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ISZ AMERIKOS
Lietuvaite skundže naszli 

ant $10,000,
Mount Carmel, Pa. — Pavie- 

tavam snde Sun berijo prasidė
jo teismas kuri

Abromaiczinte 
saliuninka

užvedė patogi 
prieszais 

Juozą Boczenika 
(gal Balszonika) ant dcszimts 
tukstaneziu doleriu kaipo 
pleisteri ant sužeistos szirde- 
les, nes Juozukas prižadėjo ap
sivesti su Onntin, bet prižadė
jimo nedalaike. Savo užmeti- 
nejime Ona sake, buk Juozas 
iu laika dvieju 
nojo jaja su
dž.iu, kaip kada užfundino ais- 
krimo ir karta prižadėjo nu
vesti ant teatro, o karta tiktai 
pasisveikino per 
viens kitam rankas.

Kunigas užtvirtino Onos pri
imk Juozas atejo

Ona

metu apdova- 
tris svarais ken-
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Dabar gali užsidėti saliuna 
prie bažnyczios.

Kitados

Isz Lietuvos
Harrisburg, 

pagal senoviszkas saliunn tie
sas, tai karėžoma turėjo būti 
atitolinta nuo hažnvczios ma
žiausia penki szimtai pėdu, o 
kn.d dabar Pennsylvanijoi užė
jo naujos tiesos prieszais par
davinėjimo. svaigiuanezius ge
rvinus, o tik galima bus parda
vinėti buiza vadinama “nir- 
hir“ todėl saliunai gali būti 
atidalyti ant kožno kampo prie 
bažnycziu ir moksląiniu. Gro- 
sersztorei, 
biznei gali pardavinėti

(o gal ir drntesni sztopa 
paslapta) užmokėdami tik ma
ža laisua.

Dabar Įiriezerei, kurie geide 
isznai kinti sali u nūs,

bir“

Pa.

vadinama 
todėl saldinai

buczcnios ir
* *

kiti 
nir-

f) radėjo
padavimu i siusti, jog prie juju bažnycziu

pažinimu.

gales san, kas nori, užsidėti 
salimui be jokios persz kudos. 
Dabar saliuninkai atsimokės

kas

saliuninkai
pas ji duoti ant usuku ir pada- už, tai su procentu prohibieijos 

ant vinezevo- kvailiems.re- pasirengimu 
mas nusiduos tai

A bildu
nes. Kaip teis 
<la nežino. 
Kulpmont e.

g\vena
i

Skulkino pavieto kur randa
si apie 1000 salimui, advokatai 
sako, buk saliunai kaip buvo

Moteriszkes sapnas iszsipilde. bizni jo teip ir pasiliks ir par
davinės kaili oarda.vineioMonesi 

adgal Oskarione Lawronciene 
sapnavo buk josios vyras kuris 
dirbo prie statymo laivu nu-Į 
punlo nuo kQp**o7;jjijj^n7him.n- 
sze. Kada taja diena nesngry- 
žo isz darbo pradėjo jojo jesz^ 
koti, surasdami kana vidurije 
laivo in kur i n puolė teip kaip 
pati buvo NipiuiritK

Nurijo dantks4aike miego.
Minneapolis, Minn. — Kada 

Antanas Harp gardžoi miego
jo ir sapnavo, buk ka tokio val
go, nurijo savo falszivus dan
tis. Tiiojaus ji nuvožė in ligon- 
buti kur su pagialha eksrei 
spinduliu užtomino kur dantis 
randasi. Padaro 
dantis iszenie 
sveiko.
Negalėsite gerti munszaines 

ant trukiu.
Washington, D. ( 

šorius prohibieijos Haynes iž- 
visi tiejei, 

ar k i to
ge rymu s

Glancestor, N. J.

operaei.jp, 
ir Antanas pa-

— Kami-

I

lavinęs 
temperenca.

k a i 11
* t

pa vda,vinejo 
“temperenca.'’ 1‘ottsvilles sli
džios apgarsino, buk su invedi- 
mu nauju tiesi! daugiau ne 

t rensforis 
to

sziadien gali
ant pardaiinejimo

4 •

aid

na“ 
biro.

1 » 
jpi ka lo.

laisnu
nes

užsidėt i

nes nėra 
kožnas 

‘ ‘sa 1 i u -
• ‘ nir-

Save-a-1 -ife
Harrv M.

Pernai nusižudė 13,530 žmonių; 
ju tarpe 79 r^>Bjojiieriai. 
New York.

lygos pirmininkas
Warren savo metiniame rapor- 
to sako, kad skaiezius žinogžu- 
dyseziu Jungi. Valstijose pa- 
sid vigubino nuo karo laiko. 
Pernai buvo 13,531) saiižudvsz-, 
czin.

Nusižudžiusiu vaiku \ idnti- 
nis amžius yra 16 m., o mergai- 
eziu 15 m. Vieiias vaikas pali- 

kad jis nusižudėko raszteli,
vien del juoko, o mergaite lin

gavus naujo susi-sižude, kad 
judinimo. Viena iszgore nuodu, 
kadangi negražiai iszrode jos 
nukirpti plaukai.

Sa.užudžiu skaieziuje yra ir 
augsztai iszkilusiu žmonių. 
Tarp Įiernai nusižudžiusiu bu
vo 38 kolegiju studentai, 50 ko
legijų profesorių ir mokytoju. 
19 kunigu, 52 teisėjai ir advo
katai, 84 daktarai, apie 100 
prezidentu invairiu (lideliu biz
nio instaign, 79 milijonieriai, 
40 turtingos moterys ir 8 ban- 
kieriai. Vienas bandė 10 kartu 
nusižudyti, kol jam pavyko tai 
padaryti.
Motere sudege ant pecziaus.
Oxford, Pa?— Mrs. J. Wool

ens, sudege ant pecziaus kada 
ptiole in svaiguli puldama tie
siog ant pecziaus. Kaimynai 
parogeja durnus atbėgo bot ra
do kuknia liepsnosią kulia už
gesino bet kuna moteros rado 
snanglijusi ant pecziaus.

davė ukaza idant 
kurie gert* munszaine 
kius svaiginajicziiis 
ant trukiu, bus aresztavoti per* 
prohibieijos sznipus ir nuimti 
nuo trukiu ant pirmutines 
stotie^.

Iždege kone visas miestelis.
Boston. — l’gnis sunaikino 

konia mik* vasariniu namu 
prie mariu vadinamo Nantas- 
ket Beach kur suvažiuodavo 
žmonys laiko vasaros. Apie 
suimtas painu sudege. l’gnis 
padaro blcdos ant milijonu do
leriu. Ugni galima buvo maty
ti ant keliolikos myliu aplin
kui.
Trūkis trenke in automobiliu, 

asztuoni užmuszti.
Columbus, Ohio. — Asztuoni 

žmonis likos nžmusztais o 14 
sužeisti kada Big Four trūkis 
tN*nke in dideli automobiliu 
prie Oakland F’ark Ave., North 
Columbus, 
iszt vri nota.
Du ugnagesei užmuszti, ugnis 
padare bledes ant $1,000,000.

New York. — Ugnis sunaiki
no Madison Square skalbiny- 

prie Belevuo 
iigonbutes, padalydama ble
des ant milijono doleriu. Du 
ugnagosiai likos užmuszti per 

o 14 su
žeista. Ligonbdteje kilo didelis 
Humiszimas torp ligoniu ku
riuos daktarai apmalszido su 
dideli a beda. Keli namai likos 
smarkei apdegti. Bledes ugnis ir mito. Uobolys, 
padare suvirszum ant milijono 
doleriu.

Kono kalti* tai ne-

czin kuri radosi

griuvanczius nuims

i užkilusi u

?. Iu Lietuviuku Kaimelio

e

Rubežius praszalintas. — Lie
tuva gins pristova. — 
. Mokys lietuviszkai 

mokyklose.
Klaipeda. — Prūsu Lietuviu

Balsas vas. 28 d. raszo:
Isz tikru szaltiniu sužinojo

me, kad nuo szios dienos panai
kinama vra siena 
tarp Lietuvos 
kraszto. Pagalios 
chiniszkasis

< <

(ruhežius) 
ir Klaipėdos 

nugriautas 
ruhežius, skvres

Lietuva in dalis per 600 metu. 
Mtiitines nukeliamos prie Ne
muno * ant Vokietijos sienos. 
Muitiniu virszininku paskirtas 
P. Norkaitis, buvusis Kibartu 
muitines virszininkas.

— Žiniomis isz Kauno, viena 
žvni užrubežine firma Lietuvos 
valdžiai inl(*ike
Klaipėdos uosta žymiai pailgiu 
t i ir pertaisyįi, 

r?*

sumanymu

W, D. 1OCZKOWNKI, Pre". A «<rIT» V, OVV/mv »» M • 1 
F. W. BOCZKOWHXI, MiUr

K A PADARO UGNIS IR VEJAI.
McKces Rocks, Pa., ugnis sunaikino dideli fabriką 

geli namu, 
vejas impute visa anglini truki

x !sa redn bizniam namu 
padarydama bledes daugiau ant puse milijono doleriu.

nuo sztangu Piusono, Tonu.

ir dau-
Mažesniam p a v o i k s I e Ii j e

Leipalingis. — Vasario 27 d. GROMATA ISZ LIETUVOS.

ISZ VISU SZALIU

Laiko darbiniu-

sukilo
a reszt a voj i rna pra -
Wisnievicai

■ii

■I

f

A ■

*

idant ir dideli 
litu inplankti.-

Pa i p ja u ir Klaipėdos kraszto
okeano laivai 
T \ j 
geležinkeliai bus prapleeziami, 
patobulinami įr tiesesniais ke
liais su Lietuva ir-Kaunn 
riszami. Visas szis 
alsais apie 15 milioniu doleriu. 
A pi e 
smulkmenas

svi-
iszved imas

to sumanymą 
nėra žinių, 

galime 
valdžioj apie

artesnes 
dar

bet mes isz savo puses 
pranezti, kad
Klaipėdos uosto ir geležinkeliu 
pataisymu jau labai rūpinama
si.

Kraszto Direktorijos >u- 
szauktn isz mokytoju ir moki
nimo žinovu komisija savo po
sėdyje praėjusi siibalos vakaru 
nutarė pradinėse mokyklose 
lietin iu kalbos pamokoms var
toti skaitymo ir raszymo vado- 

rasztaji.
aiigsztut iniarn 

skyriui bus iszleista nauja 
skaitymo knyga, taipjau vado
vėliu invairioms mokslo du

su ras z vi i 
tikriems žmo-

veli Kairio ir Bruko 
irViduriniam 

bus

m vairioms 
lims. Szilas knygas 
užduota 
noms.

gyvenęs

Chicago. — Prie Sinvyer mo- 
kykos, kuria jis kartu su savo 
sesute lauko, automobilio liko 
veik ant vietos užmnsztas 14 m. 
K a zy s Mat ėja us kas, 
prie 5243 Whipple St.

Theooro Heitman, 3700 W. 
81 St., kurio automobilius Kaži 
suvažinėjo, tapo aresztudotas 
iki koronerio teismo, kuris bus 
sziandie,

Suszoistaji Kaži Matojauska 
dar spėta nuneszti pas Dr. Tate 
5150 S. Spauldiiig Avė., kur jis 

kuri vaikas 
turėjo kiszoniuje, buvo sutrin
tas in kosze.

r*

tam

Lenkai užklupo ant Krivoniu, 
Mencziszkes, Liszkiavos ir Di
džiasalio; keliolika užmusze ir 

sužeido. — Paėmė daug
gyvuliu.

K-Jj|)czianiiostis. - 
partizhnai ir persirenge karei
viai puolė Krivoniu kaima 25 
Vasario. Isz gyventoju paeinu 
tris karves, keturias 
kiaules ir daug javu.

Kitas gi lenku būrys nusi
dangino in Mencziszkes kai
ma, bęt diena ankseziau Men- 
oziszkej apsigyveno 
nes zonos milicija ir lenkams 
netikėtai prisiėjo 
remti.* Užmusztas vienas lenku 
partizanas ir vienas sznipas su
imtas.

Liszkiava. — Apie ketvirta 
valanda rvto 26 Vasario lenku 
partizanai ir persirede karei
viai isz Druskininku puolė 
Liskavos bažnytkaimi, gulinti 
ant pat Nemuno kranto. In kle
bonija mete 
bot insiveržti nepasiseko.
bai žiauriai apiplesze visus gy-

I .enkn

avis, dvi

neutrali

au ja susi-

koleta granatu,
La-

ventojus. Mėtydami per langus 
granatas, sužeidė tris žydes 
ir viena vaiku.
geli užmusze namie, 
suszaudo iszsivede už Nemuno. 
Lenkai neaplenke ne vienos 
trobees ir visas nesigailėdami 
plesze. Moterims net nuavė ko
jines ir sijonus, ir kiekviena 
muszdami griežeziansiai reika
lavo litu. Insibriove in klebono 
tvartus paėmė vežimą su pora 
arkliu, 
taippat pftėme asztuonis veži
mus su arkliais ir in juos sodo
je visa grobi, ledu* per Nemu
ną iszvažiavo Druskininku 
link.

Ūkininką (iri- 
o jo su nu

o isz kitu gyventoju

iszvažiavo
t

apie penkta valanda ryto lenku 
partizanu i ir pasirėdė karei
viai, suvienytomis Druskinin
ku ir Varviszkes didėlėmis jė
gomis, skaieziuje apie 150 žino
mu, puolė Didžiasalio kaimu, 
kilometrą i nuo Leipalingio,! 

pah'isti iu
i-'?

* Y 
f )

D. 8 Kovo 1923 m. 
t lepinamasis 'Pamišta!

Prjyszole manos, labai 
žiai suraszyti laiszka apie Lie-

Mielai tai asz padu ry

Liet u viai, labiausiai 
vynei užjauezia ir gelbsti:

’ f|1VISU I 0-

per
Te

iii miesteli 
i imgabeiit in kalo- 

moteres apstojo

gra-r**

nuo 
buvo

kaimu 2l> raiteliai. Musu sargy
bos su vietiniais Szanliais tno- 
jaus iszsipyle grandinei), pake
li* smarkia agni ir ilgokai la.i-

Pi riniansia i

t uva.
! cziau, tik sziandie apie Lietuva 

pai aszyt i negali- 
Lietuvoje sziandie

— Bet nei* ko

la bai gražiai 
nia, nes 
daug blogo yra. 
stebėtis: isz visu pusiu apstojo 
mus prieszai, kurie*

visa laika szelpe ir szelpia 4 
visokias instal

ls* nnstojiino szi'lpia sa-
I J(‘tUV<»j(*, 

pas 
tai daugiausiai

valdžia,

Sumiszimas Essane, daug už- 
muszta ir sužeista.

London. — 
kiszko siimiszimo Essane terp
darbininku ir francuziszku ka
reiviu, likos užmiisztn 18 žmo
nių o 53 sužeisti. Ergelis prasi
dėjo prie Kruppo dirbtuves 
kur darbininkai pra<l<*jo szati- 
dvt in kareivius.
Moteres pasiprieszino priesz 

aresztavojima kunigo, — 
daug sužeista.

Breslau, Szležingc. — Visas 
miestelis 
prieszais
baszczians Kiuikaueka už koki 
tai maža prasižengimą, o kada 
200 kareiviu atejo 
idant kunigi 
j ima visos
klebonija suriszdamos sau ran
ka prie rankos padarydamos 
import raukta rata idant nepri
leist kareiviu prie kunigo. Teip 
stoy<*jo ir kovojo ,per tris va
landas, bet kada 80 raiteliu da- 
leido szturma prie moterių, su
mindžiodami daugeli, antras 
ratas isz moterių susitvėrė 
mesdamos kareiviams in akis 
druska ir pipirus.
tas moterių likos aresztavotos, 
o daug sužeista. Kada ant ga-

vvnes 
gas 
vo gimines l 
sziandie kada 
nmsn pinigu, 
musu broliai isz Amerikos mus 
gelbsti. Acziu Jums 
Musu broliai Lietuviai

savo geromis 
ausioms aukomis

ypacz
mus nėra

už tai, 
- Ame-

J us
(>' 

netik pastatet gražu atminti< 
szirdyse, bet 

prie 
prisinszinias

ri kiocziai! 
szi rd imis ii Apie szinvtiko mus 

-- o vidn- 
gvbe \ isokiu nevido

ki'si. Lenkai, insibiiove iii puse .prarytu ir simaikytii 
kaimo, skubiai piadejo savo j(1 V(»į daugybe \ isol> 
nieksziszka ir begediszka dar- ,,,, i....ai.i<a dar-

Bot 1 uo laiku atvvko isz 
Leipalingio kariiiiiH*iies pngial- 
ba ir vėl visi kartu su szanliais, 
< 
grienesi varyti jęuKiis isz kai 
mo. Li*nkai priversti buvo pa
sitraukti niiszkelin. ./

Isz musu puses szie nuosto
liai: I) Petronei Mikolioniutei 
29 m., metant iii trioba 
ta, sužeista veidas,

Lazauskaitei -U m., per- 
») taip pat sužeis- 

i r 4)
I \ ananskas. 1 žmusz- 

ti: 5) Povilas Szaczikauskas 90 
, 6) Pranas Mikalio- 

ir 7) drąsiai gindn- 
s Juozas 1 rbonas 

Lenkai paėmė
arkli ir nnszove viena karve ir 
dvi kiauli, bet to visko jau pa
imli nespėjo 
džiasalio
kaimas liko noapiplosztas. Len
kai gi nusivožė savo keturis už- 
musztus ir penkis suž(*istus. 
Nieko iH'pesze Didžiasalio kai
me, inirte lenkai puolu pakely 
Diržu kaima ir paome daug gy- 
gyvuliu, javu ir rubli.

bu.

szaukdaiuitrasiai szaukdaiui “valio 
griebėsi varyti lęnlcus isz kai

pnminkla 
J tisu 
meili*, 
szvent imas bus ant amžių užra- 

timi, beveik visi darbuojasi ne I szytas atdeso raidėmis Lietuvos

reikia priskninu, prie kuriu
tyli, netik beveik visus svetiin- 
tauezius, kurie suniaža iszmin-. . . . . .... . »

Lietuvos naudai, 
gaiszeZ/iai; bet

musu 
k a rszta l’evy nes 

ir pasi-
m

na i
szauta koja,• I 7

ta Viktoras Prapiestis
Antanas

iti. senelis 
uis 60 m. 
masis szanlv 
19 m.

gra na.-
2) Marijo-

20 m

viena

ir tik a,ežiu l)i- 
szauliu na rsiimui

Bledinga ‘ ‘ munszaine ’ ’.
Munszaino g<*rikas negali 

laimingas.
sveikata,

gėrikas
Jis prageria 

protą ir dora, 
t ingiui u. 
neturi.

Tingi 
Jis pa- 

gyven i- 
skurdas

Imti 
savo 
Jis pavirsta 
dirbti ir nieko
virsta pamiszeliu ir jo 
mas labai liūdnas — 
ir kanezios. .lis yru visados ar
timas visokioms ligonis, 
ypacz plancziu uždegimui — 

labai dažnai ir inir-taigi, 
ežiai.

Ar galva

ir

o

, ar 
tai reiszkia

siena daužyti F 
munszaino gerti, 
viena ir ta pati.

• u*

:: DIDELIS BALIUS. ::
Rengia Szv. Jono Draugyste 

Subatoj 21 Balamlžio, 1923, 7 
valanda vakare, savo svetai
nėj, 163 State St., Wilmerding, 
Pa.

Gorliigniiojio Lietuviai
Lietuvaitės! Malonėkite atsi
lankyt visi in szi antra dideli 
balių naujoj svetainėje. Muzi
ka bus labai puiki, grajys sma
gius szokius. Užkandžiu ir gė
rynių btis skaniu, invairiu. 
žanga Vyrui arba Porai 50c

bet jos pra- 
ir visusdie.ln- 

vius holszovikus, komunistus ir 
visokio plauko cicilikiis ku
riems suvis nerupi Tevvnes la- 
bas, žmonių gerove, bet kuriu 
visu pijstangu. vienaiiuiai liks

it* naikinti, 
yra gera, dora, ir szventii; 

gana sekasi, 
isztvilkeliu, kurie 

o prie val
iu* daugiausiai;

lai: viską griauti 
kas
ir jiems tai 
daug yra 
jiems tame padeda, 
džios tokiu ar 
valdininku dauguma terp žino
ti i u reikalus veda, kad betvar
ke padarius, kad tik žmones 
sukirszinus: beveik viską daro 
žmoni u nenaudai. Baisus .ir 
mus [irastii žmonių apjakimas, 
kurio davesem apdumti protą 
eieiliku agitacijoms ir rinki
muose iu Seimą davė balsus už 
cicilikus — bedievius: kadagį 
dabar jn daugiau Seiman pate
ko, tai da labiau 
Seimo darba 
nes nei vienas isz jn gerai da
ntį nenori ir heda.ris: jie viena 
tik 
ardvti, niekinti.
tvarko platinti.- 
gausiai
žmonos, dūsaudami sako: 
riau but kad tokios policijos ir 
iK'bidu. Valdininku tarpe ma- 

dangiausiai isz- 
ciciliai...

nes

v i syk i gero, 
trukdo ir ardo:

moka, t.y: gera trukdyti, 
ir visokia be- 
Milieijo dau- 

vi(*t<nnis 
ge-

isztvirkus;

žai yra geru: 
tA’irkeliai', ciciliai... Lietuvos 
padėtis yra. labai liūdna... Bet 

geru vei- 
kurio, iszsijuose dirba, 

kad tik. Lietuva iszgelbojus, ir 
prie geros tvarkos privedąs. 
Tiems tai gero noro žmonioms 
Dievą laimina ir padeda Lietu
vos gerovei darbuotis: jie til 

nuo

yra ir geru žmonių, 
keju,

istorijoje ir Lietuva 
pasaulio pabaigai 
dž i avimu apie tai

Tevvneiki 
su pasidi- 

mines! Ne
gana to: dusu užmokestis gau
sus yra pas Dieva danguje! Tai 
gi Dievui padedant, darbuoki
mės T 
dzia.i

lo kareiviai iszvede kunigą isz 
klebonijos, tada daleido sztįtr
ina vyrai kurie sužeido asztno- 
nis kareivius.
Bolszevikai apsudino 86 žmo-

* i

Kovoliueijonie-

ll

yra pas Dievą danguje! Tai

vienszir-
pergalesinu* vi-

Pevynes labui a 
tada

sus musu prieszus ir sunkeny
bes, susitvarkysimi* ir Lietuva 
— rr<‘vvn(**Tevym* taps tikrai liuosa 
nepriklausoma ir laiminga. 
I aetuvos

J

- Tėvynės Mylėtojas
Kun .L...

Ev-

ikiszioliai Lietuva nuo visu 
pricszu gynė ir palaike; Die-gyuo
vas jiems ir toliaus padės Tė
vyne ginti ir prie geros tvar
kos privesti. Mes kasdiena Die
vo ntelskimo, kad musu visus 
prieszus nužemintu ir iszblasz- 
kytn, kad mus nuo ju pasikė
sinimu apgintu; o patys viso
mis jėgomis Tėvynės labui 
darbuokimės ir JVvynė szelp-

Sugrąžys adgal.
Now York. — Madanu* 

dokla Parųkutieva, kuri likos 
apdovanota modaleis už narsu
mą ant kariszko laiko laike ka
res kaipo dužiuretoja sužeistų
jų, bus sugrąžytą adgal in Ro- 
sijo nes paskirtas kaitlis atej- 
viu jsz Rusijos iszsibaige. Jos
vyras kuris pribuvo in Ameri
ka su jaja kuris buvo pulkinin
ku ir lovini n kas daug žemes po 
caro vieszpatavimo bus taipgi 
sugrąžytus. Jeigu

nis ant suszaudimo.
, Moskvu. —- 
riu tribunolas Kainene^Podols* 
ke ant Volyniaus, apsudino -86 
žmonis ant suszaudymo. Torp 
apkaitytu daugiaaše 
biznierių ir inteligentu kurie 
prigialhinejo j^nerolui Petbi- 
rui kuris kovojo prieszais rau
donąja arini je.
Arcibiskupa Ciepliaka nubau
dė ant 10 metu, biskupa Ba- 

ranaucka suszaudys.
Moskva. — Bolszevikai per

maino bausme mirties arcibis- 
kupo Ciepliako ant deszimts 
motu kalėjimo, hot 
tentą pralota 
szaudys už turėjimą susineszi- 
ma su lenkiszka valdžia. Konia 
visos vioszpatystes užprotesta- 
vojo prieszais tokia bausmia. 
Apie dvideszimts katalikiszkn 
kunigu aplaike kalėjimo baus- 1 
mes už pasiprioszinima prie- ' 
szais valdže neduodami virszi- 
ninkams apipleszti bažnyczos. 
Pats arcibiskupas Ciopliakas ‘ 
hažnycziojo atsistojo prie alto
riaus atstatęs savo krntinia 
prieszais bagnietus idant ka
reiviai negalėtu apipleszti baž- 
nvezia.

Katalikai po visa svietą su
judo prieszais -Rosijo už toki 
pasielgimą su kunigais. Pro
testai pasipylė isz visu szaliu 
idant bolszevikai permainytu 
bausme mirties ant kalėjimo, o 
norints arcibiskupui dovanojo* 
gyvasti bet jojo pagialbinin- 
kas But koviezius turės mirti.

Soviatu valdže da neizspilde 
mirties bausme ant gonoralis>.- 
ko vikaro Butkevicziaus, bet 
paskalai apibegineja, buk bol- 

pa slapta-szevikai 
pralota.

* «

randasi ’ • -

jojo asis- 
Bu t ko vieži u su-

tokia bausraia.

snszaudė

*

■ VI

r

*į

jogomis

valdže ant 
juju nesusimiles, tai sugryžus 
in Rosi.jp bus suszaudytėis per 
bolszevikus.

kimo. Szimno dalyke reikia Ati
duoti garbe ir szirdinga padė
ka visiems Lietuviams — Ąme- 
rikiccziams (iszskynjs ciėili- 

Merginai 25c. Visus szirdingai kus.): tio musu broliai ir sese-

ANT PARDAVIMO.

kvieczin

111-
i.,

St.

Komitetas, los,' Amerikoje gyvenantieji

Du namai ant E. South 
Mahanov City. Atsiszaukite po 
No. 211 E; Mahanov St. Maha- 

*■ ' K

noy City, Pa.

• Turtas Suvienytųjų Valsti
jų nuo 1900 meto pasididino 
trigubai arba ant 275 bilijonu 
doleriu, o priesz tai vos buVo 
ant 90 bilijonu doleriu.

Szimet turtas daejna lyg 45 
bilijonu doleriu o nekurie ap
skaito ant 60 bilijonu. Yra (ai 
puikus stovis, ka parodo, jog 
Amerikos yra turtingiausiuAmerikos vra 
sklypu.

operaei.jp
Rosi.jp
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Apie mirti Lenino konia kas 
kitaip telegramai

skelbia, tai buk 
sveiko ir vol mirszta. Jau tftl i 
per lankei 
jog danguje 
ne nori, o 
bijo idant 
mo.
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Su nelaimėms bėga B savo ’ 
Asz pas kryžių JezftU Tavo, 
Ir tamsioji žlugs naktis.

Mergina (solo gieda, foip
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GYVINIMO KILIAS.
(MoĮo^Įclo.macijn.)

Pavestas musu jaunimui.
{ *r I<i> 4 liĄ Ūmi te— ..XI. '

'' ■ -i' v ■ *
A- Hongdamas

PUIKUS PASIELGIMAS.
tatai ■ itaiip litai

Kuzis Imvo vargingu vaiky- 
mi turėjo viena ranka sudžio
vus ir nesziojo pariszes s»kopo<. 
toje. Jojo motina pardavinėjo 
daržoves ir žiedus, nesžiodunuv 
gurbe po miestu; Viena kariu 
priesz prndejimn mokslo mok 
slaineje, keli studentai no irtu-

“Na tai gerai. Bet turiu tau 
pripažinti, jog esi labai karsz- 
to kraujo. Galėt a u tave tuojaus 
prasžalinti nuo dinsto, bet to 
nepadarysiu. I’asilikie pas nut
ilę czionnis ir tai mano kance- 
larijoi, prie manos,

J; tosios nuomones, jog pramoksi
I su žmoni-pilsiantiina, lnaL'’1 goriau pasiolgiuot

tokio bolszuviko 
pvkloju vol 110 i jojo 
uobukeltu sovintiz-

ha esmių

miH.
Reike pripažyt , jog a t si nio

kojimas senuko už toki noma- 
• 1 lomi pasielgimą, jaunikaiezio 

. J buvo puikus. — O kiek szia- Is? I a• ' * •. (hen turime panasztu.karsz- 
| liioliu, kurie no turi jokio mau

na iszsiii nte g romai a J
Milwaukee ku-į

;mt is/.lieji 1 
bu* zkas gcn's 
dėžes arielkos Į 

Grornatoje 
Skaiczian buk tamistn | 

arielka kurios*

Messmer
! buvo puikus.
! dien turimeAro ibi sk u pas

Wiscousinn diecezijos ana .lie
pas i dagumo ne paguodones <lel se- 

_. .. : tiesninju ypatų.džia Geigev in 
rioje pasiprie-zinii 
mo in upia 
arielkos ir 
bonkosia. 
te te 
pei rszlioli 
verte

■II au

Patarimai.- szi
veikidttW«aeerioA papiuwzimtii, 

buri merginu, bent

Isz viso, 1922 m. visztu 
porėta iki 

ra«'zo.-1^54. 207,(M)O vurtds 19*21 m. iki
giu! a ir kimininiu

žai <1 ag rišo vargingam ko tie
kai. Musze su linijoms, molo in 
veidą žieves nog ohnolu ir | 
mikeziodami isz jojo nelaimes

pa r i frkio bu ri mergi nu, bon t 
nuo soptyniu kad ir iki 20 ar-* 
ha drtbjflifian, kiek' sveikas ma
nai1 mvo sėotibje su t it įpint i. 

jei g»ilinĮn 
pė- bnltais'rilhhi< ir teį*u turi Vi-

Jas •papimsžk'it
1 -n * » XI ;a *

moh fbilaidiiH, gražini* Miisziikuo- 
tus plaukus. SuHtatyk gilumo-

* __ . te

ta 
isznosza* ant keliolikos 

tukstnncziu doleriu. Juk mn^u 
Ii gon bules 
arielkos

daug 
reikalingus 
mokėdami 

Argi negeriau

pnlie ^<mo,S2tŲ)00.
- J (922 m. Upie JmH000»000 visz

mtt ūkiu sn akos 
061 ‘otM)‘6t;rt'j?$ ’4J! ’»Mm\ 

kiatisziniu padėta 1 j9('>2.35d,<M)0 
tuzinu iv vertijfAOOJiOSJlOO su
lyginta

tu augintos 
•ui f.

reiki! la aje 
kaipo

vaistus del ligoniu, 
už. tai brango i.
hutu idant sndže palieptum fž-
dnlyti ta.įi gen’nui del ligonini- 
rzili o ne naikinti ?'’

Bot kur tau. prnbihicijos pa
siutėlei tai kaip “1 
kmila griaužia ne kitam neduo
da.”

no pats szim pliant

Faiikei mainosi gilukis žino
tai kartais 

netikėtinai. Tomis dienomis 
mirė buvusi* milijonioris Wil
liam J. White, kuris paliko sa
vo naszlvi vos peujeis szimtus 
doleriu isz milžiniszko milijo
ninio turto kokio dasidirbo isz 
dirbimo gurno del kramlimo.

Penkiolika metu adgnl 
White dasidirbo didelio tūrio, 
o kad nebuvo
tas ir norėjo da daugiau, pra
dėjo spekuliuoti ir viskas diu- 

Nenusimine.
vėla sunkei dirbti ir 
rinko milijonus 
(

f
gaus ant svieto f f M ir

l om i s

z to užganady-

bet pradėjo 
vela su- 

bet ir tie jei 
lingo ant visokiu spekulaciju. 
~ Teip. sunku dasidirbti tūr
io, bot lengvąjį pralobti.

iro.

*. *

1 aiisvesTiejei, kurie turi 
bondus nupirktus įnikę kares o 
kuri 116s V melžė dabar” at pi rko, 
da randasi tokiu žmonių kurie 
Inju hondu nepermaiue ant pL 
nigu arba kitu tiondu. Tokiu 
bond u .pa a žmonis randam da 
nž 90 milijonu doleriu, kurie 
dabar noatnesza jokio procen
to,-kuri s nustoji njio 15 gruo
džio praojta meta. Kas turi Li
berty Bond privalo tuo,jaus 
permainyt ant pinigu Lile ban
ko ar ant paežio.

Laiminga^ ia>ai žmogus, ka 
gali snvaldyh kai-zta krauju, 
nes lankei per savo ‘*pasi- 
karszcziaviuui’’ inpuola i u be
du kaip parodo sekantis atsiti
kimas:

Atvažiavo ana diena in New 
Yorka jaunas žmogus isz mažo 
lAiestelio apimti durba vienam 
isz didesniu banku, nes tėvas 
buvo geras prietelis bankie- 
riaiis, kuris prižadėjo priimti 
prie darbo sunn savo seno prje- 
teliaus. Iszlipes isz stoties, sė
do nut kaniko. Tąmc- mojo žilas 
senelis, kuris per nea(>sižiirre- 
jima. užmynė 
nam žmogui.

“Po ^žirnis
žiopli, jeigu esi aklu, tai nusi
pirk sau aknlorius, 
jaunas žmogus.

Senukas persiprasze ir norė
jo iazsiteisyt, bet jaunas žmo
gus nedavė jam ant to lailco 

uwsorap

aut pirsztn Jan

s'elniu senas

♦ ♦ — sukliko

wza ūkdama s 
fool P*

Nuvažiavę keliolika ulvczin 
iszlipo isz komiko abudu. Lcka- 
jus invede kai'Hzta jaunikaiti 
in puiku pukaju jn-ezidento 
banko. Kada per kitas duris 
i nėjo prezidentas banko, net 
nutirpo karsztnolis pamatęs 
ta pati senoka kuris a t si liepa:

— kuom
I > *

ju old

•*O tai tomistą! 
galiu tau patarnauti ?

‘ ‘Tnmista prezidentai 
jau padėkavoti 
dinsiii, ’ ’ 
kalbėti.

už aplaikvta
daugiau negafejd

su ISfFMStjJMRl tuzinu 
isz ^53S,5B7.0dh Vertes. IsZ kinu 
-sZiflin 1922 m., diilt^elis 
suvartota pngnminnnt 
muisto produktus ir npie 
IMK),1)60 tuzinu buvo 

\ Hztas.
Paprasta visztu kaina

hitvo 
kitus 
Už

vartoti

buvo
65 centai už kiekviena 1922 m., 

(Vlltll 
1920 m. Kiausziniu tikės kaina 
buvo 25.5 eoniai Už t-uzifin 1922 
m. sulydinta su 29.3 centais

71 rentas, 192J in. 86*

sulyginta
1921 m. ir 44.4 centais 1920 m.

jog Sausio 1,
1922 m. buvo 412.000.000 visz
tu ant ūki u. 1921 m. buvo 386,- 
000.000 visztu. ir 1920 m. buvo 
360.000 000.

Vra rnokuota,

P. J. Kenuodv <k Sous. New 
“Of-Yorke, iszleido 19’23 inetu 

ficial Catholic Directory*’.(’at holic 
Paduodama indomiu skaitliniu 
apie Kataliku Bažnyczios 
girna Suv. Valstybėse.

am

1922 motais Suv. Valstvbese 
insteigta 234 naujos parapijos
ir 213 nauju misijų.

Tais paežiais vieneriais nio-
tais iszvesta 496 kunigai 1923 
metu pradžioje Kataliku Baž- 
nj'Cz/ia ežia turėjo 22,545 kuni-
gus ir dvariszkose semi na rijo-
so 8,778 studentus (klierikus). 
Katalikisžkas kolegijas ir pra
dines mokyklas lanko 1,922,420 
bernaieziu ir mergaieziu.

Snv. Valstybėse viso katali
ku skaitoma. 18,260,793. 1922 
metais kataliku skaiezius pasi
didino 155,989 asmenimis. Ka
taliku skaiezius žymiai padidė
jo ypacz valstybėse Yrichigau, 
Illinois, Ohio, Minnesota ir 
.Missouri.

Vienu nauja diecezija instei 
ta California valstybėje.

Ohio,

»•

Lietuvos ministeris G;ilva- 
nanckas sutverė nauja kabinė
ta isž devVnrn ministerin': Mi- 
nisterin ūžnibežiniu veikalu 
apėmė Gflhmnauckas, teisin- 
gystę’s KttroblisJ apgx’nimo ma
joras Szlesžis, ukyRtes Jonas 
Aleka, apszvietbs Petras Juo
daiti š, viduriniu veikalu Ole
ka, konmhikabijos Tamoszovi- 
czins, finansii ir prekystes Pet- 
nilis, žydu 
ims. Tasai
kenczia.mas per

veikalus Prvdmo- 
paskutinis ym ne

žydus, kurie 
yra isz to neužganadyti.

* r ' « .

:: DIDELIS BALIUS. ::
« Al . . ** I * :» L J S - I« t.

r........
donojo Kryžiais Draugija lai- 

BariU.Bahin- 
7:30vidpiVė, uTtir- 

ner Hali” svėtainojo, taq)uT7 
ir 18 an( Jane gatvių. Szis ba
lius bus tikrai -lietuviszkas bes 
griesz 'Lietuviai niuzikaptai ir 
vien tik lietuViszkus šiokius, 
Toipoki bus daug skaniu lietu
vi szkh užkandžiu.

'Visi yra Szirdingai 
cziaini atsilankyti ir praleisti 
liukstnfti vakarėli.

U žd urbi s sk yriu n m s Liet u - 
vos Raudonam Kryžiui, kuriam

PittsburguO

#• k

Lietuviu liau

kvs neįiapmRth 
džio 9, 1923, r

užkvie-

noH liežuvis burnoje dabartinei Lietuvos padėti pa-, 
sustingo ir daugiau negulėjo geibu yra labai reikalinga, 
a "it w > t • ' t »* • i i •isztarti ne žodelio.

< W 1 ■ W *T

Kvieczia Komitetas.

..J'

. Jisni sėdėjo savo kinkoje vie
nas ir iszbliles, sėdėjo ir klauso jf» seonos pusracziu. Ytidiitd'jo 

.«eeno« padirhdinkio didi kry
žių, 'kokimketoriu podn aiigslz- 
czi o / storo k it isz 11 p Viii nu s’ m o« 
džio, niiulis galėtu Imti su Žio- 

sakysim isz pliauskos.
Su' papėdė

nužeminimu savo draugu žiū
rėdamas tai in ta tai kita vonia 
rod os pros z id a m a s
nnlejinni ir palaiitn savo szpo- 
sus’, nes jej<‘ tik daugiau ihirszo 
nebagelis net pnrnudnnhvo ir 
pradėjo drobei isz piktumo.

Sthigai Jonas, vaikynak nub 
lon- 

jog turi du

jnju sust

ve, sakysim isz
Apaczin pritaisyk

'Viena mergina

hrodus, piktas, szoiko ant
kos,'nuduodamas
2iirhbA‘ ant ninku,pradedamas
undUvinet motina Kuzio. Visur 
klflsa pradėjo juoktis. ’I’adni 
Knzis ne galėdamas Ilginus su- 
rilalkyt. pagriebė kaTimora. ir 
mota in Jonuką, nes tashi pa
lenkė galva, o knlimoriiik patai 
ko in krutino in cjnrtm-v.inrn 
profesėriui. * Visi studentai isž- 
sisklaisle in savo vietas 
<Tnrulo Profesorius 
stojo prie savo 
szauke permninusiu balsu:

— Kas taj padare? 
Nieks ne atsiliepė.

r>

persi- 
iszhales. 

st otelio ir pa*

Profesn-
rius antru kartu paszauke:

— Kas tai padaro?
Tada Boleslovas

iv drueztausos isz s
vvriauses 

tudontu, per 
imtas gaileszczio del vargingo 
koliekos, stojo greitai ir naršei 
pasznuko:

— Tai asz.
Profesorius

lin

dirstelėjo ant 
jo, dirstelėjo ant studentu, ant 
kuriu veidu persistatinojo 
sistebejimas ir pliszauke:

— Tai neteisybe, tai ne tu.
Po tam da davė:
— Kaltinvkns ne Ims nuhau 

stas, tegul atsistojo!
Kuzis atsistojo ir drebaueziu 

halsu tarė:
— Musze mano ir iszjuokino- 

jo, asz isz piktumo, nežinoda
mas kadarau, mecziau in juos 
kalimoriu.

™ Atsisėsk - tarė pforešo
rius — tegul stoję tieje ka jin 
paniekino.

— Keturi atsistojo su palenk 
tom galvom.

— Jus — tarė profesorius — 
jpaniekinet savo dranga, kuris 
jum nedave jokios priežasties 
ant to; iszjuoket koliėka, mu- 
szete paliegusi  esate nedo
rus, pikti!....

T ‘ .
siartino prie
sėdėjo su nuleista galva, pakele 

dirstelėjo jam in

fai pasakęs, profesorius pri- 
Boleslovo, kuris

jojo galva, 
akis ir tarė: r

— Tn esi geraduszis.

Bolesl o vas, į >a s i n a 1 idodnm a s 
isz progos, meldi? profesoriaus 
idant atleistu kalios 
tusioms t.

prirsikal-
I

ISZSISKYRUS ISZ BŪRIO
■>' r y: "p. ' * t

* 7 n    2 r 7 S V. ’Z,/..

Gražus vaizdas—kas pažiūri; 
Dangum’s meile aki turi; '

Visi mėgsta pažiūrėti,.
Kiti trokRzta pakalbėti;

Tai mergeles vaizdelis... 
Trumphs, siauras sijonėlis, 
Iaiibnš, plonas liemenėlis;

Galvos kiibdas siipiiszytns
.1 .. - '*• * * . . I« ■

Tai mergeles vaizdelis...
Tarpe g|itviu suturimo, 
Prie-pat a i ksztos praėjimo;

Stovi, stūkso, visa’rp kraipos, 
Atrajoja., szlykszcziai szaipos

Veidas gražiai h'udaž.vtas.

Tai mergeles yaizdeBH...
Stngu... stngu!.. nusistauge,
Szaukia. dranga, arba drauge, 

■, t.. j.„-....iiT u patamsio susi spręsti,
Prie szlyksztyniii’ Husilcviest i 

Tai mergeles vaizilėlfs...1Tai mergeles vaiziiėlfs
. C ”• į .'ui p . , s. .

Dangum’s mergHziu szitaip
" ' . . -I--

• - I | . .■ ' davo, 
•'14. C-

......................  . 'I ■’ ■

Negalimn taip daryti —

, i1 *< 1 ' C :,Z : \ , f:1 . 1 ' ■

Ir nedorus darbus varo K T 1 • 'j . * 1 i •
Prie goruju jas sknįty| i

J ūk taijįlą ryt uupiu tįnka
It
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kad ribvofu. •'’i 
prtimki'o kuri aisžkios krilbon ir 
Biri7 gražu baisa.' Ji togii ats
tu kokiu’dvieju pėdu iitio kry- 
'Žiaus klupo raukas ‘ HitsiUmus 
ir truputi pasilenkus priėsz 
kryžim Jsz, oilejo 4tnvin6žiujv 
morgtiiii susidės choras. Jei ud- 
riittjdhr gražiau, U h aro mergi
nos galima pupuoszli ange 
Ja is. ‘Sži j i Vne f g i n a, kuri kili pos 
turi Imti pasirungus rimtai, ne
iti rt i ilga i. ' '

Atidarius scena, choras pra
deda giedoti. 4<'lupojenli mer
gina, ’klupo siilyg 'pabaigė 
szia giesme. Gaiihm giortmu- 
tems pritaikinti Lietuvos liau
dės dainų.

tea

i

yir pas moteriszkaiMHs.
Paeinu 

neryu ir valios 
kartais yra ligūstas apsigimi
mas. » *

Nėr taip baisu, kaip knygos 
ir 

liga

m 1 m wimnJwiiiiiii......... ...

Pnszo D-ras K. Grinius. 
_ t

♦ 11 Ife
Nosies sloga (plaut i fe, 

rasy,,> 3isžlri<rji. 'tbna pradeda 
imli cziaudnlys, varvėjimas isz 
nosies, szirpszliu 
llažnįausiai praeina 

Imas. Sziek liek gelbsti insitrau-

iez iszdykumo, isz 
apsilpnejimo,

pat;) MinHprerė nobis.)
I t'M
koliėJį rankas iazkelos paluir- 
1 ojti.—M isaerere iiohis.)

Mergina, (kaliui:) 
Kuomėt ^pabaiga regėsi u 
l r i s z z i o 11 k c I i a 1 rt 1111 ■»- s i 11 
Kanas mano stingt pradės, 
Tad po kryžium stosiu Tavo 
Su tikėjimą asz savo. 
Neapleisi - Tit imines.

Mergina, (solo gieda teip pat baryje-paimt 2

arcz’uin kryžiaus.) Gloria Tibi rads, kad gerai iszprakaitavuti.

Chorus (klaupės ant deszin io

, Išimas in

JuH ii-

užkimimas.
dažnai raszo. Kas perstoją 
sueina, in tikra pora, tai

negydo- pereiti he ženklo.

o-

■■

H

k' iLItr

J®"'ii
I

z’

M’evni ir auklėtojai turi labai 
i no- 

Atsiminkit,
sanirpw.Jw menlolo kiul j" »I>ik]otinini

■ tepalo, isz vaistines, varto! tas 
kart 

einant gult, 
niisame kam-

3 Stikles kar- 
isztiesusraukas, trupini žengiu szlos arbatos su aviecziu ilogo-

vaisias reikia bent kelius 
per diena. Be to, 
bet t ik sziliamo s

virstu ommistais.
kad tykus, davadni vaikai tai 
dažnai onanistai.

Gydymui reikia gero patnre-
gvdytojo. Ne visnmol

,/■

; H

lengva nuo tokio blogb inpro 
yzio atsikratyt.

Tvarkingoj'Domine/ fl1 ' •' .
Choras, (tiesei stovėdamos ir 

rankas iiuleidusios pftkiiriojn 
d 11 k art 11. - G lori a' T i b i i Dh m i ne,.

..i ' 
. " t

(Tuomet mergina ifklaupia ar-t 
Ii kryžiaus ir šii rankoms užsi
kabina skersinio kryžinlis, 
teip kaip alpstanti pursiszlie 
ju. Choras gi kahipin. aid vieno 
kelies,’ranka pasirėmė ant ke
lies ir laikosi už veido pasilen
kusios. Tylėjimais, l’ž valau- 
įlos choras stojasi ir pradeda 
giedot i. Mergina, visa ta klika 
laikosi už- krvžiuus iicsikruti 
nūs, iki užsidaro scena.)

Choras. (siiStoja gieda. Ran 
kas turi liuosas, Ibet ’kada gie

Priimk, 'priimk, ''Dieve 
tuomet rankas kil

noja prie kryžiaus.)
(’horns gieda baigent: 

1) VHlandclej sunkioje,
Kad krūtinėj skaudu.

Asz niaklelej vienbje,
Sau i’amvhe randu. 

Priimk, priimk,
Dieve Visa,galis, 

garbiu visos szah

sktdhiniai tuojau 
liga užkrevziania

■I* ’Gloria Tibi ’Ddtnine.

(ht
Visagalis -

gali pereiti-in 
clirouiszka 

sunkiai. Pa- 
iszsitopt i 

hal-
eiuant gull ir

atsikėlimas
mie

y J

u H,

I ’radžiu.
Choras (giodn.)
1) Gyvenimo inns kelias.

Nupintas gan
Czion žvd skausmai

Linksni v be - 
don laimes spindulėliai,

— gesta, tuoj.
<1 ten džiaugsmu szeszeliai,

Akis tikini vilioj...
2) Ir eini ten be baimes,

Kur rodos her vargu...
nerandi laimes...
Ir vėl ilgiu ilgu!...

’Foip slenka motu metai, b
Ir kagi ten miltai !...

tik rotai...

rii

sužibę

I

margai: 
vardeliu; 
Ii k Te t u i.

Tegul Ta v 
o

Bei kas !

Vis rupesniu1 verpetai,
.i Kam v be -

3) Kad ir erszkeeziu kelias
Vis veda in... mimus: 

Nors baidos ju žmogelis, — 
Ten laime blukia mus.

Todėl, kiekvieno kelias. 
Nupintas czion margai:

Nes Dievo vieszpatijoj, 
Bus linksmas amžinui!

(Pabaigus giesme, 
atsistoja 
paskui 
priturimi.)

Mergina (kalba.)
Kada skausmas szi rd i graužia, 
Nuliu d i nu 1 s gn i a u ž t e* g 11 i a u ž i a, 
Tr ant svieto y r’ nyku, 
Stoju su liūdnumais savo, 
Asz po kryžium Jėzau Tavo, 
Ir tenai man teip ramu...

Mergina (solo gieda isztie- 
sns rankas link kryžiaus) 'Mis- 
serere nobis.)

(’boras, (gieda paantryda-
ran-

mergina 
pradedu kalbėti, 

gieda solo, ir chorui
IT

if #

*Toip ipnt isztiesianuis.
kas.) Miswororo nobis.)

Mergina. (kalba:)
Kuomet laimes ims saulele 
iSzviest in manaja grintele 
Ir norėsis man giędoti, — 
Asz pus kryžių Jėzau Tftyo. 
Bėgsiu tuoj su malda sitvo 
Teu džiaugsmingai padėkoti.

Mergina (solo gieda, kaip 
pirma pakėlus rankas.) Misse- 
rere nobis. ■ *

Choras. (Visos deszine ranku

gy \ onirnas, 
drausme, kas rytas szaltu van
deniu viso kūno apsiplovimas 
pusalkiu ėjimas miegot i, rau 
meilu darbas, greitas. |K> miego 

isz patalo, paga
linu slinkiais a t si tik ima i? 
gojimas su iszmiiitiugu <lraugu. 
kuris sudraustu nuo blogo dar
bo - 

nosies Į 
j žons 
Igi.. ........... .... .

epilepsija.|p!l|f»tu lyties 
Maža ; A u kM oja i,

Prakaituos 
permainyti *■* 
— nesibiiuziiiot. Ašztrioji sloga 
pasikariodnina '
insisenėjusia arba 
sloga. Szi gydosi 
lengvinimui gera 
sznirps’zliii vidus geruoju 
tuoju va žolinu, 
paryczin.

Žiu r. dar: Dvokianti 
sloga.

Nuoinarius arba < 
l'NfPmnžasis ir didysis, 
jam nuomariui užėjus 
hedirbdanuis, 
s t u i g? 1 ak’ i s pastato is z 
iszkriiitn 
laikomas 
ha pusiau nutrūksta, bei trupu 
t i pa lakėjus vėl 
varo pertraukta darbo 
neatsimindamas, kas su 
lik k a buvo atsitiko.

visis'Zkai

p įr
< ' ’ 1

) Maldos gale szvenioji,
'Fuo iszhlaszko skausmus 

Žaidžia siela, gyvoji,
Kvepia szvimlus jausmus. 

Priimk, priimk,
Dieve .Visagalis, 

Tegul Tave garbin visos szalys. 
Tegul Tave garbiu visos szalys. 
.3) Liūdnai protas kankyti,

Abejone szalta; 
Laimo gali pažinti —-

Vol szi rd i s nekalta. 
‘Priimk, priimk,

Dieve Visagalis. 
Vždahga.

P.S. Norint, kzi veikalėli 
linui loszti ir 
arba su vaikinais;

Mergina, kuri kalba, turi ge
rai iszsilavinti jausmingai kal
bėti ir krutėjimus ranku, akiu 
ir veido uudavimus, kada žo
džius sako, liūdnumo, 
jausmus linksmesnius, 
meile ir 1.1. Tuomet veikalėli 
iszeis labai gyvai jausmingas. 
Teip pat, geistina hutu, kad ir 
choras nudavinm laikytųsi.

J. V. Kovas.

r r

■B1l
■f į

- tai svarbiausios priuino 
kovai su onanizmu. isz mn 

tol vdž.ioreik ui vaikams 
rasini i, kad be reikalo neeziu- 

iidaisu.
hf'ndralmeziii 

atsiminti, 
dažnai

>yv<>

Mnžn
žmogus i pi ižiurolojai

bevalgydamas., kad jszilykeliai vaikai
-ranku ! mokina *iiažo.sniuo>iu>

ar -kilus Į draugus mumizmo.szmiksztns
<įniktas, žodis ar kai '

i

iltsiponksti ir 
toliau;
juom i

I )id vsjs 1 
žmogus 

Apmarina dažnai su tampvmais 
)i<‘ždvio prikandimu, sn >n 

siszlapinimu. koksui nuoma 
riaus :

’ 7 kelias ir'keliolika ininiitu, 
žmogus iszsiblaivo. Tikrajam 
nuomariui užėjus visumet žmo
gus nieko

nuoma tins

SI I

FaksaiT 
atsitikima?^ tesin.-i ilgiau,!

ligi

1 uri

ma
te

Tolinus bus. 1

4

su bernąieziais

arba
viH i,

S

Ka ralio aftle knyga ‘"l’ukitajith
x 1 NtklulrVlena"

r''' ' .JI | ji SlF** *i<i«tf****

Gerbiami Tamatoa: —
Mnotl Tamutoma kad a«z eslu aplal- 

z A , i

kea puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir'Vieni” kuria mdn pri- 
Miuntet, norint *asz prlsiunczlau už-

* ’ . r

mokesti už ta puikia- knyga, bėt vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
as% prialunczlu tamstoms mano padė
ka vone kurią pi uar.om nuo manės pri
imti 
puikus apraszimus,

t !/z' I til

Szluoml duodu

Tol puikioj knygoj talplūas! 
, turi neapsakytai 

vertumą. Vėlinu del kožno,’ katrai) tik
tai gali skaityti liet u vlszkal kati kul
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais aproszymale. Žmogus 
turėdamas namuose tja puikia knyga

isztiese, ir deszine koje pažeh- reikalo vaMc^zcdotl nerti-

Miko' tat vteokfu nerettcklintu «6bėm,gu si os pa k a rt oja.) A l i ssoVo »x»
nobis.)

.Mergina, (kalba.:)
Kuomet -ims piktieji žmonos

•M*
rl\',razt> mane be mn lones, 
Ir tarp juju bus baisu, 
Tuomet asz pas kryžhi Tavo 
Bėgsiu su bėdomis savo.' , 
‘‘Gelbėk’’ szauįdama balsiu

lįl ėrgina (solo * gieda isztic- 
sus rankas.) Misseroro nobis.)

Choras, (akis ir 
a.u kszt i n i sakalus i os, 
liūgai \ .j)a kartoja < 
-■—'-S-- A ,, * ■ .fi .

Mergina. (kalbnO

M ėrgina (solo ' * gieda isztie

Choras, (akis
a

■. I l ' '' ' " M

rtuiįttts
gi’audu-

# te 11 ifcft. ■ A J ’ '»

nohis.) 451,1
Morgina.. (kalbu:)- , 

Kuotnolilztla ima gtųuinl i

MiRsorore
I y v p k:,*

te w. y jT į*,,

• 'M.. V

.i fra

į 

w

■i

Szjrdyj(miu)9 blog<^ ntiiitys
tilpti tlkejimiiB.’vUtiii,

J' / -J' .
i. ^<1

ri
1

v..
feįį

yri".
i

■j; 4.y
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neatsimenu, kas su 
juom buvo dėtasi.

yra ir 
riaus apsireiszkimti. Kitas gnu 
na trumpam laikui *

I hir kitokiu nnoma-

galvos su-: 
miszima, trankosi, mėtosi nai
kina kas jam pakliūva, not žino 
gn kartais paszolimo nužudo ir 
pagaliau nurimsta ir užmiega,!
o pabudęs niėko neatsimena ka | 
buvo daros." * r*

Gydymas sunkus,
elbsti

geriausiai 
geinsu bromo preparatai. Be 
gydytojo nėr kii ne pradėt 
< lytis.

Nusideginimas, 
1 n aV; aN nsi szu t i n i n 1 a s 
nuo k'ar'Szfvi 
Skiriama in 3 ruszis - 

nudėginiinns duoda tik 
paraudirna; II-Šios ru- 

niideginimns apsireiszkia 
pūslėmis, o prie 
sžies pasirodo žaizdos. 
Jei nuplinka bent treezia kūno

ruRzioK 
odos 
szios

dalis, tai 
mirszta isz to.

Pirmoji

I

£f V

Nusiplikiiii- 
pa s įdaro 

< įniki u veikimo.
I — Šios

111-Hios ru-f 
szaszai.

paprastai žmogus

ruszies 
gvdvmo

nudegimo
reikiihuiju nedidelio
— užtenka pnbnrstyt soda, pa
laikyt' s’Zal t a kompresą ant pa
raudosiu vietų, ir kokia savaite 
praėjus tynius ir raudonumas 

ūda Pusilpia ar nu-praeina, 
szilipa ir vėl sveika.

11-Šios ruszies 1
(su plūdoms) jau reikalauja il
gesnio ir didesnio gydymo. Li
gi gy<lytoj()»pHsiszauksi g<»ra 

vietose 
u vi įgytu nors 

kyšt imu. 
olei oliva rum 

1'r(‘-
R

nuplikimas

d g y < lyto j6»pHsi sza 1,1 k s i 
y ra k l ot M upl i k u s i t >so 
kotliinka merle s 
tokiu isz vaistiiiOs 
Aguae Calais 
aa« 5l),0... 3

veiziosios ruszies nul i kimus 
giliais* ir plaezias kūno yiuedi-

riiyinoli 0,19.

dantį 
Canard

rnoneftl.
■yra grei-’

CUNARD
ik te 1 Į

2,310 LIETUVIU
gali atvažiuoti ln Amerika pradė

tu einant i Liepos
patarnavimas

ežia uslas tavo giminėms ai važiuoti 
Iii Amerika. Žmones uirMami Gu
nare! bilietus gali ant syk išva
žiuot i. nes Cuuarei laivas plaukia 
isz Europos bevvolk kasdiena. 1»it- 
Cunard Linija lydi kompanijos 
Lieluvys atstovas, kuris palengvina 
važiuojanczlus is?., Lietuvos per 
visus iszeivio, vargus.
l.ž pntarrmviaia nėra ekstra kaszln.

De»l tolesnio fnforpiacijn kreip- 
kiles prie laivu kompanijos agento 
save) mieste arba prie a regiausio. 
C įmani Money -Orders apmokanti 
Lietuvoje, greit, saugus, parankus. 
( (NARU 
So Brand way,'

. Ach. y^irt, .
b t-L

B

Gal turite da 
brangu parniūkia

Prisin riskit 
bus apdaryta in 

ne kaip

DUOKIT APDARYT SAVO 
3&NA9 KNYGAS.

<MtataiĮiiiintaii 1 1 nitai , 1 —mbii

isz Lietuvos 
savo sena

maldaknyge ant. kurios moki
notės poteriu, o kuri yra sirply- 
szns ir be Virszu. 
pas mus, o
skūra ir bus goresne 
buvo nauja. Apdaromo teipgi 
visnkos istorines knygas, 
ta, menesi niūk laikraszczius ir 
tt. I’risiunskito knygas in ro
dą keije ° Saules.*’ o darbas 
bus padarytas puikei ir ge- • • JI > z»

na-

rai. (Lf.

* i*4 !<l|'i 4 ’ . ■ ..*. ’ M " O , i * i'te te ■*■■■ ' ' -*

T1KR1AUSES KABALAS
A “.r* J

Arba Atidengimas PaUapcsiu Atei
ties. Su pagelba kaz.hom. Pagal 
ChaldeiHzku, Persis-zku, Gralklszku, 
ArabUxkn ir Clgnnissku buri laiku. 
lazguldiuejhnaH to gabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali bull su
prastinu.

' ' ■ ' C I'

M0RAL1SZKA KABAU
Katra iszdeda iutogaua ateiti, Su 
Salainono Nose.

TUSIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka faz Tlglpto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų. ?

VISOS Tikis 'KNYGUTES 
TIKTAI UteL . .

visas tris knygutes* per pactta.

*

*

į

i
11

kalingas vietas ir pralėkti brangaus 
laiko ant vhdktu nėretkahngu rabOrn, 
Žmogus-skaitydamas' tuos puiku* skai- 
tjtaius namuos* 'atranda tenai stebė
tinus apraazytnus senove* įmonių 
gyvenimą* Ir uimlrszta Msu« vargui ir 
rupasczlus «avo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika *avo 
namuosfa su savo inilema azelmina. 
DekavoJu tamstoms ut wuredftna to* 
puikios knygos kuri galt suraminti 
fciįkriena Imėgu -katrM iiaito * ar 

kHuso tu puikiu istorijų,'tetpgl dėka- 
' 1 Mi.1 d . . itetP1 .. uiili ii • . ' k ' 1. ' .h. .1. . <

h

namuosfa su gavo mtltma azelmlna.

puikios kny f 00* kuri - gali - suraminti

i

vcjv ūži pulku kalendorių ? tai innb
priituntet kaipo- dorina, pupk
tMMtouiB ipnalkatą hr datai* | szHuma

(yveutai. Vi»o <laro iMi-
H«ku “Saulei” ^ItytdM, < r *įtakų' '<,flau.le*’i;'^piUytc>B,) M P. iu
L ■"'! ww’ ’AjL Į, (h, u L**' J '.’i y įįf J ■ j '
Sqmervllle. Conn. Jeigu relkalauMtn 
vlrsa^mtnretos'lroygCHi tg! prisiųstitą’gl
in * fenuitt* tuo-

K i/7
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mais duoda sunkiu ii- ilgį kart- 
‘ 1 . - t!

.. , r T ,. _ « JM.

Czia be gydytojo nennSioisi.
Nusząlimai mažesnieji iIgam

U

ežiu.

1.

h

pa raįu Ii m;laikui dfioda odos 
iiiež('jįina, daigyma, karszti.

Gydymas: naktin k< 
aužuolu žievių vaios po. 
sausinimas, iszte|)iinas insta 
J jassari (iszva isti nes), p Ano v i - 
mas su pirsztiniu ar kojelių ir 
paryczin lengvas iszhraukymas 
RU pirsztiniu a f 
>na.

Gydymas: naktin

sausinimas, isztepimas 
J jassari (iszva ist i nes), u

■A

sztos
[o nu-

■ *

kojiniu rainiai 
w'Ji

'Gydymas reikalauja i(ts‘<le- 
. ** 
i

I

i i ri)6, f khn ti‘vbes
*

* v WW
ilVmo

■

g J
n

<1

vaistu mai

*’■ X. P1''' ■ ti' * V WrW 1 r % LP’ .Onanismfis, taip vadinusi be- 
rėįkajiii^Hs bružin imas 1 yties 
intaisu kaip pas vyriškius taip

l B'i* j į ' ''l|f

h

į
#r

t t L
Ii) Bi

■

“25c.
.... 1
PililiukHe mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes* per pacžUu 
Pinigus galite liūsti siempmuis.

" R

* Iii.*’

JW./ D. ‘ BOC’ZKOWSK 1 -00 
i į* 
i
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Inklimpo in bala pono brioz- 
ka, sykiu su pnno ^zeiniyna, 
tarnais, sn viAti jo turtd. In- 
siuego j i mi i in purvą iki pilt 
stehuliti, insisodo Vidury hdlhR. 
Sugulė ant pilvu mTliat ir... 
nei tpru, nei no.

Niekas nelanko tokio jilsiti- 
kirho|įSedi vargszai, lyg skruz
dės k lipe t oje, 
pynes, 
grhmst inis!
neSOflosi sudėjęs rankas, reikia* 
ra^ti kokia, nors iszeiti. Pirmas 
susiprato ponas ir 
bo. ‘Pirmiausia 
kiimszczia vežikui 
garsiai iszplndo 
darbo visn mnszina. Vežikas, 
pflonios botngn, apszventino 
arklius. Arkliai praliejo trypti 
kojomis, hlaszkytis 
puses in antra ir... maszinn Su
stojo.

Aiszku, kad 
vežimo.

SU

r
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B A L OI E
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— Padek Dieve! — susznko 

vvnii,
— Doku .jtŲUH, v.vrucziai!
Kdimiecziai nie tuojau ėmė

si ihtYbo. Jie ome’klausinėti: 
kaip*? kada? ka 1 Ar no girtas 

JiuVo vežikas? Vienas apžinrl- 
briczka, ra tiku 
gyrO, kad gerai

F
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/
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viduryje klafn- 
Nelaimc užgriuvo lyo 

Bot amžinai juk

emosi dar- 
jis t re tiko 
in nugara, 

ir pa leido in 
mnszina.

botngn,

isz vienos

reikia
isz vežimo. Iszlipo
tarnai, ponas, ponia, panaites.

kaip muses 
tupinėja 

aimanuoja.
Vienas

Braido purvyne, 
grietinėje, 
briczka, 
dejuoja, 
kitas
— tik aidas sklysta po balas.

Visu daugiausia

iszlipt i 
vežikus,

aplinkui 
dūsauja; 

pa t it ri a ta. 
kita: rėkia, stumdosi

da rhavosi 
vežikas: jis mosavo rankomis, 
komandavo.*net pals ponas pa
juto sziek tiek baimes ir 
ko Rtilyg vežiko dūdeles.

— Slum kite isz
— sūri kix vežikas

sz< >-

už] m kalio! 
visa

ir pats insikibo in iemi.
Ppnas iifsispyre 

szono; liakojas, 
na it e elne s 
lio.

pino

Svkhi!
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į
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ii. liežuvius, - 
ras:

ginklo lto,

petį nu 
ponia

isz 
n* pa- 

tmnti isz užpaka-
M •

riktelėjo veži

savo jo

r>.

nėjo pono 
'braukydamas, 
nutepta.

-'—Na, vy niežiu i, gana ga ląs
tą re senis Bot-

mums baloj bf'esant ir 
saule nusileis. Imkitės!

— Imkitės! Kurgi tu imsies?
— Ir kaip gi tu

Kad tu pilvu važineium! Kur 
tavo akys, 
nas vežiku..

- O In nesi lojo k !...
— Nosilojok.

poi’kirto ji Antanas: 
pamokyti galima!

““ Jeigu atėjai, 
dėt i, lai padek, nes jiisn niekas 
noprnsze; mos ir saVo jogomis 
iszsigelbi'sime, 
ponas.

—- Gana, vyrueziai, bartis, — 
vėl insikiszo senis Petras. — 
Grigai tu komanduok!

Isz kaiiuieczin tarpo iszejo 
Grigas, petingas, ruda barzda 
v v nls.

Grigas guviai ome tvarkyti.
— Vyrueziai, pirmiausia at

verskime 
(•z’mu! Jus, 
mai ir Kirilian, imkite isz szo-

tu, Ignai, Karoliai!,
tu, Aleksai ir Gabrv, 

isz antro, o, taip! O dabai* tu. 
F! i lia ra i ir

o 
natai ir

iri važinėji!

užsipuolė Aula

nosiĮojok!
- Kvaila

Alanai, pa

niniai tarė

A a,briczka. A si, gnu- ’ i w
Antanai, Jonai Si

I )(>-

vos >uUipuo!e,

Niekas ncapskaite 
gn: ponia taip stipriai iusiro- 
mo, kad net iki keliu inklimpo 
in purvyną, vežikas pasileido 
nuo ienos ir iszsitiose ant jril 
vo baloj, net skrybėlė nuo gai

li ponas, kaip
kryptelėjo [locziu, tai net bricz
ka nukėlė mito szonlokszninko 
ir'ii.pvorto ja nnt szOnb. Dabar 
vaizdas persimaino: ponia, ke- 
postoilainasi isz purvo, pamote 
kurjie; vežikas, nelyginant vė
žys, ropojo po bala visomis ko- 
turioinis. o ponas stovėjo insi- 
remos rankomis in szonns, ir 
pats savo akimis netikėjo, kail

Nelaime, 
kaip matote, vis didėjo: arkliai 
purvyne, briczka ant szono ir 
be szerdekszninko ir tik du ra
tu žvilgeziojo in dangų, tary-i 
imu praszydąmi pagialbos.

< > pagialba atėjo ne isz dan
gaus, bei irz kaimo, pavidalo 
pmMtu kfiimiecziu, kurio, susi
rinko in būreli, jau senai stovė
jo netoli balos ant kalvos.

— Nelabasis ji ežia imiesze!
Pakliuvo, kaip in tinklą:

in szonns.

jis apverto briczka.

Krisztai, jnilaiky- 
klte isz užpakalid. Na, sykiu!

Kaimieeziai visi isz vieno su- 
szoko prie briezkos ir atverto; 

iszkrilo ponu 
sėdynė, isz kurios iszkrito ke
li buteliai su gėralais ii* popie- 
ry suvyniotas kumpis.

sūri ko 
nas, tik žalos man pridirbsite!

ponas! kur eziuprn
at

tik atvereziant

Meszkos! po-

kur 
peisai krintli.

— P’t, 
ra uja, ten 
siliope Grigas.

— Inloisk kiaule iii
tai ji užlips ant stalo, — 
konto vežikas.

— Isz kiaules girdime, 
si kirto kh imioozia i.

girna, darbas dar

pastale, 
neisz >

al-

—- S;a, 
baigtas, — komandavo Grigas, 
— pirma isztrauksimo briczka, 

galy s tegu

no-

czia pabu- 
, groieziau.

o pirmu
na. Groieziau, vyrai
— bus degtines ir alaus.

- Kam traukti?! — murme-
Tik prisukite ja priejo ponas 

•' ’! pirmagalio.

e

nei pirmyn, nei atgal!
—' Kaip tu manai: iszlys jie, 

ar no — 
dotns antro lifiunto.

Bė pngialhos piit vh neisz
- rimini fare ūsuotasis.

’o is;

pakhhlRO vienas barz-

*

1V8 -
Kitam būrely juokuix 

polio .*
—Netikusia vieta 

rinko poilsini.
Ar įtomane jie savo bricz

ka žutn gaiid.tli.
— Mdtyt, jie

jie apsi

— Matyt, .jie czionai atva
žiavo lėliukams žoles plaitti.

Juokui * pylėsi, 
maiszo, — 
halo skambėjo.

— Andriau, imsią u k batus, 
ar ka: eik, nors panaites isz- 
noszti in krantu.

Liesas, augsztas 
iszsiemos isz dantų pypke, isz- 
loido isz tuimok durnus įr.omo 
juoktis, nžMinurjos elbukri tam, 
kuris davė jam tnki patarimą.

— •O vis dėlto reikia pagel
bėti ^poniii, — atsiliepė senis

kaip isz
nuo kvatojimo net'

Andrius,

Put ras. Einam, pagclbosini!
Ir apie penkosdės’zimtys vy

ru nusiavė vyžas, pasiraitojo 
ir drąsini szOko 
vandud triszko 
plauke burbulai.

in bala, tik 
isz po kojų ir

i

r

gai!
kaimieeziai jam pri- 
Pirrniau iszvilkimę 

kad pa si
x’ ietos,

Ne, ponuli, taip bus blo- 
- laikosi Grigas savo nuo- 

.niones, o 
tarė. —
briczka in kietuma, 
darytu daugiau vietos, nes 
groieziau' reikia arklius isz- 
trnukti. Neiszkinkiiis nieko ne
bus.

— Kam juos iszkinkytif

iHito

©ffi.* J'jy ttMMh2.il
Atmintis del Pirmos Divizijos.

AVnšlii ugi on, D.C. P...
minkius ant garbes Pirmos Di
vizijos kuri toif> naršei atsižy
mėjo Praueijoi kuriu pražuvo
paskutinėjo karėjo 4411 vyrai. 
Stovylas Ims pastatytas sker
sai Carcoran M užėjo, Potomac 
Paiko, kur 'stovi BaltAs Na
mas, kuriamo gyvena preziden
tas.

žinote ! Isz ne

— Betgi, ponas, mes geriau 
žinome.

— Ka jus 
sies burnom..

— Tik paklausyk ponas, — 
tarė Grigas — mos tuojaus isz- 

in kietuma
mos

trauksime briczka
ir iszk i n kyši me arklius, nes sn 
briczka jie neatslkdls. Ju pats, 
ponas, matai, kaip .piirvnsGsz 
minkytas.

(> ko 
liepta 
jums liepiu...

- - Prisuki i prie pii’inagali 
galima, bot isz to 
eis.

Briczka prisako 
galio. Ponas paėmė bolaga ir 
sukomandavo:

mums bristi, jei 
vra .’! Dar\ kito ka asz

O
niekas neisz-

prie pirma-

— Stumk it. \ \i*ui! - 
pliekia ai*kiiu> 
no-no! v

Vargszai 
kaina vesi,
manua l vnv j r

/’.(

/

A

r

Z

ir
< > pats 

rėkia: No!

arkliai
1 raukosi 

viens

kainuoto 
galvas iii 
in antra.

(

tampėsi, vėl klupo ir lindo vis
pliau in klampyne.

ponas 
Ka ponas darai! 
senis Petras, 
t rauksimo!

— St įmikite 
nesiumiat,(‘.’ ’

— Kur stumt .'! 
kaimieeziai. 
kietas 
mauda nieko 
'sumaniai...

— Klausv kito 
eikite po szimt 
tolėjo ponas.

mos eisime 
kaimieeziai.

labanakt!
I r nuėjo.
Žemo tyliai apdengė 

nakt is...
<) briczka 

in bala Vis gilyn ir

<r

— Klausvk žmonių! 
neiszkento 

-- Mes patys isz-

bja orybes! ko

piki i imsi 
juk no 

pono ko- 
negol I ins. I loi k ia

— ('zia 
kelias. Szin

— A e, 
atsiliepi* 
kas —

O

manės, 
velniu!

arba 
rik-

namo, —
Kol

tamsi

ir arkliai klimpo 
gilyn..."

Verte J. Strolia.
X

Padek Savo Vaikui Mokykloj
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Per rodio aplaikiatt kidbn 
Buk mano kurna nupiszkojo
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į Naudingai Vartokite Savo Akis j
ic4 <,^.<1^ < |

Akys yra musu branginusias 
tnrtiis. Jdigu mes pamoktume 
ranka, į 
jos* arba nusipirkti netikra;

(Mr |' ’ ■ * >i

gn lotume apsieiti be

jeigu yiamostitmo koja, galėtu
mo szhihuoti sti knjoku; jeigu 
ir pamest ūme dantis, 
nusipirkti kitus, kurie 
bos inmbs sukramtyti

gailino 
pagel- 

nuiista:' Į
Hol akis yra ilk i ir neturi ju

nkiskio iižvndotojo. Stiklino 
gali but gera I i k pnžinrot i in ja, 
bot nedaug vertos žinrot su ja.

Bei isztikro ne daug isz mus 
bijomo pamesti aki. Yra daug 

- liau
ju uorei kai ingi. 

inHtoįius nerūpe
stingo vaiko pripiltas purvinti 
vandenin atit gaivos ir i^zliisz- 

aki, 
jos nomalvmo

Vandens 
deli-

KUR BUNA?

.Mokytojos peržiūrinėja savo mokiniu dantis ir 
kurįu dantis nėra szvarus iszbara už tai.

Pugelhekit mokytojoms mokindatnos savo vai
kus valyti dantis po kožnnm valgiu ir priesz 
ėjimą gult, su Colgate's Ribbon Dental ('realm

į

I

f

F

t/olgates yra saugus idealiszkas dpnlu valvtojas, ’ 
Daktarai ir Dantistai visur rekomen- .vaikams,.

ilnoja Colgate’s.
Geri Dantis — Gera Sveikata.
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in 4)o Kalba, . > . . ■Isz kur įnirs ivož žiu iii, 
Labni’ akyvu,

Daugiau mhn niekas nopasi-
1 liekn,

• Kai]) užimti josios vintu
Tai ir pradėsiu

£»zi ta jum paplepėsiu: 
SzvenTo \'elykn fn’irojo, 

kurios visi Intlko,
*

1 *

o

Mimszaiues (Irtug parsitraukė,
Nuo ryto vdlgo ir’gore,

O ir kiaiiszinins musyti pra
liejo.

Kada kiauszinoi iszsibnigo, 
Ba iriai visus suvalgo, ‘ 

Tada už bnnkneziu ėmėsi, 
Ziurek jnnur snsipeszo. 
Ilgai nianii'bras varinėjo, 

Jau vienas slobti pradėjo, 
Pagriebė ji nuo antro floro,
Ir smarkei ji žemyn nubala- 

dojo.
A’aikinas puldamas nejuto. 

Kaip ranka ir koja iszsnko. 
gulėjo,

Kol pagiajbininkai atėjo, 
Palicmonni kaltininku suome, 

Ir in lakupa paomo.
Dabar tonais malszei sėdos 
Kol ligonis aut

Nabagas ilgai

f 
sudo a toj t i 
gales;

Ba nžbolnoti niekas nenori, 
Bu su koleis szimtais no už

kloji.
Bo tam gaspadino burdingie- 

r i baro 
ergeli padare, 

skvajori,
pas 

atvaro, 
dvideszimtino 

■ . mokėjo, 
ir d e,szimt i no 

pridėjo,
Dingo jn 30 doleriu, 

Nepasiliko no keletą kvotcriii;
Ba kur girtuoklyste, 

'Pen ir kvailxste.

Kad tasai visa
Padavė ji pas

Bn rd i n gi or i vi

N (‘bėgas

t laspadi nele

skvajori

nz-

w • >

Po n n sy I v a n i j o s s t o i t o, 
Vienam nemažam pleiso
Randasi trys sportelei, 
\’adinami t>ave bajoroloi, 

Nors skaityti ir raszvl nemoka. 
Bot už bajoiysta labai szoka.. 
Paskui merginas labai bėgioja, 
Nors los ant ju visai nedboja. 
Bei jie sau isz to nieko nedaro,

Tik juoku in
* /

Tiojoi bajoroloi
laikraszczin plovoje, 

Buk visokius molus drdkuojo.
O jus bajoroloi, bajoroloi, ’ 

Kad busite gori vyrelei?
Apsimalszykito ir protą tu 

re kito,
O tada kiloki protą turėsite.

re

t

valos kilioms 
padaro. .

visaip ant

'«»

# # * 
» ♦

Vyras su paezia rengėsi in 
Lietuva važiuoti, 

Bet ant laivo buvo sulaikyti

T

> 
Mat vienas nedorėlis kompa- 

nijei danesze,
Buk ta porele daug pavogė 

ir su savim isznesze,
Ant laivo pas juos krata pa

dare, 
Ir butu isz Inivo iszvare, 

Bot nieko pas juos nerado, 
*li- Ihiksmė pora paleido.

Tau" skundikai už tai be bus 
gerais

J e i gn t ok i a beda, žmonim 
’ .• '...... ! ' darai,'

J’riesz Dievą sunkei tau bus 
’■ i; ' Stoti,

Ba žiną i kad t urėsi sunkei 
■atpakutavoti, •

I ■ » I, I II »l «ĮI!«■ *.■ -*V ■*■*■**» ■»» *■> »»» * * Į—»». .w W ,1-M .Ml m . «,..

Lietuviszkas Binkierius 
. į-r i--a.-'*. "

ir Laivakorcziu Agentas
CSpElM ’
_ ________ ”•• į 
ttSSttCUCS3C|i

■ ■’"A <> ; ’ '-y; ■ r 'j

J. G. BO
4 S. Main St. Du Bbis, Pa

■>

! < 11
:■ ? rL

ifol i ket u 
giatisia. 
Vandeninis t

atsitikimu 
isz

lyths in 'mažosmorgai les 
buvo priežastis 
Viename nisi tikimo.
greitumas pradūrė akies 
kaina tirsu,'duodant purvuoto
vandens gonudams proga mei
li ir užnuodyti aki. Delio, jog 
kas pasitaiko 
kita aki, ir ta mergaite 
mot negales matyti.

■ 1 L . L l'd, . iA ■ '

Visai, užpuola
? niekuo-

Yra daug 'akiu netikėtu alsi-
kad 

sargo
a k i - 
juos

likimu l’rtbrikimse. dėlto, 
nors dafljdavis pristato 
prie mntizinn ir suteikia 
n i ns, neatsargus žmonos 
nevartoja.

* \
♦Jeigu mes norime kad musu 

akys mums gerai tarnautu, mes 
turime su joms gerai pasielgti.

t z-v /J » • * * 1 4 Z « i 1 *• vvikTurimo žinoti kaij) tinkamai 
vartoti šzviosa. Visokia szvio- 
sn gera; bet reikia žinoti kaip 
vartoti. Jeigu mos turime gazo 
szveisa, yra gera szveisa jeigu 
uždedame uždanga la (mantle p 
tvirtai sulaikyti liepsna. Elek- 
trikino szviesa gera jeigu var-

Neapdongt itojam e apdengta. I

ivo broli Stanis- 
paeinanthi ifc>z 

Rasei nu

Paieszkau si 
lava. . Jon\ki, 

IKauno Red.,
Pu ra

l ’ jezxlo, 
M U lovon u 

gyveno

* M < ii * pw H * * < * * W I

Priprat imas .laiikyl i kopijas; Viduklės
limo; 30 metu atgal

jau 18 metu kaip 
kur.

inpuolu-iKni
I I • » ’

priesz savo nukreipia i 
siti krutino ir galvos skaudėj)-

;ima. Su galvos skaudėjimu dar- 
bininkai pridaro klaidus ir per 
klaidas algos sumažintos.

Yru kotitrios ]>riožastvs akiu 
vargo: akiu Irukurnni, akiu li
gos, akiu užgavimns ir akiu in 
tempimas. Ttirp 
nkiės trukumu vra akies obuo
lio r" —

svarbiausiu

IPitlston, Pa 
nežinau

•f

Moldžiii atsi- 
ftzaukt ant ‘adrwd.

('h. Jonikas
515 Illinois Si

Assumption, III.
• i

fl

Paioszknu Mikola Grljauski 
12 mofii atgml gyveno Lilly, Pa.

kl.-udingn forma. Moili'r m(.|(i;,;h alsisziuikl mit - :ūjw»O
niszkas mokslas aprūpina lain nr|1a žinantieji apie ji malone-
i « I -> • MM U.. Ik < ft. Ii. 1 ■ -«ft. k ift 1 4*. ._ i ’ _ /M A iftlftrukumui 
nini i'oikidingi

- nki-‘ 
akiu

pagelbėtoja --- aki- j{p |nanoszt už ka buftiu dėklij 
bot tik akiu 

specialistas gali |>ris(a1yti tin-, 
kėmtis akinius. Gorinus be aki 
niu Indi negu vartoti netinka-[ 
mus. Yra lodios formos akiu Ii-, 

lauja akiu gydytojo palmiimi 
Karlais akiu ligds

kraujo ligos kas’gVVCIIO į 
liiri būti iszg.vdyfu pirui uuKn ■1U.i,zl„|k( 1(llt j 

.. • I• z • už.gavimas yra rimtas! 
ir rėjkalnnjn

glt, ir beveik vismhnel

yra kūno ar

Ij

*:

■^
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pir

Jonas Vovoruiiis
R. I). No. 2 Rox 51*

i lomor Cit v, Pa.

I1 i i*

II

Ii
iŠ

1

S
p ri ozas t i?

Piiieszhmi mano sesers Mor- 
Rnt kmiekione

' K vėl kamkinle, 3 metai
gyveno

< i• ta

■ r

J i

i

po levais 
kaip 

Detroit, Mieli. Afeldžiit

akys pasigerins.
Akios 

dalykas, 
priežiūros.

Yra daug sunkinu 
tempimą, nes g........
priežnszcziu. Bet visuose 
l ikimuose reikia surasi i ir pra-’ 
sznbiti priežastį.

Daugelis akiu liftu vra 
duodamos. Keli metai atgal |>n ! 
sirode akiu uždegimas ir i>z>i-i 
plotojo per visa mokvkla ar j 
darbo vieta, bet sziomis damo
mis kuomet pasirodo jau bau-jnas 
dyla sulaikyti nuo perdavimo.! vadinosi

Vieszas

4

greit o>

^.ydyli iii 
;ali būti daugelis 

alsi-

O’ t

'f. į

’ .f
S i'

Marijona Žiikauskv
ii D. No. 1, Box R1 

Plonsn|)t M t., Pa.
' J ■ •' VJft 11 :|l‘ lt' '

I . I- •!«•*** »Hll»ia|lRl1i

mano broliu Petru 
ir Dominikos 

\ v< na apie Kingston 
sziuo

Paies’/kmi
Kranas.

A j'”..- on. gj
Pa. Meldžiu alsi>z*mkf

, Miką,
.-on,1»*

i . u lre*o.
per- | Jiiliii*, Alexson

Box 228 
Tarrin ville, Conn.

Kovo 
Brukauckas 

J. Brown) 
iszplatina i Steam Coal (1o. prie Morgan* 

\V. Va. Jisai man sake 
du brolius, viena

N. Y. o .kita AVis- 
\ alstije.

15 likos nžmusztas Jo- .
(angliszkei

River
abyusns 

akiu ir odos ligas, 
yra viena isz baisiausiu aKiosjbuk turi 
ligu ir kartais aklumas vra pa-1 Brook lyne, 
scikmes. >’r:i

rnrraiHiornn' town, 
akies! buk

■ii
1iT

:■
Ji.-!

•III

IP

|)erneszta varto Įconsino
jant ka nors kasi kitam priguli, j api,* |o niein, bet isz kur paėjo

Įdeda Į užmiki-
vienas |JL

Pik I 
serga.

< t

Perai pasirodo ant abriisn, 
si kurio vartoja itbrusa pri< 
porus prie akiu ir l ai p

per aszlriai žiba ir toks žibo j i- Į.itfnn perdum|n. Kartais
prie

žastis ir tas liėczia visa kuna.
Nereikia taip sodeli jog

tims yra akiu nuovargio

taip

szeininms sn liga 
Ilga laika ima gydyti trach 
ma, bot jeigu tinkamai gvdvta

uos

szviesa tiesiog in akis szvieczia |-n jp ti'kpasirodo, tuoj i>zgvdo-
geriausia užpakalyje ar virszuj ma bet vistiek
peties.

Stonografcs irtaįp ofiso dar
'•augot i
P’, r*>

lengviau apsi 
nuo , užkrėtimu negu

gydyti. Vieszns dantų szepetu- 
vrnbininkai turi padėti savo kopi- |<}lh4 yra pretties 

noiszpasHikytai neszvaius.
Sziomis dienomis

jas prieszais save, tokiu Rudu 
įiepuvargcĮinti akiu muskulus 
kaip kopija ant szono dėta įki
ro. Patartina kopijos laikytoja 
prijungti prie raszyklos ar ra- 

rasz.omos 
kopija pasiju

«

szomo stalo, ne prie 
mnszinoles, nes

I
dalykas

Jisai turėjo

; iiodažiii<»jau. Tegul brolei atsi-
i |r > velionis paliko tur-

B. Zu h rinkas
Box 774 

.Morgantown, W. Va.
***"'i—imi   hh įqwi "limpamo

<

'lt

priežiūros. Akiu inlempimas 
s silpnos gali pasi-

infleunza 
vol pasirodo vistu*. Žinome, jog 
kūnas serga; neui ime užmirszli 
.ir akis. Jos reikalahja pailsiu 
ir
kuomet aky 

dins su kiekviena muszta lito- |,aigti jn amžina liga.
ra. —Foreign Language Infor. Service.
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Surinko ir Pagamino J. V. Kovas. *

Teisme.
Kaip tu 

sunmszti savo
gal e jei'Peisejas:

Imdamas giriu 
paezia ?

Kaltasis: • 
visai girtas buvau, 

tai asz nito 
szluot koeziu.

Vieszbuti. (Koteli.)
ii. , i. (T (Ii

Kiek priekius užKeleivis 
vienos nakties poriiakvojima ?

Tik 50c. už
—'Puošv k da ne- 

nes kaip
osti gerai girtas, 
pa ežios gaunu 
r * i • ' kr ' d i A. *

l
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Asz ir neštoveczia.

1) Du bėga, flti ’ėėjn, vienas ko-
lia reido?1 
(Vežimas.)

Vieszvodis: 
viena nakti.

Keleivis: —Prioteliuk, 
mano ankszczian prikelsi, 
asž teturiu t i k 40c.

1

50c.

gal
uos

kitmszcžia dros’zozia
^In ? '

Tgi tu manai kadJonas. —1 
asz ir t y loczi a. N ugi' :fsz t/ni 
per kita atlygyczia.

Aisles.

Simas. — Na, Jonai, ka tu 
darytym, kad, asz tau viena 
kitmszcžia droszczia per žn.n-

Paraszas ant kapo.
Kuomi tu esi, asz tonini buvau.

• Kuomi asz ošiu, tu l uomi busi.
Pam n s t,v k va 1 a n do l e, 
Ir eik sau su Dievu.

«4

Prie baimes.
Jokub,

, I

2) Szimtu vyta, szimtu pinta, 
P I , 1užimtu pavijota

/ r ’̂ .L i ii’ <\ ■ i i

(Kopusltis.)
<v' k . fili 1 j • rIrt

3) Atbėga biesyti
nosytė'.. ’
(Roffes.) • _
4) G irioj kirstas, k romo pirk-

is, 
La

užrietos

W”;' ■ 

tas, pa'omii S a n t ra n k 11 ga i | i a i 
verkia.
;($tnuUaB; ąkripka.)

h

Jurgis: Jokub, kur toip
greitai skubiniesi? Palauk ka 
pasakysiu. 

' Jokūbas: 
kalbėti^

Jurgis: —Nugi kas, ar gais
ra iszyyda i?

Jokūbas:-— 
skrybėlė, už tat skubinuosi 
mon pamėszti, kad 
ueiszeitu, 

t ’.

—Neturiu laiko

Pirkau

liariio.

paežiai 
nn- 

isz mados 
nors kol sugrysžin

(LnJD

*'ili

ai

duokvo 
jam

Jei negali žindyti sa- 
kūdikio,
Eagle Pieną, 

maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stipriu 
ir vikriu vaiky negu 
visi kiti kudikiy mai
stai krūvon' sudėti.

Tūkstančiai 
liudijo jo vertę kai- 
)>o kūdikiu maistą, 
Gydytojai rekomen
duoja j j dėlto, kad 
jis Švarus, saugus ir 
lengvai kūdikiu šū
vi rūkomas.

motini! !

JVėra jokiy abejonių 
ripie jo* grynumą ar
ba puiky rezultate 
Eagle Pieno del Kū- • 
idikiy penėjimo. Jis 
visados grynai ii? 
Šviežias.

t
Jei nežinai kaip Var
toti Eagle, Pieną, 
prisiūsk mums Šitą ’ 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėjl- 
jimo instrukcijas. Kfl 
dikiu Kn.Vgą ir kito
kias brangias infor
macijas dyka!/

THE BORDEN COMPACT .
Borden Bldg.t N«wY«k
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CAPITAL STOCK |12S,000.H 
Barvlaa ir Profits $53«,84I.S0 •

MeMaoit axtra procentą ant sudėtu ’ 
plntft*. Froeenta pridedam prie Jus J 
plnlru x Satiate lr 1 Liepos, nepal- i 
Mat ar ataecsat parodyt knygute < 
ar ne. Met norim kad ir jus turi- 4 
Uunet reikalą su musu banka, na- ( 
paisant ar mažas ar didelis. i

Bankas adarae nuo 9 ryte Iki K 1 
popiet. Bubėtomis 9 ryto Iki 12 vai. J

—I.UIIIIW ,11.nm»i »Mrwite    uiti nu R > O M—

Žinios Vietines
- Balandis, 
da

r

t

H. BALL, Prezidentas.
Qeo. W. DARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kantorius.

Ant J. Sakalauskas
LIBTUVTSZKAS GRABORItS 

IR BALSAMUOTOJAS

I

f

*

.. u__ <<r
laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius vilioklėms reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir maltus už pigiausia preke, todėl 
Jettu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nea aaz gailu jumis 
pigiau gert a tie parduoti negu kiti.
Mt K Pine SU MahnnoY CHy, Pa.

wmMina m•*♦•»«*

JONAS M. CISARIKAS 
Ftru ImEorunce Agent

Apdraudžlu (Inazurlnlu! NatnuR 
Tavorua, Naminius Rakandus, 

nuo UkuIch. 
OerlauRlORe Kompanijoje

tL> W, Mahanoy

į

••

E

, Mahanoy City i
i.. »„«.r *s

W. TRASKAUSKAS
FrUMUTLYTS LIF.TUVISZKA8 

■R1I0BIC8 MAHA50Y CITF, PA.
’ I , t

......

Pasamdo
i

[jddoja Kunue Numirusiu.
Automobilius del I ji! d otų vi u Krlk.- 

aztlnlu. Veaeliju, PaeiTtžinejlmo 
’ ir t. t.

W. Outre SU
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Apribus
— Ne kurie 

A’ely kas.
— Ateinnncz’m Nedclia pri

puola K’usnaku Velykos.
— Tiej(‘i ka turi samogon- 

kas tegul truputi apsisa.ugoje, 
nes per miestą ejna sznipai per
si red ia ant perlorivi ir visokiu 
agentu. Kada galinusi in stuba, 
tai gud bai. Turi liesa, padary
mo krata ir nresztavojmo.

— Per \ elvkas miesto bu- 
vo malszu.
“serganezins 
kas diena. Badai ant East Mar
ket ulvczios viena moterėlė

*s turėjo 
už daug” pakauszijo 

ejna. Kas to
Į- - > 

nes prižadėjome josios pravar
des neižduot. Gal kita kart to 
nebus.

szvenczia

Buvo mat vii kelis 
bet tie jei serga

viena i 
insirito in upelnkn, m 
truput i 
ir nežinojo kur 
kia .’ Na tai jau musu slaptybe

— Dideje Petnyczioje 
glekasei nedirbo po visa pavie
tu ir nedirbo lyg l’tarninko.

Musu pavieto advokatui 
liejo graudžes aszaras isz prie- 
žast ies 
salinau. Dabar advokateliai 
neteks ant moto apie 29 tuks- 
taneziu doleriu kokius aplaiky- 
da\o nuo saluninku už laisnus 
ir perraszima laisnu 

d dabar nuo 
danuiau.

Uli-

nauju tiesu kas kiszasi 
Dabar 

ant melo

< >

Sla vokas

ant kitu, 
žmonių lups

Petras I *oVV-
įdam kuris apsivedė szesziolika 
menesiu adgal. turi 
mir, ne* 
goję priesz kaiminkas 
I ‘et rukas ja ja ne karta < 
bneziavo. Bot Petras sako Imk 
nepaeme moteros idant ja ja bu- 
ezinotu ir liniuotu tiktai kad 
jam dirhjn. 
pa*i jcszkojinm

t I*" 
penkiolikos

! Rudys, apleido szi 
11

orgeli na- 
jojo jauna paeziule ru

tulk 
la nepa-

priesz

Pacziule korszina 
sau meilužio;

i Igai szirdies 
mot n

ligai, 
Viktorą* 

svietą mir 
Pottsvilles ligonbiitije

į V i k tora s yra
Mahanov City. Fu. I

ii f’ i' •» 1 ' -

Uutnvtaikai* Urnborln*

Ė. RĖKLAITIS
laidoja Numirėlius 

naujausia
Turi pajrelbtolnke motėm.

Prieinamos prekes.

pa<a!
mada Ir. mokslą.

SIS West flpmre Street 
MAHA50Y CITY. PA.

Bell Tatopbonafi No. 149

I i

I

i

t Apie antra valanda Pa- 
uedclio ryta Ashlando ligonbu- 
teje įnirę Aleksandras Stepa- 
iiavicziiiH apie 51 metu jauni
kis. Kinui atvežė pas broli Do
minika in Szuinekeri<\poezia. 
Graborius Traskauekns užsie-4 
me laidotu veins.

likos 
“miesto hoteli” 
savo prisiogeles.

— Adomas Snbaitis 
uždarytas in 
už sumuszima
Po atsedejimui bausmes likos 
paleistas.
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Visa amžį.
— Onute

ii- Kz ROYAL MAIL 
“PATOGUMU KELIAS“ 

IN EUROPA
VIcnoH ktoftos kajuiouiia garsus "O 
laivai “OrMta“ ir “Ordiino“ duoda 
smagu kalia In Hamburgą. Laiva
korte antra k lesa $130. 
kiruos $103.50.

Pavasary pradės plaukti laivai 
"Ona" ir "Ohio”

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

Sanderson & Son, Inc. Agents 
2C Broadway. New York,

arba pas vietinius agentus. 
,e RB ęi! ■> w RS HĮi w 1 ■» l*Bl —I H —I I—I — I— *—

, asz tave 
kad kitas niekad 

teip negalėtu.
Onute: — Netik, negalėtu, 

bet ir nenorėtu; Gaila tik Jo- 
kad mudu nevienokiu 

meiliu. Tu mane, myli, nes nui* 
ne nori. Asz taippat ’meile tau 
pripažystu, bet kitokiame ap- 
sireiszkime.
laimingi Imtuvą, apsivedė ?...

■ Valgiu Gaminimas
5*>''' — IR ——

notice IS hereby given Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . ■ .

' W. D. BOCZKAUSKAS C0 
MAHANOY CITY, PA.

Jonas: 
teip myliu,

A

113

»>
Mfį 
“it v f

TreczloB nuk,

7 A

Netik

B 0

4
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V

A

Kasžin ar mudu
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’'■4.
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pursuant to the acl of Assem
bly of the Commonwealth of 
Pennsylvania, entitled “An 
Art to provide for lirensiug 

and regulating private banking 
in the Commonwealth of Penn
sylvania; and providing penal 
ties for the violation thereof“, 
approved the 19th day of June 
1911, 1 hat Mr. Paul (lavala has! 
made 
'Treasurer, 
(’omnionwoalt li 
missioner 
tilting private banking in

entitle!
for

.-. $1.50,

application to the State 
Seeri’tary o?

and the Com- 
of Banking, eonsti-

>f the!
MAHANOJJECZIAI

APLINK INEL
Szluoml praneszlu jog mano iszdir- 

byHtos visokiu žoles preparatai, žolių 
trukŽolcB,

the palangoa

H EI IR

piiplaiszkes ir geriausio! 
I rėjos devlnea»s,

Commonwealth of Penn.-vlvn-i**"“ <•».«*«»•»»»• P«*» ««= 
nia, tor a license to do business j

galettlt«

.Mrfl, K. .UiHzkevIcziene,
1100 E. l’lno St. Mahnnov City, Pa.

Preke (rijua t 41)2 W. Centre Street. M a ha- arba tiesiog isz manės.
Seliuvikill Count v, (tevinlerlu fiOc. su prlsluntimu arba f

u ■
5?^
1 triJ*L4«■!

n x> t
įj’- j

< ' • . 1

STOVYLAS UOSZVES FARAONO TUT-ANKH-AMENO.
karalienes Nefent it iSztni paveikslas mažo stovylo “karalienes Nefcntili”

senei Egipte; likos prrsinnstas
Amon-Sec-Aiikh, dukteria senos karalienes

. 'Tasai stovylas likos surastas

Amono, kurio grabu siundo ne- 
Pittslmrge. Eniaonns Tnt apsivedė 
butu upeme eiesoriszkn sostu
tai miestą buvo apleidęs 'Putas,

l ,

< 4

su 
l'igipte
po numetimui dievaiezio Saulei

kejima Amono, permainydama s savo pravarde ant Tut-ankh-Anum, 
k -

kuri dabar yra raszoma Tiit-ankh-Anien.

1
H

. Į 
Tut -a nk l|-uoszvps fa mono

ana diena in (’aniegio nmzejįi 
ir tokiu 

'TelI-el-Amarnoji*, kuri 
arba A tona ir apgarsino ti- 

Garbe Amono

>

9 t* 4arba
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hi <

noy City, 
eharaetor of suęh business 

being private banking.
PETER (V. (’AMERON, 

Commissioner of Banking.
Harrisburg, (Sr: 

March 19. 1923.

lite
už $3.30. Reikalauju parduvfjti vistu 
aplinkines ir duodu gera pelną, Czla 
galimu gauti visokias žoles kokiu tik 

. Žolių katalogo 
‘galima gauti prisiusdntnl 10c stempo- 
imis. f"

i

j ant Bvteto raudasi.
k . . .

Knyga Daktorns Nimtliose kuri 
inprawro visokius žoles $1,00.
I M. .1. ŽUKALTIS.

451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.i

lamas
praėjiu Pel nycziti po piet. A.a. 

i sunuin saliiniinko 
330 W. Mahanoy 

Ave, buvo geras sūnelis ir vi
same paklusnus, paliko di
džiausiam nnliudimia

Albina, Anta.- 
sesute 

kuris randami 
rikoiiiszkoje įlotoje.
ves atsiims l’tarninko ryta su 
bažnyt inems pamaldoms 
kuriu užsipraszo visas gimines 
ir pažystamus. Graborius Rėk
laitis užsiėmė laidotuvėms. — 
1.induos tai buvo

J. Rudžio,

paklusnus,
teva ir

lt

*

motinu, brolius 
irna, Jurgi 

.broli Joną
Katre ir 

ame- 
Laidotu-

ant

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY OITY, PA. . 

' — ■«------
Nori kad taupytumet.savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji guli jumis suteikti pagelba.
. Ji žino kaip suteikti pagelba savo pricteliams.

Musu depozitorai yra musu prieteliai 
banka jeszko daugiaus' prieteliu.

- Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 
pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperto. 

Gera banku yra jusu geriausis prietelis.a
Dekite savo pinigus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO* 
---- $---- ' ’

DIREKTORIAU
D. M. GRAHAAI, Prez.

LEON ECKERT, Vico-Prez.
J. H. OARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON. 

T. G. HORNSBY, A. DAN1SZEVICZIA, M. GAVULA.
............- ■ ■. .. —. ■       , ■ M. U .    

ir szita

Velyke
Notary Public likusios szeimvnos nelekia sa-

Jctgu norite pirkti ar parduot! Stubaa. i \-
1 ,ai Ilievas

C H A S. 8. PAHM L E T 
Real Estate Agent

m«R galime jurale tame patarnauti. 
Kandavujame namue. koletąvojame 

rindaa Ir telp toliauR. , 
1BW W, O niro St-

del

205 dienu in
žiavo' gilta. automobilium,
San Eranciseo, (’nlif.

Etta Clmppelle lik
ant 250 dienu

■ x‘ automobiliuje kada
'i'ra

- Mrs. 
<os ap.sudintn 

už pasiūtisz,kn

¥
r

wwnw aL.'WMMM iivažia vima
radosi girtam padėjime.
pirmutine i moterį* Kalifornijoj 

toki

KUNING. MARE JOSIQS VYRAS IR SŪNELIS, 
nesenoi gimusio

karaliaus) ir josios vyras Lascelles.
Pirmutinis paveikslas sūnelio kuning.

George,- Henry, Hubert.
Mares (duktė Anglijo 
Sūneli apkrikszty

A'uri likos aresztavota už 
prasižengimu.

I

n

»Miiaww|M|^*<********1' t *•*/,

J\A .

1E*

1
1

« M !W

... /.-■

milėmo šimelio
šunimi na

szrimyna teip dideliam gailes
io netekimui savo milemo

I> ir brolelio.
Rudžiu

Mahanoy City. Pm. | li ję j
1 , kūdikio. D. F. GUINAN, Sek. KaslJerlUR

Tilrcilanla Lletwvlaaka 
0ANKA

Didele kaucija sudėta ValstJ- 
r. jM Banko Departamento.

Katu po priežiūra VatotljoR, 
tolp kad pinigai audetl mano 
Baakojo negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaikl- 
nsut Blunczu pinigus to <l- 
sas dalis svieto, pagal dtoons 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame 

kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In LtotiFra 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Bastykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsekime. Adresavokite:

V. LAPINSKAS
KM W. Mahanoy Atrm 

MAHANOY CITY,

— w o o

('Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

J Buvusi r daktaras karlumeneje.
* | • Gydo visokias ilgas. z
•JPfUroa ligonius Iki 10 valanda ryte. 
'112 Iki 2 poptog 6 iki 9 vakare.

Tuom-lalklnls ofisas randasi 
j KAZUNO APTIĖKOJE.

i 38 8. Jardln St. Shenandoah, Pa, 
Į . . ___ _ r ;

-Į- -I _T . _ . - < - JF.............................. -

GERA PROGA PLIKIAMS!

i

I’raejta Subata tipie ant
ra valanda isz ryto ugnis pasi- 

garadžitije ant 
sinar-

i rodė Reklaiezio
W.Maple ulyi’zios. kuri

Į kei pradėjo prasiplatyt ant ki
tu garadžu ir tvartu, o kad 

j tame laike buvo gana smarkus 
szaltis. tai ngnagesiai 

turėjo ergelio pakol 
paipns prie kranu. Se

ga rudžiai ir tvartai sn
iege: Kaz. Reklaiezio, P. Juo- 
leszko. A. Birknerio, Juozupa- 

M i kai i ko. Ambrose, 
sako. Szeszi a triumo- 

bilf*i sudegė. Bledes 
ant 
Ant 
szona kalno, 
putes in miestu, tai butu dnu 
namu iždegia.

Mahauojans Vycziu 104 
“Vvėžiu va- 

Nedelioj M Balandžio 
(Apr.) Norkovic.ziaus svotai- 

prasidės 8:30

ga radžų ir

Iį ' ėja
Į nemažai 
sudūrę

ir

kanl i
i
i
\ icziatis, 
Evczoir S

padaryta 
tnkstaneziu doleriu, 

ilukio, kad vejas pute in 
nes jeigu hutu 

</ r»
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Kuopa surengia
> $k a ra

Programanei.
valui re tesis iki 10:30. Po tam 
bus skani Lietuviszka vakarie
ne kurui parūpins 
pad i nes, 
gardu.-.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA*. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
SZTAI K A RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.
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Arabftzka Mostis yra tikra! pasek* 
tnlnfta !r kas prisiims keliolika stem* 
pa Ir savo adresa tai aplaikys tuja 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant ežio adreso Dr. Jmbco, 23® Broad* 
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Im anos progos visi kurie yra 
aos-nllklai arba Tisai rra nuplikta, tf.

musu gas- 
užtikrinani kad bus 

Po vakarienei Lietu- 
viszki muzikantaj rež visokius 
szokius, o teiposgi bus žais
mes, kurie tiks kaipo jaunam 
teip ir senam. Tad kas gyvas, 
in Vycziu vakaru, ir linksmin
tis drauge su Vyczcis. Kviocze 
visus Vyczei. (t28

o

i"

iJ)
rne n

'Q'*tn

1
O

lakstantis Naktų 
irViena
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Gcrbemusls ’Pamištai:—
Sulaukiau nuo justi siunczlamos 

mano 
Naktų ir Viena" 
szirdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad to^la knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
istorijtis, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Asz visiems'ĮinkOcziau

4<rrūkstantisvardu knyga 
ir viena’’ už kuria tariu

kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir VlontC nes ja 
skaitydamas žmogus* apie viską tada 
pamirszti ir visokį mpesczlal nors 
ant valandėtos atsitraukia.

Su pagarba, A. ^OKAS,
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys,
CzeklszkesvaL 
Kauno' apak. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas fezd avimas tos puikios knygos, tas
Teipgi galimaparodo kad žmonėms labai patinka.

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. P. BOCZKAUSKAS * 00. MAHANOY OITY, PA. z

SUDAUŽO LEDUS ANT UPES SU DINAMITU. .
Du valdžios arooplnnai ima diena numeti*' 2100 svaru di

namito in Doleware upe prie Port Jervis, N. Y. ant sudauži- 
ino užkinmsio ledo, kuris kersziuo iszsiliejimui upes. 

f

upe prie Port Jervis, N. Y. ant sudauži-

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas < 
Kelias in Sveikata-—

Washingtonas ne nori apleisti 
savo vietos.

Washington, D. C.N^— 
stengimai kontraktoriu ant nu

stovite 
randasi

ėmimo

tr»a.

*

Visi

Washingtono 
nuo pedestalo, kuris 
Washyigton Circle nuėjo ant

Knyga “Sveikata” turi kelis sziiritus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui ifpsisau- 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskito mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per fiaezta. Adresavokite:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

niek ir negulėjo jojo ne paju- 
dyl isz vietbs, turėdami tuom 
Įnik pamesti taji darba. Stov
ia ketina isz.siunsti in New 
Yorka ant pataisimo, kuris yrn 
padirbtas isz bronzo.

ketina

Paminėjimas.

Sziczia silsis, (rasztns rodo) 
Geras žmogus, ir Lietuvis, 
Viskas, jau jam nusibodo, 
O labiausiai pikis liežuvis.
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