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Isz Amerikos ISZGELBEJO PASAŽIERIUS ISZ SKENDANCZIO LAIVO
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Aresztavojo 50 žmonių vienam 
saliunia.

Hartford, Conn.—
i ledoj

ITaejta 
nedalia, kokis tai jaunas judo- 
szius* atejas iii palicije, prane- 
sze kapitonui, kad ant 
ulvezios vienam salimu* 
duoda daug areilkos o ant 
liudinimo savo žodžiu 
trauke paint ūkia arielkos isz 
kiszoniaus ir parode palicijai. 
Ka turėjo daryti palicije su 
tokiu davadu ? Turėjo daryti 
savo privalumu idant užgane- 
dint judosziaus iszdavima, nu
ėjo in minėta vieta, apsupo sa
liuna, ineja in vid”, aresztavo
jo saliuninka ir 50 kosturemiu. 
Saliuninkas pardavinėjo ariel
ka po 50 centu už stikleli arba 
$14 už kvorta.

Front 
par- 
pa- 

iszsi-

ne.
sa

ir

Dabar nevalia

Žodžiu, degtini* likos 
žmo-

Ka padarys valdže su 69 mili
jonais galonu arielkos.

Washington, D. C.— Nuo 16 
Sausio Suvienytose Valstijose 
inejo galen instatymas (prie
das prie konstitucijos,) kurio 
ant visados likos panaikinta 
szioje szalyje degtines pramo- 

Amerika buvo jau “sau- 
ir priosz tai per szeszis ir

puse menesiu, bet tai buvo tik
tai laikinas svaigalu uždraudi
mas, iszleistas kares metu, 
nelabai jis buvo pildomas. Da
bartinis gi instatymas yra la
bai asztrus.
degtines nei dirbti, įlei parduo
ti, nei isz užkjenid p^rtranjkti, 
nei esamos czionai užsienin isz 
siusti.
nelegaliszkas daigias ir
nes asztriai už jia persekioja
mi. Nevalia net kiszeniui insi 
dejus bonkos skersai gatves pe 
reiti, nevalia nuneszti isz vie
no namo in kita.

Bet visi žino, kad daug deg
tines liko dar neiszparduota. 
Milijonai galionu spirito, romo 
degtines ir kitokiu gėrimu, ku
rie buvo bravoru sandeliuose,sandeliuose 
likos paimti valdžios žinion. 
rl’ai-gi kila klausymas, ka val
džia su ta degtine darys? 
kiek jos isz viso yra ?

Szitokiu klausymu buvo pa- 
statvta ana dien vidaus 
vartos komisionieriui Roperui. 
Jis atsake, kad in vairiose sau 
deliuose dabar randasi apie 
69,000,000 galionu svaiginamu 
g(*rimu.

įi

apy-

Czia paduota lentele 
parodo, kiek kurioj 
tos gerybes yra:

Valstija:
.Kentucky . ..

valstijoj

galionu:
. 38,134,858.2 

Pennsylvania .... 12,297,075.9 
Maryland ............
Illinois ..............
Ohio....................
New York..........
California..........
Indiana..............
Massachusetts ... 
Louisiana............
Missouri ..............
West Virginia ... 
New Jersey........
Wisconsin ..........
South Carolina .. 
Alabama..............
Virginia..............
Connectickut .... 
Michigan ............
Arkansas ............
Isz Viso ..............

6,001,726.0 
4,462,229.7 
2,162,932.2 
1,537,661.8 
1,502,111.2 
1,201,237.1

609,269.3 
542,286.0 
364,239.5 
224,738.8 
58,549.1 
46,682.0 
18,910.8 
16,942.6 
5,837.6 
5,016.3 
3,433.1 
1,676.6 

69,262,391.8

Nors visa szita degtine da
bar yra valdžios žinioje, 
yis tiek ji skaitosi bravoru 
savastis. Ka valdžia su jia da
rys, da nėra nutarta, bet komi- 
sionierius Roper pataria, kad 
jos pardavinėjimui kontroliuo
ti valdžia insteigtu monopoli. 
.Pardavinėti degtino galimu, ži 
poma, tiktai vaistams^ -W. Xi Mr!

bet

Motina nužudė dukteria ir sė
dėjo prie josios dvi dienas.

Mrs. Fmilije

Princess Anne

In pagelba
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Ana diena didelis pasažierinis 

laivas “Princess Anne’’ už
plaukė ant pieskyno apelinkeje 
Rockaway, szale New Yorko, ir 
pradėjo skenst. 
atplauko pakrasztinei sargai 
ir iszgelbejo visus pasažierius 
laike didelio pavojaus nes snie
gine viesulą buvo baisi ir dar
bas buvo pavojingas. Paveik
slas parodo atplaukenti policijos laiveli pas skendanti laiva, 
laivo aficierius ir iszgelbejimas pasažieriu.

metines 
laike

lietu re,įo

tam ir 
f rodei

Rieszu- 
prasiplatino 

Ne t ei j) labai 
juosius mažai 

juju

New York.— 
Favre, per dvi dienas sėdėjo 
prie lavono savo 12 
dukreles, kuria nuszove 
miego, po tam norėdama atinr 
ti sau gyvaste, be f
ant tiek drąsos atkreipti revol
veri in savo krutinia ir ant ga
lo prisipažino palicijei prie žu- 
dinstos.

Favre nužudė savo dukrelia 
cada toji sirgo ant* • ktd’hienzos 
o piningu ne buvo ant daktaro 
r gyduolių, o priek 

maisto nesirado namie,
nutarė padaryti ir sau gala bet 
ne turėjo drąsos.

55,531,000 buszeliu pinacu.
New Orleans, Fa.— 

tai pinacai labai 
po visa svietą, 
senei žmonis
valgė, bet nuo kėlu metu 
pradėta naudoti kas kart dau
giau, m* tik aut valgio bot ir ki 

iszspaudimo 
isz juju aliejaus, 
sviesto ir t. t.
tuja rieszutu surinkta ant 55,- 
531,000 buszeliu.
turi sziadien dideli pelną 
pinacu ir konia visi juos augi
na pietiniuosia dalysią Ameri- 
ko.

tu dalyku kaip:
JnJu pluncinto 

P ra v j ta meta

Fermeriai 
nuo

Jojo geradejyste neužsimokejo 
jam.

Ar-gi žmogusN e\v or k.— 
gali turėti jauslu del palicijan- 
tu, jeigu panaszei pasielgė, 
kaip szitie du ?

Ana diena du palicijantai 
Brown ir Daly inejo in saliuna 
Petro Muellerio, liepe paduoti 
sau po stiklą temperenco, kal
bėdami iii bartenderi Frana 
Snyderi: “ 
pasiutiszkas szaltis, o palicijan 
to gyvenimas sziadien arszes- 
nis už szunio ir nėra ne kuom 
susiszildyt, ar nerastum ko ge
resnio kaip temperenca

Franas būdamas geros szir- 
dies žmogelis ir jauslus ant ki
tu žmonių nelaimes, isztrauke 
bonka isz po baro inpyle 
stikleli tikros ramybes ir padu 
ve policijantams. Tiems vienok 
buvo per mažai, insipyle da po 
viena o pagriebė bonka liog ba 
ro aresztavojo bartenderi už 
peržengimą blaivybes tiesu.

Saliuninka te i p- gi areszta
vojo kuris turėjo pastatyti 
1,000 kaucijos lyg teismui. Ne
žino, kaip sudžo nusprens ir ar 
pripažys kaltais mielaszirdinga 
bartenderi ir locnininka. —Ar-

panaszei pasielgė

bartenderi
Sei Frank, sziadieu

po

Amerikas Nepripažino 
Lietuvos Neprigulmybes

Neiszsipilde Prezidento žodžei jog “visos 
mažos tautos turi aplaikyt savaldyste”

Suvie-Washington, 1). C
nyti Valstijei atsisakė pripa- neužilgio (o jau ir pradėjo)

Beabejones tiejei sklypeliai

žinti teip vadinama provinci- ^ei V HaveH cstis ir nesusilauks

Aresztavojo lietuviszka 
saliuninka.

Chicago.— Tamoszius Jaki- 
inonis, saliuninkas, turintis biz 
ni po 1620 South Union Avė., 
likos hresztavotas už mirti Jo
no Starkio, 40 metu senumo 
žmogaus, kuris iszsigerias jojo 
saliunc kryto negyvu. Korone
ris paėmė po savo valdžia, vi
sus gėrimus ant isztyrinejimo 
ar ne ras josią kokio medinio 
alkoholiaus ar kitu 
nuo kurni Starkis nnri*.

Motina ir dukters sudege 
deganeziam name.

New York.— Turcziaus M or 
52 W. Ninth 

pamatu 
dvi
ain-

trueiznu

gano namas ant
St r. sudegi* konia lyg 
o su juom pati Morgano ir 
dukteris — 10 ir 14 metu

Priežastis ugnies buvo
netinkamas pastatymas 
isz kurio negalima buvo iszln 
ti laike ugnies.

ziaus.
namo

‘M

Dalis Paryžiaus užlietas per 
upes.

t’peš Seina ir
•>

Paryžius. —
Maru iszsiliejo isz savo lo\ iu 
užliedamos visas dalis užmies- 
czio Paryžiaus. Kaip kur vau 
duo kylo net ant 1S pi*du. Su- 
virszum penki'tukstanezei žmo 
niu ne teko pastoges ir turėjo 
būti iszgabentais su
valcziu, nes vanduo daejo lyg 
antru h^Kii.

Į

—į-------- .<>--------------
Aleksandrovsk bolszeviku 

rankosia.

pagialba

Szakalinas.— Sibiriszki bol- 
szevikai paėmė Aleksandrovs- 
ka, sostapyle salos Szakalino ir 
kaip duodasi matyt, tai bolsze- 
vikai neužilgio žengs in Japo- 

Visi japoniszki gyvento
jai ant Szakalino pradėjo 
leidinėt taja vieta.

nije.
ap-

TELEGRAMAI.

versziu-
6 yra pa-

Akron, Ohio.— Goodyear 
gurno dirbtuve, mokes darbi
ninkams vyrams po $6 ant die
nos o moterimis po $4 ant die
nos.

§ Sturgeon Bay, Wis.— Pas 
viena farmer i gyme 
kas su 7 kojomis —•
prastos kojos, bet septinta yra 
trumpesne.

§ Londonas.— Dr. Schofield 
apskaitė, buk szimtas tukstan- 
cziu žmonių Anglijoj iszejo isz 
proto nog spiritualizmo, tai 

gi tokie judosziai neverti kar- yra tikėjimas ir 
A ___ MiU__ i—Mmuu. ’su dvasioms; _

susineszimas
tuviu. su dvasioms;

„A***

* ;jU>bi >

LIETUVOS LAISVES PAS
KOLA DELEI VIENYBES.

h—* ——

Visoms srovi'ins Lietuvos po 
vie- 

s
lit ikos panini u yra vienui 
nas ir visoms tinkamas obalsi 
buliui laisve, nepriklausoma de 
mokratinga Lietuvos respubli
ka. , , . ...JIV... .J

Laisve — lai reiszkia tokia, 
tokia valdymo l’orma, prie ku
rios kiekvienam Lietuvos pilie- 
rziui (li'i) butu sutiekta pilniji 
laisve sąžines, žodžio spaudos, 
susirinkimu, 
gynimo, etc.

Nepriklausoma -

ekonominio apši

krei Įitis
ke:
beina iii bažnvezia

Detroite susivaržė katalikai su 
tautininkais, beriždami klausi
ma, kas isz paskolos komitetu 
vedeju prie kokiu žmonių gali 

Katalikai užreisz-
kas nekalba poteriu, ne- 

, neužlaiko 
pasninku, nesivaržo krikszczio- 
niszkos doros insakymais, kas 
nekenezia kataliku bažnyczios, 
kas tiki in kunigą parsidavimu 
lenkams, žodžiu
tiki in kunigą parsidavima len
kams, žodžiu sakant: kas lais
vai (!) mano ir laisvai 

tai yra be abiejo 
’l’aut ininkai

negali ne 
delei pas-

sakant: kas

'jokios naudos per savo persi- 
sk vrimus.

Sutvėrimas
Su v. Lenkijos ant neprigulmingu

jonaliszka republika Lietuvos
ir nepriėmė jokiu delegatu.

Tokis
Va 1st. prieszinasi mokslui ko-Į sklypu ir pripažinimo juju, tai

pasielgimas
Finland ijos ir

t ------- ------------- --------------------------- ---------------------------- - - . i >11 | Į / * 1 J I.A J

ki prezidentas M ilsonas laikus yra kas kitas; Bet provincijes 
“visos Estonije, Lietuva ir Ukrajina, 

mažos tautos privalo aplaikyti tai yra kitokia liga ir reikalai!
Bet laikais tame je atskyrio gydimo, 

yra gana svarbi priežastis pri- persiskyrimo, turėtu josios 
pažinimo mažu sklyjiu kaipo si vienyti in viena o butu daug 

Nekarta užejna ir sveikesnes ir drūtesnes atejte- 
ka pripažins pati 

sutverimia 
daug mažu autonomiszku 
publikų.
Europoje randasi nemažiau 
kaip septyniuolika ’ sklypeliu 
ir tai in laika dvieju metu. Di
desne dalis tuju prasiminusiu 
republika szaukesi ] 
mo; bet kas gali turėti užsiti-juž savivaldinga republika, tai 
kejima, jog toms į 
vieszpatyslaitems priguli tas, elgimus ir turtą, 
ko josios spyrėsi, ir ar panesz 
taji junga ant ilgesnio laiko?

nuo laiko skelbė, buk

sava klysta.

republika.
pavojus, 
svietiszka istorije

4 t VISOS Estonije, Lietuva ir Ukrajina,

Vietoje 
su

pripažins je-

Teip danesza telegramai isz 
Washingtono.

O kaip apie tai manys Ame
rikos Lietuvei! Ar-gi visi 
stengimai ir rupeseziai ejs da
bar už nieką? Ba jeigu Ame- 
Tikas ir kitos didesnes vieszpa- 

pripažini- tystes nepripažinsta Lietuvos 2 • v • i • | v • 11* 11*1 A*

re-
Badai sziame laike 
randasi Ar-gi

gribynems ir negvarantina už josios pasi

Visi stengimai ir viltis lais
vos Lietuvos žuvo!

namu nuo vardo Lietuvos Misi
jos rasztu, purupinimas kalbė
toju ir nustatymas marszruto 
prakalboms. Be to prie Lie
tuvos Misijos yra ekzskutyvi 
dalis, kurios vedeju yra p. J. 
Matulaitis.

Raszydami rasztininen ir no
rėdami greitai gauti atsakymu, 
galima nurodyti prieszakyjo 
laiszko skyrių, in kuri kreipia- • 
mosi, tuomet bus greieziau rei
kalas atliktas,
būtinas reikalavimus.

Lietuvos Misijos Informaci
jų skyrius.

daro 
jusu 

atsako
(0 
žmogus.
vėl kitaip ir žmones

i, nors 
kolos.gal būti sveikiausia, kad 

•••'.•.r .„.y. i” Į Kiekviena grupe eitu veikiau
nuo kitu valstiju ir kaipo viena į j<a(į jr prj0 pakraipos žmonių, 

kad parieszkus veikimo vieno
dumu taip

lai Jokia
Respublika, kuri no l ik polol i-(j<nįp susitarti
niai, bet ir ekonominiai 

nebutu
ūkio

rpTodėl atleis

srit yji*

isz pasauliniu valstybių inertul 
in tuntu rarisza.

Demokratinga - - i 
lokiu vidstybe, kurios 
žmones per suvo utstovus dc- 
mokratingu budu (visuotinu, 
lygiu, slaptu, betarpiu ir prisi- 

s rinki- 
s visa vals- 

užd ėdami tai

pasistengsime
Bet szis tai ne

tai ieiszkia (Svarbu yra,

laikant proporcionale 
imi teises) iszrinktu 

valdytu,

patys linija

svarbiame darbe, 
kiek pinigu bus su 

, o ne kokios sroves žmo
nių surinktus

Lietuvos Paskolo ir Žydai.
Žydai užjauezia

remia Lietuvos 
Jau buvo at

ma.
ISZ ROSIJOS, LIETUVOS IR 

LENKIJOS.

Lietuvei užpuolė ant dvaro 
grofo Platero.

Vilnius.— Laikrasztis “Na- 
szy Kraj” raszo buk 16 Gruo
džio, lietuviszki kareiviai isz 
miestelio Utenu, 
apie 56 žmonių,

L i etuvai ir
kiek gali, tik 
laisves paskola.

mokesnius, tai darydami visas sitikimai, kad žydai dasižinoje
iszbiidas. '

nionis mažumoms tuo but užtik'
riida teise ju vietos reikalu ap-

Paga liaus,

tyla*

vaisi vbes

sakv-

skaitliu jo 
, užpuolė ant 

dvaro Dagiliu, kurio locninin- 
ku yra grofas Mikola Flateris.

pabudino namisz- 
kius, o nepoilgani laukus likos 
numesta bomba per Įauga. Lie
tuvei inpuole in gyvenimą ir 
pradėjo su szautuvems plakti 

sveczia ir 
Po tam pradėjo nai

kinti rakandus ir apipleszinet 
kas tik davėsi.

’rauti- apie paskola, jau kreipėsi in 
misija reikalaudami bonu. Ži
noma, toki ju praszymai noriai 
iszpi įdomi. Ir
kur yra žydu, ypasz isz Lietu
vos paeinaeziu, lietuviai priva
lėtu padaryti su jais pažintis ir 
kiek galint siulint ir pardavi
nėti jiems bonus.

BONU KLAUSIMAS.
Isz invairiu vietų

1 J(‘tuvo,iginimui.
t u r but respublika, o ne konst i- 
(iii'ijine ar kitokia monarchija, 
netinkanti valstybes valdymui.

’Tokios Lietuvos, rods troksz 
ta, ir ior visos Lietuvos 
ves. Jeigu kur kaip
pasakoma, jog Lietuva tur but 
krikszczionišzka respublika ar 
kaip kitaip, tai tik bereikalin
gas užsivariimas, nes tokiu pa
saulis visai

kol ioni jose,
prakalbninku.

suo
le ad a ir

nežinoti nežino. 
Folitines svajones apie pakvie
timu Lietuvos karaliumi Ura
cho ar kokio ten kito pono bu
vo tik laikinas užsivarimas kai 
kuriu praktikos politiku, kurie 
tuomi norėjo atsiginti nuo per- 
szainu kitu karalių.

Sziuo momentu szio obalsio, 
kursai privalo būti visiems ly
giai brangus, iiivykinimui da
roma Lietuvos laisves paskola 
Amerikoje. Rods visos sroves 
ar tai krikszcziouis demokra
tai, ar sandarieeziai, ar tauti
ninkai ar pagaliau socialistai 
(social demokratai) turėtu ne- 
iszsižadeti nuo tos paskolos, 
jeigu ji tikrai veda prie 
obalsio 
tarpu prie szio 
iki sžiol sroves negali ir n epą- 

’jiegiu susiteikti. Pavyzdžiui

nuo tos paskolos 
szio 
Tuo 

bendro darbo
invykdinipio.

jiegiu susitelkti.
1 . I I

'H ' 1 L

gaunamu 
laiszkus, kuriuose užklausiama 
kada bus gi bonai. Kiti vėl 
nurodo, kad kuomet bus bonai 
kuomet lietuviai 
tuomet bus lengviau varyti agi 
taeija ir apskritai tuomet žmo
nes greieziau pirks bonus.

Iii tai turime pasakyti, kad 
dar bonai nėra atspausdinti 
bet jie jau spaudoje ir neužilgo 
bus atspausdinti. /Nereikėtų 
tik užmirszti, kad bonu ats
pausdinti.
mirszti, kad bonu atspausdini
mas, tai notai p jau lengvas dar 
bas. Reikia gero ir gražaus 
darbo, o prie to ir stiprios kon- 

Bonai tai ne plakatai, 
kuriuos bile kas gali padaryti. 
Todėl su bonu spausdinimu už
sivelku, bet jau darbe ir iki 1 
Birželio bus atspausdnti ir bus 
pradėti siuntinėti pilnai ir būB 
gatavai lionus 
siems,

AGITACIJOS KLAUSIMAS.
• 11

Veik visos kolonijos dides
nes ar mažesnes reikalauja kad 
pas juos atsilankytu Misija. 
To iszpildyti jokiu budu nega
lima. Viso yra apie 300 ko
lonijų, tai imtu, ilgas laikas vi
sas apvažiuoti.
mažesnes kalonijos jei pas juos 
misija neatliankys.

Visur, kas tik kalbėtoju pa
reikalaus, mes 
juos kolonijoms parūpinti. Isz
kitos puses mes nuoszirdžiai 
kviecziame visu veikėju galin- 
cziu ir mokaneziu prakalbeles 
pasakyti atsikreipti in misija 
pasisulant savo pasidarbavi- 

Juk visi turime intempti
pajiegas.

Visur stotyse veikėjai k uo
dą ilgiausiai agituokite, 
kite prie kiekvenos progos pra
kalbeles, agituokite, sakykite 
prie kiekvienos progos prakal
beles, agituokite kaip galite ir 
kaip mokate. Bukite kiekvenas 

Trumpu dvie
ju prokalbei i u tekstas iszsiun- 
tinetas visoms stotims.

Lietuvos Militare Misija va
dovaujant majorui F. Žadei
kių i, rūpinasi: ingyti vska, kas 
Lietuvos komisijai yra reika
linga, o labiausia paraginimu 
laisvanoriu, kurie tiktu 
Lietuvos kariuomenėn.

Lietuvos szelpimo

stoti

skvrius

Szuviai i

gi bonai.

juos matys,

ne ra

Nereikėtų tik už-

Įteikia gero ir

troles.

užsimokeju-

grota Flateri, jojo 
tarnus.

Visas popie-
tarpininkauja tarp Amerikos‘ ra8 jr dokumentus pasiėmė su
lietuviu ir Lietuvos priimant savim kaipo ir visas brange-
laszkus, siuntinius, pinigus pa- 
suntimui Lietuvon, lygiai apsi
ima parsiųsti Lietuvos vyriau
sybei invairioms organizacijo
mis, partijoms surinktus Ame
rikoje aukas 
nius.

Prie Lietuvos M isijos yra in- 
taisyta bendru rasztine knyg- 
vedyba arba buchnlterija ir in
formacijų skyrius. Rasztinei 
užveizdetoja yra ])—le Marijo
na Kižiute, jos padėjėja p—le 
Marijona Radževicziute ir rasz 
tininke p—le Prane Venckaite.

Vyriausiu buclialterijos ve
dėju p. Juozas Szaliunas, jo pa 
dejejais p. Jakaitis ir p—le 
Alena Alycziute.

Informacijų biuro vedeja 
yra pj P. Norkus, kuriam paves 
ta priveizdejimas visu talpi-

ir kitus siunti

nvbes. Grofa Flateri areszta
vojo, bet po trijų dienu likos 
paleistas per paliepima kaman 
dieriaus Utenuosia.

Susineszimas terp Kauno ir 
Vilniaus atidarytas.

Warszava.— Kdmisije kuri J 
apsvarstinejo veikale kas kL, i 
szasi komunikacijos terp Kau
no ir Vilniaus, susitaiko ir at
ėjo prie sekanezio supratimo:

Maszinos su vagonais tavori- 
ncis ejs isz abieju pusiu sto- 
cziu Kauno-Vilniaus. Pasažie- 
rinei vagonai bus permainomi 
isz Rcvelio, kur atsibuvines 
kratos. Paczto ir telegrafo li
nijos ejs tiesiog, be jokios per
traukos, terp Kauno o Vilniaus 
Grpmatos ir telegramai bus po 
prižiūra tt?tizuros.
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Nekuriosia dalysią Lenkijos 
gyventojai neturėdami pinin
gu naudoje bulves kaipo pinin
gus ant apmainymo kitu tavo- 
ru ir apsiredimu.

Del visu tuju, kurie yra labai 
isztroszkia ir turinti ameriko- 
niszkus dolerius už kurios ga
lima aplaikyti daug vokiszku 
markiu, tai tegul keliauna in 
Vokietija kur už doleri galima 
puikei pasilinksmyt.
už doleri galima nupirkti 20 
dideliu stiklu alaus ir da da- 
deczka aplaikys buteli gero

Tonais
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Daug žmonių apleidineje sau 
sus Suv. Valstijos, nes kas per 
gyvenimas žmogaus, jeigu nė
ra kuom palinksmyt savo isz- 
troszkusios duszios. Sztai 
diena 61 metu amžiaus 
ciszka Koenbergiene,
nog valdžios paszparta in Ško
tija in kur ketina tuojaus 

kaip pati sako, il- 
negalima gyventi, 

“ rainy-
Geriau in ten keliauti 

kur valdže* žmogų

ana 
Fran- 
melde

su-
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buteli 
szampano ir reuiszko vyno. Ge- 

30 centu 
puikus siutas pasiutas per 
riausia kriaueziu pagal 
tiktai dcszimts doleriu.

Jsztikruju sziadion 
mas Europoje 
kad tik viskas apsimalszytu, o 
svarbiausia jeigu kas turi su- 
czedinias gana amerikoniszku 
doleriu.

ri pietus kasztuojo
ge

ni tėra

gyveni- 
butu smagus,

gryžti nes 
ginus czion 
nur nesiranda jokiu 
biu.” 
ir gyventi,
nesuvaržo ir neuždraudže gerti 
stiklą geros guzutes arba alu- 
czio.

Szimas Gompersas, 
dis Amerikoniszkos Darbinin- 

iszsiunte

pinnse-

jomis Lewis vela apėmė va
deles anglekasiu unijos in vie
ta buvusio prezidento Ilayes, 
kuris padekavojo už taji svar- 

priežasties blo-

kuriu sana-

klasai

atsiszauki-

kiszkos Federacijos 
in 40,000 darbiu ink iszkus loka
lus atsiszaukima, 
rei daejna lyg ketnriu milijo
nu, ant susivienyjimo in viena 
buri ir karianti prieszais poli
tikierius kurie yra prieszingi 
visai darbininkiszkai 
žmonių.

Gompersas savo
me in darbininkus uŽmetineje 
kongresui, buk neiszpilde savo 
pridermes, nes vietoje remti 
žmonis kurie juos ;
tuosius urėdus, tai jieje suszol 
pinojo autokratus 
ir visus tuos, kurie prieszinosi 
norui žmonių. Ne geidže jisai 
sutverti naujos partijos, tiktai 
geidže idant darbininkai laiky 
tusi vienvbes ir laike rinkimu 
iszrinktu tuosius, kurie yra 
prieteleis darbininku.

.Jeigu darbininkai laikytųsi 
isz vien, tai galima pranaszau- 
tis, jog ant savo ir pastatys.

bu dins t a isz 
gos sveikatos.

Anglokasiai vela turi vada 
kuris kovos visom pajiegom 
už jųjų gerbūvi ir jau pradėjo 
daryti planus ant naujo
trakto, bot stengsis to i p-g i už
bėgti nereikalingam streikui.

kon-

Pagal kariszka bjura Londo
ne, tai kasztai užlaikymo ang- 
liszku kareiviu Irlaiidijoj, kasz 
tuoje valdžiai kas menesis 
puspenkto milijonu doleriu. — 
Tai-gi apsaugojimas demokra-

po

aprinko in ci jos yra brangi.

(turezius) szvediszko rau-
ne-

Per rūpesti 
dono kryžiaus draugavęs, 
užilgio pradės surinkti Sibe- 
rijoj visus Austrijos ir Vokie- . • • 1 • • « • 1 • I

Pagal naujausia apskaitymu 
kariszko 
hingtone, tai musu kareiviu 
dingo Europoje 77,118 
likos užmuszti ant kariszku lau 
ku; 23,430 mirė nuo visokiu li
gų; 13,700 mirė nuo 
2019 nuo visokiu 
301 nuskendo; 272 papilde sav- 
žudinstas; 154 nužudinta; 
nusprensti ant sinert per 
riszka suda; viso mirė 
in nelaisvia gavosi 4,482; 
žeista lengvai 91,189; sužeista 
sunkiau 83,390; sužeista per k i 
tas priežasties 46,480 viso su
žeista 221,050; nesurandamuju 
tik tris — viso sužeista ir 
muszta daejna lyg 302,612 
ru.

Matyt, jog Dede Šamas tu rė

departamento Was
ta i musu

kurie

žaiduliu; 
atsitikimu;

tijos Belaisvius ir siunsti juo
sius in savo tevyszkes. Si beri- 
joj tuju nelaisviu radosi 
milijonas, isz kuriu apie 
tukstaneziu mirė nuo 
ligų, vargo ir bado, kuriu 
galima buvo jokiu budu 
bet. 
bus dabar siuneziami namo.

Tiejei ka pasiliko

apie 
200 

visokiu
ne- 

gial- 
gyvi

rsz tebyres
Ar jieje

Kas bus 
jaunos gentkartės ? 
bus tinkami iszmaityti ir užlai
kyti prigulinezei savo szeimy- 

Ar musu merginos bus
tinkamos gimdyti ir iszaukleti 
juju atejnanczia gentkarte ?

Sz i adieu musu 
galvos yra

musu

nas.

jaunumenes 
užymtos szokeis,

10
ka-

77 118- pasilinksminimais, gerais lai- 
sa kais ir t. t. o apie svarbesnius 

veikalus gyvenimo jiems 
galvo.
musza

ne 
Blogai tas viskas atsi- 

ant ate j ties. Neturėsi
me geru vyru ir moterių, kaip 
turėjome isz musu dieduku ir

. bobukiu.V v•*

Matyt, jog Dede Samas ture- Yra pranaszaujema, buk in 
jo ant akies visus savo vaikus, laika dvieju dienu visas valgo- 
jeign tik isz trijų negali susekti nias tavoras ženklyvai atpigs.
kur jieje pasidėjo.

Daugiausia 
valstis New York, ba 
222; po tam Pennsylvania 
35,042; Blinojus 18,264; 
16,007; Masacziužes 
t. t.

nelaimiu turėjo 
net 40,- 

su 
Ohio

13,505 ir

ežio.

Legislature isz Kansas vals- 
czio sumus’ze visus savo rekor
dus kas kiszasi paženklinimo 
piningu ant vedimo savo vals- 

Terp kitko tiejei ponu-
lei paženklino ant gydimo kiau 
liu ir kovojimo prieszais viso- 
kes kiauliszkas ligas net 25,- 
000 dolerius; del dabojimo svei 
katos bieziu paskyrė 8,000 do
leriu, del apsaugojimo vaiku 
nog visokiu ligų tiktai 7,000 
doleriu.

Matyt isz to, jog Kaušo le
gislature rūpinasi daugiau 
sveikata savo kiaulių ne 
vaiku.
tu užraszyti in auksiniu knygų 
knipo viena isz nepaprastu at-

rupinasi
kaip

Toki atsitikima reike-

sitikimu szio 20-to szimtmeezio 
civilizacijos.

Korintą praejta meta buvo 
didelis stokas cukriaus, bet 
Su v. Valst. likos sunaudota to 
jo saldaus produkto net 4,397,- 
882 tonus, arba konia 800 tuks 
taneziu tonu daugiau ne kaip 
užpraejta meta. Ant k ozuos

Jau nekuriosia dalysią atpigo, 
bet czionais Pcimsylvanijoj ir 
kitosia valstijosią prekes 
puoliuos galvatrukczeis. 
tas užejtu kagreieziausia.

nu-
Kad

SVARBUS PASITARIMAS.
■ ■■■■■■■■į

Sausio 29 diena sz. m. Lietu
vos Misijos bute New Yorke, 
257 \V. 71-st St. invyko pasita
rimas tarp Lietuvos Misijos na 
riu ir iszrinktuju Lietuvos Pa
skolos Komiteto dvylikos 
riu, kaipo artimiausiu ir
biausiuju Amerikos lietuviu ir 
organizacijų atstovu. Posėdyje 
dalydavo pp: V. Jankauskas, 
A. B. Strimaitis, Kun. J. Jakai 
tis, P. Jurgeliute, K. Kruszins- 
kas, B. F. Mastauskas, K. Czes- 
niulis, J. O. Szirvydas,
manas, L. Szimutis ir be to ke
li svecziai ir Lietuvos Misijos 
Bjuro bendra-darbiai J. Szaliu 
nas ir P. Norkus. Lietuvos M i 
sijos Pirmininkas J. Vileiszis 
sveikina visus pribuvusius na
rius ir iszreiszke jiems ir jti 
atstovai! jomoms

mi tetas yra nustatęs pamati
nius dėsnius szios paskolos, ir 
nežinant ar Amoi’ikos Valdžios 
bus tokiu. paskola leistu ar ne, 
szis Komitetas buvo priemos, 
ant suves, visa faktine ir more 
1c atsakomybe už ta paskola 
priesz valdžia, taip lygiai ir 
priesz Amerikos lietuviu visuo 
mene. Sziandien jau szic da
lykai paaiszkojo4,.j;^įįl£ęlu nė
ra trukdoma, yra stacziai da- 
loista, o atvykus ir kitiems Mi
sijos nariams uoliai ir 
pasakyti pasekmingai 
aeziui plačiosios Lietuvos 
suoiųencs Amerikoj 
mui ir jos artimiausiu vadovu 
pritarimui.

Sutinkant su Lietuvos 
riausybe ingaliojimu, Lietuvos 
Misija ir toliau varys pavestą
ja i darbu, teeziau ji gerai nusi
mano, jog paezios paskolos pa
sisekimas daug pridera nuo 
augszto susisekimo su Lietu
vos Visuomene Amerikoje. To 
del varydama paskola Lietu
vos Misija praszo susirinkusiu 
atstovu visame kame pri^elbė- 
ti, kontroliuoti jos VAromaji 
darba ir teikti visokiu nurody
mu. kurie pasekmingam jos 
pravedimui butu z naudingais. 
Tuo tykslu Lietūvofi Misija 
yra pasiūliusi nerecziau kaip 
viena karta daryti sziu dvvli- 
kos nariu sifsirinkima ir teikti 
jiems visu reikalingu žinių ir 
informacijų paskolos reikaluo- 

Žinoma in tokius susirin
kimus gali būti kvecziami ir 
kiti asmens, kurie aktyviai dė
sis prie paskolos.

Sutinkant su tokiu nusista
tymu, susirinkimas sziuo klau 
synm yra priemos szitoki nuta
rimą.

Susirinko Sausio 29 diena 
1920 m. Amerikos Lietuviu or- 
ga 11 i zac i ju i szri n k t i e j i 
Gruodžio 1919 m. Lietuviu Pa
skolos Komiteto 
priima domėn, 
Laisves Paskolos 
turi būti atliekamas paezios 
Lietuvos Misijos 
uos Lietuvos Vvriausvbes 
galiojimo, teeziau dėlei pasko
los pravedimo budu, dalei pa
tikrinimo ir visuomenes kontro 

randa reikalingu, idant ne 
kaip karta in menesi 

Lietuvos Misijos butu szaukia- 
mas sziu direktorių susirinki
mas, kuriame butu 
mos apyskaitos ir visos reika
laujamos žinios ir informaci
jos apie atliekamus paskolos 
da rbus.
direktorių priklauso teises 
kiekvienu laku praszyti ir gan 
ti sziu informacijų apie pasko
los pravedima.

Tolinus susirinkusieji svars
tė eile klausiniu dolei jau atlik 
tuju Misijos darbu ir 
rius sumanymus, kas 
reikia toliau darvti.

Dolei pasekmingesnio Pasko 
los rinkimo, nutarta, prakalbi- 
ninkus suntineti in invairias 
vietas ir jomis atmokėti ju isz- 
laidas tame darbe.

Bendroves, kurios apart. Mi
sijos dar varo agitacija nuo sa
ves but atlygintos vienu nuo- 
szimeziu sumos ju surinktos.

Tartasi apie atlyginimą sto
eziu virszininkams ir 
darbininkams.
tai butu nepakeliamos iszlai- 
dos.

galima 
va roma 

vi- 
palaiky-

vy

se.

3 ir 4

direktoriai 
jog Lietuvos 

pravedimas

sulyg Laiki- 
in-

na- 
svar-

J. Ro-

organizaci
joms padėka už suteikta jau 

pagelba 
Laisves 
Dar ne- 

na-

iki sziol visokiariopa 
pravedimui Lietuvos 
Paskolos Amerikoje.
atvykus visiems Misijos

tik Kun. Jonuiriams, o vien
Lietuvos Paskolos Ko-Žiliui,

les, 
recziau

suteik ia-

Be to kiekvienam isz 
pri klauso

i n vai- 
ir kaip

visiems
Pasirodo kad
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valstybes la- 
a/

rinkti aukas

Tokiems uoliems darbi
ninkams bus suteikiamos do
vanos atmineziai ju pasidarba
vimo Lietuvos 
bu i

Klausymo ar
laike bonu pardavinėjimo. Pri
eita prie nutarimo kad pirmoje 
vietoje turi būti bonu 
vinejimas, o aukų 
turi būti antra-oi liu 
Prie to dar susirinkimuose pa
rengtuose bonu pardavinėji
mui, aukos tegalimos rihkti tik 

organi^acijliDis .

1 
parda- 

ri ūkimas 
reikalu.

Lietuvos organi^ncijbms vąr 
czion bendroms bepdrtyveihs 

, pavyzdžiui. 
Lietuvos Raudo
ti

brganizacijoms, 
Szauliams, 
nam Kryžiui 
gams.

Lietuvos Sar-
gams.

Kalbėta, kad 
kodaugiaUsiai kalbėtoju ir 
praszyti, kad jie pasiszvostu. 
Nužiūrėta pora desetku kalbė
toju.

reikia surasti 
ju

Czia pat ant vietos pp.

Siunczia Pinigus in 
Lietuva, Pigiausia 

ir Geriausia 
Lietuvos Amerikos Pramones 

Bendrove I I • t

—. JCJ —

NAUJAS SZIOS BENDROVES
PRADĖJO SMARKIA AKCIJA.

SIUNCZIAME PINIGAI,

SKYRIUS

PARDUODAMA
LAIVAKORTES, ISŽGAUNMA

♦PASZPORTAI IR T. T.
—$—$—$—'

Dabartinis pinigu kursas su pasiuntimu toksai:
100 markiu arba auksinu $ 4.50

8.50
12.50
16.50
20.00
40.00
75.00

110.00
140.00
170.00
300.00

.•1 * - - ... u /i«

200 markiu arbh, auksinu 
300 iiiarkiu arba auksinu 
400 markiu arba auksinu 
500 markiu arba auksinu 

1000 markiu arba auksinu 
2000 markiu arba auksinu 
3000 markiu arba auksinu
4000 markiu arba auksinu 
5000 markiu arba auksinu 

10,000 markiu arba auksinu

Norėdami pasiusti pinigus in Lietuva, paraszy- 
kite aiszkei pilna vardu, pravarde ir adresu to 
kuris pinigus siunczia,
ir pilna adresu to kas turi pinigus gauti Lietu
voje; Pažymėkite kiek markiu arba auksinu 
siuneziate, Iszpirkite Money Orderi arba c.zeki 
vardu Bendroves, sumoj pagal czion nurodytas 
prekes doleriais ir siuskite sziuo adresu:

(oipgi vardu, pravarde

su:

Lithuanian-American Trading Co.
(Foreign Ecxhange Dept.) 

456-458 Grand St. Brooklyn, N. Y.

K. Czes-

Toks juodvieju pa
kartu Mi- 

sutik-

B. E. Mastauckas ir 
nuliu apsiėmė apvažiuoti Penu 
sylvan i a. 
siaukojimas visu ir 
sijos buvo maloniausiai

Ponnsylvanijos lietuviai 
iki sziol 4 neperdangiau- 

siai paskolos stoeziu suorgani
zavo.
Lietuvos Misijos 

Informacijų Bjriras.

tas. 
dar
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NAUJA IR PRAKTISZKA YLA
Su sziu yla galite taisyti ezeverykus, 
malszus ir t.t. Siuva druezei ir gerai, 
greit kaip maszlna. Kasztuoja drauge 
su 20 mastu siūlo ir 2 adatas su paro
dymai kaip naudot tiktai $1.00. Septi
ntos ylos už $5.00. Užganedinimas gva- 
rantiname. Prisiuskite popierini doleri 
su szitu apgarsinimu szadien, dabar, 
ant szito adreso:

NOVELTY SALES CO. Dept. A-110
New York, N. Y.

4
Sta. D. Box 121.

DR. I. W. HODGENS 
Specialistas užsisenejusiu ir

Y 
♦I')
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Pametate p®;?Į 0sw® v
arba grąžiiame |mls 
pinigus.
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STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikinti} Sveikatą ir Spėkas; ture-t
damas nenižki} mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^Įj
i m n ii t vaistu* dm padidinimą veiklumo ir vairiu* avnijrinan- 

andvk Nnirn-Tone Ir nerrtihkrik kain irreitu laiku jau- Vvc(•hm, bandyk Nugft*Tono Ir peraitikrlk kaln greitu laiku jau. . _ .. . . _ . - - 'V*

vinai nauju žmogui Devynis Iš deAimte* vi«u žmognun IiguĄ\ 
tokiu kaip blognK apetitu*# netrruomulavima* viduriu# jmzai ir\ 
Išpūtimai, užket ajinifi* ak ii ve*, tultini*, nnemin, kankinimai reti- .
takiu kaip bloffnK apetitas, netrruomulavimn* viduriu.

mutizmo, hknvremni ynlvo’% neuralirln, ntokiiM rncrcijoa, nuidlpne- 
nervu Ir ntnulCjima* mirguoti, paeina nūn stoka

1 rjp»/oh, ckinto vandeniuoto krnujo ir ntužtrktinloa t
k r ujo,

L’n’.rr dali* kunn L __ ** * , __ - r
Kurion diilžJtiuHei užlaiką trornm stovioje pilv^, jxknn*, Ink&tn* ir

J i m a h

4

jU»< r
n^aalc'jiin.'iH mieguotl, paninn nūn stoka nervu >

2 cirkulacijoa j

Ir kožna jo veikme remiame nn< nervu pnjietfOA,

j r'

Z'1.. _______ _ ___ , . ... . __
probini, ftirdo-i plakimo, krnujo clrkulavhno. Nukr-Tcdc yrn labai 
piotinjinn uydymar. nuo nuMlbnctu nervu ir abelno Hunnikinimo

N

į
R

• t .

V

%Ml(r yra nutaikyti H aAtonlu brangiu,

Yra Jie ypatingai maUtingl j Geležę ir

KJOI7UP V’’T» /iTOHta
ifcvnrn laukui Jlio?

kūno. Kodi<!'< Tg<14}|'kad JL \ * *“
8veikalo dundančiu mtiMtfrhi vniatn, rekomenduotu b- nvruodytft
Pftr rrnr^higua Gydytoju*. ‘ ... * ' * 1

del Kraujo ir Nervu.
Nugn-Tuno priduodn icyvybrj jnkn(»mM» unntiprin grobui trip, 

Jon j<» tultlnase rfft nitui Mia L At/nivin inkfctun, P 
pedinioCT atrnntiiM. Nicra dnuglnviM j 
inčio kvapo nr apvilkto Heiuvlo! 1__  ___

j'ditH, chtri> Fninmtilnvimin tvirtu* nervun ir kieta pastiprinta miega. 
y iun-7'ore riuntipH* krnujo ir pagerina cirkulavlmo jo, priduos rando- 
hnmo veidui ir fibiuno nklrm*! Nugn-Tone padaru tvirtu*, ruatu# 
vyru* ir KVrike*nr » ir puikcenr 
dnromu papratę vuintu. Sudėti / 
*kon( Ir vartuoti galema be jo., 
nava prctelrmr.

HUSU ABSOLIUTISZKA GVARANCIJA:
doleris ir 25c. ($1.25) už bonknte. Kožnn bonkule talpina devynios deszlmta

Hzofj'zijiH menesius gydimo už szeszls dolerius 
f
te ir pilnus, o mes nmol sugražinsime jnsu piningus.

ra-l’one priduoda tcyvybi 
b» tultinaso regu Imi M; a L

gnzu ir nuputiinu, ni«ra zmir* '‘■vSSĮ 
Nuitii-Tonc duos .Jtitnn *t.<’bnk1iT>ps> V?’

Nuicn-Totie padarą tvirtu*.

Ll.V.

motore k Nugit-Tonr neUdphi anvyj jokiu mi^dnmu ar 
yrn parankiam pundclel. Yra apvilkti cukrum. pHImnoyrn pnrnnkmm punueiei. y ra apviiKii cuxruui* 
neparanukumo. Bandyk juos. Rekomcfiduuft’ visiem®

Treke Nugn-Tone yrn viennf

(00) piliuhi. arba vieno menesio gydimo. (>alltc pirkti sjteszlns bonkwtes, arba, 
Imk NugaVTone per 

dvidcHximls dienu Ir Jeigu no busi užganėdintas pasekmių, sugražink bonku- 
Negalite prapuldyti 

no viena centą. Mes Imamo rizika.
PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St«, Chicago* III.

Gerbiamieji: įdedu čionai* I...................... ir meldžiu prisiųsti man
Nutfa-Tone.

oonkut

Vardas
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Miestas
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LAIKRODĖLISSZTAI NAUJAS
Szis laikrodėlis eina 8 dienas su vienu 
užsisuk Imu Tu r 5 rodyklas kurie rodo 
1-Diena menesio.

. 4-Minutas, 
Druezei padirbtas,
G varant ytas ant 25 metu. Rcgularisz- 
ka preke szio laikrodėlio yra $ 19.00 
bet per trumpa laika mes parduosime

V lt 3-Valandas, •> I P K
Vi

2-I)iena Hanvaites, 
5-Sekundas. 

turi 1G akmenų.
0

<0 

4* Į 1 1 1 '
V ? (Iiauge t u puiku Icncugeliu už $12,95.

O 1
I I

. v

■
-H. ..................        „X...

EXTRA DOVANAI i

Siu. D. Box 124.

taipgi.

Kiekvienam i.szsiuslme pakeli teatri
niu piningu isz kuriu gali turetl>laug 
smagumo ir nuduoti didžturti 
iliustruota katalogu geriausiu lalkro-

I džiu ir visokiu nauju iszradimu, kas 
I prisius mums 15c. doi apmokėjimui 
siuntimo kasztus. Raszykite tuojaus.

l‘RA( TJCAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. Dept. 17. Chicago. i

kroriiszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplankysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos. 
Jeigu esate silpni, nerviszki ar liguoti 
tai nedarykite klaidos ka kiti daro, 
ateikite ir paslaptai pasikalboklto su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, iiervlszku, kraujo, 
odps, inkstu, pūsles ir specialiszkas 
ligas privatiszkam padėjimo.

Ar esate nerviszki, isz.vargia, silpni, 
be pajėgos, pailsi rytmetijo, Jrotinute

. I 
‘ Inpuole^ 

is&rodantis 
skausmą

Ar esate norviszki, iszvargia, silpni, 
I 
ant vogos, be pometiės, sarmntinateą, 
Jengvai pailstat, naravus, 
akis, raudoni papuczkai, 
parvargęs, silpna streina, 
gerklėje, kaulu, stokas energijos.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikomo.

DAKTARAS libDGENS, 
Didžiausias ir geriausius intalsytns 

niediknliszktis ofisg^, ;;į 1 ’, 
Oflsos valandos: nuo 0 ryto ltg‘O vai.

Nedaliomis: 12 yni. lig S tnkate.
124 S. Malu 81. ShonniHlonli, l*o. 

Užimu visits tris, i’l or us,

niedikallsžkns oflsnfy

.Nrsziokllc per 5 dienas ir jaign jumis 
Jis neužganodins, sugražinkite mumis 
atgal ir mes sugražinslm piningus. Ne 
siuskite visu pinigu. Prisiūkite tik $1 
su orderiu, reszta užniokeste kada 
gromat-neszis atnesz laikrodėli in jus 
šluba. Reikalaujame agentu.
NOVELTY SALES CO. Dept. IV-III 

New York, N. Y.

reszta užniokeste

. O-»M
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi VarHzavoje, studlJaVo begije' 
32 metus invairias ligas vyru ir motoru, todėl Jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypn- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakare.
Nedaliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.

VYRU
LIGOS
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Ball-Band

f

L-

Dvi minutas reike paeit in deszine nuo Penn’a. stacijos.
■ •• '• i <—— — —ii — — wi w m m — i— hri n į. ei <

♦

■%

“Instaign, kuri iszmokh milijonus del gerumo**

i t

Kamuolys”.

. 12.12

LOPKC

t

*

Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti specia
liai del mainieriu. Jie užtektinai prasikisza pro peretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asž- 
triausios akmenų ar anglių kriaukszles negal ju perpjaut 
nei perpleszt.

k@BAND”
pus-baczius 
raudonus ar.
“Raudonas

i M ♦

t 
"%

vM ainierio Ceverykai 
su tampriais padais

* . ■ 4 x ‘

ilgesni laika mainose. Jums 
nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir trasztuos dau 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”.

gulte gaut “Ball-Band” batus,
■s,

Dolei to jie laiko daug

Jus
(Iliminer) ir ezeverykus (Lopac) baltu:
juodus. Pidcdami žiūrėkite kad butu su žyme

• 1» )

Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
414 Water Street, Mishawaka, Ind.
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Nusprendimas Dievo
j - ;Aprasžytnas iu tikro 

atsitikimo.
į
* I
A.

nelai- 
num i rūsiam 

vyrui prastam 
Baiczakauckui, 

sto- 
Vie-

narna

I.
Vieszpatie augszcziauses! ka 

gi asz biedna padarysiu, jeigu 
mano paskutine karvuke par
duos, vienatini spasaba už lai
kymo mano gyvenimo?!

Teip. raudojo biedna 
minga ^aszle po 
priesz metus 
darbininkui
stovėdama priesz 
vinti ant kranto Wislos. 
na ranka buvo atsirėmus alkū
ne in siena namo, ant delno pa
remdama savo galva, o kito
je laike popieras viroko iszduo 
to per suda; nuolatos pakeline- 
jo jin augszcziau prisižiurinojo 
o aszaros kaip žirnoi rytosi per 
veidus nelaimingos moteres.

— Mamyte, brangi! praszau 
jus nesirūpinkite teip 
ba ir asz neiszsilaikau 
verksmo — prasze vienuolikos 
metu senumo mergiuke Katriu

Tai pasakius prisiglaudo 
ant

mažiau įgalime skaityt, ba lyg Ant galo paszauke grafas pro- 
.Sziani laikui da paskutines Tan 
das ne užmokėjau.

— Tai jau jokios 
yra užlaikyme musu 
sios” 
dideliu skausmu szirdies.

— Ne yra, mano dukrele no 
yra; jeigu mums Dievas stebuk 
lingu savo apgloba no padės, 
neteksi va musu penėtojos, mu
so didžiausio turto, 
da.

Toje valandoje paszoko Kat 
rinka nuo suolelio, ant kurio 
buvo atsisėdus laike kalbos. 
Akutes jos linksmiau pražibo, 
pradėjo motina suspaudine: už 
kaklo paėmus ir bueziuot, o 
po tam atsiliepe pilna drūtos 
vilties:

— Asz, motinėlė brangi, t:.- 
inuni Dievas 
pagelba im

si tins ir ne apleis musu Ar pa
in irszote motinėlė miela, ka ne

labai sonei kuningas ant pamokslo ’ • ‘ ~ .... 
! ’ y

vilties ne
“žalo-

— paszauko mergaite su

nuo 
atsisėdus

nuo

ka.
prie motinos ir žiūrėdama 
josios meilum praszancziu pa
žiūrėjimu.

— Kaiį)-gi

ant visu-

pradėjo motina suspaudine: 
bueziuot,

kiu d ruože i, jo 
vienas tik jau

ir tas ap- 
laiku 24 advnu 

ku-

fesori universiteto 
reiszke, jog su
užstos atmaina ligoje, po 
rei ar liga susimažins ar pasi- 
didįns, o tam paskutiniam kar 
te jau ne yra jokios pagelbos ir 
vaisto priesz liga.

Tame laike 
naszle su savo 
kalbėdamos, rūpinosi ir 
jausdamos prisiartinanti 
su varga, g

biednakada 
dukriuke teip 

\erke 
bai- 

rafas Podoskas bu
vo aut balkono (gonkos augsz- 
tai pri ta įsiūtos,) pa Jociaus isz- 
ejnanczioš in soda.

Sėdi sau

ant svieto, o be Jio valibs nie
kam plaukas nuo galvos ne nu. 
puls.

Nusiduot su pvaszymu 
atsiliepe gra

fas o smntnas nusiszypsojimhs 
[msirodo ant jio lupu. — Žinau 
Jonai, jog rodini man isztikros 
szirdies savo, už ką tau deka

nes juk žinai jog asz in 
ta viską no labui tikiu, 

atsidusęs 
laistyt kviet- 

Po atlikimui savo darbo 
su-

pas Dievą? -

VOju;

Sodauninkas, 
lei, ėmėsi volei 
kas.
jau rengėsi ejt, oct vėl da 
gryžo pas grafa ir pradėjo pra 

minksztam fotelije Iszyt o balse jio gairina buvo 
iszrnusztam brangiu coikiu tu r suprast Susijudinimą, 
kiszku ir mislina. Veidas jio -— Praszau
baisei iszbales, kakta suraukszĮdžiausiu nusižeminimu, Szvie- 
luota, ir matyt ant 
jog kenezia baisu skausmu vi
durini ir nepakajn dideli. Vy-|drystu da 
ras paežiam žiede amžinus, per 
sista to del musu akiu sugebė
jusiu seniu.

itv-r>.

h

su kanuodi-

jio veido |sei -dauggalio grafo, idant ne 
užsirustintu ant manes, jog 

vienkart paantrint 
mano prasZyma. 

kalbėdamasTai

A

i i A-.

■

X1 »(į

TARADAIKA

Vienam sztorc tris merginos 
buna, 
vaikina į 

viena
Vaikinas nuo plurzes in I 

pus nuėjo,
Ba teip Dievulis norėjo, 

Tos dvi

Dvi i lįsi mylėjo in

ka-

O tada toji pasiutimą pamos 
tuniete. 

mergina 
dabina 

Ne misinginis lenciūgas 
užsikabina

Ne szilkine drese, ne puiki 
skrybėlė, 

vis būna 
žiople 

Kožna mergelė, 
Turi būti kaip hvele, 

Turi būti pabažna, 
O tada bus nuo visu mylenui 

Ir nuo Dievo ir žmonių, 
O ir nuo vaikinu davadnu. 

mergina 
dabina, 

Ir greitai gauna vaikina, 
Su kuriuom laimingai gyvena 

O ant sziandien bus gana.

Gražus apsiejimai

Ne szilkine drese.

' .Nieko ne maezys,

b

Tas tai daugiausia

1 
k < l

y

Knygutėje

<

»

3

DAKTARAS NA^tjOSt; r;
Tik ka iszejo Isz Hpaudos nauja 

knyga po vardu: Daktarai Naaiinme. 
apraszoma visokios vais-

tlszkos Žoles, szaknis, Žiedai, lapai ir 
teip toliaus, nuo kokiu ligų yra vaistai 
vartojama. Su lotyniszkais užvardiji- 
niais, teip kad kožnas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Reto yra daugybe gwu 
palnokinlmu, slaptybių ir receptu. 
Tokia knygute yra reikalinga kožnam. 
Preke tiktai $1. Adrcsavbkitc:

M. ZUKAITIS,
Rochester, N. Y.

I II >
II !■ 1.1 A....................................... — 1, > —i I ,111

NAUJAS 18Z11ADIMA8 PLAUKIMU.
F '"i ■

Dekavoje milijono fmonlu M 
puikus plaukus, o teip-gf sulaikė pdo- 
lima plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus Plan
kai: Gvaranty. Inforihacljas Jlyfaal. 
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy« 
kite pas: Drs. Brantam CosneUea,

slaptybių

451 Hudson Ave.

St*. If. Brooklyn. M. T«

d
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A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS , 

Knnrpnii Mnln Ir Centre SU 
SHENANDOAH, PA.

4

pažiurėjo
Kiek kartu isz pa-|tokiu sujudinejeneziu pažiure- 

kajaus kuriame guli ligone da-|jimu, jog tas turėjo net akis 
ejna skausmingas sudejavimas 
jio dūktos

1 •I’
iiA

I’KASAIUJA! V imi b laiszkuH o Ir 
piningus in iszlclstuvo “Saule’’ reiko 
visados siusti ant szito adreso: W« D. 
Boczkonski-Co. Mnhanoy City, Pa.

turėjo net 
žemyn nuleist ir gylei užsimis- 

mylemos, prie jio I lino.
ausu arba raudojimas motinos, 
kuri nesitraukė nuo lovos kady 
kio savo, szoka nuo fotelio gra f as — melstis prie Dievo apie 
fas norėdamas bėgt in vidų in [sveikata dūktos mano? 
pagelba, bet vis puola adgalios 
be pajiegu, kone apkvaitęs.

Kada isztikro po 
užstotu atmaina 
pasididintu labai ir Izabella I — Bet tas nieko no prigel- 
neiszlaikytu, netrukus atsisvei bes — atsake grafas ir pasike- 
kintu szi svietą? — tada butu le biski nuo fortelio, idant so- 
baisu — tai susirnpines tėvas dalininkui tiesiog pažiūrėt in 
— ne žinoezia tada kur turiu |akis. 
dėtis! Baisios tos nusies perei- 
tinejo per galva grafui ir klai
dingom akimis vedžiojo ap-

; pamokslo 
Praszikite, o bus 

Kas Dievui at- 
ne apleis!” 

Del to-gi ir mes motinėlė 
duokime Dievui, 
•pas Jin pagelbos o 
ne atsakys ir ne apleis mus mu 

rn

tvirtino ?
jum duota!
giduos to Dievas

i i

»’ >
IlSI- 

n leiskime 
mumJis

prie
Tai ar-gi turiu melstis? 

niurnėjo po. valandai gra

Gcrklta skaudėjimas, diegliai krati
nėje, influenzos, pasirodymo žcaklal.

I litrink gerklę ir krutinę ra

PAIN-EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsiicisk taip, kad tavo pagautas Mal
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
intluenzę ir i kitokias pavojinga* ligas.

Nusipirk Šiandiena sau parankiausi 
oje aptiekoje Fain-Expellcno. 85c. ir 
G5c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

IKARĄ 4a
Nepriimk kitokiu pamaiuymu arba 

pamčgdžiojimu.
F. AD. RICHTER O CO.

326-530 Broadway - - New York

— Teip, teip, Szviesei — 
danga galis grafai — malda gy 

24 advnu I do žaidulius! — dadave sodau- 
ligoje, liga ninkas.

Izabella — Bet tas nieko ne

l».

tis iUsivystytu i pleurisę, pneumoniją,

Nusipirk Šiandiena sau parankiausi 
“jo a pliekoje I’aln-Expellcrit ,7

butelis.

nedukrele 
verksiu ir uesirupinsiu! — at
sake motina su didele kart v be •h7 

noriszirdyje, — kad mums 
mus karvute paimti, vienatini 
spaSaba musu užlaikomu)! Ma
tai Katriuk, tais popieras? Yra 
tai virokas iszduotas per suda 
kuriame danesza mum jog mu
su “žalaja” parduos ant pub- 
licznos Imitacijos.

Motinėlė brangi 
kalbate;

dukriuke mano! 
jog asz apie Dieva 

Ne buvo ros Die- 
keliu

r

man

žalaja

su varge, o ne ka. turime 
liūtis ir verkt i.

— Miela 
ar mislini, 
pamirszau ?
uos ir adynos, idant ant 
ne m'elstau Dieva apie susimi
lo j ima ir suramin ima varge.

— Nieko ne maezino? --- at
siliepė mergaite užsimisl’ims.

du ne,

J

— Del ko-gi ne ? — pakĮau- 
sc tas nusidivines.

— Jug tu žinai, jog asz in 
link nieko ne matydamas, pats I nieką ne tikiu, o bedievei 

mislint turi tiesos praszyt pas 
dukterei [pagelbos

Bot praszau

! t .
L* J *

vedžiojo— I-gi tam laikui 
Katriuk mano; bet ne privalo- 

vilti Apveizdoje 
visu kuom 
musu nz- 

viska

? A

MTSODnOBOIKiS USD BQBQH1
> J , • " "S ii r U ' ■ ' t '

Ene
Dievąka-gi 

norižalaja”
mum paimt ? — szauke Nutrin
ka o aszaros buk dideli laszai 
rasos, kokius matome apie Jo
nines ant lapu medžiu ir žoles 
anksti ryte, pasipylė isz akiu.

— Teip yra, dukrele mano! 
— tarė motina — už tai jog ne
galiu tūlam t u rėžiui
sugražint, kurios ant ilgos li
gos nebaszninko tėvo paskoli
nau. O kad apart karves me

i i

piningu

ko k ii o verto ant užmokėjimo 
skolos ne turime užraszyta li
kos “žaloji, 
piningus sugražins tam ponui.

— Isz kur-gi t u rosi va 
na ir sviesta jeigu mums 
laja” paims? — 
džei mergaite — isz ko-gi mos 
randa už stuba užmokėsi va 
už ka nupirksiva maisto?

— Tai už tai-gi, vaikeli, 
man ei-

mane

kuria parduos, o

pie- 
“ža- 

verke grau-

ir

— Tai už tai-gi, 
apie ka-gi daugiause 
na, toji nusies labjause 
vargina! — atsake Raiczakauc 

žalosios” bu 
už sviesta 

avom piningu, jog buvo gali
ma užsimokėt už stuba randa 
ir nusipirkt duonos ir visko ko 
tik kaneez reikėjo, 

kalbėdama 
nelaiminga motore labai drau
ge su savo dukriuke; verku 
abidvi apsikabinus, 
landai 
motina:

— Pasakykite motinėlė,

kieno. — Pienas “ 
vo mums maistu, 
<r O

Teip insiverke

savo dukriuke;
o po 

mergaite atsiliepė in
va-

me pamest 
Dievo ir turime su 
tik ka Dievas ant 
leidžo
su pasidavimu.

priimti nuo Jio
A t si tin ka-gi 

jog Dievas neiszklauso maldų 
žmogaus,

arba jeigu tas n
kymas jokiu maloniu 
vb, turi but ant musu iszgany- 
mo duszios.

Mergaite

vertas,
tojeigu tas ne 5 ra 

eaplai - 
nuo Die-

pamislinns gera 
valanda atsiliepe su kudykisz- 
ka tikvbe:

— Kalbėjote tankei, moline 
Vieszpats Jėzus, yo.i- 

vaikelius 
del to asz Jio praszysiu, o 
mane iszklausys.

Motina pagyre taji užmany
mą dukriukes savo.

— Kjsiu in bažnyczia — kai 
bėjo Katriuka — 
priesz altorių
Vieszpalies Jėzaus, idant susi
mylėtu ant musu.

— Kjk, ejk, dukrele mano!
Mergaite nuėjo in bažnyczia, 

Raiėza Rauckiene, nusiduoda- 
nia prie naminio triūso praszeį

lo, jog 
tingai mažus myli, 

sra 1

atsiklaupusi 
ir praszysiu

dvasioje apie susimylejima Die 
vo savo varge.

II.
Nepertoli nuo 

me gyveno biedna naszle
namo, kuria- 

, ant 
kalnelio ne toli nuo Whiles sto
vėjo puikus palocius, kuris sa

n r vo bokszteleis rėmo konia dė
jau tas turezius ne duotųsi in- 
sipraszyt, ar da ne pa lauktu ko

kas
ba dabar vakar bū

besius.
puikei intaisytas parkas, ku
ris traukėsi net lyg
krantui upes. Prigulejo-gi tas 

rafo Padoskio, kaip abel 
liudijo

Aplink palociu buvo

pacziam
<r r*

prie g
nai cielas intaisynias
apie nesuskaitytas bagotystos
locnininko ir drasei buvo gali-

ki laika, net surinksiva pinin
gu ir tada jam atiduotume?

— O, ne, ne, dukrele!
• _

ne, tai ne,
vau praszyt, kad palauktu ar
ba atidėtu nor ant toliaus atsa
ko. jog jam gana ilgai lauke ir ma ta dvara puikum pavadint 

ali, ba piningaitoliau jau ne gali, ba piningai 
kaneezna jam reikabngi ir tu
ri juos turėt.

— O ar no nažinstate tokio 
prietelio, kuris norėtu mum pa 
gelba duoti ?
ka.

Motina gyle: atsidusus pasu
ko su galva, ant ženklo, jog 
nežino tokio, kas norėtu nelai
mėje ranka paduot ir kas butu 
tokiu geradejingu.

— Gal galėtume

klausė Natriu-

tavo 
tiek

ro j u m žemiszku.
Norint buvo

rupesties 
neapsaky-

grafas labai 
turtingas ir gyvenime savo ne
galėjo turėt jokios 
ir vargo ba tokeis 
tAis turtais gidejo apsaldint sa
vo gyvenimą jautėsi vienok 
nelaimingais sziadion labai, ba 
duktė juju vienturte 
būdama asztuonioliktam mete 
amžiaus sunkei apsirgo. Važi- 
nedamasi luotu po upe, persza 
lo labai, pradėjo kosėt 
degimą plaucziu, 
mergina ant lovos skausmu, ne 
palikdamas vilties pasveikimo.

gydintojai, ko
kius tik kur pažinojo, atsilan-

Garsingiausi

Izabella

, gavo u z 
kas paguldė

nežinojo ka turi jau 
ir kur pagelbos savo 
jieszkot ir suraminimo sau. My [ — Bet praszau Szviesei—7 
lojo jis savo vienturte labiau dauggalio pono — tarė sodau- 
negu gyvastį savo, visokeis jo- ninkas tuojaus — 
je padedamas vilties, o czion jot Apveizdoje Dievo.
toji neprietelka smortis jau isz kožnas žmogus turi tiesa nnsi- 
sketus savo kaulinius pirsztus davinet su praszimu pas savo 
nori nutvert jiaja ir iszpleszt [Sutvertoji, 
jam didžiausi skarba ant szio 
svieto ?

Neatrasdamas sau jokio spa 
šabo suraminimo, stengėsi nu-

czion
nevalo abe-

•Tug
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merginos ant szer- 
menu, 

Butu susirupeziave prie žino 
n iii, 

Bet ant tiek da proto turėjo, 
Jog rautis nepradėjo. 
In kelinta tai diena, 
Suejna in vieta viena, 

Didesne užklupo ant mažesnes 
Bot už saves smarkesnes, 

Pradėjo su liežuviu tarasz- 
kuoti, 

O mažesne ome pokerio jiesz 
koti.

O ka, mažesne augsztyn pa- 
szoko, 

Didesnei ant sprando užszoko, 
Nosį baisei suplojo,

Ir da visaip lojo.
Bot toji mergina didesne, 

Buvo pajiegesne, 
Mažaja pagriebė, 
Ant žemes drobe, 

Skrybėlių nutraukė, 
Plaukus nog galvos trauke, 

Abidvi tylėjo, 
T i k ta i stenėjo, 
Ir murmėjo.

Ant pagialbos viena pribuvo, 
Bet isz to nieko ne buvo 

Atskyrti nugalėjo,
Ba per mažai pajiegu turėjo, 

Ogi buvo plauku ravimas, 
Ir didelis szauksmas.

Sztai ir czesnakas pribuvo, 
Tuojaus pesztinom galas buvo, 

Pagriebė viedra su vandeniu 
plumptelėjo,!

Ba kitokios rodos duoti ne
galėjo 

Pesztukus perskyrė, 
Musztiiie užbaigė.

Supa išžiotos, 
Suteriotos,

Viena nuėjo pas czesnaka, 
antra pas cibuli.

Ir volei viskas buvo buli. 
Sziadion cibulis su ezosnaku 

juokėsi.
Ir didelei stebysi, 

Jog lietuvaites teip iszdaro, 
Kad ne vienoje tautoje teip 

nedaro. 
Kur suejna, bjaurei pasielgė, 
Iii viena kita, bjaurei apskelbė 
Nobažnumo ir jokio ne turi, 
Nedeliom lyg piet lovoje guli, 
O kad ir inejna in bažnyczia, 
Tai pasielgė negražei kaili ir 

tvezia.
Isz szalies žiūrint bjaurei isz- 

rodo, 
Jog merginos savo kvailumą 

parodo, 
morgu 

szalinasi, 
Mat kožnas bijosi ir bjaurysi. 

gražu, 
Vertos už tat gaut su diržu, 
Nes gerai, kad net susileis- 

tumete,

Jeigu Szviesei — 
dauggalis ponas melsis karsz- 
tai isz szcziros szirdies su tiky
bo ir vilezia in musu iszganyto 
ju Vieszpati Jezu jau tada ne 
bus bedievystes 
prieszingai ponas 
karszta malda parodys savo ti
kėjimą in Sutvertoji Dangaus 
ir žemes.

— Sakai-gi, jeigu■ karszta 1 
melsiesi tai isztikro busiu isz- 
klausvtas?
- ‘ Ne,

I
dclius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir

•1.00

* ■<Siuvama Yfn# Sn šita yla galima pati taisyti: čcvcrykus maišus, karpetusir kitas di-

drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina

szirdyje 
grafas

varyt nuo saves, nor tais mįsles 
bet negalėjo.
tu melstis? Nes nelaime! nuo se 
nei pamirszo apie Dieva, jo
kios maldos ne mokėjo ir nesi
meldė ne niekad, bažnyczia pa 
rapine žinojo tik isz tolo.

Toje valandoje kada grafas 
sėdėjo paskendęs mislyse, įli
ejo ant balkono senas sodau- 
ninkas laistyt kvietkas ten (gi 
auganezias.

Pilnu szrdingo skausmo pa
žiūrėjimu, žiurėjo grafas 
savo tarno, baisei nusistebėju
sio ant paregejimo savo pono 
grafo Podoskio. Ba, sodannin
kas didesne puse gyvenimo sa
vo praleido tarnystoje pas gra
fa Podoski, buvo labai prisiri- 
szes prie savo ponstvos, 
dingas imdamas dalybas visa
me, visokiose atsitikimuose. 
Matydamas grafa teip užsier- 
gclavusi, priėjo biski 
prie jio klausdamas 
apie stoną 
Izabelles.

— Szlektai!......
grafas — 
atmaina ar ant szios 
ant tos.

— Szviesei — dangalis gra
fai — atsiliepe drebaneziu bal
su sodauninkas — ar ne teiktu- 
mes....

Toliau jau ne dakalbejo sa
vo nuomones, pertrauke nu
leidęs $alva žemyn 
mas in žeme užsergelaves.

— Bet Jonai teip buvo 
vardas sodauninko — praszau 
tavęs dabaig, ka norėjai sa
kyt — tarė grafas.

— Nežinau ar Szviesei — 
daug-galis grafas ne palaiky
tum man to už pikta.

— Nesibaisek, pasakyk man 
atvėrei Jonai ka nori man pa
sakyt.

— Noretau su didžiausiu 
nusižeminimu praszyt, Szvie
sei — clauggalio grafo, idant ta 
me smūtke jioszkotu suramini
mo sau pas

Jeigu nor moke-

ant

szir-

o
per y

v i šokiose

areziau 
nedrasei 

sveikatos dūktos

a t sake 
sziadion turi užstot 

puses ar

pertrauke
1

paskolint 
piningu pas krikszln mano lo
va, arba mus gaspadoriu?

— Dukrele mano!
Krikszln tėvas jau mum
gero padare, jog ne kalbos ne
yra tame, idant su praszimu pa kydavo pas grafa ir stengėsi 

nūsidavinetau; 'kožnas parodyt ka gali

jam pneziam no labai gerai ve-[ginos; sveikata Izabelles kas-,ir sveikata ir liga 
dusi. '

gelbos pas jin : 
ant galo ir jis 110 turtingas.

bot

to ne sakau, 
Dievas kožna isztikro iszklau- 
sys.
tirvneti.

jog

Kolei Vieszpaczio no isz- 
Nogalime mes musu 

apTubcžintu protu, žinot to, 
ar iszpildimas praszimu iszejs 
mum ant gero musu duszios, 
del to-gi privalome visame at- 
siduot ant valios Dievo.

Grafas nieko ne atsakęs da
vė ženklą sodauninkui 
atsitrauktu nuo jio.

T() j e-g i v a 1 and o j e, 
mislino apie tai ka girdėjo nuo 
sodaiminko, inejo ant bolkono 
grafiene iszbalus ir nuvargus 
baisei ypatingai ant pajiegu, ii 
ga bemiege ir jautimais sar
gyboje savo numylėtos vientur 
tos.

idant

kada

Sviruodama priėjo prie 
savo vyro ir su perpleszinejen- 
cziu szirdies skausmu graudžei 
balsu raudodama mėtosi in jio 
glebi pusiau apalpusi.

(Tdlians Bus.)

Ir vyrai nog tokiu

Tai mergaites ne

(WWlTCH 
’<C(iount> 

FORTUNE 
TELLING 
CARDS

MAmKBflKAW

CA»O CO 
CMCAQkO .tu

MkMKlclH namie bu gera brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriąu-iio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras brijvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šioa JCa- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna- 
mos pas mumis, kaina BOc.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY-

fauna- 
SOC.

GUTEs; DPaaluptysBu Abiinku. a) Kabala*. 3)»apnuKtiygde.
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina

N a u Ja h ii nata Orakulam arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-
veikalėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų kny^a, 
burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41-4 puslapių Gražinte 
audimo apdaruose S3«SO

Siųsdami pinigus adresuokite:

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, Itt.

S. P. TANIS & CO

---------------------------------------------------------------------------------^4------------------------------------------------------------------------------------------------

t

i

Daugybe serganeziu gydosi nuo invairiu ligų, be pasekmės; 
kadangi jie nežino kad turi viduriuose kirmėlė. ‘

Kirmėlės ženklui: Asztrus pilvo skaudėjimas ir viduriuose, 
aptrauktas liežuvis, užkimusi gerkle, bepaliovęs spjaudi- 
mas, stokas apetito, plakimas szirdies, skausmas galvos, 
svaigulis, ausyse ūžia, juoda po akimi, silpnumas, sukiotoje 
viduriai, iszbliszkes, ncrviszkumas, trota pajėgos, iszvar-’ 
glas ir t.t.

Tikri ženklai: Iszleidimas mažių dalelu kirmėlės. Mi^u 
būdas praszalina kirmėlė in keletą valandų, ne reiko trotyt 
laiko ne darba. Serganti atlanko musu ofisą isz visu daliu;

Jeigu norite iszsigyditi atsilankyite.
tuojaus. Valandos 9 ryte lig 8 vakare. Ncdelioj 9 lig 12 vai.

PEN N MEDICAL INSTITUTE.
110 S. Main Str. Wilkes-Barre, Pa.
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Jau suėjo du motai nuo kada vokioeziai torpedavo

a b,
t

žiureda-

j Suvienytu Valstijų.

X------------------------------------- -
MAGDK. aAk, kaip man nietti gal- 

ISbandiiau visokius mosuoji mus, 
falu, mtritorimtLt — ir vuiras tas 
nepa^elbiįo nuo tu bjauriu pleis* Z V — -m K 

tai kam tau kęst 6e-

kai vraius, Švelnus ir t y aki. O tai

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne J! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 
i priklausanti grožį. O kas gal

/ Hbūndiiau manoji!***,
į rinkimus j mtritorimu.' — ir vula* tas 
nicfco napa^elosj/u nuo tu b;<tuHv pleis
kanų.., Man fffia net doroti F1 k

M A HE. "A’a, tai kam tau Jb^et be- 
rdkalinpail Žiuri k, kokie mano plau
kai oraiue, ivelnue ir O tai
todil, kad ai vartoju RVFFLESP9

.Van glia net daroH P*

Ar kve-

i 'kuris prigclbi gimtai suteikt žmogui priklausanti grožį

ja

1 'iii i Iii
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but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt i 
smagesnio už čystį neniežinčią galvos odą? j

R UFFtE ®
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. J

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kastuos tik | 
65c.', bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai , 
pridėti prie kiekvienos bonkutėi 
atsiųskite mums 75c. pačio markomis.

smagesnio už čystą nenležinčią galvos odą?
ruffLbb

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik rėtkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinayjintų.

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonktitę hptiekoje. Kaštuos tikr_ ‘
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekei 

' iįmis, ar money order šiokiu ad
F. AD. RICHTER O CO., 316-330 Wr«adway, New York^^««

Dieva, nuo kurio 
svieto 

Be Dievo 
nesideda

I ’ - >
ir nieko neprigolbejo ligoje mėr- viskas paeina ant szip

daili iiv iriircii t 1- nvvincua i/ąiuuuun ntiiv- i ** m

O ant gaspadoriaus da Jdien buvo blogcsniam stovije, jApveizdos niekas

Jau suėjo du metai nuo kada vokiccziai torpedavo ang- 
liszka laivu ir paskandino su 170 kareiviais. — Kur viena nu-

4 .... I . .............. .ka tojo baisio atsitikimo?

4

r> c k * 4a i je3ai 
money order šiokiu adresu: t

S
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Žinios Vietines
— Kita Sereda jau

Diena”.
— Szimet Pelenu Diena bus 

labai sausa ir ne bus kuom 
plauti dantų po apsibarstini- 
inui pelenu.

— Užgavenios jau kaip ir 
Pasibaigs pasilinksmi-

< 4 Pelenu

ežia.
nimai ir paszelumai jaunuju o 
ir senųjų. Jau ka szimet szelo 
tai szelo — kožna nakti be pa- 
silsio.

DIDELIS BALIUS.

Parengė Szv. Juozapo Bažny
tinis Choras isz Mahanoy City. 
Ponedelio vakara 16 Vasario 
(February) Boczkausku saloje 
Bus tai paskutinis didelis ba
lius priesz Užgavenia ir Cho
ras padėjo daug storones idant 
visi galėtu smagiai pasilinks
minti. Grajys Jonso Orkestrą. 
Inžanga vyrams 50c. 
mis ir merginoms 25c.

Moto-

KUR BUNA?
Mano draugas Juozas Skir- 

Suvalku Redy- 
Anta- 

kaimo.

kas paeina isz 
bos, Starapoles apskr., 
navo gm ino, Bu į ži nes 
Praszau atsiszaukt ant adreso:

V. Plioplis, 
Granville, 111.

Mikolas, Ado-

h f| |l, 
Iay 0£111?

Box ‘280

I Į
I

I
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• Mano dode Adomas LaukoniB, apie 
20 motu adgalios gyveno Shenandoah, 

Paeina isz Suvalkų gub., Seinų 
pav., Veseju para,, Pateru kaimo, 
gul atsiszaukia ant adreso:

Fl. Laukonis /
36 S. Emerick St., Shenandoah, Pa. (2t

Pa.
Te-

♦i* ♦!♦

Dabar turės laiko ap
svarstyti apie savo gyvenimą 
ir turės proga daryti pakilta. 
Bet nekuriems vis tas pats, ar 
Gavėnia ar Džiulajus, 
czioniszkas apeigas
arba visai nežino, ha ne 
kam iszmokyti. 
< (

kriksz- 
užmirszo 

buvo 
Geriausia:

Tegul dusze linksma buna, 
pakol nepražuna.”
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\A5RAHAM LINCOLN1 R 
1

kolno.

me-

— Sziadien (Ketverge) už
gimimo diena Abrahonio Lin- 

Jisai buvo 16-tas pre
zidentas Suv. Valstijų. Gimęs 
12 d. Vasario 1809 m. Hardin 
paviete, Kentucky valstijoje. 
1860 metu buvo aprinktas pre
zidentu, 1864 metu antru kartu 
buvo aprinktu prezidentu, me
tas po tam (1865 m.) likos pa- 
szautas per koki tai John 
(Wilkes Booth, ir iii keletą die
nu mire Washingtone.

— Kazimiera, devynių
Jono Vaisznorio, 

1009 E. Pine uli. mirė utarnin- 
ko diena Ashlando ligonbutije 
kur radosi ant operacijos. Lai
dotuves atsibuvo ketverge ry
ta, kurioms užsienio graborius 
Sakalauckas.

— Praeita nedeldieni 8 Va
sario, Boczkausku saloje, buvo 
sukviesti atstovai vietiniu 
drau’gyscziu su tykslu sutverti 
stoti pardavinėjimui’ Lietuvos 
Laisves Paskolos Bonu.

Nors pakvietimas draugys
tėms buvo pasiustas laiszkais 
per du syk o taip-gi isz sakyk
los buvo paaiszkinta susirinki
mo tykslas ir kviesta susirink
ti koskaitlingiause 
susirinkimą 
daugiause.

Dauguma 
siuntė visai 
Apart atstovu i 
ežiu dalvvavo ir

tu dukrele

vienok in 
atsilankė ne per-

draugijų 
savo 
nuo

■ szeip 
valios saujale ypatų.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė Bonus pardavinėti ir tam 
darbui iszrinko isz tarpo 
rinkusiųjų 20 veikėju su

In valdvba in- 
J. Damauskas — pirm. 

V. Jusaitis ir A. Baneviczius— 
yice-pinn. S. Rutkauskaite — 
raszt. P. Kubertaviczius 
M. Lapinskas — raszt.-pagelb. 
V. Lapinskas 
Diržis ir

tikra valdvba. 
eina:

ANT PARDAVIMO.

Wherrity namai ant kampo W. 
Centre ir Catawissa St. Maha- 
noy City, Pa. Užimti 6 szei- 
mynomis, 2 biznavi ir 4 priva- 

Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso:

D. M. Graham,
220 W. Centre St. 

Mahanoy City, Pa.

tiszki.
(Mch. 2)

Isz Lietuviszku kaimelu

Žicma lai-
paszalo.

Maywood, Ill.— 
kosi gerai ir smarkei 
Nesenei buvo czionais ablavas 
ant bolszeviku per valdžia kuri 
suome apie 50 ir visi turėjo pa
statyti kaucijos po tūkstanti 
doleriu lyg teismui.

Pergyve

Philadelphia.— Po trumpai 
ligai persiskyrė su sziuom pa
sauliu Jonas Šankus, kuris pa
ėjo isz Suvalkų guber., Vilka- 
viszkio apskriezio ir parapijos 
Majoriszkiu kaimo.
no Amerike apie 25 metus, tu
rėjo paezia, su kuria negyveno 
ir nežinojo kur ji apsigyveno 
po persiskyrimui. Teip-gi turi 
vedusia dukteria ir szvogeri 
Dubani apie kuriuos nieko ne
žinojo kur jieje gyvena. Velio
nis paliko ne maža 1 
valdžia dabar jieszko 
giminiu, 
gan apie
pas: Mr. John Kilikevich; 1225 
E. Moyamensing Avė., 
delphia, Pa.

turteli ir 
► likusiu 

Norintieji žinoti dau 
velioni tegul raszo

Phila-

Mount Carmel, Pa.— 
miestelis yra puikus ir 
ežiai Lietuviu jame yra apsigy 
venusiu ir sutikime gyvena. 
Turi savo bažnytėlių, mokslai- 
ne ir net puiku gėrėtis isz tojo 
turtelio ant kurio Lietuvei ne
sigailėjo aukauti savo 
procia.
kaip iszmiria — be jokios gy
vasties.
labai retai atsibuna, 
czion yra gana daug jaunu vy
ru ir merginu o reike sakyti 
sztant merginu, bot visi miega 

septyni broliai.

bZIS 
aps-

sunkia
Arsziausia, kad visi

Draugiszki suėjimai 
noriu ts

reikė

Cho-

nepri- 
atstovu. 

draugys-
f r * . ........
t)----------------Keros

susi-
tam

ir

- iždininkas. K. 
P. Karaszauskas — 

presos Komis.
skaitosi nariais-veikejais.

Nutarta kaip tik gaus isz 
Centro instrukcijas ir reika
lingas knygas — darbu tuojaus 
pradėti.

— Jeigu reikalaujate geru 
darbiniu ar szventa-dleniniu 
czeveriku, tai pirkite pas savo 
tautieti Juozą Stankevicziu. 
Pas jin gausite visokiu skuri- 

‘ niu ir guminiu czeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos prekes. 
Centre St.

Kiti-gi visi

O o05 W.
(t. f.)

Prakalbos. Prakalbos.
— Sekancziam nedeldienyj

15 Vasario, Boczkausku salėjo 
vakare, tuojaus po
bus prakalbos, kurias renge L.
'Raud. Kr. Rėmėju Viet. Sky- 

Kviecziame atsilankyti 
koskaitlingiause! Inžanga 

^įĮpvanai*. .Kolcktos nebus,

Neszparu

rus.

kaip “ 
ras susideda isz 
merginu ir teip iszrodo, 
vyru pas mus visai nėra, rodos 
visi iszmiro ant “plurzes.

vienu konia 
kad

” O 
bot yra juju užtektinai ir tai su 
gerais balsais, ba kaip kada su 
ejna kada in karezema ir susto
ję prie baro, tai kaip užtrauks 
daina, tai rodos Petraucko kon 
certa loszia. O gal dabar jau 
ne tiks karuziniu balsu nuo ka
da ramybes negalima gauti.

— Le beris.
TRUPINĖLIAI.

Viednius, Austrije.— Pra§
e j ta meta czion iszmire 50,000 
žmonių o gyme tiktai 18,000. 
Bet 1913 mete gyme 36,000 vai 
k u, o mirė 33,000 ypatos.

Tris milijonai Amerikonu 
visai nemoka 
bos.

angliszkos kai-

Vokietijoj randasi 
fabriku, kuriuosia iszdirbineja 
bulvinius miltus.

2,000

ANT PARDAVIMO.

Bizniavus’namas, su lotu, Lie
tuviu apgyventas, geroj vietoj, 
arti geležinkelio stacijos, ant 
Main ulyczios. Geram mieste. 
Apie daugiauS raszykitč1 ant 
adreso:

Box 167
Felix Cary, 

Kincaid, Ill.

REIKALIKGA— Didelis dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szleblu, jeku ii* del pardavimo marsz- 
klnlu, apatinu andaroku, tlosog in na
mus. Raszykite o gausite sempellue 
dykai. Madison Mills* 503 Broadway, 
New York City. ' _ (adv)

Mano broliai 
mas jr Kazis JAnulevicziai. Jei 
gu kas žino apie juos, malonė
kit pranoszt:

Mot. Januleviczia,
E. Mt. Vernon St. 

Shenandoah, Pa.

MAINAU.
Vokietijos markos, $28.00 už 
1,000 markiu, kurias galite 
siusti in Lietuva patys.

P. Mikolainis,
1304 Sutter Ave., 

Brooklyn, N. Y.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

1

ooo

hl Kazimiera

Nauji veikalai:
Lietuva Brangi piano solo ir 

Kas Nuramys Man Szirdele 
duetas ant piano. Abu veikaManod raugai

Cikanavicziu, Salmanu Vudvi- jaį 8U prisiuntiinu už $1.00. 
lavicziu, Juozu Cziupa, / 
Lukasziuna, Aleksa Misiūną ir
lavicziu, Juozą Cziupa Joną siuakite doleri registruotam • -• •
Juozą Karpe ja, 18 metu adgal 
gyveno Shenandoah, Pa. 
E. Centre St. 
szaukt:

Franas Bartkus
15 Millbury St. 
Worcester, Mass.

ant
Meldžu atsi-

( to 14)

lą iszke arba money 
Stampomis nepriims.

« a • nr*

orderi.

Juozas Sa- 
Kauno Redybos,

Mano szvogcris 
viekas, isz 
Grinkiszkos miestelio. Praszau 
atsiszaukt ant adreso:

Edward Jankauckas
445 Dana St. 

Wilkes-Barre, Pa.

Juze ir 
po

Mano pus-seseres 
Katre Zubavicziutes, Juze 
vyru Murauckiene pirmiau gy 
veno oLiverpool England, 
Katre girdėjau gyvena Canada 
paeina isz Suvalkų Radybos, 

Salaperaugio 
Turiu svarbu reikalą

Lubavo para., 
kaimo.
kas pranesz gaus $5 dovanu.

(to 15.)
Aleksandra Cukauckas, 

164 Tompkins St.
Pittston, Pa.

Mano brolis 
lionis paeina isz

Mikolas Mike-
Suvalku Re

dybos, Sienų Valscziaus, 
sėju para.
ant adreso:

Simon Mikelionis,
Box 27 Eriton, Pa.

Vai-
Praszau atsiszaukt

Mano brolis Mikola Ras- 
kauskas isz Kalvarijos apskr., 
Krokelaukio para., pirmiau gy 
veno Illinois dabnr 
kur. 
adreso:

Jonas Raskauskas,
79 Van Buran St.

Newark, N. J.

nežinau
Praszau atsiszaukt ant

Mano drauge Jieva Kurtina
te, isz Suvalkų Redybos, Staru 
_ 1^,. I ......1... T).. 11.!, t ..

kaip Amerike
yveno Brooklyn dabar 

nau kur. 
ant adreso:

Eva Varžų kieno,
125 Pitt St.
Tamaqua, Pa.

apskr., 
Vais. 22 metai
S

poles Balbieriszkio

neži-
Praszau atsiszaukt

Kuleiszie-
Keli metai adgalios gy-

Asz Stanis Pangonis pajiesz 
kau savo sesers Amilijos Pan- 
goniutes, po vyrui 
nes.
veno aplink Bostoną, Mass, da 
bar nežinau kur.
siszaukt ant adreso:

Stanis Pangonis.
110 S. Catawissa St.

Mahanoy City, Pa.

Praszau at-
(to 15)

. X
? Didelis Iszpardavimas
i--------------------- ti.. ... . i

<♦
<♦X---------------------  t

Visu žeminu drabužiu moterems, megmoms 
X ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes X
♦j* galite pirkti už labai numažintas prekes.
X Pluszinei kotai moterems, puikus materi-1.*.
X jolas, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo. X:

♦*♦ Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas t

X tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- **♦ 
X duotas už numažinta preke. Turime keletą X<♦

Agentūra Patvirtinta per 
FennsylvanIJoi Valstija.

Parduoda.Szlpkortcs In visas dalis 
svieto. Telpgl slunczia piningus. 
Apie prekes ir t.L kreipkitės ant 
Bzito adreso:

JOIIN GOYNE,
227. W. Centre SL Mahanoy City, Fa

• UNION 
('NATIONAL

BANK
MAHANOY

CITY

Capital Stock I12&.OOMO 
Surplus A Froflta SICOJIOOJW

extra geru skrandu kurias iszparduosim 4
£ už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate 
X gero koto tai ateikite ant szio pardavimo.

STAN LEYl

J. A. Žemaitis Iszleistojas.
315 S. West St. 
Shenandoah. Pa.

3
X

♦♦♦
Krutancziu Paveikslu 

Teatras
139 Ea»t Centre Str. Mahanoy City 

Ant kampo

Czionnis yra rodomi tik JuoklnglaiiHi 
ir akyvinusi paveikslai suprantanti 

del kiekvieno žmogaus.

PUIKUS PAVEIKSLAI 
PER VISA SZIA 

SANVAITE

2-vai. popiet ir no 5-vat vakare 
INŽANGA TIK 5c. ir 10c.

GYVOS KVIETKOS

Esame pasironge pristatyti 
visokiu gyvu kvietku del viso
kiu pareikalavimu. Palikti 
orderei bus tuojaus iszpildyti. 
Busite visame užganėdinti.

Refavich,

pareikalavimu.

Jennie
129<W. Centre St.

^[nhanoy City, Pa. 
—L., .fe   ......——-----

STEBĖTINA GYDUOLE
J. Scutzlas “Standard Liberty 

” yra tai 
naudojama

Comsionsen Medecine 
atsakanti gyduole 
del džiovos, maineirio dusulio, 

nei val kos, szalczio, 

influenzos

viduriu
sunkuma ant krutinės, kosulio

iszcžistinimo kraujo.
Bonkute kasztuoja tiktai $1.50. 
Galima gauti pas:

J. Scutzlas, 
337 W. Pine St. Mahanoy City

krupo, peršzalimo 
ir del

szalczio

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduoklto in hotell

HOTEL LAWRENCE
J. W. FRALEJKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites
50c. 75c. igi $1.00 ant, dienos

Sziltas ir szaitas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Paszto Ženklus

taiGeriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon, 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lietuvos, kad amerikiecziai misipirke galėtu nusiųst saviem- 
siems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pasž^o ženklu pemažiųii 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvoj Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse. _

Paszta-ženkliaį yra szitokiu kainu: po 10,15, 20, 30,40, 
50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 • . • • •« « A K • « 't V 1 •

1 a ♦ -W • i » a 'J 

kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus
•W- • 1 •w t 1 • -w* • 1 'iry t IV* 1L.

skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.
Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 

1920 in. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 

pas centro sekretorių:
' K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y

........... 1 't?"*:
i.
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GUINANS i
Sztai Koki Prieteli Turite— „ , j

Merchants Banking Trust Co. Banke 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt į 

procentą ant sudėtu piningu. j
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos < 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tauticcziai ir j 
pažinstami. ]

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- < 
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti j 
namus. ;

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 

MAHANOY CITY, PA. 
-D1REKTORIA1- 
L. Eclreit, V’i'ce-Prefl. 
W.F. Rynkewicz

T. G. Hot n iby

D M. Grfthtm, Pw.
J. H. Garrnhnn, Attorney

P. (’. Fenton

>

D. F. Guinan, Tronx.
A. I'anis«wic* M. Gaviln

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeifltt sergate Rheumatlzmu c Jum* jokio* gyduolė* ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMAT1ZMO. (gerti). Prekė už bonką ................................. $1 50
URSUS LIN1MENTAS NUO RUEUMAT1ZMO. (tepti) Prėkė....................................$1.00
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prėkė.....................$1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS užaugina stiprius plaukus. Prėkė---------- $1.50
URSUS SKILV1N1S BITERIS, regu.tuoja ir pravalo viduriu*. Prėkė................... $1.00
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė........ $1.50

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminiu Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pageibą.

URŠUS REMEDY
CHICAGO. ILL.160 N. WELLS ST., DEP. B

PININGUS IN LIETUVA
Siuncziame piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susinsima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai^visoj sumoj daeis in rankas 
adresanto. Musu preke siuntimo yra labai pigi ir galima 
su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima formato 
musu ofise del iszsiuntimo in sena tėvynė.

Nepamirszkite kad užtikrinti jusu piningai del isz
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka.

PASPORTAI
. Esame pasiręnge iszduoti pasportus del norineziu 

keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laike 
/ įszpildylį taip tinkamus aplikacijas. f

’r it

.A ,1

'i f' “'i

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
buoso, nepaisant ar atneezat 
parodyt knygute ar no.
. Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

H B A T,L, Prezidentas
F. J. NOONAN. V!ce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasferlna.
R. T. EDWARDS. Vice.Kas.

1

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda Ihi ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. C iki 8 ‘vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 5316 ,
Keystone, - East. 6720 

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Likl 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare ( 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

* <•*. Kl —» — Oil —I — — ■ —I! — — I— W 1 I— — — — MII —m 1 —I

Naujas Lietuviszkas Graboriut
£ Kazis Rėklaitis |

516 W. SPRUCE ST. j
' MAHANOY CITY, PA.

^Daktaras Juozas J. Austrą !
LIETUVIS j

$ Buvnsis Daktaras Karlumeneje. i 
GYDO VISOKIAS LIGASJ 

s 
T

I

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell JloO R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakaru

5c Rtraiknok! linkiu rato 
bosas. Nerelk kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, 1
in kraju. Apie dauginus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School.
1202 Fenn Ave.

kad ir važuosi
i

J

M

1

Pittsburgh^ Piu

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCIAS
<♦

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

į

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

Jį# " ’*■■* *•'* •’* M

JUk

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kuntis numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlniu, veseiliju, pasi
važinėjimo ir 11. Krausto daigtus ir tu 
t»20 W* Centro Si. Mahanoy City. Pa-

(J) SZIPKORTES
Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga

lėsime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni 
ant Rotterdam, Holland American Linija.

S. j. MOCKA1TIS
V >1 t Į kH 1 Ii

Užtikrintas Privatiszkas Bankierius 
Siuntimas Piningu.
5 $0

I , *

bESITIKEJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.’ i1

•fl;

t ■ I

Pardavimas Szipkorcziu.

224 226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Ofisus Ątidarytas Vakarais.

v
t ♦ 1

Siunczlu szirdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra ’‘Tūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas Ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. , Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Point Md.




