa. — Artimam 
miestelije Masontown, l__

straikieriu turėjo paroda. Szc- 
rifas pavieto iždave 
idant dvdeles

8000 y

Kendes padirbtos isz kaktuso.
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Sukapojo tris vaikus ir pats 
nusižudė.

Charlotte

.       I         ... ... -    

Isz Lietuvos
34 METAS

F

jos pabėgo ko 
o jie rado su- 

mergaite, Darata 
7 m. senumo, kurios

San Antonio, Tex 
būdas dirbimo kendžiu (sal
dumynu) yra isz kaktuso, ku
ris perejna per daugeli ranku, 
pakol yra 
Tekšnosią
kaktuso, kuris Iv 
rijo jokios verties. Paveikslas 
persiūto malant taja auguole 

perdirbimą josios ant
kendžiu.

— ♦Jomis 
Helms, fermeris, 40 motu senu
mo, sukapojo kirviu tris savo 
vaikus po tam pats sau pasida
ro gala per nusiszovima. Apie 
žudinsta pranesze jojo 13 metu 

kuri a t <‘jo namo isz

9

ukaza 
mynes žmonių 

nesikuopintu ant ulieziu laike 
bedarbes, bot straikieriai ne
klausė tojo ukazo, padarydami 
paroda. In miesteli pribuvo 
steitine palicije, kuri iszvaike 
ejnanczius, su taja pasekmių, 
jog apie keturesdeszimts strai
kieriu nuėjo namon su apdau
žytais pakauszeis.
Žveriszkas pasikėsinimas ant 

mergaites.
Scranton, Pa. — Ana vakaru 

apie 8 vai. ant gatves pasigir
do mažos mergaites riksmas. 
Bėgdami žmones in ta vieta pa 
mato, kad nuo 
kis tai vyras, 
glamžyta 
Morgan,
levai gyvena ant 804 Harrison 

Ji pasakojo, ėjusi krau 
tuven ko ten mamai parnosz- 
ti, tuomtarpu kokis vyras ja 
susitiko ir insitraukes in aliu 
ke tarpe Gibson St. ir Schultz 
court, pradėjo ja draskyti, su 
tikslu kriminaliszko darbo. Po 
licija ir žmones suskubo to žvė
ries jeszkoti, bet nepasiseko 
surasti. Mergaite nieko apie j; 
daugiau negali pasakyti, kaip 
tik ta, kad vilkėjęs piku over 
koeziu.

Sąnarys soviatu nužudintas.
Erie, Pa. — Hormonas Mar 

tins, 
rius ezionaitines kuopos

Draugai Soviatines Rosijos” 
likos surastas nužudytas 
kromelije ant West Side, 
kauszis buvo sutoszkvtas kir 
viii. Visi rakandai likos iszme 
tyti po kambari, matyt žudy
tojas jeszkojo pinigu, nes pas 
kalai ėjo, buk Martins turi su 
czedvta nemaža turteli.

Ugnis padare bledes ant 
$120,000.

Bentleyville, Pa. 
kuri prasidėjo anksti ryta, pa
dare bledes ant 120 tukstan- 
cziu doleriu, sunaikindama ke
liolika bizniavo vietų vidur- 
miesti miestelije terp Bentley- 
villes ir Ellsworth. Kada Bent
ley vi lies ugnagesiai buvo isz- 
važiave in pagialba, mieste 
kylo ugnis padarydama bledes 
ant penkių tukstaneziu dole
riu.
Prisipažino prie nužudinimo 

savo tėvo.
Meriden, Conn, 

szimts metu senumo Lottie 
Maxwell, likos aresztavota už 
nužudinima savo tėvo, prie ko 
pati prisipažino.

Badai tėvas pamote motyna 
iszvažiuodamas su jaunesniu 
dukteria, kur ji duktė surado 
gyvenant su jaunesniu seseria 
kaipo vyras su paezia, o nega
lėdama nukensti tosios sarma
tos, tęva nužudė.
Butu pakoria žmogiszka žveri.

Girardville, Pa. — Antanas 
gyvenantis ant 44

Avė.

4 t

40 metu senumo, kasije 
ezi onai tines s.

savo 
Pa

— Ugnis,

Dvide-

tinkamas valgyti, 
randasi daugybe 

g sziolei netu-

priesz

paslėps dovinis 
sonuosia sku- 

vagis juju nesu-

paslėpė pinigus 
geleži n ia 
jog vagiems

kasa,

Paslėpė $900 skuduriuosia, bet 
vagis atrado.

Brooklyn, N. Y. — Manyda
mas, jeigu
szimtus doleriu 
d u ruoš i a, tai 
ras. Szmulius Harovicz, locni- 
ninkas krutamuju paveikslu, 

ir numėtė po 
manydamas,

nesisapnuos, jog 
pinigai randasi skuduriuosia. 
Bet vagis, žino būda nekuriu 
žmonių geriau, ne kaip jie pa
lis, ir žino kur žmonis pinigus 
laiko. Ant rytojaus kada Szmu
lius atėjo 
szuko
o drauge ir 20 doleriu

tai šuin teatreli,
aj vaj!” Pinigai dingo, 

isz ka
sos. Vagys iszczystino viską.
Kompanijos nepasiduos uni

joms.
Pa.

ISZ VISU SZAL1ULENKIJOS “BALTNAMIS” WARSZAVE.

U
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20,284 indusai žuvo nuo kirmė
lių ir žvėrių.

London. — Angliszka valdžo 
metiniam raporte paduoda buk 
1921 mete, kirmėlės

<

di’askanti
Kirmel(»s inkando 61,373 žrno- 

rigrisai suede

Gražus pavyzdžiai.
Sintautai (Szakiu apskr.) — 

Sintautiecziai su dideliu noru 
laukia grižtanczju isz Ameri
kos lietuviu, tikėdamiesi para- 

'mos savo nuvargusiu tėvynei, 
i apsirinka, 
vienas sugi i- 
lietuvis nu

pirko žydelio sahkrova, kurio
je buvo visokiu i‘eikalingu daik 
tu, bet buvo po truputi parda
vinėjama 
labai 
kad bus 
kuri padės mažinti musu 
gus, nes nereiks, važinėti

dukrele, 
mokslaines surasdama lavomis1 L '< kartais latyai

9

s
k u kilioje.

Atgijo po “mireziai.
Now York. — Petras G urn i k 

czistytojas langu, iszpuolo isz 
penkto laipsnio ant automobi- 
liaus virszaiis, o kada prie jojo 
pribėgo palicijantas ir pribuvo 
ligonbiites automobilius, dak
tarai nutarė, 

4 4

9 1

1

jog Petras v ra 
ded.isztikruju “ded.” Nuvožė la

vona. in miestiszka lavonvczia 
ir ketino už keliu valandų pa
rengti numirėli ant palaidoji
mo. Bet Petrui ne 
būti palaidotu, 
nas

nesisapnavo 
’Paine ‘ ‘ lavo- 

” su žiovavo, iszsitiese 
nulipo nuo stalo ant kurio 
Įėjo.
minti lavona, 
kampus isz baimes.
iszsilaužo tiktai koja ir likos 
nusiunstas in ligonbuti.

sužioravo,
fame

ir 
gu- 

Daktarai paregeja iszej- 
net pasislėpė in 

I ’ūkiamas

Bandė iszžudyti visa szeimyna.
Concordia, Kans. — Norė

damas apsaugoti szeimyna nuo 
mirties, 18 metu senumo Teo
doras Tremblay krvto auka 
piktadariu. Kokie tai nežino
mi bandytai užklupo ant gyve
nimo tėvo tyksle apipleszime, 
bet Teodoras suriko, jog kokie 
tai banditai insilauže in tvar
tą. Teodoras nubėgo in tvartu 
pažiūrėti kas tonais, bet kryto 
negyvu nuo ypo nuo geležines 
sztangos. Bandytai uždege 
tvartu ir bego in grinezia, kur 
pasitiko tęva ir tris jaunesnius 
sūnūs. Banditai visus sužeido. 
Kaimynai matydami deganti 
tvartu subėgo isz visu aplinki- 

užgesindami liepsna ir
isztrauke kone suaugi i jusi ku
na vaiko. Tęva ir kitus vaikus 
rado gulinezius ant grindų su 
žaiduleis, bet visi 
Banditai 
ežiu žmonių ir neturėjo laiko 
apipleszt narna.

niu

'Trip, szia vasara 
žes isz Am(*riko

ir degtino, 
džiaugėsi 

insteigta

Žmones 
1 ikodamiesi, 

sankrova, 
var

iunes nereiks
Szakius arba Naumiesti. O ežia 
naujas savininkas sankrova 
tuojaus panaikino, o jos vieto
je padare tikra smukle. Kitas, 
jau truputi seniau parvažiavęs 
užėmė kita minui ir teip-gi pa
verti* in smukle

Rado seneves pinigu.
Kovarske, Ukmergės apskri- 

tijo, kaimiete S. Baraliene sta
tydama klojima rado 1’9 si
dabrinius s(*noves pinigus. Pi
nigai buvo maiszyti, invairiii 
valstybių: senovės Lietuvos, 
Rosijos, Rygos ir kitu szaliu, ir 
muszti daugiause 
szimtmetyje. Baraliene
vusi tuos pinigus Lietuvos val
džiai, nes to reikalauja insta- 
tymai, o valdžia davusi jai už 
tai 1,000 auksinu atlyginimo.

16-tame 
at ida-

Allison, Pa. — Anglines 
kompanijos Connellsvilles ap
linkinėje sako, buk pirma duos 
savo kasikloms supūti ne kaip 
pasiduoti anglekasiu unijai. 
Unijos nevaldys tuju kasikiu 
ir nesutvers jokios organizaci
jos czionais. Toliams tiejei loc- 
nininkai sako: 
sanvaieziu, 
turės k a valgyti 
jog galės sugryžti
Allisono kasiklos No. 1 ir 2, 
kurios nedirbo per sanvaite o 
500 anglekasiu randasi be dar
bo, pradėjo jau jausti bedarbe 
ir nekurie geidže sugryžti prie 
darbo. Devinesdeszimtas pro
centas darbininku neprigulin- 
cziu prie unijos yra pasirengia 
sugryžti prie darbo.”

Kompanijos butu padare su
tarto su
Pittsburginei locnininkai ka
sikiu ne nori ne klausyti apie 
sutaiką, todėl ir kiti da vilki
na su padariniu sutaikos.
Baisi viesulą padare daug ble

des. 19 užmuszti.
Dallas, Tex. — Devyniolika 

žmonių likos užmusztais, daug 
sužeista, o bledes paneszta ant 
milijonu doleriu, kada baisi 
viesulą prapute per West Tek
sas, North Teksas ir vidurine 
Oklahoma. Szturmas nutrauko 
visus telegrafus ir telefonus, 
daug namu sugriuvo. Gyvuliu

l 4 I)a už dvieju 
o darbininkai no 

ir džiaugsis, 
prie darbo.

anglekaseis, bet keli

Bonafia,
Railroad uliczios, norėjo suža
dėti asztuoniu metu mergaite, 
kuria užklupo artimoje josios 
namo. Zine pasklydo apie tai 
kaip žaibas, Myne žmonių ap
siginklavo in kirvius, ginklus
ir kuolus sujeszkojo rakali ir daug užmuszta, o sužeistus tu- 
butji nužudė ar pakorė, bet pa- rojo damuszt. Buvo Ui vienas 
liciie atėjo in laika ir paėmė ji isz dydžiausiu szturmu nuo ne-isz dydžiausiu szturmu nuo ne-

pasveiks.
persigando atbėgan- 

žmoniu

Ežero na i.

Pleszikai
ne-

Pleszikai.
Paskutiniu lai

ku žmones bijo važiuoti in Eže
rėlius, nes dažnai, net ir dienos 
metu, užpuola pleszikai. Nescs 
nai užpuolė kunigą, kuris va
žiavo nuo ligonio isz DegucziU 
in Ežerenus. Gerai, kad turėjo 
kuo atsiginti, tai iszliko gyvas. 
Antra karta užpuolė Salaku 
virszaiti, kuris veže pinigus isz 
Ežmvnu, Virszaitis liko gyvas, 
tik 1 milicininką piktadaris 
nuszove, nes pastarasis pfrsi- 
prieszino. Stebėtina, nes tai at
sitiko dienos metu,
daugiausia svetimtaucziai, 
senai griže isz Rosi jos.

Kalėjimuose marina.
Szaulei. — Kalėjimo paso-l 

dintas intariainas del “bolsze- 
pasimire Adomas Va

inotu amžiaus, kilęs 
isz Jurgiu, Utenos valscziaus. 
Teip-gi pasimirė Szauliu kalė
jimo Zybertas isz Kurszenu ir 
Abukeviczius. Tai yra aukos 
ne maskolių caro, ne vokiecziu 
kaizerio, bet Lietuvos valdyto
ju krikszczioniu demokratu.

Caro žandaru takais.
Pumpėnai. — Pas darbinin

ku J. Marei n kev i ežiu padare 
krata, bet nieko nerado iszsi- 
neszdino. Antrąsyk atėjės žval
gybininkas inkiszo in sziaudus 
pora “nelagaliszku” knygeliu 
(tam yra liudininkai) ir nova 

I atradę nelegaline literatūra su
ome, inkiszo in kalėjimą ir su- 
muszo; nugabeno in Paneveži 
ir ten vėl sumusze, paskui at- 

gu daejo lyg tam laipsniui, jogpa^pn^. *n ^nuVa wuszc 
jau ne turi jokios verties. Rug- ............
pjuczio men. pereitais metais 
valdžia iszleido 700,000,000,000 
rub., Spalyj 2,000,000,000,000, 
Gruodyj 7,700,000,000 r., Sau- 
syj szimet 12,000,000,000,000, 
Vasaryj arti W,000,000,000,000 
o Kovo m daugiau kaip 23,000- 
000,000,000 r. Kainos kilo kas 
menesi, mažėjant vertybei val
džios pinigu. Kovo men. laida,

Generolas Semenovas aresz- 
tavotas New Yorke.

New York. — Vos generolas 
Semenovas iszlipo isz laivo, li
kos aresztavotas ant skundo 
inneszto per American Trading 
kompanije kuri užmetineja, 
buk Semenovo kazokai užklu
po ant tosios kompanijos ma
gazinu Siberijoi 1918 mete ir 
apipleszo viską, padarydami 
bledes ant $475,000. Semeno
vo prieteliai užstate už ji kau- 
cije.

23,000,000,000,000 bolszevi- 
kiszku rubliu.

Moskva. — Iždininkas Soko- 
likovas savo raporte skelbė se
kanti pinigiszka padėjimą bol- 
szevikiszkoje Rosijoi:

I szl e i d i mas popie r i n i u pini-

vizmo 
laika,
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Paveikslas parodo “Baltnami” Warszave, Lenkijoj, ku

riame gyvena generolas Pilsudskis. Prie namo stovi ginkluo
tas sargas diena ir nakti, nes redikalai kerszina nužudinimu 
Pilsudskio.

Balinami

kus pinigus savai? 
te yra labai daug vokiszku pi
nigu apie keturi 
auksinu. Dėlto valdžia 
yra susirūpinusi tuo, kad vo- 

iszpirkdami esamus 
nepadaryt u 
Tuo tikslu, 

sziomis dienomis Kaune prasi
dėjo derybos su vokiecziais. I)e 
rybose dalyvauja rimeziausi 
vokiecziu pinigu žinovai. Svar
biausieji
yra szie: l)karo nuostoliu at
lyginimas ir 2) vokiecziu pini
gu likvidavimas.

I

irha suode
užmusze 

20,284 indiecziu, o 
žvėris suode 3,339.

ms. Tigrisai suode 1507, leo
pardai 560, vilkai 522, krokodi
lui 204, meszkos 118, sloniąi 77, 
h venose 27 ir 256 žuvo nuo ki
tokiu žvėrių.

Parižius.

is. ,\iu u i i '' lsz Lictuviszku Kaimelio

Aeroplanai susimusze ore; 6 
užmuszti.

Du pasažierinei 
aeroplanai, vienas frunciszkas
o kitas angliszkas, susimusze 
ore laike miglu artimoje Thi- 
enlloy. Keturi pasažieriai ir 
abudu areonatai likos užmusz
ti. Arooplanai užtemino vienas 
kita per vėlai ir negalėjo iszsi- 
saugot
vienas in kita užsidegdami ir 
nukrvto su dvdeliu smarkumu 
ant žemes.

nelaimes trenkdami

M

milijardai 
labai ISZ SHENANDOAH, PA.

kiecziai
Lietuvoje* pinigus 
krasztu nuostoliu.

dervbu klausymai

r u likvidavimas.

Alkogoline “kultūra” platinas
Vilnius. — Laikraszcziai 

pranesza, kad dabar esą in
steigta Ui degtinei dirbti fabri
ku. Kaune su kitais Lietuvos 
mieseziukais, nors dar nesus
kaityta ir nepaskelbta, bot teip 
pat bus apie pora desetku deg
tines fabriku. O Kovo 10 diena 
pradėjo ejti byv. kuningaiksz- 
czio Vasilcziko bravoras Jur
barke, kuris skelbiasi intaisy- 
tas “paskutines technikos dė
sniais.” Iszpradžios dirba “vi
su rusziu alų,” bet neužilgo ža
da dirbti, kaip girdėti, ir

— .Juozas Valukonis, far
mer! s isz Ringtono jeszkojo 
per visa sanvaite dingusio sa
vo berno ir ant galo užtiko ji 
negyva ant szieno tvarte. Kū
nas jau pradėjo puti. Velionio 
pravarde buvo nežinoma, turė
jo apie 45 metus ir svėrė apie 
170 svaru. Valukonis priėmė ji 
prie darbo apie dvi sanvaites 
adgal. Kūnas likos palaidotas 
ant vargszu kapiniu Schulkill 
Haven.

— Gal da ne visi žino, jog 
Kazuno aptieka likos perkelta 
in locna narna 38 S. Main uli- 
czios.
te.

gyvenanezio Blatze, Ben- 
gavo tikejimiszka svai-

Iszpradžios dirba

noma, aludariai savo 
Ii”

“vi
su rusziu degtine”... Na, ži- 

‘ ‘ tavore- 
stengsis kuoplacziau isz- 

platinti. Iszsyk Kaune dvi to
alaus gavimo instaigas instei- 
ge — M. .Frenkelis ir J. Milis. 
Žinoma, Kaunas dabar visas 
Lietuvos centras, tai in Kauna. 
Nemunėlio vandenėliu plauks 
srove (laiveliai,) o isz Kauno 
jau in visa Lietuva mažomis 
srovelėmis. ..

Užejkitc o persitikrinsi-

Ii ■ —H

Boston, Mass. — Dirbtuvėje 
Perry, Buxton Dvane Co., 216 
W. First St., So. Bostone, prie 
darbo tapo rnirtinai sužeistas 
lietuvis Petras Kaminskas, ku
ris mirė 24 d. Kovo Carney li- 

I gonbuteje. Jis buvo apie 30 ar 
35 metu amžiaus, truputi raup
lėtas, szviesiu 
buvo szukuojami augsztyn. Ve
lionis gyveno po numeriu. 71 
Bolton St., So. Boston, vienok 
jokiu giminiu czionai neturi. 
Sakoma, kad jss pirmiau gyve
no Lawrence, Mass., bet ir te
nai jo giminiu surasti negalėjo
me. Jajgu kur nors randasi Pe
tro Kaminsko giminiu, lai tuo
jaus atsiszaukia 
Akunevicziu
So. Boston, Mass. Telefonas So 
Boston 381.

plauku, kurie

pas Petra J.*
258 Broadway,

Paszto “cenzoriai.
Kaunas. — Paszto visi užsi-

9 9

Chicago. — Joseph Giza, 45

Kaunas. — Paszto visi užsie
niniai laiszkai cenzūruojami ir

Sukrovė lauža, užlipo ant jojo 
ir sudege ant smert.

Draga. — Pati ūkininko To
mo, 
mojo,
guli skaitydama biblije .ir nuo 
kokio tai laiko vyras užtemino 
savo moterei dydeliu permaina 
Motore buvo tosios nuomones, 
jog turi save pasiaukaut ant 
garbes Dievo. Motere ana ryta 
nuėjo prie kryžiaus kuris sto
vėjo prie kelio, sunesze sausu 
szaku, malku ir szaudu, apliejo 
viską petrolium ir užlipo ant 
laužo sudegdama pusiau ant 
anglių. Nekarta sakydama sa
vo szeimynai, buk Dievas ir Jo
jo Motyna geidže josios pasi- 
aukavimo, nes yra kankytoja 
ir turi pagal Dievo norą savo 
namiszkius apleisti.

Uaigu kas nesupranta bibli
jos, lai veluk kad josios neskai
dytu, nes mažo mokslo ir silpno 
proto žmonis, visai kitaip sau 
įerstato raszta szventa ne kaip 
jojo intalpa parodo.

cerkvių

Bolszevikai surenka daugybe 
turto apipleszdami cerkves 

ir bažnyczias.

Moskva. — Apipleszimat 
ir bažnycziu. Rosijoi ,

ejna pilnu begiu, bet neapsiej- 
na ir be praliejimo kraujo kur 
tik toji plesziku gauja užejna. 
Isz deszimts gubernijų, kur jau 
apipleszimai atsibuvo, iszga- 
benta 70 svaru aukso ir 17,820

metu amžiaus 853 W. 50 gat. «var« sidabro. Viskas bus per-
pasikore vakar

operuojami. Tam sėdi pasam
dytas visas sztabas gerai ap
mokamu žmonių, vyru ir mo
terų, ir užsieninius, o jaigu at
spėja, ir vietinius laiszkus at- 
pleszinoja ir žiuri, uosto, klau
so ir czilipinėja — cenziTnioja 
—- operuoja — nuo kramolos 
apsisaugojimui. M

• West Chicago 
Ave., policijos nuovadas kale- s
jime. Jis buvo intartas nužudy
me Andrew Gazdžiock’io pe
reita szesztadieni munszaina 
begeriant.

— Juozo Vasiulio arklys 
įszgelbejo nuo mirties Ona

■ ;įi||

■

.h

Kovo 9 d. M. Vohnero vardii 
gauta apdraustas laiszkas isz 
Londono; jis lauke 100 anglu 
svaru sterlingu. Bet kaip nusi
stebėjo atpleszes laiszka, ku- 

Vasario men. 3 diena Užugirio|r*am.e Plikyta? kad 100 svaru 

motina sulaukusi 112 metulpz<J^^uj ^ru^szma
y! I {

ir vis liepe “prisipažint.”
Ilgas amžius.

Leliūnai (Utenos apskr.) —

czekiai siuncziami.kaszarkoj pitsimire plento sar
go i „__ _ _____ _
amžiaus,
Del nauju pinigu invedimo.
Kaunas. — Musu krasztaslsinu. Ne dyvai, kad kuriam

ir paskelbė’ laikraszcziuose. — 
Tai ne juokai — 100 anglu sva
ru bus suvirsz apie 100,000 auk

del Vokiecziu markes puolimo [nors paszto cenzoreliui tokius

įszgelbejo nuo
Janusbaniene, jos vyra ir au
nu, 3213 Wallace gat. Ark
lys žvengdamas prikėlė Juozą 
Vasiuli, jis atsikėlęs užuodė 
gaza ir tuojaus pasiskubino

lieta ant pinigu kurie ejs ant 
suszelpimo ižbadejusiu (!) Ro-» • • •
Sljoi.

Gubernijoi Viatka, kur ran
dasi t r Heka cerkvių, iszneszta 
4,500 karatu deimantu ir ko- 
nia deszimts svaru perlu ir ki
tokiu brangiu akmenų. f

Centraliszkas komitetas ko
munistu partijos Moskvoje,įpa-
liepe visiems komunistams gftt*

v • i i i • ■ ' ■ • * ta » 1 . i • i

valei atyduoti savo auksa, si
dabrą ir žemeziugus. Tarpini- 
mas aukso ir sidabro atsibuna 
akyveizdoje biskupo Antonino. 

sas namas buvo pilnas gazo. Soviatu komitetas jau paauka
vo milijoną rubliu aukse ant 
nupirkimo miltu. i

Kur tik plesziku komitetas 
atejna apipleszinet cerkves ir 

tai neapsiejna be 
maiszaczio. Gyventojai negali 
paslėpti nieko, nes visas bažny
tinis tarias yra suraszytas .

prikelti visa Janusbaniu szei
myna. Kai jis atsikėlė, jau vi-

Sako, kad jei no arklys, tai vi
si butu gazu užtroszko.

*

if

Parižine palicije aresztavojo 
koki tai iszpana vardu Lusioy 
Busse, kuris turėjo septines su- 
žiedotines, kurias apgavo an

bažny ežias,
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KAS GIRDĖT
Pagal sveikatos b jura, tai 

mieste Najorke užgeina vienas 
kudykis kas dovines miliutas 
— diena ir nakti. Jeigu garnis 
nesustraikuos, tai mieste ne 
bus vietos del nauju gyvento
ju.

Užpakalije szio st raiko ran
dasi 25 korporacijos kurios ne
bijo ne paezios valdžios ir daro 
kas joms patinka, 
poracijos yra
ležinkeliu, kuriems nedaleistn 
pdgialbet auglekasiams strai- 

Xorints valdže gana sten- 
locninkus kasi

kiu su anglekasiais, 
važiuotu ant 
apsvarstytu 
bet kompanijos 
tai klausvt.

Auglekasiu vadai 
delia klaida 
straika pavasario 
žmonis gali 
o
tukstanezins tonu 
rias parduoda 
ir suezedina

rpTosios kor- 
loeninkais ge-

ke.
gosi sutaikyt

idant su- 
susirinkimo ir 

tebyri padėjimą, 
ne nori apie

girdot tolimuosia rytuosia, pei 
ka Suvioniti Valstijoi gali ve
la būti inklampytos in kruvina 
karo isz priežasties užtvirtini
mo sutarties. Japonai pradėjo 
skerdyt Czitos gyventojus Si- 
berijoi ir nemano isz tonaisI 
trauktis?

nemano

Ir aniolai danguje prasikalto 
prieyzais Dieva ir Jojo liesas, 
o ka kalbėt apie mus nuside- 
jelius ant žemes? Nėra to žmo
gaus ar moteres ant svieto kad 
butu be grieko ar kokio praė
jusio prasikaltimo savo gyve
nime. Budas žmogaus yni silp
nas, o kad mes neturetumem 
silpnybes savo budo, tai būtu
mėm szventi. Nekaltinkime sa
vo aftimus už juju silpnybes, 
nes 
ryto. Dievas pasakė: “jeigu 
esate be grieko, meskyte akme
ni iii kaltininke.

I’anaszei ir

gal pat is
Dievas pasako:

r>.

galime nupulti
“i

.I-'

4* ^4**

cigarettes

daro dy- 
iszszaukdami 

laike, kada 
apsiejti be augliu, 

kompanijos turi ant žoposties 
;n ;diu, ku- 

t už gera prekių 
milijonus doleriu 

ant algų kada darbininkai ran
Kompanijos

o kadaaugliu 
tai vela kasiklos

da si ant >t raiko.
ne labai rūpinasi sustojimu ka
sikiu pakol turi 
juju neteks, 
pradės dirbt i po senovei.

s! ra ii us butu pa
ir greiiai užbaig

tas, kada butu d\džiauses pa
reikalavimas augliu.

Jeigu greitai kompanijos 
anglekasiais,

Tik tada 
sėkmingas

greitai 
nesusitaikins 
tai visuomene

su 
in tai insikisz.

Mažesni fabrikm, turi mažai 
augliu ant rankos, o kada tiejei 
fabrikai bus juiversti sustoti 
ir darbininkai pasiliks be dar
bo, tukstanezoi 
toki armideri.

žmonių pakels 
jog juju balsai 

bus girdėti po visa Amerika 
ir nežino kas isz to galėtu isz- 
kilt.

N aku r i os amorikonk * 
maino savo vyrus kaip pirszti- 
nes. Sztai (’olorndoje 
motorola pemiaine 
varde in laika pu-o valandos.

Mrs. Norman Salsman stojo 
priesz sudžia Ingram, Boulde- 
ri, ('olo., 
persiskyrimo 
Salsniono,
Ia savo pravarde Hazel Pelton. 
Bet iK'ilgai džiaugėsi 
pravarde, nes tuojaus atėjo pas 
ja ja P. Bonchman ir apsivedė 

laika puse

PCI’-

viena 
savo p ra

pasiraszydama
nuo

per

ant 
savo vvr<» 

ka adgavo ve

slidi* — viskas in 
valandos.

savo

Gamta nesigailėjo apdova
noti Jbkubiene Caraneki'mo 
isz New Orleans, La., su dyde- 
lia szeimyna, isz kokios gal 
daugelis motorėliu 
dėtu.

(’araiiekione isztekejo už vy
ro turėdama keturiolika metu 
senumo ir kožna meta, per dvi- 
deszimts 
motyna. 
motvna 
dvieju (lukteriu 
kai.

Caranekiene sake, buk nie
kados no sirgo, 
dydelia szeimyna, turi garnį 
briko ant vedimo mažo valgo
mojo tavoro kromeli. Motyna 
yra teip prisiriszus prie savo 
szeimyneles, jog vėlina grei- 
cziau mirti ne kaip būti be jo
sios. Motoro turi tik 41 metus, 
gyme Austrijoi, pribūdama iii 
Amerika kada buvo maža mer
gaite. Szeimyna turi savo kar
ve, visztas ir perka tavora 
wholesale per ka suezedina 
daug pinigo ant maisto.

Jbkubiene Caran?

szeimy na,
jiai pavy

metus pasilikdavo 
Dabar yra laiminga 

devyniolikos sumi ir 
viso 21 vai-J

o noriais turi 
szeimyna,

Užėjus bedarbei, ar ne butu 
geriau užprenumeravoti “Sau- 

’nors ant puse meto, o ne 
butu teip nubodu. Žmogus tu
rėtu smagu užsiėmimą skaiti
niu ne kaip slankioti po uliezes 
ir sueja su “
t i keliolika doleriu isz nubodn- 
mo.

Pabandykite, o pamatysite,

le’

bodems” praleis-

jog jum tas iszejs ant naudos!
i! i 'i. t 'i..

KariszkL griausmai duodasi

v 1

su buvusiu pra- 
baszczium Malianojaus, kunigu 

kuris iszkeliavo
ir badai instojo iii 

Buvo tai 
ne kunigo

Augusta iezin, 
iibLietuva 
luomą motervstes. 
silpnybe žmogaus, o 
- kmrigiszkas luomas už tai ne
galima kaltyt tiktai jojo žmo- 
giszka silpnybių.

Kada kun. Augustaitis buvo 
x\ me rike, buvo paguodotas nuo 
visu — žmonių ir kunigu, o isz 
musu szalies, nuo kada ji paži
nome buvo nuolatos tikru 
“džentelmenu 
kio susirinkimo, 
konfesionale.
klydo apie jojo

gori prietelei( ?)” šukele 
su pa- 

o gal tiejei priote- 
prasi kalt ia dau

giau priesz dora ne kaip buvu
sia kun. Augustaitis.

Teip tai ant svieto ejnasi. 
Kada žmogus stovi tvirtai ant 

ji prietelei da pareT 
pusiu, o kada nu-

r-
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Pirk siftus cigar etų s ir czedyk pinigus.
4t — i*5h. f ■v<
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KUR BUNA. I

1

<y
New Yorke

isskaistus misiszy pso j i m;
Du kart

Malonios moteriszkos 
priklauso nuo puikia baltu dantu. 
iii diena, visvien ar kelionėje! ar namie, ji valo 
juos su (’olgat<‘s Dantu \ alytoju. Dideles mieros 
Iriubele kasztuoja 25c.
COLGATES iszvalo saugiai ir tikrai gerai.

GERI DANTIS —

ii) diena, visvien ar kelionėje!

GERA SVEIKATA.

vardas ant toiletiniii daiktu, 
teisingumu, tyrauma ir geruma.
‘ ’Colgate” gvara nt :roja

I ždėta IStlfim.
i ' — — ■

CUBffiJOR
<;ki:iciaisi mod i: raiški laivai
’ASAI L 1.1 A. (Hl HI A IS fAS FATA K • 

NAIMAS PASAŽIEKIAMAS.
Justi mieste randasi musu agentas.

fn Lietuva, Ixmkija, Rusija, Latvija, 
Dkrainia h* visus Baltikes Valstijas. 
PANNOMA (Kabineto tik) . 18 April

13 Mojaus
Ireczia klesa $103.5t) 

'Fax $5 extra.
VIa Cherbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow.

(AKOM A ...
Kiibifico $131!

.4 *

•>

u

SAU KMA (Ixz Portland) ... 13 April
CAKMAMA ............................ 1!) April

Ekskurcl.ia su palydovu sn konekeijas 
prie Southampton in Banziga, IMIava 
Ir Libava:
AQFITAMA 11 Aprilans Ir 2 Mojaus. 
MAI KI TAMA 25 Aprllans, Id Mojaus 
Per Anglija ar Hamburgą In Danziga 
$106.50. in Libava $107. Tax $5 extra

FAILUOS!
KELIONE JURIOMIS PIR- 11 kistarieji gauna laivakortes.

I apmokėtas i>z pat Kauno iki 
, kur keliauja, todėl ne

reikalinga jeszkoti jokiu agen
tu ir daryti bereikalingu 
kaszcziu.

Tiek apit' kelione 
klast*. Antrojoj kla>oj, supran- 

kelioiie dar
ražesni valgomieji ir pa

ir
iv 

dangi ant raja, kaip ir pirmąją 
kla>e žmones važiuoji*

MIAU IR DABAR.

Retai kas yra pamirszes savo1 
nors jau 

praėjo keletas ar keliolika me- 
per Vokietija

keliom' iii Amerika,

Kauna pardavimo.

I vietos,

FAHMOS!

Turiu 108 fannas ant.
didžiojoj Lietuviu ūkininku kolonijoj,
kur yra J83 Lietuvei pirkę farmas. 
Czia yra labai geros žemos molis su 
juodžemiu. Tinkamos del visokiu ja
vu.

Parduoda farmas su gyvuleis, pa
dargais ir apsėtais laukais. Parduoda 
farmas ant lengvu iszmokcjimu. Rei
kalauk farrnu katalogo. (t.30>

tu. Važiavimas 
ket virtosios k lasęs 
be suolu, kur net nei at>isesti 
vietos nebuvo; kankynes 
sukimszliem> in viena 
kambari su

i pat lub; vaikszeziojimas su ka
li laieziu pasiymt i valgyti.

nesz- 
varumas, datas ir sveika žmo
gų serganeziu, 
bus pamenama treezio>ios

keleiviams visa ju am/.i.

vagonuose1
f recziaja

1 anm, 
Czia g 
silinksminimo

A. ŽEMAITIS.
R. 1. Box 17. Fountain, Mich.

smagesne
lai ve, 
dideli 

lovu-lovomis
kambariaiStateincnt of the Ownership, Manage

ment. Circulation, etc. re<|iiircd by 
the Act. of Congress of 

August 24, lb 12.

■t'1 daugiau kitokiu patogumu, k: g:> ■ ■ rl ■ ■ ■
4-M Kur seniausia, ■ t

(ta

nuolatos
ar tai ant ko- 

namuosia ar 
Kada žino pas- 

baisu prast
inoj tiojei palis

♦ 1

* t

žengimą ( D 
jojo “ 
dvdeli huzia! ir mėtėsi 
niekinimu,
liai pat is yra

ko j u, tai
mia isz visu

tai jin sumindžioję supuola, 
purvais.

Kokis tai “Nereikėjas 
(matyt kunigas) raszo isz Kau
no in Bostono “Darbininką“ 
sekaneziai :

Gal skaitytojams nebus pro 
szali priminti jog universiteto 
rasztines 
A ugu štai t is, 
tas pat, Augustaitis, kars ku
nigavo Mahanoy City, Pa. Kai 
sugrįžo in Lietuva, tai metes 
kunigyste, labai piemeniszkai 
pasirodė. Prisipirko visokiu 
žiedu apsimauste pirsztus ir ei
davo rankas atkiszes, kad visi 
matytu jo pirsztus, rinkėmis 
apmaustytus. Vilniuje jis vede 
burlioke, o szliuba davė pro
testantu kunigas Szepetys 
neilgai džiaugėsi 
gyvenimu. Tada pasakė, kad 
pirma klaida padaręs ejes in 
kunigus, o antra klaida pada
ręs apsivesdamas. Tuoj kilo 
nesutikimas ir be to greit isz- 
situsztino Amerike užkunigau- 
ti doleriai. Dabar, sako, su sa
vo burlioke raujasi, kad dul
kes rūksta. Sziaip jis visai per
simainęs. Tiesiog ne tas žmo
gus, ka Amerike buvo.

tai

4 4 Darbininke

4 4

T ,

vedeju yra Pranas 
. Taiex-knnigas

Prisipirko

Bet
savo nauju

J y

brolio .Juozapo Ba- 
Reti.. Leipalingio j

<’imuniniu) iOf the “Saule“ published semi-weekly 
metu kaip Amerike, jau II •

Pairszkau savo 
liukoni iaz Suvalkų 

Kugrenu \alscz., 
17

Pat a.. 
Kaimo, 
metu kaip žinios neaplaikuut.

Hno apie JI. nu Idžiu pi ane: 
ANTHONY P.ALICKONIS. 
G21 Main St.,

kus 4 i

Malianoy City, Pa.. for April I, l!i22.P

.lelint į state of Pennsylvania 
zt.

pasiymt i 
!<amszati('ii(' ir delei jos

Swoyom iIlo,
K ingsion. Pa for t Ik

ta.-

Visa

vilktis 
kla-

žmones 
ginusi' pasilinksiniiiinio 

į Skirt tiimis kainoje 
eziosio?
t i k a | • i(1 $20.

Antrosios klas-'s kainos nėra 
vienodos; 

ere^neje laivo dalyje, ar kam
bariai >u mažiau lovų, 
korte.- keletą doleriu branges
nes, j(>ip 
ro.-io: kla>es laivakortes did
žiuosiuose laivuose, kaip Olym 
pic, Majestic, Rotterdam, Lap
land, Homeric ir kai kuriuose 
kitose. Todėl norintieji gauti 
vietos antroje klasėje, privalo 
iszanksto pasirinkti laivu ir už
klausti Baltic States Bank, 294 
Eighth Ave., New York, N. Y. 
ar galinu' tanu' laive gatiti ant
rosios klases vieta ir už. kokia 
I : a i na.

Taigi kas nori turėti smagia 
ir gera kelione, ar kas nori par
sigabenti savo gimines isz Lie
tuvos be jokiu trukdymu, 
kreipiasi in Baltic States Bank

New York,

d:ill- 
delei. 

tarp tre-
ir ;mt i’o.-ios klases vos

fe Ten geriausia.

StNIflOSIfl(Į)

?•
1.
I-
( 
(•1

dENinudin

Wiirfl B
UICklVDC .Žv,‘n* \ įsiems kambariams VIENYBE

f

County of Schuylkill

Before me a Notary Public in and
State and County aforesaid,

I personally appeared W.D. Boczkowski
who, havmg been duly sworn aecord-

I ing lo law. deposes and i.
hhe Business Manager of the

Mrl-į(The Sun) and that the following is,
I io the best of his knowledge and

(1 umu liau1’- 
padna 

A pskr .

I’a ■ eszk a 11 A gn i cs zk os 
kaitos po xyrii 
isz Kauno Red.. 
Laukuvos Para., Bilioniu Kaimo, 
džiu atsiszaukt ant adreso.

I PETRAVSK AS. 
1313 S. Church St .

po 
Kauno

I .igul li ne, 
Tauragės

ayji that he ls» 
“Sanio”

i io the best of his knowledge 
'belief, a true statement of tin! owner-

Rockford. Ill Į‘ hip, management, etc. of the afore- 
I :mid publication for the date shown in 

required by the 
1'tl2, rmbodied in!

above caption,
21,

Motiejus Juodagalvis, paeinantis isz the
Vilniaus red.. Szvem zioniu apskr , le j Act of August 

l'cgul 'section 4 13, Postal Laws and Regula
tions. printed on reverse of this form,

nalina stotis l’/.uszik 
atsiszauke ant szitoklo adreso:

M. Juodagalvi* ne.
Mariamooles apski .
tas, Laisves gatve prospektas No. 
Lietuva.

Jaigu kas apie ji žino, t 
telkė szi adresu

gm r r

kaimo.

Suvalkų
Kalvarija -tnies-

red., i to wit:
1. Th<it the namon and addresses of 

pile publisher, editor, managing editor,

mi! I jam In- i 
(1.3! i

I and business managers are: 
Publisher:

I
I

AK NOKITE DARBOJ
Editor:

nereikia moks-.Agentu re i kalinka, 
lo, kiekvienas be* jokio mokslo gali sa
vo laike! vakarais u?.sidirbtic gea už- 
darbe, galima padaritie po drrzimti ir 
dvidesz.iinti doleriu in ravaile ir (lan
giaus, neleiskite1! vakaru už dykai, bet 
pradekit isz.vorsti savo dyka laika ant 
pinigu. Jalgu esate senesni ne kaip 2o 
metu, tai raižykite, del jums naudingu 
nformaciju sziandien 
kalboj: 
(t.f.)

keliones.

X'e.-tebetina, kad daugelis 
važiuoti Lietuvon tik pri

sibijodami blogos
Sziu laiku keliom' juromis

skiriasi nuo analaikines, kaip 
dangus' nuo žemes

instaiga Baltic States yį 
X('\v!< 

iimezia keleivius tik to-

(irsimi lie
tuviu
Bank, 294 Ligbth Ave.,

į York
kinis laivais kuriu ir treezioji 
k I ax' yra 
koteliui;
(
keleiviams (kit'kvienam
lova.) >u prietaisa (sink) misi- 

veid rodžiu, rank- 
elektros, žiburiu,

s

d

lygi puikiam mie^t
atskiii

Ivit'm, keturiems ar szeszioms
szvari

. °
kambariai j

r ’ i pat brangesnes ant-
(•5

rfe* (•J

savo prigimtoj
KATE1VA SAI.ES CO., 

COLLEGEVIl.LE. PA.
VILTIS PLIKIAMS.

W. D. Boczkowskl-Co.
338 \V. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.
F. W. Boczkowski,

313 W. Mahanoy St.
Mahanoy City. Pa.

! Managing Editor: W. D. Boczkowski,
338 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.
Business Manager: W. D. Boczkowski,

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

2. That the owners are:
W. 1). Boczkowski,

338 W. Mahanoy Si. Mahanoy Cly, Pa.
V. L. Boczkowski,

336 W. Malianoy St. Mahanoy City, Pa. 
bondholders, 

mortgagees, and oilier security liold-
3. That the knownArabiszka Mostis yra tikrai pasek

minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplaikys trijų 
arablszku gyduolių dykai. įlaužykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos 1 
pus-plikiai arba visai yra nuplikta, t .f ! Sworn to and subscribed beforb

- me mis 8-th day of April 1922.

Notary Public.

ers owning or holding 1 pot* cent or 
more of the total amount of bonds, 
mortgages, or other securities arc: 
I If there ar none, so state) None.

visi kurie yra i w* J)* GOCZKO\VSJ<I, Business Mgr.
| . .z niium l ll/v v* vi

CHAS. S. PARMLEY
Keal Estate Agent.

W. F. RYNKikWICZ, Notary Public.
My Commission expires March 10, 1925

[SEAL]

SKAITYKITE “SAULE”

prausimai,
szliioszeziu.
ventiiiatoriu, vieta drapanom 
pakabinti, daiktams pasidėti ir 
kitais parankamais.

gauna
I )idesnvs 

..... .... du kamba- 
l-'Zeinant valgyti ar pasi- 

vnikszeziot i, kambario duris 
galima užrakinti. Valgymui ir 
pasilsėjimui kambariai intaisy- 
ti kopų i k ia tįsia i: atskiros kė
dės, užtiesti stalai, kiekvienam 
atskirai tarnu paduodamas in 

valgymo laiku 
— vist pa togu- 

smagumai, kokius kiln
ios turėdavo tik antroji ir pir-

szeim vnos 
,iu. ■

rp

lai

294 Light Ii Avė., 
X. Y.
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Breme-

I

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų i Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per 
Rotterdam^, 
na, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus j Eidkū- 
nus ir j pat) Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

■ r.K
’’VIENYBĖS”

p

r t* 
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Antverpii,
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■1Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda ............. $107.00
In Liepoju...................$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

stain valgis, 
muzika, žodžiu 
ma i ir

moji klase. Visus kitados buvu
sius noparaukumus, kumsza- 
tione, 
t i su kati laieziu valgio,
ta Baltic States Banko kelei
viai privalo užmirszti

amžinųjų, 
daugiau nematys.

Kelione Vokietijoje ir-gi ne 
tokia, kaip kitados buvo. Bal
tic States Bankas yra įjadares 
sutarties su kompanijomis, ku
riu atstovai pasitinka keleivius 
isz Ii pa n t isz laivo, pasodina 
juos in treeziosios klases vago
nus ir nuveža Lietuvon. Svar
biausia ežia tas, kad dabar nė
ra rt'ikalo baladotis gelžkeliais 
per visa \'okietija: Baltic Sta
tes Banko keleiviai yra nuve
žami laivu in Karaliuueziu (Pi
li a va) ar ir in Klaipeda (Me
ine!,) isz kur jau pasiekti na
mus yra, teip kalbant, “tik ke
letas žingsniu.”

Teip yra aprūpinami Baltic 
States Banko keleiviai kaip va
žiuojantys in Lietuva, teip ir 
atvažiuojantys 
w -«m ii^,n m i»imi i^iwi i mnnn ■. RI.O->

neparankumus, 
va i kszezi o j ima a t s i nesz-

-—- I Si l

amžių i >
“ant

nos JU

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

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
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SPAUSTUVE 
Visok i as spaudos. dar
bus atlieka greitai 

pigiai ir gražiai.
Spausdina 

» .. U* • H ■ • ».♦'*,"! ",

knygas, laiškams popieraa.

n ■i »•!
■i

X

konstituclj*.',.
» U* • H »■*'*." | Į .

plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkietus ir tt.

SS ■ Si
’’VlENTFBi:”

EINA DU-KABT 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias tintas it 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE, ų............ 4.50
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s
(3)
S

■I
■i
i 
M
3

■ (

■I
H

Randavojame namus, koletavojamc

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas, 
mes galime jumis tame patarnauti.

randas ir teip toliaus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

Jeigu-jūs negalite žindyti savo kūdikio, 
a • • i •• « . a • « I*'. • > . __-a •

, >

r
ardentia verba, 

augins in her- 
nnpuolusi

Yra tai 
bet tai darbas 

” vietoje savo 
konfratra pakelti, tai ji da gi
lyn instumia in meszla. •f

ba,

( 4

4 4
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Dirva“ Dirva” raszo sekaneziai 
apie kun. Masziota kuris kita
dos buvo prabaszczium FTee- 
lando, Pa., lictuviszkos para
pijos ir pažiustamas del dau
gelio Lietuviu Pennsylvanijoi:

Seniems Cleveland i oczi a {ne
žinomas

< i

Lietuviams
Kun. Juozas Masziotas, mėtės 
kunigyste jau keliolika metu, 
dabar gyvenos su savo szeimy
na Berea, O., pateko in polici
jos rankas už slapta darymo ir 
pardavinėjimu degtines. Buvo 
nuteistas kalėjimai! nuo vasa
rio 3 d., iszsedejo iki balandžiu

buvęs į
'•ty ,j. >

1 d., dabar liko paleistas, bet 
turės mokėti po $10 kas menuo 
bausme iki $534.80 bus sumo
kėta. Masziotas gauna isz vys
kupijos $20 ant jnenosio pensi-
jos jsz kurios pusę turi atiduot 
už bausme. Jis yra 63 m, amž.

Kiekviena
Motina NoriTurėti

Sveiką Kūdikį

į IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ

Neužkliudant. Lenku Koridoriaus.
Puikinusi Nauji “O” Garlaiviai.

, . .2(1 (teffuUo.
kKJ• • (W W

neduokite kitokio maisto, bet'"pradėki-

yra iųaųklčjųs daug dau- 
!kų vyrų ■' ir moterų, negu 

j - t • . • * _ „ _ i _

te tuoj duoti jam

EAGLE BRAND
Tai maistas, kuris į 
giau stiprių ir sveikų vjJrij
kokis nors kitas tam tikslui sutaisytas mais
tas. Jis yra rekomenduojamas daktarų. Leng-

h
■

vai nutaisomas. .

Pasiųskite šitą apgarsinimą 
i Tbe ilorden Co., New York 

. ir gausite visai veltui, lietu

i

The Borden Čo., New York
't

t

mm 
į i V

■

H I

isz Lietuvos.
................ .... ......... .

VYRU

VESTKIS. 
ARAUl'AVA 
VANBYI'K ; 
0KRUN A . 
VAUBAX 
OKOl’ESA

Bu la u dž i o.
. . 17 Birželio

. 15 Itahiu. 27 Gegužio t
. .... 12 Liepos t 

. 29 Baland. 10 Birželio
URBI TA . 13 Gcgtiž. 21 Balandžio

Tiesiai in Cherbourg.
Southampton iy Hamburg.

Visos utskirlos kajutos. Nėra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

SANDE1ISON..& SON Inc.t Agents 
2« BK0.AI>W AX» YORK.

Ar pus vietini laivukorcziu agentu.

rfeK
fe—feffi!■

®. • ( - 
r <S>T 
t
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ffi. ■ Ki 
’ ’Vienybes 
serus.

Pirkito ’’Vienybes” 
drovėij žėriu. Dividendai 
mokami. , Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Seras $10. 
is'ir. s<.

Užlaiko dide|| khygyną,

Ben-

galima gauti vi

I 

čį 
I®

S

kur galhrik gauti vi- 
šoktų ’ knygų.

ReikalųųjįUų platesnių in- 
ra- 
rci-

formacijų . visk.*},
, J

kalatikito musų-1 piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

1.4

<n
1“

L

fivk ito ‘ rnurlis laišku*, ♦ F

Su visokiais reikalais
JL • » • I* ■ •< I. > ">>* ii > <« U I* ,T

kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL 60. 
MOotS

o I

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
1J 1 " * * ■ * "* * - - - ...............

metus invalidas Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pnžinsta. Gydo užsinuodlninia kraujo ir silpnybes 
vyrų, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairlns ligas pa- 

Atsiszaukito ypatisz-

LIGOS PiUsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begijo 32
I

* i*.

einaneziaa nuo nc,czystumo kraujo. 
» kai,’ per lalszkus asz nogydau.

ir Lonklszkai.

i

K Bit KOLER - 
ak ,

Dr. Koler kalba Rusiszkai 
Ofisos valandos nuo f) ryte lig 5 vakare 
Nedaliomis 1) iki 2 popiet.

(WS PENN 4VE‘H - HTTfclIUKGH, PA.
, 13 J ‘ .. Į

(<i)K
f
(?) '$ *

i*f®
® tSi. «

Brooklyn, N. y.
.... ’ KMr vfeny’bė, 

Ten galyM.
y

♦
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DANIJOS VAIKAS, ARBA 
SUDUŽĖLIS TARP LEDO 

KALNU.

Seniai, labai jau seniai Da
nijoje, Nismurako kaime, gy
veno nekuris žvejys (žuvinin
kas), kuris vadinosi Kristupas 

Jis buvo labai 
Sunku jam buvo

maitinti -save, paezin ir de- 
szimti vaiku. Zinia, kad Dani- 

szaltos, ypacz pa- 
Vargszai Kristenseno 

menkai aprodyti

Kristenscnas. 
neturtingas.

joje žiemos 
jūrinis, 
vaikai buvo 
ir silpnai pavalgydinti ir ju 
kentėjimai buvo nelengvi. Tuo
met sunku buvo vaikus pris
tatyti prie kitokiu užsiėmimu, 
kaip tėvu. Ypacz neturtėliams 
tai sunku buvo ka nors pada
ryti. Nebuvo tada geležinkeliu, 
o menkai apgyventose Danijos 
vietose neturėjo žmones net nei 
vežimu, nei arkliu.

Nismurako kaimo gyvento
jai beveik visi buvo žvejai. 
Jis buvo toli nuo kokio nors 
miesto. Žvejai turėdavo keletą 
myliu keliauti pekszti, kolei 
pasiekdavo miestą. Tenai jie 
parduodavo sugautas žuvis. Isz 
to turėdavo neperdidžiansia 
pelną. Atėjus žiemai, kuomet 
gaudymas nenusisekdavo, isz- 
tisas savaites
vo pasitenkinti 
duonos gabalėliu.

1 Kristupas buvo 
sius žmogus.
szirdies, bet kartais nuovargis
ir neturtas taip jam daesdavo, 
kad jis pasidarydavo savo vai
kams nepaprastai 
net nuožmus. Tokiame 
labjausia jis nekęsdavo
treczio.jo sūnaus Eriko. Jis bu
vo mažutis ir sumenkęs ir tu
rėjo tiktai apie deszimts metu, 
kada prasidėjo jo gyvenimo 
nepaprasta istorija. Erikas bu
vo labai geras ir mandagus

Negalima suprasti už 
ka Kristupas ant jo buvo taip 

Erikas tai buvo 
isz deszimties vai-

jiems prisieida-
vien juodos

neblogian-
J is buvo geros

asztrus ir 
upe 

savo

labai 
vaikas.

nemalonus.
vienatinis
ku, kuris niekada nosiginczy-

Jis

pažadėjau bangžuviu gaudyto
ju kapitonui. Jei Erikas bus 
tvirtas ir sumanus, jis su lai-jis su lai- 

ir duos pa-

Bet — prasitarė motina —

tvirtas ir sumanust 
ku bus turtingas 
geibu mums visiems.

4 4

vaikas yra neužteki i nai tvir
tas prie to. Jei czia
met. yra nedagalis, kas-gi bus 
su juopii szaltose vietose, ku
riose sniegai ir ledai stovi isz- 
tisus metus ir kuriose nesu- 

vasaros szilumos ir

O, ja—tarė

jis visuo-

lauksi
szviesos i

“O, ja—tarė Kristupas — 
pati esi kalta, kad savo lepini- 

padarei silpnu 
mergiszczia. 

bet asz ji jau

k os

nes, tuo ’paskutiniu, ilgu ir 
meilingu apsikabinimu, skaus-
mo kalavijas perverc jo gerąją 

/♦J V* ° ' r * ± 1 1j—. .. _ _ —

sugraudintas;vaikb rampi ken
tėjimu j kuomęt jis siTkandes 
lupas ir suspaudęs szirdi, lai- 
• • « J t »

’ I , < 1*

viskas užsibaigė, 
mies-

szi rd išardom. Net tėvas buvo 

tejimu, kuomęt jis Sukandės

kėši nuo alpimo.
Ant galo,

Erika tėvas nusigabeno 
tau ir parode bangžuviu laivo 
kapitonui. Jis rodosi labai ma
lonus žmogus, kalbėjo meiliai

♦ 
prieteliszkai 

Tvirtino jis vai
vaikezu 

kaip

sumos.

piktadejau 
del men- 
kuri bus

kokios užsipel-

mats 
kūdikiu. 
Kaip yra taip, 
pardaviau.“

“O nelaimingas 
suriko motinu 

pinigu
tuojaus praleista, tu pardavei 
savo tikra su n u! O, kraugery, 
bcszirdi, asz melsiuosiu. kad 
Dievas nepaįsiustu tos baisiau
sios bausmes, 
nei. “

Ji nedalu i ke, pradėjo grau
džiai verkti. Visi vaikai susi
spietė apie ja ir verke drauge. 
Jei jie niekindavo Erika del jo 
silpnumo ir menkumo, tai visi 
mylėjo ji del jo gražaus apsie
jimo, pasiszventimo ir nuolai
dumo.

Tas reginys privedė Kristu
pą prie szelimo.
Erika, ir, ly 
buvo visa ko kaltininkas, pra
dėjo ji baisiausiai muszti, ko
lei neapkrove viso mėlynėmis. 
Po to pastūmė vaiku taip nuož
miai, kad sunkiai krito ant že
mes. Prie to tėvas pridūrė, kad 
rytoj jis butu pasirengęs ke
liauti in miestą, nes jo naujas 
ponas nori ji matyti.

Vargszas Erikas^, pasikėlęs 
su skausmu nuo žemes, atsigu
lė ant krūvos juros žolių ap
tiestu skarmalais, kur buvo jo 
guolis, bet ))er visa nakti akiu 
nesumerke. Visa nakti jis ver
kė tvlomis ir meldėsi karsztai 
drebaneziomis lupomis: “Te
būva Tavo valia kaip danguje, 
taip ir ant žemes.“ 
czia valanda jis atsikėlė ir nu
ėjo melstis in bažnyczia. Kada 
czia jis iszgirdo vienuolius, 
giedanezius savo giesmes cho
re' ir pamate tęva Benedikta, 
savo sena ir malonu prieteliu, 
ir pamastė, kad tai, gal but. 
paskutini karta, jo szirdis su
sigraudino 
vilko. Jis taip 
ke. paskendęs 
kad nepastebejo, nei kada mi- 
szios pasibaigė. Jis atsibudo, 

arti saves žings
nius, baltai apsiredžiusio vie
nuolio ir jo ranka ant savo gal
vos.

Erikui,

.■g,
Jis pastvėrė 
rojlos, kad jis

Apie tre-

ir jis garsiai pra- 
graudžiai ver- 
savo mintyse,

davo ir niekada nepakeli* savo 
rankos nei ant vieno isz broliu, 
ar seserų. Jis buvo, sulyg savo 
metu, silpnutis ir didesne savo 
laiko dali jis prasėdėdavo ant 
juros kranto, laikydamas ant 
savo ranku mažu mažiausia isz Į 
vaiku. Sėdėdamas ant juros 
kranto jis svajodavo apie savo 
busianti gyvenimą, spėlioda
mas, vildamasis ir nerimauda
mas, kada galutinai iszpildys 

savo szirdies troszkimus.
Tu troszkimu jis nekuomet ne 
iszdriso kam nors pasipasako
ti, net savo vyresniajai sese re i j kada pajuto 
Magnetai, kuri ji mylėjo ir 
buvo jam maloni. Ji dažnai ap
gindavo Erika nuo tėvo inpy- 
kimo; nekarta per ja jis iszlik- 
davo nemusztas. Jis to nesipa
sakoju nei tėvui Benediktui, 
seneliui kunigui, isz szv. lldos 
vienuolyno; o tuo jo troszki
mu buvo pasilikti kunigu, gie
doti Dievui garbe diena ir nak
ti, mokyti kitus, kaip jis buvo 
ir yra mokinamas. Kaip malo
nu yra pažinti ir apsakinėti 
žmonijos Atpirkėja.

Ta mintis stovėjo visuomet 
jam galvoje. Kasdien ryte jis 
keldavosi apie ketvirta valan
da ir bėgdavo in vienuolyno 
bažnyczia ir tenai praleisdavo 
isztisa valanda 
mas. Jo malda buvo karszta 
ir tikra. Ir vienuoliai atkreipė 
atyda in ta jo dįevotumą. Jie 
meldėsi už ji, kad butu apsau- simink Kūdikėli Jezu,

besimelsda-

gotas nuo piktu suviliojimu ir 
nupuolimu, kad nekaltas, kaip 
kūdikis, iszbutu iki savo gyve
nimo pabaigai.

Nepaprastas buvo Eriko nu
siminimas, kuomet viena die
na jo tėvas, parėjės isz arti
miausio miesto Kyvodo, pasa
kė, kad vienam isz vaiku radęs 
vieta. Abudu, girdi, vyresnieji 
vaikai yra jam reikalingi na-
miejė, tad jis pasirižo ir prisi
žadėjo atiduoti Erika. Ta ži
nia užėmė vaikui kvapa. Jis 
neiszdriso žodžio pratarti, tik
tai motina užklausė, kur ji 
patalpiną.

Jis turės atlikinėti kelio- 
Szaltasias Vietas LiM. il^ — .’t --

c t 
nes in

m

I

— at- 4 j J I!

pasibaigė

manim

iszkilo ir pasijui

mas, pasigirdo I u žinias balkiu,• . . ... ' A a • . .

iszkilo ir paskui pasinėrė; po 
to atsitiko baisus susitrenki-

................................. . . * ‘ ■ - ♦ » ♦ » ■■ » U ; > » f*

va ir motina, leidosi tiesiog in 
Nismuraka. Jis buvo nepersti-

H » f H H I ♦ A ' ■ ■ .. -fl i H i ii . > ■ t f t! H

ANGLEKASIAI IR SVEI 
KATA.

rn

vaikui 
paguoda: 

neturtėliu 
negu turtingu po

pasirižo

ar

klausinėjo 
.Jurininkai

ir drasinaneziai bailu vaikuti 
takszendamas 
jam in peti.
kui, kad po nekuriu laiko, jis 
prisikraus auksu savo kiszenes, 
bet tai nusiminusiam

•buvo labai menka 
jis velijo pasilikti 
vienuoliu, 
nu.

Jis atsiminė dabar tėvo Be
nedikto žodžius, kuriuos girdė
jo atsisveikinant ir 
Imti tvirtas, darbsztus, iszt i ki
mus savo priedermėms ir sekti 
Jėzaus Kristaus, Kūdikio, pa
klusnumo ir darbsztumo pa- 
vvzdi.

Jo tėvas po valandos,
dvieju paliko ji viena su kapi
tonu. Szis tuojaus ji pridavė 
vienam jurininkui ir pavakare 
vaikas buvo iszgabentas in 
porta, kuriame stovėjo laivas. 
Czia Erikas pamate tiek daug 
nauju dalyku ir rado tiek lo
vai riu užsiėmimu, kad.pamir- 
szo savo atskvrima ir net eme 
nykti jo lignstnmas. Jis nieka
da iki tolei nebuvo da mates 
didelio laivo. Jis lakstė dabar 
tarp jurininku ir 
per isztisa diena,
pamate, kad vaikas yra gana 
gabus ir greitai viską supran
tąs ir buvo jam gana prielan
kus. Neapsieidavo, žinoma, ir 
be to, kad negautu kad-ne-ka- 
da koki kirti, ypacz kada jie 
buvo nekantrus, bet, apskritai 
imant, jis buvo laimingas, kiek 
gali Imti laimingas vaikas pa- 
nasziose aplinkybėse.. Tiktai 
du jurininku buvo jam neprie
lankus. Juodu buvo žiaurus ir 
bjaurus. Juodu muszdavo ir 
spardydavo ji, kur tiktai jis 
jiedviem ant kelio*pasipind^i- 
vo.
gimties žmonių, 
malonumas Imti žiauriais.

Erikas, taippat, daug kentė
jo nuo szalczio, kada 
sieke tolimus, sziaurinius van
denis. Bet, kad jis buvo gerai 
maitinamas ir sziltai rėdomas, 
tai atsilaiko priesz szalti ir pa- 
jiege iszkesti kitas visas savo 
kasdieninio gyvenimo sunky
bes. Jis neužmirszo savo mal
dų. Meldėsi ryte, vidudienyje 
ir vakare,
dažnai keldavo savo szirdi prie

Mat, atsiranda tokios pri- 
kuriems \ ra

jie da-

o ir kitame laike

aisz-
ypatingai vy-

sekmos ir gydymas yra
kils. Bet ligoje, ;
rams, priežastys neaiszkios nes 
jie nukreipia atyda in kaip li
ga iszsiplėtoja ir n<‘siipranta 

nukreipiama.

priaustas ir dabar, kaip pir
miau, bot visgi dasieke sziaip 
bei taip per sniegus ir ledus 
vienuolynu apie vidurnakti. 
Jis Riejo bažnyczion atsiklaupė 
ir mokiesi iki praszvito. Kuo
met visi iki paskutinio apleido 
bažnyczia, jis inojo in vienuo- 
'.Ą......prasze pasimatyti su

Federal Bureau of Mines au- 
? Secre

tary of the Interior, vesti iszty- 
rinejimus del geresnio sveika
tos padėjimo tarp augi ‘kasiu. 
Toki jsztyrinejimai buvo pra
dėti kiiomet biuras insteigtas, 
bot per kelis melus, biuras ne-'jis atsakomas netik

pasirodė, kad laivas trinktelė
jo in lediji i kaina/ susikūlė ir 
nėra jau iszsigelbėjimo vilties. 
Esantieji ant laivo smarkiai* 
sprūdo prie dvieju luotu ir 
juodu tuojaus prisipildė. Kada 
tie atsitolino, laivas buvo jau1 
nugrimzdęs iki pat langu. Eri
kas buvo likes ant laivo vir
szaus. 
jie prie 
prendė, kad joje 
pavojinga, 
ant 
užsitempi*, nežinia kokia galy
be, statine ant laivo lubu, insi- 
lipo in ja ir, pasivesdamas Die
vo Apvaizdai, atsiklaupęs ome 
melstis. Ilga laika jis taip buvo 
ant laivo lubu. Gi kada laivas 
sugrimzdo gilyn, vandens pas
tvėrė statine ir Erika su ja 
drauge. Erikas iszgirdo neri
mastis pilnus balsus. Žiuri vie
nas luotas apsiverto, 
iszpuole kovoja 
Bangžuves tai iszkila, tai pasi
neria. Jiedvi baisiausiu budu 
maiszo vandeni, bangos kila 
didesnes, užlieja žmones, ne
leisdamos jiems plaukti.

Nei 
kurie suszoke buvo in luotą. 
Kuomet bangžuves pranyko ii* 
viskas aplinkui nurimo, tuomet 
Erikas drąsinu in visas puses 
pasidairo. Isz visu laivo žmo
nių jis mato tiktai du, kurie 
buvo ant ledinio kalno briau
nos ir daro jam invairins žen
klus. Bet jis visiszkai prigulė
jo nuo bangu susimylojimo. 
Negalėjo savo statines pasuk 
ti ton pusėn, kurioje mate žmo
nes. Gal taip atsitiko del jo 
laimes. Tuodu žmogų butu ga
lėjo paimti ta statine savo isz- 
sigelbojimui, o ji palikti mirti 
ant ledu kalno.

Bet statine plauke pi‘o szali, 
vėjo ir bangu noszama. Ir ne
protingi Dievo sutvėrimai pil
do Jo valia, kuri, matyt, buvo 
tokia, kad Erikas nožutu. Pra
ėjo dvi, o gal ir daugiau dienu, 
o Erikas nieko niekur nemato, 
jokios pagelbos nesulauke. Jis 
jau buvo labai susirūpinės ir 
nusiminęs, nes badas ii- trosz- 
kimas eme jame labai garsiai 
atsiliepti. Nors jis pats nesu
prato to, jis buvo vandeniu nu- 
nesztas ir neszamas pietų lin- 
kon, km* bangžuviu žvejotojo 
laivai dažnai keliaudavo. Bai
sius skausmus viduriu pradėjo 
jausti; rodėsi, kad ji ima be
protyste. Ar-gi mirtis jau ar
tintus!, maste sau? Su karszta 
malda szi rd y jo, su vardu Jė
zaus ant iszdžiuvusiu ir sutru
kusiu lupu, jis, netekes jaus
mu, susmuko ant statines dug
no.

Kuomet atsipeikėjo, jis gyle- 
jo ant minkszto, szilto guolio; 
du žmones tryne

Pamatęs tuszczia stati- 
laivo duriu, jis aus

ims mažiau 
kaip liktis ilgiau

grimzdą nezio

Zrnones 
su bangomis.

vienas neiszsigelbejo, 
suszoke

lyna J r prasze pasimatyti su 
fevu Benediktu. Iszsipasakojos 
savo stonam prietcliui visa sa
vo istorija nuo inžengimo in 

a iki savo sugrįžimą iii Da
nija, jis skubiai nubėgo in savo 
kaima, in maža nameli. Jis ine- 
jo in savo 
laike, kada 
proezio laimino 
priesz valgi.

Jie visi sutiko ji, kaipo prisi
kėlusi isz numirusiu. 'Tiems ne 
mokantiems raszvti žmonoms 
laikas rodosi labai ilgas ir jie 
neturėjo apie ji jokiu žinių. Ir 

jis pasakojo visa savo 
istorija, kaip jis galop bado 
nuveiktas kuone mirė savo sta- 

kaip jis buvo iszgelbc- 
Po to jis sudėjo tėvui do

vana pinigais, kuriuos jis gavo 
atsisveikinant su kapitonu.

Tėvas, supratęs kokiems pa
vojams buvo iszstates savo vai
ku ir kaip Dievas ji iszgelbejo 
ir sugražino atgal in tėvu na
mus, pažadėjo, kad Erikas 
daugiau ant juros nekeliaus. 
Erikas atsiklaupi* prie jo kojų 
ir su aszaromis akyse melde 

meiles, kurio 
taip laimingai 

praleist i, 
pasilikt i

laiv

jiems

t i nėjo, 
tas.

iszsi plėtoja 
kaip lengvai 
Kaip tik jie ta supras ligų nu- 
kreipimas bus palengvintas.

Per “apsauga pirmiaus”'ju
dėjimą, angliakasis jauezia joj?

už savo 
turėjo pinigu ir negalėjo tęsti i saugoma, bet už visu kitu jip- 
ta pradėta darbu. Bet dabar su link ji. Ta pati galime sakyti 
didesniu paskyrimu biuras ga
les isztyrineti viską kas pavo- 

ang- 
ir kitu makleriu.

torizūota, po vadovyste

juje stato sveikata netik 
Ijakasiu, bei

Pastangoj sumažinti ligas, 
jie, sulyg seno pa-j Bureau of M ines dirbs iszvien 

vaikus sit Bureau

tėvu grintele tame

savo

aszaromis 
del Iszganytojo 
gimimo diena, 
leidžia su savaisiais 
kad pavėlintu jam 
vienuoliu.

Tėvas 
prii'sztarauti ir,

ncpa ji ego daugiau 
kelioms die

noms praslinkus, pats nugabe
no vaiku in vienuolvna ir ati
davė vienuoliams. Tokiu budu 
Erikas'nusižeminimu, kantry
be, drąsą ir isztverme sulaukė 
savo troszkimu iszsipildymo. 
Jis liko vienuoliu 
Isztikimai pildė
mes; o labjausia pasiszvente tu 
labui, kurie buvo visu apleisti 
ir užmirszti.

ir kunigu, 
savo prieder-

galime sakyti 
ligas. Kožnas atsakomas 

I net i k už savo sv-eikatit bet ir 
(u apie ji. Kuomet jis nepaiso 
ar peržengia sveikatos papras
tas teises, jis pavojau pastato 
netik save, bet jo szeimyna ir 
vyrus, kurie netoli jo dirba.

Gemalai ir ligos.
Yra žinomas faktas, jog ine- 

jinias gemalu in kuna yra prie-

apie

llealtli
< I i rbs

of Public
Abudu biurai 

iszvien del visuomeniszkos ge
roves ir pasekmes 
liausios. Bureau
Health Service paskyrė Passed 
Assistant. Surgeon Lanza pa- 

M ines. Su

Service.

bus kuogo- - 
žastim ligų, ir nukreipti ligas 
yra laikyti gemalus ant lauko, 
(ienuilai yra mažus, gyvi daig
iai; toki mažus, kad juos net 
negalima matyti. Reikėtų sude- 

Iti 35,000 karszt liges 
iszale vienas kito sudarvti lini- 
ja isz vieno colio. Žinoma nega- 

. ,i viena gemala l>e 
stipraus padidinanezio mikros
kopo.

Daugelis žmonių netiki, jog 
randasi toki daigiai kaip ge- 
malai, nes ji<’ ju nemato. Bet 

neturi 
nes nnglekasiai 

niekad nemato eksplioduojan- 
czius gems (fire damp,) bet jie 
žino, jog tas yra; angliakasis 
tiki in jo žiburio liudijimą. Ir 
teip su gemalais, žmones turi 
ymti mikroskopo liudijimą.

of I *ublic

I >11 rrau j 
>nilaii>zku inžinie-l

> trumpai paro- j r" 
l.nvo.jint.n |į;n(l" ni!1įv,į

gelbėti Bureau of 
kaneziame apras/.ymo, Dr. Laid 
za dirbo su p. While, 
of Alines s;
riu. Apraszyma.

1 do priežaseziiis 
'kurios raudasi 
tuose, ir pataria budie kaip! 
panaikinti ir kaip apsisaugoti 
nuo tu ligų.

kasykln mips 
bu<bi<

< <

geinahi

nes po pi 
angliakasiai 
idant tikėti,

Safety First.
(Apsauga 
jam tvir- 
vi>osp ka-

J i

Eirst”
Pirmiaus) judėjimas 
tai insteigtas beveik 
syk lose ir bereikalauje d a rody
mu apginti ji ar parodyti kuo
met. reikalingas, 
pavojaus ženklu,

matyti
i t*

Pastatymas
irsargybų 

sztangu apie atidarytus vietas 
atsargus nes/.imas eksplioduo- 
įainos medagos, ir daugelis ki
tu persergejinm yra paprasti 
“Safety Kirst” (Apsauga Pir
miaus) atsargumai, ir nereika- 

“ l 'nci-lauje daug aiszkinimu.
ja perspėjimo yra verta švara 
gydymo“ yra 
pasekmėse

gerai prirodyta 
apsauga pirmiaus 

judėjimo nukreipta prietikius, 
kentejima ir mirti.

Priversti angliakasi prižiū
rėti sveikata yra sunku, nes jie 

reikalo. Mes
czion stengsimo kreipti anglia
kasio atyda in priežastis ir ap- 
sireiszkimus pavojingu ligų, 

ir

nomato jokio

Gemalai ir purvas sujungtas.
Kadangi negalime matyti 

gemalus, yra .sunku apsisadgo- 
ti nuo ju. Jaigu butu lengva, 
butu mažiaus ligų. Vienas per-

■ • - -' y ~

>nis už kitus yra praszalįnta 
neszvarus daigius. Szvarumas 
reLzkia < 
kia i'zysta 
szvarus kiemus, szvaru muistą 
szvarus namus, tyru orą, szva- 
rus miegamus kambarius ir 
szvarus kimus. Pirm negu ap- 
sipažinome su gemalais, mes 
tikėjome in sunaikinimu ne- 
szvaru daigtu. Dabar 
jog gemalai ir neszvarumas gi
miningi.

Nusikratymas 
nuodu yra vienas isz gyvenimo 
procesu. Netik turime isz kūno 
praszalinti nuodus, bet jie turi 
pasilikti praszalintais. Žmogus 
negali tarpti savo nevalumais.

Senuose laikuose žmones il
gai negyveno vienoj vietoj.'Jie 
medžiojo, žuvavo, ir persikėlė 
toliaus, palikdami savo neszva- 
rumus užpakali.

Jaigu žmones negali nusL 
kraustyti nuo neszvanimu, ne< 
szvarumai nuo ju turi būti pra
szalinti.

Daugelis mažu miesteliu, kur 
yra kasyklos, randasi atvirose 
vietose, tarp plotus giriu su ty
ru oru ir saules szviesa. Mies
tas, kaip didele ūke, sau vienas 
stovi, bet klaida manyti, jog 

tani 
miestui. Kuomet tūkstantis 
arba du tukstaneziai žmonių 
gyvena arti viens kito, toje ko
lonijoje rasis daugelis didelio 
miesto elementu, ir kiaulių 
tvartai, traszalo krūvos, visz- 
tinyczios, apsistoję balos ir su
puvę iszmatai nevietom

Toliaus bus.

sergėjimas, kuris gal nau^lin- 
g‘‘

langeli daigtu. Reisz- 
vandeni ir pieną, 

h

gemalais, 
sunaikinimą

žinome,pavojingu 
kaip tos ligos iszsipletoja, 
kaip angliakasiai gali apsisau
goti nuo ju.

Angliakasio atsakomumas.
Angliakasi, kaip ir kitus dar 

bininkus, grūmoja du pavojai 
beveik visuomet. Vienas yra 
sužeidimas ir kitas liga. Abudu 
reiszkia laiko ir pinigu žudy
mą, jam ir jo szeimynai kente
jima, gal ir mirti, 
vaikais be jokio 
Angliakasiai jau pradeda sup
rasti, jog daugumas prietikiu 
nereikalingi. Jie gali būti nu- 

“Apsauga pir- 
jūdoj imas žymiai su-

v

szlausztu

su naszle ir 
užlaikymo.

Dievo, kuris visuomet atmena 
sau isztikimus vaikelius.

Galop, jie atkeliavo in ledi
niu kalnu szali. Eriko džiaug
smas buvo neapsakomas, kada 
jis pamate blizganezius ledo 

aszarose ir dejavimuose. Jis at- kalnus, kurie saules spinduliu 
pasakojo vienuoliui ta baisia 
jam pasaka, tas, valandėlė pa
mąstęs, tarė:
“Mano vaikeli, tavo tėvas ir 

motina yra labai neturtingi, tu 
tai žinai labai gera; jiedviem 
yra nepaprastai sunku maityti 
visus savo vaikus. Ant laivo, 
asz tikiuosi, su tavim apsieis 
gražiai, nes kapitonas yra ge
ras žmogus. Tau 
daug bloga, o tėvams bus pa
galba ju neturte. Ant galo j. at- 

, kuris 
būdamas mažas, klausė savo 
Motinos ir savo globėja szv. 
Juozapo. Jis dirbo sunkiai, 
kaipo neturtingas dailyde; Jis 
kente szalti, bada ir isztremi- 
ma isz savo tėvynės. Tu, Eri
ke, turėk visada po savo akiu. 
Niekada neužmirszk melstis ip 
Ji. Ateis laikas ir Jis padės 
tau iszpildyti savo szirdies 
troszkimus./’ > <

Geras vienuolis apsikabino 
vaikuti meilingai, užkabino 
ant jo kaklo kryželi, palaimino 
ir pasiuntė namon suramintą,

Eiksz su manim — tarė 
vesdamasis ji in zo- 

kristija. — Pasakyk man, ka 
tu kenti, mano brangus priete- 
liau *”

Erikas paskendo naujose

nebus per-

savo

• i • 1 • *sustiprinta ir net pilna vilties.
Baisiausia kova jam tekoiatr
likti, kada reikėjo skirtis pup 
broliu ir seserų , ‘ t 9 1 • •
wk. a ^4 ■ > a k. «

Kada motina
___  1__ Al

sz. viešoje spindėjo invairiau- 
siomis spalvomis. Viena diena, 
bemazgodamas laivo kambarė
liu grindis žemesneje jo daly
je, iszgirdo linksmus szukavi- 
inus ant laivo virszaus. Iszbego 
jis augsztyn. Sžtai mato kibin
ti augsztyn vandeni ir ka tai 
juoda, kuris tai pasirodo, tai 
prapuola, tai vėl iszkila in 
virszu kitoje vietoje. Tai buvo 
bangžuve Kada ji prisiartino 
prie laivo, žmones paleido in ja 
savo žeberklus ir vanduo tuo
jaus paraudo nuo kraujo. Juros 
didžiūnas eme szelsti, daužėsi 
aplinkui ir priplaukė, visiszkai 
arti laivo, Erikas isz jurininku 
veidu iszskaite, kad pavojus 
ežia jau. Staiga laivas iszkilo 
nugsztyn ir virto ant szono, po 
to buvo pakeltas vela ir nesža-

* ■ - -I ’ - . -

s jo rankas ir 
kojas, treczias pyle ka tai jam 
in gerkle. Mat, jis paimtas bu
vo kokio tai angliszko laivo ir 

. Jiepateko in geras rankas.
buvo jam prielankus per jo il
ga liga/ kuria jis gavo nuo 
baimes, szalczio ir bado. Pa
lengva jis pramoko ju kalbos, 
nes nei venas isz ju nekalbėjo 
vaiko kalba. Jis jiems suvokė 
galutinai iszaiszkinti, kad yra 
isz Danijos, kad ju laivas sudu
žo ii’ kad visi jo sankeleiviai 
žuvo.

Laivo kapitonas mate vaiku
tyje daug nepaprastu gabumu 
ir norėjo ji pasisavinti sau už 
aunu ir buvo jam neapsakomai 
geras; bet Erikas da vis jieuž- 
mirszes buvo savo paszauki- 
mo, ilgėjosi greieziau pargrižti 
namon ir prasiyti tėvo, kad 
jam leistu pasilikti kunigu ir 
noiszstatyti saves tokiems pa-

- i

BALTRUVIENE.

Isz priežasties prisiartinan- 
czios szventes Velvku ir szios 
Dydeles Szventos Sanvaites ne 
turiu jum ka paporyt, nes es
mių teip užymta marginimu 
margucziu ir pasirengimu ant 
tosios szventes, jog isz namu 
niekur neiszkeliavau, o ir ma
no kilnios ne turi laiko mane 
priymti su savo apsisakploms. 
Ant Velykų padainuosime su 
kuinu Taraijaika, o tuorn kart 
pasiliki! sveiki b- laimingai te
gul visi sulaukė teip dydeliu 

Prisikėlimo Ghris-szveneziu 
taus.

tokiems pa- J H > r. I.
mas kelis sieksnius in tiesiąją Anglijon ir, kada atsitiko pro

ga, nukeliavo atgal Danijon. 
Kapitonas atsisveikinant davė 
jam gana daug pinga ųįi jo ge
ra užsilaikymu i ' , ' _ ‘ \ 

ga nutilo; jie sulaikė net savo ‘Buvo lygiąi Kuczia, kAda jis

noiszstatyti saves i 
vajams. Jis buvo nugabentas

puse. Pasirodė, kad dvi bang-
žuvęs buvo po laivu, baisiai 
inszelusios nuo gautu žaizdų. 
Galop, jurininku riksmai stai-

kvėpavimu. Drąsiausi isz ju 
nusiminė; ju veidai buvo pa* 
bale ir Auliude.

Laivas buvo veliamas prie

kvopavima. Drąsinusi isz ju

ledinio kailio. Dievo, gelbėk 
rlrt V* 4 * Į cu Li * a ter A1

ra užsilaikymą ir uolu darbu, Į rodą 
m — 
nes,' pasiekė miesteli Kyvoda. Kiek-

vienas žmogus rengėsi brie
I'

.. bet
nerbMb j* troksždąm|is ko 
rmi<tliaio *vm/♦.♦J aiitrr,

szventes. Nekuri gailestingi
; h)otorlą ąiu lo jam nakvyne, į
’ jis ' h''t
> i u 11 a i n

' Daktaras.
Priesz viską .duodu tap 

— sako daktarai in ligo
ne gerk už daug muuszai- 

' --r
♦

O ponas daktare —at
sake ligonis, —r to ne reike bi-
jotie; man niekad ne bnna ga 

‘na o ka-cze r a ...vkalbėt
i

apie už

kreipti, ir jog 
minus ”
mažino juos. Bet daugelis an
gliakasiu nežino, jog ligos ir-gi 
nukreipiamos. Angliakasio dar 
bas ji pavojuje stato ir nepai
sant didžiausio atsargumo ko
ki nors prietikiai invyks, bet 
kaslink ligų, nėra tokio pavo
jaus.

Lengva rasti prietikio prie
žastį ir pataisymu. Pavyzdin, 

sztangu, kuri padėta
priesz koki atidarymu, nupuo
lu ar kas atyma, žmogus vaik- 
szcziodamas inpuola ir susižei- 

pa-

jaigu

džia. Prietikio priežastis,

tikės pritaikymai tiks 
Kuomet

Mokykloje.
Darnktorka: — Del ko nubė

go Kainas 0o užmuszimui savo 
brolio Abliaust

Ba.. „ ba...
— Na g re i cz i nu

\ mkas: —
Darnktorka:

sakyk!
Vaikas:Vaikąs: — Ba pamate polio- 1 " 1 i1 ‘ , i 1 •11’innn nlainnnti •

Pati iszvažuodama pas save 
tolimas giminbs in sveczius sa
ko in savo vyra: “Mielas Jur 
guti tikiuosiu kad tu nenžmir 
szi nei valandėlės kad nes esą 
me apąivode....

Vyras: “Del Dievo mielęs..* 
kur tau! Visada, mane perinu 
szirpulei kada tik apie tai*pa 
nusiimi I. ..
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CAPITAL STOCK $125.000.00
Surplus Ir Profits $536,346.50

Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldedam prie Jus 
pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalu su musu banka, 
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. S ubą tom Is 9 ryte iki 12 vai.

Žinios Vietines
Dydeji ir Szvontoji Sali

r
ts.

?■’

?

ne-

va ite.
— Ve likos jau po szonu.

Žmonelei malszoi pasi
elgia, negirdėt jokiu neužgana- 
dinni ir kožnas naudojosi isz 
vakaciju.

Parapijos teismas prasi
dėjo Pottsvilles sūdo Panedeli 
k-

* ’*1

.Jonas: 
risztas!....

SAULE

goriausiaisJurgi.s: ft ft

4 4

Kada 
laikas obolius skinti'!

sznva pri

G

■//,

Ant. J. Sakalauskas
Kada LIETV VISZK AS GRABORll S 

IR HALSAMVOTOJAS

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
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H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlcc-Prezldent.
J. E. FERGUSON. Kasierlus

paskutinia pode stiba- 
Daugiau pėdžia ne bus,

Nesiduokite 
szlemekams kurie
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tyel tokis bus.
Ponas in lekaju: —  J o n a i 

iszezystyk man ezebatus?
Ka maezij(‘, ponuli, lau- 

lidelis ]

DR. .11 OZAS J. AI STRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumon- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte.
9 vakaro.
113 E. Coal St.,

Laidoja kimus Numirėliu pagal 
naujausia mada. Pigi preke.xTclp- 
gi pristato automobilius visokioms 
reikalams,
N0I E. Pine St.< Mahnnoy ('II.y, Pa.

oje.

W. TRASKAUSKAS
PIRM UTIS IS LIETI V ISZ K AS 

GRABORltS MAHANOY CITY, I’A.

I

Pasamdo

620 W. Centre St.

Laidoja kunus numirusiu.
automobilius del laidotuvių, krikszti- 
niu. veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1.

Mahanoy t'ity, 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, 
Aiderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.

*

Lietuvhzkns GruboriuM

K. RĖKLAITIS
pagalI-aido Ja Numirėlius 

naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelbinlnke motere.

Prieinamos prekes.

516 Best Spruce Street 
MAHANOY ( ITY, PA.

Bell T< lephonas No. 119

Tilrczinushi Lietuviszka
^0 A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
įlankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Parūpinti Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai, 
kalnas o i 
atsakima.

V. LAPINSKAS
601 W. .Mahanoy Avė 

MAHANOY CITY, - 1

Raszykite apie 
gausite teisinga 

Adresavoklte:

M

PA

^6

GEORGES Sztore
gausite Velykams 

visokiu Kiauszinu padirbtu isz 
geriausio koknoto.

1

Kiauszinei po 5c., 10c., 15c., 20c 
25c., 50c., 75c., $1., $1.50, 

$2, $3, ir $5.

Vardus ant Kiauszinu uždeda
me dykai. Teipgi visokiu 

nnzlirht.il žili kilosi 11.

ropa 
t it s.

— Ana
Kollev isz

— Readingo kasikius isz- 
tnok(‘jo 
t <>.!<'• 
pakol vakacijos neužsibaigs,

apgaut pa
traukusi po

miestus parduodami jums viso
kius szorus ir szpikortes iii Eu- 

kurios tie turi jokios vor- 
Goriausia ojti pas savo

vietini agonta kuris Jum patar
naus ka įmotei si ilgiausia.

diena aviatoris 
Boston Run lėkda

mas pro miestą, parode 
tojams k a galima 
areoplanu. Xekurios moterėles 
net užsidengė akis manydamos 
jog maszina nupuls. Kelley 
dis v i sok i us
side su areoplanais 
ra.

gyve n- 
padaryti su

4 4

ko ( 
tokie bus.

In keletą, dienu, 
prii'sz piot kinkyt 
rengtis in 
re:

purvvnas, tai volei'

ponasliepe 
arklius ii 

kelione, o Jonas ta-

12 lig 2 popiet., G lig 
Bell Tel.359-11.

Shenandoah. DR. J. A. TANANEWICZ
, Gydytojas Ir Chirurgus

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. ' 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne tik jsz Now Yorko jr Bostono, 
bet ir isz visu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszrnainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kauno.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovu patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakoreziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankys ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

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

Padarome

KVITU
— Poneli, da asz pietų ne

valgiau.
Kam valgyt, juk už va 

landos vėlei busi alkanas

Knygele DrftUg»Rtem« del 
iHzmokejlmo pinigu llgonla- 
ma - - - - 60c

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

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

Gydo invalrlas Ligas. Vyru ir 
Motoru. Duoda patarimus 
svidkatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

60c. 2020 137-th Street 
INDIANA HAKBOIU IMh
""V"1""---- - - --

Ji RALTIJOS-AMERIKOC
I U LINIJA 9Broaclvay, Nevr\ork.NY" L?:i: Seiverts Naujausios Mados ant Velyku

Š ”
❖t

LIETU
PER FIzNMDUP.GA.prLlZ^Ą 

ARBA LIEPOJU. J
/ Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora)J 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

“ESTONIA” 19 APRILIAUS | 
“LITUANIA“

Treczia klassa in Hamburgą $103.50 | 
In Piliava $106.50. In Liepoju $107.
Krelpkites prie musu agentu jusu miesto.

Moterems, Mergoms ir Mergaitėms.
Jeigu norite ka giaro, naujausios mados ir už prieinamas 
prekes tai kreipkitės in musu sztora.
pasirinkimu pavasariui! kotu, siutu, szlebiu ir keipu. Mes 
pilnai gvarantinam viską ka tik parduodame.

DEL MOTERŲ, MERGINU IR
MERGAICZIU KOTAI IR

KEIPAI.

t

TIESI 
KELIONĖ

ro-
I dike-(riksus

szm vasa-
1 1

Jan turime dideli
Girdot, buk' 

panijos 
duos

jaigu kotu 
arba

a t.-a
nosusitaikys 

užganadinanu/jo
nio ang
Apiiliaus, tai ant tikrųjų
>zauks nuo darbo visus 
nionus, inžinierius

no
ki- 

Irkasiaius lyg 15 dituiai 
at- 

puinp- 
ir kitus.

ATSAKYMAI.

S. B. Frackville, Pa. — l)a- 
neszima patalpisime savo lai
ke. Girdėjome, jog turi apleis
ti arba iszsižadeti svietiszku 

marnasezu,
iszsižadet i 

“marnasezu,“ bet nežinojome 
visos teisybes. Aeziu už prane- 
szima, o atojteje sunaudosime.

A. M. isz Du Bois, Pa. ir K. 
S. isz Szenadorio. — Pagal mu
su tikra nuomone ir gerus veli- 
nimus del musu tautieeziu, tai 
patariami’ sėdėti ant 
'fenais da ne viskas 
szinia ir gali kilti kokia velnia
va kožnam laike ir žmogus ne
galėtu pasijudyt isz vietos. Te
gul jum kiti prižada aukso kal
nus, bet neužtikrina gero gyve
nimo. Tiejei ka sugryžo teisy
bes jum nesakys, nes palis ken- 

|tejo, tai nori kad ir kiti pana- 
Įsz-ei kentėtu. .Jaigu butu gerai, 
[tai važiuotu iszmintingesni

v i <‘tos. 
apsimal-

važiuotu
i žmonis, o kad ir nuvažiuoje, tai 
greitai sugryžta ir sėdi czion 
inalszei. Kada bus gerai ir vi- 

pavojus praszalintas, tada 
laikas važiuoti, o tuoni 

kart patariame sėdėt ant vie
los, czedyt pinigėlius ir laukti 
Į kada užžydes geresne tvarka, 
|o tada

I sas 
' bus

užžydes geresne tvarka
. galėsite važiuot be bai

linęs ir su linksma szirdžia. To
kia tai musu nuomone, kas ne

gerai, kami ri josios klausyti, 
nepatinka, tegul ejna pagal sa
vo savžinios ir iszminties.

FAILUOS!FARM OS!
Asz parduodu geriausias farinas di

džiausioj lietuviu ūkininku kolonijoj, 
teip-gi aplink miestus, Manistee. Cus
ter, Ludington, Scottville ir Grand 
Rapids, Mich. Žeme labai derlinga del 
auginimo visokiu javu, daržovių, vai
siu ir szieno. Dirbamos žemes didumo 
nuo 20 iki GI0 akeriu, su puikiais so
dais, budinkais, prie ežeru ir su upe
liais; žeme molis ju Juodžemiu ir mo
lis prie žvirio. Broliai lietuviai, jaigu 
katras isz jusu norite pirkti sau far- 
ma ir gauti teisinga patarnavima, tai 
atvažiuokite pas mane. Asz gailu par
duoti farmas pigiausia už visus agen
tus Ir administratorius Mlchigano 
valstijoj. Kas pirks farma vertes 
$2000 Kovo ir Balandžio menesiuose, 
tas gaus dovanu melžiama karve. Tai
gi. kas norite pirkti farma, krelpkites 
pas savo tautieti. Dėlei daugiau žinių 
raszykit laiszka klausdami farmu ka
talogo. (A.28)

JOS. STANKS, 
Farm Agency,

Tol. 39 F 2 — 3
FOUNTAIN, MICH.,

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

Drucziai apdaryta kietais juo
dais andarais. vienojo knveojo.
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Didelis^ pasirinkimas naujausioDidelis pasirinkimas naujausios 
mados, teip vadinami Sport Tweed 
Siutai, 
Kotai,
Musu prekes nebrangios

MOTERŲ KOTAI IR KEIPAI
Po $16.00, $18.00, $25.00, $27.50, 

’ $32.50, $35.00 ir augszcziau.
MERGAITĖMS

KOTAI po $5.75, $6.75, $7.75, $8.75, 
$9.00, $10.50 ir $11.75.

ir tie puikus Chinchilla 
ir Szilko Bolivia Keipai.

KEIPAI IR

MOTEREMS IR MERGAITĖMS
PAVASARINI SIUTAI

Naujausios mados ir pasiuvimo 
molini siutai visokiu madų. Pama
tykite musu “French Tweed Sport 
Siutus“ visokiu papuosizmu, padir
bti isz geriausiu ceikiu. Prekes nuo 
$16.75, $19.75, $22.50, $25.00, $27.50, 
$32.50, $35.00, $37.50 ir augszcziaus.

MOTEREMS IR MERGINOMS 
NAUJAUSIOS MADOS PAVA- 

SARINIOS SZLEBES.

Nepaisant kokiu norite, ar tai butu 
Satin Crepe, Crepe-De-Chene, dre- 
ponge, Canton Crepe, Taffeta, Ros- 
hanara Crepe, Charmeuse ar kitokiu 
bet visgi ateikite pamatyti musu 
dideli pasirinkimą. Gražesni negu 
kitados ir prekes nuo $14.75, $16.75, 
$17.50, $18.75, $19.75, $22.50, $25.00, 
$29.75, $32.50, $35.00, $37.50 ir 
augszcziaus.
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. 3 MOJAUS

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

| SEIVERTS, 29 E. Centre St. Mahanoy City, Pa. 
“Visiszkas Užganedinimas”

Goriaus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

Musu$77:£° speeialiszkas PERT
GLOBE peezius, viduris 18 

puikei enamelavotascoliu didumo,
Galima matyt musu sztoro lange.

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis pecziui 
ka galima gaut, didele’ 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peezius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
sakome; pirkite pecziu 
dabar. I
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GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

SZTAI KOKI PRIETELI TURITE...

Merchants Banking Trust Company
------$——

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pra- ...

j

s-.t SI

!•

;1 i į.i * -rs

I.A

-I 
te>?

-r**

r.
i jį įji i i t

t

TZr.’,/*ip

<

' T.

•t/# *’

Z3ru-'t|*‘

i:;'-
'C

t *{ r
U“ 

‘Vuj.Ti

H I

.’t f ,11'■'i i:-J?*'-;
U ; .

i__ W. F. RYNKIEVICZIA
| DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LA1VAKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU. \

233-235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortes galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant j 
geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lietuviszka agonta W. F. Rynkieviczia. 
Pasportus iszrei kalnu ja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, T

affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus isžinainau ir siuneziu in visas dalis svieto į 
greitai ir žemiausiu dienos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Lietuvos apie priėmimą L 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis svieto. [/

i
per mane nusiusti in vsas dalis svieto. !

i i i • i • • nr • i . 0
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva
tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame

dėjo mokėt procentą ant sudėtu pinigu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate 

pagelbos kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti 

skola per lengvas mėnesines mokestes arba 
teip tankei kaip jumis geriausia iszpuola 
mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tau- 
tiecziai ir pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos ar
ba informacijos, kada norite kur investyti pi
ningus arba pirkti namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dė

tu savo piningus in Merchants Banking Trust
Szita Banka žino kaip jumis 

geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

Co., Banka.
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