
I
1 \

/
/

iva r

Ml

V )

c

IF IIIIHSS WW

TDK LITHUANIAN SEMI-WEKKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888.
Btingi the best results to Advertisers. Rates on application.

PUBLISHED BY THE

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

YEARLY SUB8CRI1*TION $3.00 ?
I

MAHANOY AND A ST..

I r * 
j U

“Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6,1917, on
| MAHANOY CITY, PA. PETNYCZlA 19 LAPKRICZIO 1920 (FRIDAY 19 NOVEMBER)

_ I.H-4U.I1-L ‘.~'ni~inj -------------■■ Į nlaiiiiM I.... ..  Ms-41 ~AL MW I L _ --------------- 1|......   ——

Bao4a nomolimn irirril aa vfl ' lisz VISU SZAL1U
No. 93 MNTBRID AT/ 1NTBRB 

\PO8T*OFFl01
THl MAHANOY OITT.PAy \ 

AB"BBOOND OLA8B MAIL MATTBR.J

%

*

■'.-I

)r

I-

ft.

If

/jf

/

I

' J

I

i 
z

I ■'£

/7>
i

*
į'♦A

l

/

j
I

«■ r - r r r----- 1- - i <« Į-n ryv ■ 4
D U-K ART NEDELINI8 LAIKRAfiZTIS “SAULE” 

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PBTNYQZIA.
PRENUMERATA KABZTUOJAt

AMERIKE: f Ant viso meto $3.0*. Ant puses melo $1.M.
EUROPOJE: Ant viso meto >4.**.

yST Laimius ir piningus visada siuskite tiktai ant mito adreeo:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST..
■MR.■ ■ ■ ■ X— S S S 4

MAHANOY CITY. PA.

file at the Post Office of Mahanoy City, .Pa. By order of the President. A. S. Burleson, Postmaster General.
W. I). BOCZKOWNKI, Pres. A Mfr. 

P| F. W. BOOEKOWBKI, KilterF. W. BOCXKOWNKI, Mltor

f >

33 METAS

7 
į

■M

• ’

/If

ISZ AMERIKOS
Apribojimas Paszportu 

Lenkijon.
Washington. — Isz priežas

ties esanezios ir nuolatines ka
res Lenkijoj, laikinai Valstijos 
Dopartmentas labai žiauru ap- 
ribavima vartos iszduodant ar 
net ir prisipažinant paszportus 
keliaujantiems Lenkijon.

Tiktai ant prirodymo labai 
svarbiu priežaseziu keliones 
tikslo ir tai su invairiaus budo 
patvirtinimais 
klientas iszaugti nuo 
ar tai valdiszku instaigu Len
kijoj gali 
pasporta.

Paszportas 
aplinkinėse be Suvienytu Val
stijų Ambasadorius Varsza- 
voi, bus jiems suteiktas triu
kus pasportas t. y. pavelini- 
mas iszvažiuoti isz tos aplinki
nes.

Lenkijos Valdžia 
kad visi turintieji 
paszporta tuoj iszvažiuotu. 
Deimantu kasiklos .panaszios 

in Afriko kasiklas.
Nogales. — Dideles kasiklos 

deimantu likos surastos terp 
Sonora o Sinaloa Meksike, ku
rios lyginosi afrikoniszkoms 
deimantu kasikloms. Teip ap
sakinėja keleiviai sugryžia lie

tosios aplinkines. 
Amerikonai sutvėrė kompani
ja ant dirbimo tuju kasikiu ir 
dabar stengėsi apląikyti pa ve
li nima nog meksikoniszkos 
valdžios parandavoti taja plo
ti žemes ant 
deimantai.
Glostyk savo moterele, o turė

si gera paezia.
Chicago. — 

savo 
bus tau kaip 
bet pradek jaja 
szingai, tai isz josios padarysi $ >

3

priežaseziu

turikuriuos 
asmenų

kreiptis reikalauti

vartojaneziais

prižiuręs 
strioku

senei isz

kurios randasi

“Jeigu
moterole prigulinezei, tai

mylinti katuke,
glostyt prie-

glostysi

pasiutusi tigrisa 
jo scidže Harry 
porklausinimu poru ant persi
skyrimo.

Toliaus tasai slidžia kalbėjo, 
jog vyras turi glostyt ir gla
monėti savo paeziule, nes ki
taip neturėsite ramaus gyveni- 

sau kito
kuris užvms 

Daug yra kito- 
iszreikszt meile del

teip kalbe- 
Lewis laike

mo, o pati jieszkos 
glamonctojaus 
vieta vvro. 
kin budu
savo paeziules ne kaip dova
noti jiai žiedus ar kitokes do
vaneles. Lengviau yra nužu
dyt tavo paezia su apsileidimu 
ne kaip su britva.

Dabar sudže Lewis ne duos 
persiskyrimu teip lengvai kaip 
kitados, nes paskyrė sude tam 
tikra kainbari kuriame nesu
tinkamos poreles gales Tonais 
susitaikint ir apsvarstyti ge
rai priežastes persiskyrimu.

Mažiau žmonių mirszta Ame- 
rike.

Washington, D. C. — Pagal 
surasza gyventoju, tai in de- 
szimts metu žmonių mirė ma
žiau ne kaip 1900 mete, nes ant 
tukstanezio žmonių mirė tiktai 
penktas procentas. Szimet 
mirė 
riu 111,579 mirė 
ligos, 106,985 
105,218 nog 
degimo plaucziu.
Rado žmogaus galva pelenuo-

procentas.
1,096,436 žmonių isz kil

au t szirdies 
ant džiovos, o 

influenzos ir už-

se.
Chicago. — Palicjje rado 

žmogaus galva bleszineje nog 
pelenu, tuojaus užpakali kaba- 

Pagal palicijos tirineji-. 
tai galva likos nupjauta

per žmogų, 
suprato.

Daktarai 
žmogus, prie kurio

reto.
ma

žaste pametimu vyru savo 
paezias.

Washington^ D. C.
tavoti vyrai už pametimą savo 
paežiu, paduoda priežastes, del 
ko ne nori gyventi su savo mo
terims.
inetineja savo paezias kad de- 'nu.

A resz-
/ * ,

Italije aplaike daug miltu isz 
Amerikos.

Triestas. — CzionaisTriestas. — Czionais Italu 
valdžia aplaike miltu isz Ame-

vyrai pa- riko ant szcsziu bilijonu karu-, . . L... p.». i.~i:.. - -----
veja szilkines paneziaka* ir re-[ketina pargabenti daug vai

Daugi a use
Už keliu menesiu Italije 

g(>-

Daug nelegaliszku vaiku Vo
kietijoj

Berlinas. — Metinioje kny- i . - *gojo yra suraszas.i • ------ nevedusiu
merginu ir kiek randasi nele
galiszku vaiku. Paežiam Berli-

Isz Kariszku Lauku

dosi in branges szlebes, už ku
rias vyrai ne yra sztant užmo
ti, o moterėlės neaplaikydamos 
pinigu nog savo vyru, randa 
kitoki būda aplaikimo pinigu... 
Vyrams nubodo rėdyti moteres i<a

mu,jų tavoi’U isz Ameriko.

’ s ------- \ . i

pagal savo neisztekliu ir iždą- niszkus

Kruppas moka po $33.40 už 
tona Amerikoniszku anglių.

Beri i na
gana

mo-

skatiku idant
in szilkus ir

no mieste randasi 162 motinos 
neturinezios
žemiau 16 metu, o 281, žemiau 

su vaikais 
novedusios

Mete 1919 radosi 8477

da 15 metu, 184

kuris taji darba 
gerai suprato. Kūno da ne 
surasta. Daktarai mano, 
jog žmogus, prie kurio galva 
prigulėjo yęa mires kokia tris 
menesiai adgal.
68 nigerei likos nužudyti laike 

paskutiniu rinkimu.
Miami, Flo. — Laike pasku- 

prezidentiniu rinkimu, 
nužudinta 68 

maiszacziu su 
Panaszei atsitiko ir 

kur randasi 
daug juoduju. 

isztvrineti

vi net i paskutini 
moteres rėdytųsi 
todėl jaises pametineja ne kaip 
neszti taja sunkenybe tolinus.

Teip apskelbė William Gil
christ, assistentas generalszko. 
prokuratoraus bjuro. — Gali- 
jarn pritart, jog tas teisybe.

Daugeli vaiku sumindžiota 
teatre ant riksmo ugnis!

Krutamuju

ant 76 Catherine uly- 
paregejo du- 
isz padlagos

tiniu
Floridoje likos 
nigerei laike 
baltais.
kitosia. valstijose
apsigyvenusiu 

pradėjo 
taisės žudinstas.
Milžiniszka rugepiute Kaušuo

se.
Topeka, Kans. — Szimetine 

rugepjuto yalstije_ Kansas bu
vo didesne ne kaip praeituose 
metuose, nes surinkta ten 148 
milijonus buszeliu kviecziu o 
konu 127 milijonus buszeliu.
Persikas sverentis viena švara,

Tresno, Calif. — Ant vaisti
nes ukiszkos
mente, randasi 
ežius) kuris turi 12 coliu ap
linkui o svėrė 
Locninikas

Valdžie

parodos Sakra- 
persikas (pi-

viena švara, 
aplaike auksini 

medali už auginimu jojo.
Dideli apipleszimai trukiu 

ant millijonu doleriu.
Omaha. — Razhaininkai ap

vogė ekspresini truki kuris ga
beno milijonus doleriu 
in bankus, paymdami 
ka milijonu doleriu, 
ninkai da nesuimta.

Pittsburg. — Nežinomu

nu k so

New York.
pavekslu teatrelijex “New C’a- 
tharine” 
ežios, kas tok i s 
mus einanezius
suszuko ugnis! Ant tojo riksmo 
visi sukilo baimėje ir pradėjo 
grūstis prie veinatiniu duriu, 
su taja pasekme, jog daugeli 
vaiku likos sumindžiotais ant 
smert ir sužeista. Durnai veržė
si per plyszius, nes paėjo isz ka 

pecziaus skiepe,
bet jokio pavojaus niekam ne
grasino.

tik užkurto

i
Surado dvi aktorkas be gyvas- 

czio.
Chicago. — Mare Ramey ir 

Lilije Thompson, dvi aktorkos 
likos surastos negyvos parke 
Grant Pagal daktaru isztirine- 
jima tai aktorkos buvo geria 
medini alkoholiu su keleis vy
rais, kurie jiaises atvožė in par
ka ir lenais paliko.

Lietuvio sztoras ir sūnelis su
degė.

Frackville
kelioli-| Englewood, apie 2 valanda 

Razbai- naktije sudegė sztoras Lietuvio 
I Juozo Paszkevicziaus

Paszkeviczius

s. — Vokiecziai 
a.ugsztai už ameriko- 
angiis.

brikai dabar i 
anglis po 2000 markiu ($33.40) 
už tona. Kruppo fabrikas kas 
menesi pargabena isz Ameri
ko po 15,000 tonu augliu. Da
bar vietoje anuotu, tiejei fa
brikai dabar dirba raszomasos 
maszinukes ir kitokius nepa
vojingus dalykus del nuados 
žmonių.

r
Baisios naujos bombos.

Paryžius. — Bombas didu
mo žmoniszkos galvos, sveren- 
czios po 200 svaru, kurias 
Įima matyt isz arcoplanu 
sunaikint keliolika ulycziu na
mu in sekunda. Viena tokia 
bomba numesta ant kaimo gali 
visa sunaikyt.
nei laikraszczei užklausineja: 
—“Kokia kare butu ateitije, 
jeigu pradėtu arooplanai mė
tyt taisės bombas ant miesto.
Dabar galimą^ ižgirsti kaip

Kruppo la
mo ka už taisės

ga-
, gali

Dabar paryži-

auga žole.
Berlinas—

Zeitung” 
tūlas profesirous 
szinuke; su kuria

None Berliner 
paduoda žinia, jog 

iszrado ma
ga Įima isz- 

girsti kaip auga žole ir kitos 
auguoles. Musu garsingas

4 C

Paryžius.

vra

kurios
muzejui, 
deszimts 
Yra tai

Wyborgas,

už

17 metu, merginu 
kurios vra 
3894.
paleistuves.

Gentine Marke verta 
10,000 Doleriu.

Viena isz bran
giausiu pacztiniu markiu ran
das i f ra ne u z i szka i n 

verte vra 
tu k sta nez i u dole riu.
centine marke Britiszkos Gili
uos, kuri iszejo 1856 mete. Tik 
viena kita panaszi marke ran
dasi ant svieto.
Maskolkos moka vyrams 

apsvedima su joms.
Fin land i je.

Naudinga kupezista inejo in 
mada (žinoma del vyru) apsi- 
vedimo su maskalkoms, kurios 
geisdamos iszsigauti isz Rosi- 
jos moka dydelius pinigus del 
finiszku vyru idant jaises ym- 
tu už paezes.

Tik tume ergelis, jog vyrai 
manydami, jog kada apsives 
su maskolkoms ir aplaike pini
gus, atsikratyt nog juju, bet 
kur tau, maskolkos gave vyrus, 
laikosi juju kaip dieles.

Atrado sena bažnyczia.
Po pamatu Reimso katedros 

likos surasta sena bažnyczia, 
kuri likos pastatyta badai da 
penktam szimtmefyje.

Lietuvei szove in balta vėliava.
Varszava. — Lietuviu karei

viai szove in sąnarius Kvieti
nes Ligos kurie ėjo su balta vė
liava daryti darybas terp Že- 
ligovvskio ir Lietuviu. Lietuvei 
ajszkino, buk kareiviai szove 
isz priežasties nesupratimo.

Ukmerge bombarduota per 
areoplanus. Daug užmusz- 

ta if sužeista.
Washington, D. C. — Perei- 

toj nedelioj lenku
skrajojo virszui Kauno ir svai- 

taikindanii in žy- 
vietas ir in ramius

jant

orlaiviai

kuris invyko

proga ateiviams

4
i

de bombas, 
miausias 
gyventojus, sako Lietuvos ats
tovybe Washingtone. Daug 
kūdikiu i 
dyta.

Ukmergėje 
susirinko 
melsti, kuomet 
keliu ir szaukesi 
tulikai lenkai jsz orlaiviu svai
do bombas tiesiog in tos baž- 
nyczios stogą. Daug 
prarado gyvastį, daugelis tapo 
sužeistais.

Tie neprieteliai,

Washingtone. I 
ir moterų tapo nužu-

žmones
pasi-

, kuomet 
in bažnvezia

suklaupė ant
in dievą, ka-

žmonių

Tie neprieteliai, manoma, 
priklausė Želigowszio gaujai.
Lenkai persekioja kataliku ku

nigus lietuvius.
Kaunas (pasztu.) — Lenku 

Želigowskio karuomene, užim
dama 
kankina 
ypocz kunigus, 
viu sodžius.

Marcinkonių

Lietuvos 
ir

teritorijas,
žudo Lietuvius 

degina Lietu-

klebonas pri- 
musztas mire; Rudziszkiu kle
bonas apmusztas pabėgo.

Suaresztuoti klebonai Valki-
Rodunios irNocios

yra prisideja ir nuveikė suda
rant ar tai prisidedant pasek
mingame Suvienytu Valstijų 
kokioi dabar randasi. In vai
rios svetimtautos New Yorko 
turės didžiausias teises daly- 
bauti, prisidedant ir kooperuo- 

su invairioms žymiau
sioms mokslo instAigoms.

Egzekutyvis Komitetas sa
vo susirinkime
Bankers Club’e iszreiszke kad 
jau keletą, kartu buvo svarsto
ma ka ir kiek Amerika vra su
teikus ateiviams, bet sztai ran
dasi pirma
pasirodyti ka ir kiek jie yra 
nuveikė Amerikai.

Ateiviu prisidėjimas bus ge
riau se parodytas dailininkys- 
tes ir amatu parodoms veikalu 
perstatymais, ir muzikos gabu
mais.
priduota iszdirbystes paro
doms invairiu tautu. Nuožiū
roj rengėju szios iszkilmes se
kanti paroda bus szaltiniu ge
resnio ir tvirtesnio rysziu už
mezgimo terp ateiviu ir Ame
rikonu, kas daug pagelbės net 
ir didesniam pasekmingume 
Suvienytu Valstijų.

General io Komiteto 
jais randasi Franklin K. Lane 
buvusis Vidaus Sekretorius ir 
John II. Finlev
Valstijos Mokslo Koniiszinie- 
rius. Toliaus generaliniam 
komitete seka: William Ettin
ger Majoras J. F. Hylan, Tei- 

Abrna I. Elkus, H. L.
Bidgman, James Bryne,

Ypatingai svarba bus 
iszdirbystes

Toliaus

sėjas

vede-

New Yorko

James 
William . J.^Vay 
Bondy.

John Daniels, kuris deszimt 
metu ateiviu reikalais ir terp 
svetiintaucziu darbavosi, pa
skirtas generalis^ direktorius 
szios iszkelmes. Žinovai daili
ni nky stos srityje yra koaptuo- 
jami prisidėti prirengimui ap
linkybių ir scenos, ir papuoszi- 
mui, muzikos 
teipgi pažadėjo savo parama 
ir pagelba kur tik reikalinga, 
idant kuogroieziausias pasek
mes iszgavus.

Kožnai grupei 
bus duodama vieta, kuria pa
gal savo nuožiūras gales tvar
kyti ir vesti, 
kompetentiszkumo 
nes be abejones tokio iszkel- 

pasirodyti

M1*

ninku,
Kabeliu ir Valkininku vikaras.
Kiti kunigai priversti bėgti. 
IsztisOs parapijos liko be kuni
gu.

Praneszama,

Musu 
Edisonas teipgi dirba inaszi- 
nukia su kurios pagelba galima 
bus ižgirsti 
dvasioms!
Du vyrai gyvena su ta paezia 

motere.♦
Paryžius. — Motere 

minti su dviem vyrais po tuom 
paežiu stogu, likos surasta per 

raszti- 
ninka Pierre M i 11c, kin is nety- 
czia užėjo in taji minia ant pa- 
sidrutinimo.

Mille užėjo pas moteria pa
sidrūtinti, kada 
miesteli.
paprastu akyvumu 
mate stuboje du vyrus, kuriu 

darode jam, jog 
abudu czion gaspadoriauje ant 
tu paežiu iszlygu, 
buvo prielanki del abieju. Pra
dėjo vyru
Dažinojo nog senesnio, jog ra
dosi ant kares,

inoterei jog likos 
Motere apsivedė 

Pirmutinis vy-

ir susikalbėti su

gyve

Pa. Priemiestije garsinga Francuziszka 
apie

Pittsburg. — Nežinomu bu- matu.
du vagis pavogė maisza su re- puti ir burdingierius

y

lyg- pa- 

iszsigel-
gistravotom groinatom, kuria- bojo isz liepsnų su dviems vai-n 
me radosi apie 
taneziu doleriu.

vyriauses sūnūs, 14szimtas tuks- kais bet
Vietoje pini- metu jonas krito apimtas du-

gu radosi maisze senos popie- [mais, rasdamas mirti liepsnose.

atlanko taji 
Likos perimtas ne- 

kada pa-J

pasielgimai

M0TERE8 MAGISTRATES 
JAUNUMENISZKAM 

TEISME.

M o te re s 
muose

kompositoriaikad Valkinin
ku ir Kabeliu klebonai nužu
dyti.

Vilniaus kunigai praszo už
tarymo.

teis-magistrates
kur laikai teisiami, yra 

raginimas Anglijos Mokslo ve
dėju, pagnl suteiktas informa
cijas Vaiku Skyriui Suvieny
tose Valstijose Darbo Depart- 
mente.

Jaunumeniszki
liai priesz valstija Anglijoje 
nuolatos didėja. Senieji budai 
plakimo ar kalėjimo uždarymo 
visai nepagelbsti tikslo atsie
kime.
kalteliu
pasidaugino 
kurie buvo 
szeszdali už menesio laiko vėl 
Iradosi kalėjime. Plakimas ar 
Įmuszimas pasirodė dar nepa- 
sekmingesniu,
laike net ketvirtadalis vėl ra
dosi prasikaltėliu eilese. "

Nuo to laiko kada Anglijoj 
vaikams tapo

4

prasikaltę-

ar tai tautaiBielskus.
Raudonieje pradėjo užklupt 

ant Ukrainu.
Moskva. — Pasiutia su savo 

gilukiu bolszevikai suplakda
mi Wrangelio armije ant Kri- 
mo, pradėjo dabar užklupinet 
ant Ukrainu su dydeleis pasi
sekimais.

Arti Moziro, soviatu atmije 
paėmė Kaliukorczius su dau
geli in nelaisvia ir visokio ka- 
riszko materijolo. Tris pulkai 
Petkų ros a rm i jos 
musztos artimoje
kur raudonieje paėmė ginkluo
ta truki ir daug maszininiu ka
rabinu.
Raudonieje nužudė tukstan- 

czius žmonių.
Arkangelis. — Baisei pasiel-

todėl nemažai
tikimasi /

inei kožnas norės 
kuonogeriausiai.

Nors Valstijos Departmen- 
tas per pereitus du metu nema
žai rūpinosi svetimtaueziu li
kimu, steigiant ° ir suteikiant 
mokslo ar tai lavinant visokias

Jaunumeniszku prasi- 
radosi 1916 metuose 

iki 5000. Isz tu 
bausti kalėjime budais kaip galint, bėgti darros. — Tai tau, net pati Dede 

Sama vagys apiplesze.
Nužudė savo antra paezia.
Langhorn, N. H. — Jonas 

Whitney 15 metu sunns Willia- 
uio, i 
buk jojo tėvas nužudė moezeka 
keturis metus adgal ir paslėpė 

, Palicije nuejas ir skie
pą nerado kuna 
no 
neiszdave vaikas žudinatos per 
keturis 
kerszino užmuszimu. Rima akmens Andrius Audze-
Sesuo sergėjo kuna savo brolio Į viezius, 40 metu amžiaus, palik 

per 8 dienas.
Milwaukee, Wis. — Mažam 

namelije, po No. 421 27-tos uly- 
czios, kaimynai užtemino, jog 
niekas isz tojo namo neiszeina. 
neisz kamino no iszeina durnai 
Paszauktas palicijantis iszinu- 
sze duris ir rado 
grindų negyva Charles Ernesta 
59 metu žmogų, o szale jojo se- 
dinezia jojo 62 metine 
Ant užklausimo, kodėl nepra- 
nesze valdžei apie mirti savo 
brolio, sesuo atsake, buk josios 
brolis tik užmigo ir uždengė 
jin kaldra idant 

i miegotu.

trumpa laika^eip tai in
Paszkeviczius ne teko namo ir 
sūnaus per Ugne. Norints kai
mynai subėgo gelbėti, bet nie- 

Tevai tu- 
, szaltije 

ir lietuje, žiūrėdami su kruvi
na szirdžia ant deganczįo namo 
kuriame radosi juju sūnelis. <4

ko negalėjo veikti.
atėjus in palicije, apsakė !'e-i° stovėti pusnuogi

Nužudė moteri, kūdiki ir pats Mklepe.
save.

Chicago, — Name 
5! gf 
žudė savo 
pats save.

rpoteres, bet

iszlygu o motore likos su-
Daranszko

klausti kodėl teip

o valdžia pra-
nes trumpam

icsze jojo 
užmusztas. 
antru kartu.

1344 W. 
atvei pasvaiges tėvas nu- 

moteri, 
Tai tūlas lenkas 

kazimier Rutkowski? Žmogžu- 
dybe jisai atliko vos spejes isz 
lovos atsikelti. Nei žodžio ne
taręs jis szoko su peiliu prie sa 
vo moteres ir nudure ja. Mo
tinai emus szaukti, tris kūdi
kiai — visos mergaites 3-4 me
tu amžiaus — bego isz kamba
rio. Viena jiu, keturiu metu 
amžiaus Cecėlia, beszirdis pa
gavo ir teipjau mirtinai suba- 

Kitos dvi spėjo isztrukti.
Po to Rutkowski pasiėmė re
volveri ir pats save nusiszove.

Žmogžudybes priežastis ne
žinoma. Manoma teeziaus 
kad tai szeimyniszku nesutiki
mu davinys.

kūdiki ir

paliovė kasti toliaus. Del to [Lietuvis užmusztas kasikloje.
Plainsville, Pa., — No.11 ku

rnėtus, nes tėvas . jin įsiklosią, užmusztas per nupuo-

de.

Marioma

vis matosi nemažas reikalingu
mus vėlesniems ateiviams pa
gelbės invairiais budais, todėl 
s^fai proga gerinus sueiti in 
pažinti ir goriaus bus matomi 
budai kaip ir kur 
randasi.

Panaszios pokilines parodos

trukumai I

paskirta tūlos

ginėjo raudonieje Rosijoi, kur bet nejokios iszkilmingosjitsi- 
daugeli kaimuoeziu 

kurie ne buvo prilaukus sovia- 
tizmui. Nekurie vadai tosios 
szetoniszkos armijos negalėda
mi iszlaikyti tolimesnio nekal- 

ju to praliejimo kraujo, pameti- 
neje pulkus ir bėga in Norve- 
gije. Terp tu randasi gyminai- 
tis Trockio, kuris negalėda
mas žiūrėti ant tuju skerdiniu, 
prasišzalino. 

C............. R.---------- .. ..... .
MADISON SQUARE GAR

DENS PARODA.

Pokiline paroda vadinama 
‘Americas Making” raszoma,

ateinaneziam pavasarui, Madi- Rickard užgaigs permainas ir 
son Square Garden New Yorke 
kurioi bus perstatyta 
tiszkai ir autoritetiszkai ka ir bet nužiūrėtas laikas tai pra-

ras sugryžo namon, nes radosi p01808 metuose, pasielgi- 
nelaisveje pas vokieczius, ras
damas savo paezia
su savo dviems vaikais ir da 
naujei gimusiu.

Ka buvo daryt? Padare su
tarto gyvent drauge ir apžiu-. 
reti gaspadorysta, pakol vai- 
džia nenusprens katras isz tu-

’ [pirmesni teisiu buvo valdžios 
užtikrintas, bet praktikoj ne- 
invyko.

gyvenant
mas su jaunumeniszkais prasi- 
kalteleis daug pagerėjo, bet 
daugelis magistratu nesupras
dami to kad priguli nuo sym- 
patiszko prijautimo nepasi
naudojo tūloms progoms szio

► kuris beveik ; 
rankose tapo inteiktas.

Principe Sugrąžinimo sziu

daug pagerėjo, bet iszžude

damas paezia ir penkis vaikus. 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms apeigoms Wilkes-Barre 

.Ve‘ 
lionas paėja isz Rudaminos 4 I • • • • JJ (parapijos ir miesto.

A. a. Andrius tame laike dir- 
gulinti antĮbo .vienas be leberio kada jin 

pristogino akumo, apie 5 valan- briku. Kone 3,000 darbininku |mai kaip metuose teip ir mies- 
da vakare jo kuna rado sūnus 
16 metu senumo, bet negalėda
mas pats otverst akmens nube- fabriku ant savo kurpaliaus. [duotis butu netik ka žingei- 
go namo, nes tuojaus gyveno 
prie szlopos, suszauke daugiau

’ lietuviszkoje bažnyczioje.
T I « . • • W’k. 1

seserį.

sau gardžei
žmonių, kurie atyertex akmeni 
ir nelaiminga Andriu ’atnefeze 
narnom.

ju dvieju turi motore apleisti
Darbininkai užėmė sau fa

briką. *
Berlinas. — Pirma karta po I Raportas užgina kad kož- 

karei, kilo nesupratimas torp nam jaunumeniszke teisme kur

K

buvo Buffalo, Rochester, Syra
cuse ir Albany ir pasekmes pa
gal Mokslo Department© pra- 
neszimo raudasi kuonogeriau- 
sios.

Gubernatorius Smith netik 
ka užgyre bet ir- visoms pas- 

reme
Miesto Mokslo Dopartmentas 

rezoliucija idant

tangoms užmanymą.

darbininku ir locnininku fa- sprendžiama vaiku prasikalti-
• « *v v* 1 1 • • 1 I • ’■ * i * a • *

kurie radosi be darbo, iszvare toliuose, turi būtinai vaikams 
locninikus ir pradėjo varyti prižiūrėjimo oficierįus. Jo už-

vpkiecziai paims dantis prasikaltimu praszali-

raszoma

Matyt, jog
fabrikus po savo valdžia kaiplniinu, bet ir kooptuoti mokyto-
padarck italiszki darbininkai, juk, vaiku rateliu perdetinius
užvesdami juos po* savo. kon- ir tėvus savo užduoties pildy-

: trole. : . r | ” t U ‘ • koląnistu iki dabartinio laiko

auten-

kiek ateiviai, nuo pirmutiniu
K

net isznesze
“Visi mokiniai ir mokytojai 
visoms jiegoins remtu ir dar
buotųsi geriausiu 
iszgavimui.

Laikas szios parodos dar nc- 
nuskirtas, bet bus praneszama 
apie tai vėliaus, kaip tik Mr.

pasekmių o

pagerinimus Madison Square 
Garden laikinai ten daromi,ten daromi

džioj pavasario kaip greit bus 
galima, _ _ • . J,

Illl
✓



/

/

I

i

t

J/

I

(•

I
I

I

I

/

X

2 SAULE t

1^
Į

■

11 A1
1 *■

■

KAS GIRDĖT
Didelis prohibicijos kamiso- 

i ins New Yorke, Jonas F.Kfa- 
iner sako, “jog isztikruju,” už 
penkių metu ne bus tam miesto 
ne vieno saliuno.
old top! Už penkių metu no tik 
ka ne bus 
tavęs!

rojų Sovdepija? Del ko ne pina, 
in Vokietija, o apsiseda Lietu
voje. Ba tonais 
eziauti, o del (Heliu ne yra dar
bo!

ne gali kup-

dusins.
Vokiecziai suprato, jog 

Amerikonai visados yra. džen
telmenai, ar tai 
jaus ar kariszku laiku.

suprato,

lai ke paka-

Say, John,
vinvuogiu 
duos kaip

prohibicijos bet ir 
Jeigu ne bus saliunu, 

tai bus visokios urvos, spikizes 
vietos kuriuosia 

paleistu-
ir kitokios 
platinsis didžiausa

Chicago nog kada užėjo pro- 
hibicije pasididino visoki pra
sižengimai. Vyrai daugiau sa
vo bobas pameta ir plaka dau
giau ne kaip buvo užsigėrė, pa- 
metineja namus i 
silinksminimo paleistuviu ur- 
vuosia kuriuos pasididino apie 
90 procento daugiau ne kaip 
p r i esz proh i bic i jo.

Tai matote prie ko prohibi- 
cije veda. szi sklypą, vietoje 
susimažyt visokios paleistuves 

szx'imynu pasi- 
daugint, tai da bjauriau pasi
elgi m* ja.

Szimet surinkta

Susirinkimas 
Iliszpanijoi szimet 
rodos 61 milijonus gorezius vy
no daugiau, 
vynvuogiu arti devynis mili
jonus svaru, isz kuriu Iszpanai 
padirbs 608 milijonus gorezius 
vvno. — Neboreikulo in lenais 
važiuoju Cox, o Hardingas in 
Havanai žinojo jieje 
yra iszpaniszkas 
czionais Amerike
palengvint gyventojams aplai- 
kyti gera stikluka vyno ar by- 

. .. ru.... Veidmanvste,»■ peszko pn- ni(.k„.

Su v. Valstijų valdžia mas
tanti uždaryt vartus visiszkai 
ateiviams isz Europos. Gal del 
to manoma kitu szaliu darbi
ninkus neinleisti, kad jau ne
užtenka darbu s^ios szalies da- 

gyvontojams, nes
dabar jau ‘ plYideda pakrikai 
szlubuot paliaidžiant tukstan- 
czin žmonių isz darbo.

Jeigu užstotu czion bedarbe, 
Dievas myli kaip

skaudžiai palytėtu darbo žmo
nos, nes prie 
narna brangenybe 
žmogus 
griebtis.

Girdima, kad 
arielkele darbininkams 

via i apkapojo..
Jeigu bedarbe užstoja, tai 

suprantoma, kad sunku darbo 
žmogui atsispyri kada alga 
mažina, nes darbu viena metes 
negali gaut kita.

motuose net 500,000 darbinin
ku szios iTiszios pirmos pagel
bos patarnavimo 
mais.

Rupdscziu Amerikos Rau
donojo Kryžiaus yra pareng
tas traukinys kuris nuolat va
žinėjo po Suvienytas Valstijas 
kuriame

j
paniok i ni-

bartiniams

kas tai 
vynu kas, o 
nesistengė tai tegul

daugiau
bent to nepriei- 

, o nedirbant 
neguli žinot už ko

Jeigu slapti prohibicijos
s

szi sklypą,

ir sutikimai

Amerike li- 
Nauja gadyne

Nauja valdžia 
kos iszrinkta!

Padotkai bus suniūateina! 
žinti, prekes ant visko nupuls 
— auksinei laikai 
Laukime tuju laiku! B<*t val- 
diszkam raporte sekretoriaus 
finansų p. Houston in kongre
są, yra paduota, buk iszoigos 
Suv. Valstijų ant ateinanezin 
ketnriu metu daeis lyg ketu- 
riu bilijonu doleriu. Ir dabar j 
žmogeli mislyk tu apie numa
žinimą padotkn ir pigaus pra
gyvenimo Well, prižadėji
mai puikus, o del kvailio dide
le linksni vbe!

ateina. • —

Well,

ra ndasi su 
liana

(’amdon, N. J.
džium patogi pana Moita 
Kemble. Subatoje likos pricsz 
jaja atvestas jaunikaitis 
Adolfas Bland, kuri

atvestas
palicije 

aresztavojo už pasigėrima. Po
niute sudžiene, davus jam ge
ra pamokslą paleido ant liuo- 
sybes. — Sztai panedelije vela 

pricsz jaja taslikos atvestas 
pats jaunikaitis.

Paregėjus jin vela paszau- 
“Tai tu vėl czionais?
Dovanok pone audžia, 

buvau 
jusli szviesybi

ke:
“Dovanok pone sudzia, nes 

teip buvau inshnylejas su 
“jusli szviesybe“, jog turėjau 
da karta su jumis pasimatyti.

“Case ir dismissed” 
mas užbaigtas) paszauke sn- 

o nusidėjėlis paliuo-džiene, 
guotas iszejo.

i ar vela stos

(teis-

pricszNežino 
jaja ?

Žinomas finansistas, turtin- 
pramintas

R oc ke f ele r i u, lai >a i 
vvdurin ir žarnų.

giauses Vok ietys 
vokiszku 
serga ant
Daktarai jam paliepė kas die
na valgyti tiktai po du kiauszi- 
nius.

Ir kas jam isz tiiju milijonu! 
Argi neužvydi tokis milijonie- 
ris kada pamato Mikola ir Jo
haną gerenezius
valganczius Leberwurszta ?

san Bier ir

Pas Bolszevikus dabar eina 
svarbiauses klausimas: — Kas 
katra pirmiau pakars: Trockis 
Leniną ar Leninas

laikrasztis
užmeti neja Le-

Trocki.
“Obsz-

randasi pirmos pa
gelbos pa ta r 11 a vi mo 
Nariai szios 
bevažiuodami 
vieta skelbe 
mos
viskas yra 
vien tik tuoin.

knodaugiause nelai
miu ir nereikalingu mirezin.

1 jabai malonu daigtu 
n inkams 
vi u žinoti

vienute, 
vienutes nuolat 

nuo vietos in 
nurodymus' pi r- 

ypa go 1 bos pa t a r n a y i mo
šuteikiaina dykai, 

žvilgsniu kad
išžengus

agentai, užgriebinc 
ir tolinus, kaip sziadien daro, 
tai už keliu menesiu Amerikas 
pasiliks antra Saharos pusty- 
ne.

Ne senenei Najorke agentai 
padare ablava ant 7G saliunu 
isz kuriu pameme guzutes už 
100 tukstaneziu doleriu.

Pittsburge ant Baltimore ir sidžiauge, jog 
Ohaio geležinkelio 
naru vagone gardžios guzutes 
už 150 tukstaneziu doleriu, 
Czikago užgriebė aut puse*ibi- _ - - . . . ’ ■« v. *

kaip kur jau 
algas darbda-

, virszj- 
ar vedėjams dirbtu- 

kad kai kurie* isz 
darbininku yra apsip^žine su 
pirmos pagelbos patarnavimu, 
nes tada netik ka daugelis ne
laimiu prnszalinta, kas pri
duoda darbininkams dauginus 

ir goresni npa, bot ir 
bedarbe tose

praszalinla

rado vie-

lijono gaivinanezio vandenį 
Nulindo kupezei guzutes ku

rio

Tegul moterėles už daug ne
balsavo pasku- 

tiniuosia rinkimuosia ir aplai- 
su vyrais, neske lyges t iesas

o apturėdami lygias tiesas vyras 
galės motore apskunsti ant. jo
jo užlaikimo ir 
prigulinezio

pardavinėja taji sztopa 
geisdami trumpam laike pas
toti milijonieriais.

In devynis menesius 
sylvanijoi 
st raikai

Pemi- 
visokikilo 427 

ir darbininkiszki ne
supratimai. Per taji laika dar
bininkai ne teko $5,409,417 al
goms.

Per tuosius nesupratimus 48 
tukstanezei moterių radosi be 
darbo, nedirbdamas 9,599 <lie- 
nas. Audinvcziosia buvo 7000 

metalinio iždarbio
darbininkai straikavo 78 kar
tus. Per tuosius nesuprati- 

t rot i no m di

st raikai,

Per tuosius 
mus darbininkai 
jonus doleriu.

davima jam 
užlaikimo jeigu 

yra ne sztant dirbti, arba jeigu 
motore jam nepatarnaus visa
me kaip priguli ant moteries, 

gali jaja patrauki 
Toip, szir-

jeigu norite būtie su vy-

tai teipgi 
ant atsakomybes, 
deles,
rais 1/gios tai vyrai turi pilna 
tiesa ir jus patraukt i pas skva- 
jori, nes turėdamos lygias tie- 

gerosnios už vy
rus. u priek tam, visos tos 
ka. užsiregistravojo, turės mo
kėt padotkus kaip 

“pra paries
dirbanezios

šas, ne esate
O priek tam,

rinczios
vyrai: tu- 

mažiau
daugiau, 

o užsi- 
imanezios naminiu darbu ma- 

— Neturėjo boba be
šali

žiausia.
dos, užsispyrė politikoje 
vietos!

■--------- --------- -1 --------------------------------------------

' i.t,aJ.is.zk? I'011lPIlni.i.c; MOKYĖIS PAGELBOS NUOTula • 
padirbo milžiniszka krutamą ji 
paveikslą vadinama ‘Szventa 
Biblije” ant kurio iždave dau
giau kaip penkis milijonus ly
rų’, o ant, padirbimo tojo pa
veikslo dalybavo in 20 tuks
taneziu žmonių, 
parodo nog pradžios 
mo musu pirmųjų tėvu Adomo 

nukryžiavojimo 
Jėzaus Kristaus.

Paveiksią rode pirma karta } 
Vatikave, ant kurio tai persta
tinio radosi ir Popiežius Bene
diktas, Bet popiežiui nepatiko 
Adomas ir Jeva, nes buvo nuo
gi, teip kaip juosius rado Bib- 

iszleido .paliepima, 
katalikai nelankytus!

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS.

Nelaime! Žmogus sužeistas! 
Szauk gydytoja! Ka daryti!

ir .Ievos irgi

Paveikslas
gyveni-

kaip tik

li joi, ir 
idant 
ant tokn paveikslu.

Juk Adoma ir Jieva negali 
nia kitaip perstatyt
nuogus, ka patvirtina ir musu 
Rasztas Szventas. Juk Popie
žius negali tikėtis kitaip idant 
rodyt Adoma su kelnėms, o 
Jieva pagal nauja sztama ap- 
sirodimo. Juk tada nebuvo žy
du pas kuriuos Adomas ir Jie
va galėtu pirkti sau drapanas.

Ruslszkas 
czjija Dielo 
ninui, jog laiko kares pardavė Hardingas bus pasodytas ant 
Bosijo Vokiecziams, ir buk nog 
1914 meto jau Leninas aplaike 
70 milijonu markiu atit vedimo 
propagandos bolszeviku k i to
mą sklypuosią,
tam bolszevikiszkam peklisz- 

kas tokio nepa- 
Nu, idant ne 

butu niekam skriaudos, tegul 
kožuas isz juju prisirisza sau 
akmeni prie kaklo ir nušilęi- 
dže in Volga, kuri jiems neat
būtinai reikalinga tokia pirtis. 

<

Matyt, jog

kam katyle 
prasto verda....

Pasakykite 
meliszki Syonistai!... 
tote savo 
(lėlius in 
locna žeme

i 4

jus ponplci iz- 
Vszsiun- 

nclaimingus” žy- 
Palestinh, in savo 

ir kas su jeis te
nnis atsitiko! Begu adgal uet 
ciealus pametei Del ko aplei- 
dže taja tėvynė
pienu ir medum? Del ko no ei-

plaukenczia

pa in kita prižadėta žydiszku

Paskalai eina, buk kada.

kėdės Washingtone, tai musu 
kareiviai liks atszauktais is? 
Vokietijos, kurie randasi prie 
Beno, ypatingai Colblanze, kur 
juju sziadien randasi 20,000.

Vokiecziai daginio apie tai 
labai nulindo, jog musu ameri- 
koniszki ‘ ‘ bojsai 
nais atszauktais,
ežiai juosius labai pamylėjo, 

Amerikon iszki 
geriausi už vi

y y bus isz to
nes Vokie-

atsitikimu mirtis

Kasyklose, giriose, plieninė
se dirbtuvėse kasmet atsitinka 
milionais ar tai .nelaimiu, ar 
net ir darbininkai įlįsta. Tuks- 
tanezuose
uit vietos parmusza, tukstan- 
eziuose atsitikimu kojų, ranku 
net ir akiu 
ežiais net 
Tukstancziuosc atsitikimu jei
gu tik pirmos pagelbos patar
navimas butu suteiktas butu 
szvengiama ar tai amžina suo- 

žeida ar net ir raukos, kojos ar 
akiu nustojimas.

Idant iszvengus kiek galint 
iclaimes ar tai nelaimes pa- 

gelba suteikus Amerikos Rau
donasis Kryžius at jausdamas 
tokio patarnavimo reikalingu
mą steigė kur galima pirmos 
pagelbos patarnavimo kursus, 
idhnt tokiu budn iszveng.4“ ne
laimes. Ne vienas sziadien 
džiaugėsi

netenka tukstan- 
ir gyvastį padeda

ji egos
daug sumažina 
dirbtuvėse.

Paprastai visas szis
dykai, bet in- 

Amepikos Rau
donojo Kryžiaus suorganizavę 
vietinius pinuos pagelbos pa
tarnavimo kursus, tuose atsiti
kimuose reikalaujama primo- 
kejimas kuris padengė iszkasz- 

minotas skyrius 
negali to atlikti.

Minėtuose kursouse mokina
ma. bandažą v i mo, kraujo tekė
jimą sulaikymo, 
nuo ižgaszczio, 
staigumu, sulaikymo romi 
užnuodininiu, nudegimo ar ap- 
szut i ainio 
vartojimu, invairiu prieszmio- 
džiu.

las suteikiamas 
vairi skyriai

ežius, jeigu

moks-

atgaivinimo 
ar kitkokiu 

sulaikvmo

atsitikimuose, ir

Atistikimuose kur kū
dikiai netikėtai ka suvalgo pa

žemes (paprastai 
pirmos pagelbos

Ball-Band avalu isztisi padai yra padaryti speeia-

ADfBALL-BAND
R*

i *

Jus galio gaut balus

C i

MInstnlga, luirl Iszntoka milijonus dci gcioiuo'

>1

i 
j

Kamuolys

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water Street,

“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 asz- 
triausios akmenų ar augliu kriaukszles negu! ju porpjaut 
nei perpleszt. f t. ( t

Jums
<r

■
Mishawaka, Ind.

MUZIKOS
6

M airii e r io C c v e ry k ai 
su tampriais padais

Delei to jie laiko daug ilgesni laika mainose.
ir hasztuos dau 

Ball Band”.
jUis-baczitis 
raudonus ar

Raudonas

neveiks pirkt nauju batu taip tankiai 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite

“Ball Hand” ......... ,
(Uiminer) ir czeverykus (Lopac) baltus, 
juodurf. Pirkdami žiūrėkite kad butu su žyme

. Toji žyme roiszkia geriausi iszdiibiui.

I

iszgelbsti nuo

Kre

Pereitais

eme nuo
nuodingu) 
patarnavimo nurodymais daž
nai ta kūdiki ;
mirties.

Amerikos Raudonasis 
žius kasmet skiria laimėjimus 
tiems kurie savo nurodymais 
gyvasti ižgelbsti.
metais buvo dovana $50. ski
riama mergaitei devynių metu 
kuri savo tėvo gyvasti ižgelbe- 
jo; Tėvo ranka pakliuvi ku
liamoje, maszipoje 
suriszo ranka kas krauja sulai
kė, nes laukti dvieju valandų 
iki g;
tėvas
bildu pakol gydytojas pribuvo 
ji tėvui netik ka pagelbėjo bet 
ir gyvasti iszgelbcjo.

Kasmet tukstaneziuis žūva 
vientik tuo kad nelaimes ku
rios atsitinka netik dirbtuvėse 
kelionėse, bet ir besižaiąziant 
ar tai aut vandens ar tai kitur 
kur, neturime prityrimo arba 

■’ nemokame pasinaudoti nuro
dymais pirmos 
tarnavimo.

t in karna i

ydytojas rpriępejo pribūt i 
butu neiszkentes, tokiu

y

pagelbos pa-

FRASAIiGAI Visus Inlszkur o Ii 
piningus In iszlelstuve “Saule” reik® 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Bocxkowski*C<i. Mahaiioy City, Fa.

Ne vienas
turinezias jmrbdv-

mals pirmos pagelbos patar

P4YLETOJAMS.
Ka lik laže jo iaz spaudos nauji vei
kalai. (laidos su žodžels del Piano;

J. Lietuva Brangi.
2. Kas Nu rainys man Szirdelc.
3. I’as Darželi Trys Mergeles.
•1. Ilsu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.

I 7. Kas man darbo.
8. Lalszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvictkelis.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszko 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

Iszlelstojas.
Shenandoah. P*.

Darbininko Draugas

J. A ŽEMAITIS, 
m5 S. West St.

PAIN-EXPELLER
Valzbtižcnkhs užreg. S. V. Pat. Ofise

per dauginu kaip 
50 meta. 1

1’6 m y k Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį.

U

%

I?.

E

X:
M

fUNARD ĮBilJE
Hamburgą ir Liepoju

Per Anttlijn

AQUITANIA, Novemberio 23 į

Kreipkite* in artimiau*! Cunard Linijos Agentą

Treczios Klasos Szipkorte
IN HAMBURGĄ . . S125.00
IN LIEPOJU . . $145.00

Pridedant If*r> War Tax

‘Slaptybe Antgrabio” 8a ca lsz gyvenimo
pnalspiu* Preke 35c. .

- • Francuzu
W. 1». VocBQwskl-Co

Lietuvos Prekybos ir Pramones
IR JO SKYRIAI

Bankas

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ

MARIJAMPOLĖJ
" VIRBALYJE 

pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

dek pinigus L. P. P. Bankam
7 nubsz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.

KIKSU NITHOLIS
geriausia proga daug 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim ncgal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakorcz’iu agentūra in 
Liepoju, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in I Jotu va. 
Padarymas Lictuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Itaszydamt 
pridekite 2c šlampa ir visada 
adresu vokite szi t ei p:

F. M1KOLAJN1S,
53 Hudson Avė.

* Brooklyn, N. Y.

Tal
-t „o

k uog reiez i n usia i szm oka 
AGENTŪRA NEWARK E.

pasiustus

Ten gausi

<
1 t

3 nuošz. padėjus neapribotam laikui, 
pasiuntimui priima irPinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 

susidėjimu banke duoda Banko agentūros vedėjas
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J. •

na.vimo, nes tik per tai isžliko 
gyvu ; „
(los.

Kartais szis keletą ar kelioli
ka miliutu patarnavimo sutei
kimas net ir mirties iszvengi-, 
mo szaltihiu. *

Kasyklų prižiūrėtojai gydy-' 
tojai labai 
eina kasyklose, 
daug atsitikimu kur darbinin
ko gyvastis riszasi vionds ari 
tai tik keletą sekundų kliūtsy-! 
mu, kaip tai tinkamai suriszi-f

arba iszsigelbejo suožei-

retai, jeigu kada 
todėl randasi

1

nes, sako jog 
kareiviai yra 
sus kitus kareivius ant svieto, 
o jiegu pribus kitu tautu ka
reiviai, tai pasielginos žvorisz- 
kni su gyventojais — Prancū
zu ir Angliku baisoi nekoneze 
Vokiecziai. .

Ndg kada valdže davė pave- 
linlma Amerikonams apsivesti laimiu, 
su vokietaitėms,j th i tukstan- 
cziai kareiviu apsivedė, bet

mas arterijos, arbh tinkamai; 
attraukimas olektrikos insiki- 
busios, ir t. t. Bet 
kasyk 16s0 žmonių 
kaip szinose atsitikimuose pa
sielgti, tas iszvenge

tu rodami 
žirttmcziu

daug ne-

Geležkeliuose dirbantiems''■

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI '

Tarnauja Lietuviams.
Siunezia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus.' Siunczihme tavorus 
in Lietuva, y Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome rtiszyti ant žeminus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

; 414 Broadway, 
So. Boston, Mass. ' l'

mokslas toipgiszis pagelbos 
tokius siunezia ttidjhus nfttnon; [daug ntlVėikias, ka parodo tas

4 • • • i • S J L ’i /*■ *> * 1 _ ' _   ___ -L'L- k 1.o in juju vietas giunezia neve- kad pereituose asztuoniuoš
UŽraszomė Lietuvos

laikrašžcžius.

PINIGAI m LIETUVA*1
i

< 4

nueina greieziausiai ir tikriausiai siuneziant per
S * ' I i.

b' ., i' I* i i*1 V t V hl1 w v *

Lietuvos Atstatymo Bendrove
(Lithuanian Development Corporation)

294 Eight Ave. New York, N. Y.
savo skyrių (Branch Office)Szita bendrove; /

Kaune,
Jymu ir įSŲRSO,

turėdama<i 4 t 1

dastato, pinigtis ‘ tiesioginiu keliu, be jokiu truk- -
< o IK *f) |Wt v f

*



PAKELEVINGI 
ATSITIKIMAI.

Sveczei pradėjo rinktis. Ne
pilna karezia- 

ka isz tolinus

Antanas nuolatos su-

po ilgam buvo 
ma. Nekuriu 
atkeliavo o ir puikesni ūkinin
kai inejo per kitas duris ir 
u žeme kamaraitėje prie stalo 
vieta.
ko katarinka.

Isz pradžių 
uesni susėdo 
arielka vieszinosr. 
niukai skraido po asla, kibin
dami merginas. Terp mėrgu 
radosi puikiausia pasirodžius 
Marijona Gizinte, o tarp ber
nuku patogiausiu buvo Matau-

— buvo tiesus, kaip žva- 
po

buvo tyku. Se- 
prie stalu ir su 

Jauni bor-

Marijona Gizinte,

szas 
ko,

I
/

1

SAULE

Terp mėrgu

szposavo,

kareziama 
merginom 

neuž-

o norint 
tai vienok

I
/

fII
■
I
t

*
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Jog Bamblis 
tai visi žinojo^ » nes kad jin 
skriaust, tai teip nesiejo, 
vale niekam musztis ir paežiam 
pro va. daryt, ant to yra prova ir 

Matauszas ne iszmin- 
už ka ne mažai 

Pats Matauszas jau- 
padarc, kad 

tam visam buvo kalta arielka. 
Jau buvo per volu ta viską pa- 

Susirupinos

sūdąs
tingai padare 
nukente.
te, jog ne gerai

buvo ne tikos 
nes

No

taisyt.
namon.

Szaltyszius, kuris- mylėjo 
Matausza, žinojo jog bits daug 
žygiu, pradėjo' perdesįtinet 
Bambliu. Taš nieko nesako

nuvejo

kurto mylėjo

žygiu, 1
Bambliu. Taš ’ nieko 
kaip ti*k: — Pažiūrėsimo, kaip 
bus. — O gere ka daugiause.

Piktybe.
atsitikimui perėjo 

, gavene baigėsi, 
paszauke Matau- 

Kada stojo i u

gere jo. Be bludžiojent atėjo 
prie malūno vandeninio. Ma
limas stovėjo, per ka vandenio 
prūde daug buvo.

Stojo ant. kraszto irmislino,* 
M isles painiojosi jam galvo- 

sznabždejo
Vargu ve pfažU- 

pražuvo, kam

jo, o pikta dvaso 
jam iii ausi: 
vo, Marijona 
tau kentet? Szokio iii vandeni 
ir pabaig ta skurdą!”

Jau, jau butu szokes, sZtai

i i

Jau,jau butu 
persižegnojo, kaip priesž mau
dimą. Kaip tik. 
žiaus padare ant saVoš, rodos 
kad spindulis praskyrė tamsy
bes jo szirdies.

Atsitraukė 
ant keliu ir pradėjo verkt.

ženklą kr v-

adbulas, puolė

o vieni akmc-ikaip tik avižos, 
nys, vienok isz bado niekas ne 
mirszta..:

JOk ir ežia, žmones

»■ —I

sa vo

I

I 
i

. J

f > J

1

l
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BALTRUVIENE.

I

■— tJUK ir ezut zinoncb $yve- 
1U1, Uoriht liždarbio ne turi, ba 
fabriku ne yra o ir dvaru ma-i 

Nes kada žmogų ne laiJ 
mo patinka tai ir rankas ap-< 
leidže. '

Ant to nepažinstamas:
— Tai tas no gerai, 

ties neroikc 
mos laike sėdžiu 
paezia ir vaikais pinu

ir stuniiuosi in sVieta su savo 
tavom... Brolukai! daug yra 
spasabu' ant iszsimaitinimo.

Jeigu ne guli iszmist ant 
lauko, imkis ant kokio uždnr- 

taszykic stnkiut 
ratu, darykie szulus ar skal- 
dink gimtus, deg anglis, arbn 
smala. — Juk gerai sakai, 
re i ketu kiek 
džios, o asz 
nuogas esmiu kaip pirsztas, o 
vienas kaip kuolelis....
O aut galo nenoriu ežia kaime 
būtie, arti savo 
rjnt jin mažai turiu,

— Ne nori būtie czia, 
dirstelėk in svietą: Upe Būgas 

plaugdyt me- 
patinka, ei-

žai. - ii
* i'

1

Vil- 
pamest. Asz žie- 

namie ir su 
gi gurbus.

Pavasari pasėjus avižas

ui'

III

Viena bobelka pavAre 
vyra,

’ Ba jin iszrado ne gera 
Žmogelis kaip polu kas sėdėjo, 

Iszsižioti suvis negalėjo. 
O ka? žmogelis jau senas, 

Tiri jau ir negeras.
Nežinau katroje tai atsitiko 

dienoje, 
Man rodos ar tik ne su bato ja,.

Buvo ten koks susirinkimas, 
O bus pamintas.

Visi vyrai ant tosios zobovos 
nuėjo.

Ir net lyg 12 nokti sėdėjo, 
Kada namon parėjo,

In grineze i ne jo;
Senukas su

* mes
Kur pati buvo nesakysiu, 

Vėlu k del saves pasiliiksiu, 
O jeigu norite pabaiga girdėti, 

Turite patys dasiprasti.
O boba netikus,

Kodos kad stebuklingu spa- 
sabu likos ižgialbctu. Atsi.- 
kvotojo ir pradėjo būtie links- 

naujei ant

priebio:ižgialbctu.Po tam 
kelios nedėlios 
Viena diena 
sza pas vaito, 
kancelerije, rado tonais Bamblį 
su joprietelium — Gižu ir szal- 
tysziu.

ProVa buvo trumpa kalte bu
vo aiszki. O kad Bamblis pa
vadino Matausza chamu tai tik. 
tai tas jam truputi kora suma
žino. Aprūdijo vienok 
fausza ant penktu nedeliu in 
kalėjimo.

No buvo rodos< 
kentėt. ’ Orinčia pas i liko ai itį

turėjo vos
• “1 " .

drasei 
vaikszeziojo ir sn

o Marijonos 
kalbinėjo, žinoma del žmonių 
akiu.

Jaunieji vienas sn kitu gere.
Dave ir merginoms, 
tos iszsikalbinėjo,
czerkele paėmus tolei pasikra- 
tinedama ragavo, pakol stikle
lio dugną ne pamate.

Kada buvo jau visi linksmi, 
katrinka nutilo, o atsiliepė: 
smuikas, klernotas ir bosetle.

Tuojaus griebėsi 
szokio ir pradėjo szoktie 
ca”, po tam “valca”i 
kius szokius.

Szoko, net kareziama dundė
jo, Matauszas su Marijona ane 
vieno szokio 
pirmutinei.

Laike, kada jaunieji karezia- 
juoje sukosi, senesni ir turtin
gesni ūkininkai kitam kainba- 
rije girksznojo. Tarp jin radosi 
•szaltvszins o ir Gizas. Pavaka
re* ir Bamblis su kitu kokiu po- 
niszku.

Gere visokius likierius, val- 
gežuvis ir su 
siena.
kejo už iszgerta arielka, o del|sedo ant akmenio 
seniu žydas davinėjo ant bargo 
kuriems kožna bonka žvdas už- 
raszinėjo su dvilinka kreida.

Balsas muzikes 
net iii kamaraite, ka girdėdami 
senei su kojoms trepsėjo. Ant

--- ---------- ----------- --------
kamaraites in kar

eziama, kurioje Matauszas sn 
ir dauginus poru 

Bamblis per- 
matau.sza szo-

Marijona: Jau buvo
Pradėjo stumtis gi-

nutilo,

4 l valca

visi prie
s ‘‘szo-
ir kito- apvaizdos Dievo.

neapleido o vis

py ragai oze i s ža- 
Jauniejei tuojaus mo-

atsimusze

t'alb Bainblls uzsiiriaiie szokt i r 
iszejo isz

Mar i joną 
smagei sukosi, 
pyko pamatęs 
kaiiti su 
apgirtis.
lyn ir vos gavosi in vidurį prie 
szokaneziu. Czia nutvėrė Mari
jona už rankos ir pradėjo 
traukt.

— Ar tai tau gražu

rankos ir

su to
kiu chamu szokt, eikiva mudu.

Nes jiji isztrauke ranka ir in 
kampa pabėgo. Matauszas pra- 

szali nenorėdamassi t rauke in 
dan t vaido.

Isz piktumo ižgere puskva- 
terka ant drąsos;
prie Marijonos ir perszokes ke- 

merginos. 
iii juos-du

vela nuėjo

jis syk stovėjo szale
Bamblis žiurėjo
kaip vilkas.

Tada prisiartino Bamblis ir
paszauke:

-X Szalin traukis chame! — "•11 *1 • •ir isztrauke rankas prie mergi
nojuos.

Ma-

reikėjo at

Prie savęs
Matauszas turėjo vos kelis 
auksinus ir teip nutraukė in!

t

kalėjimą. /S
Uždare jin, iii kalėjimą.
Žinoma Pbkis

I

Žinoma kbkis kalėjimas 
prie gminos,‘laikais huną daug 
blogiau ne kaip tikram kaleji-'

Tokiam gminos kalėj i-ine. Tokiam 
ine būna daug saszlavu ir viso-i 
kio meszlo. Teip tada Ala-’ 
tauszas atsėdėjo savo kora tai 
ne buvo in save panaszus.

Suvargintas 
kojų pastovet. 
liuesu, iszejas ant szviežio oro, 

ir kvėpavo 
lauku oro. Potain 
jas prie lipduko nusiprausė ir 
misiijo apie valgi.

vos galėjo ant 
Kada pasijuto

or o. nue-

Nog Kan- 
celerijos igi Varlines buvo my- 
le kelio, galėjo Matauszas da 
diena stotie kaime.

Geda jam vienok buvo, teip 
nuvargintam pasirodyt.

Palauke tada igi vakarui.
Apie vakara leidosi iii savo 

minia. Varline, kaip jau žino
me, gulėjo pakalnei, ir reikėjo 

Matauszas ėjo
namon, norint ne linksmas, nes 
džiaugėsi, kad jau viskas pasi
baigė. Misiijo apie tai, ka da- 
>ar veiks parejas. Jau visu va
sarojęs ir bulves buvo žeme jo 
o jo ne.

Raminosi vienok, jog ne vis
kas pražuvo norint suvėlinta. 
Tarp tu misliu, 
niojosi Marijona.

Teip mislindamas 
padates didesne puse kelio.

Toje valandoje pradėjo gir
re baigtis ir leistis iii pakalne. 
Pakeles galva

Visas baime persiėmė ba

ei tie in girre.

nuolatos pai-

jau buvo

žiurėjo in kai-'

dege nes ne 
no.

ma.
mate savo kaime ugni. Trioba 

gidejo pažintie ke- 
Kaip galėdamas pradėjo 

bėgt. Bėgdamas nieko ne mate
o kada inbego iii kaimu, pama
te jog ne kas kitas dega, tiktai 
jo trobeles. Gesytie jau ne 

Stovėjo kaip nutir-

valandoj Matau
szas paspjovė in ranka ir kaip 
šerne per žandu Bambliui, tai 
tas kaip ilgas iszsitiese ant as
los net kepure su žvaigžde pas 
duris nulėkė.

Juokai buvo ne maži. O ir se- tik Bamblis.
Tas

baigė Matausza
Dėsni už szonu laikėsi nuo juo
ku. Vienas tiktai Gizas siuto 
isz piktumo o Miuiszkus roke: 
‘Gevalt! .razbajus! uj, gevalt! 
užmusztast”.

Tėvas priszoko prie Marijo
nos, reže per peczius su kumsz- 
te ir paszauke:

— Eikie su s lerva
asz tau parodysiu tu... Pa
laukia tu asz tau namieje duo-
S

41 

namon! 
parodysiu tu...

iu, jog ta paminėsi.
Tuom lai k Bamblis

Visas
kruvinas insinesze in kamarai
te.

velevo.
atsigai- 

purvinas ir

Gesytie
reikėjo.

mesniu. , Rodos 
svieto užgimė.

Stojo, pasitaisė ant saves ru
blis ir ėjo tolinus. Buvo nulin
dęs, misiijo ko dabar tvertis. 
Saule jau buvo žemai, kada ra
dosi ant vicszkelio.
su nuleista galva, sztai ižgirdo 
baisa szvilpinaites. Pakele gal- 

ateinanti prie- 
vvruka.

lazdos visokiu gurbu ir gurbu- 
cziu.

’Nepažinstamas
mas, Smulkaus veido, apdegu
sio uno saules, plaukai juodi, 
nosis vidutine, ūsai pakirpti. 
Ant dirstelėjimo^ galima buvo

va ir pamato 
sza is smagu

*

Vilkosi

Ant

buvo links-

pažint, jog tai gyventojas kal- 
Buvo juom tikrai. Pa

ėjo jisai nog Karpatų. Ta sza- 
kožna,

ne derlinga 
ir ne gali tas lankas iszmaityt 
savo gyventoju per kn turi už
darbiaut.
si ir vieta, kur

nu.

lis, te i p kaip 
kalnai; žeme yra

Vaikai myli
lie

pi n igu ant pra
moko ne turiu;

nevidonu no

nori būtie

ne toli, eikie
dzin, jeiftu tai ne

pristokie prie
sliesoria us.

kie h'i miestą, 
kalvio arba, prie 
Galėtai nusiduot in Varszava, 
tonais vasara žmonių ręikalau- 
jc.

kuo eiti kad nei

i

vaikais ant že- 
gulejo,

ji! Jie prašo daugiaus!
lis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir

* f <* * t 1 • “ » ♦ . . * • • ’ ' t • I « •

užt’ik’inas, vidurius paliuOsuojantis vaistas! Veikia greitai—

Pirm negu pirkai, žiūrėk, kad “Bambino Lėles” 
paveikslas butų ant pokelio.

50c. vaistinyčiosc arba Goc. su persiuntimu, užsisakant nuo tšdirbčjų:

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtik’inas, vidurius paliurouojantis vaistas! 
maloniai.
Saugus,

K F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

t

Dovana Visiems DYKAI

J

jo praklfnguma kalba žeminus paduotas apraszimas:

'T
4

Tai kas nors nepaprasto. N u.stebėtinas laikrodis, naujo iszradimo, apie kurt 
dar nėši girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu iszradimu laikrodžiu srityje. Apie

— Su
skatiko neturiu ? — Juk lau
kas tavo ne sudegė? Iszleiskie 

s, ant metu arba 
dvieju ir eikie jieszkoti giliu
ko.

Ilgai da su savim kalbėjosi.
Ragažius, kaipo

žmogus, davinėjo
das ir kaij)
Teipos—gi kalbėjo jam, idant 
su nepažinstamais ne užsidėtu, 
o nog

kur tik ant ramios

Toje sztilije randa- 
mokinasi raga- 

žistes, snieceristes kur gyven
toje! isz to pasinaudojo.

Kada pakelevingas prisiar
tino prie Matauszo, pagarbino 
Poną Dieva.

jog tai yra katalikas o ir 
tos paezios kalbos ka ir jis Ma- 
tauszaH atsake ir pradėjo te- 
mintie in nepažinstama.

Pažino Ma tail

sviete

bnvaunas 
visokes ro-

■ apsieitie.

szas,

piktu žmonių, girtuokliu 
ir pesztuku isz tolo laikytųsi.

Tolinus bus.

lt E IK A LINDA- Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
azlebiu, jeku ir del pardavhno marsz- 

Oj ko tu teip nhliudes? kinu, apatinu andarokę, tįesogjn na
mus. Raszykito o gausite sempelius 
dykai. Madison Mills, 603 Broadway,— pa klauso nepažinstamas. Raszykito o gausite sempelius

Ba ir ne linksmas, UŽ tai New York City. adv.
kad viskas sudegė ir ne tu^in 
kur prisiglaust.

— ■ Kaip tai,
gum ? o
tai neprivalai rūpintis.

— Esmių jaunas ir sveikas 
vienok turiu rūpesti.
— Kaip tavo vardas?
— Matauszas.

*— Tai sarmata.

)

Kad tu butum maža pastipus,
Vaikelius augini, 

Ir juosius piktini.

1

tik neBadai tas buvo ar 
Najorke.

Ar ten kokiam kitam mieste 
Kaip vyras pro stuba eina, 
Tuojaus mergina iszeina, 

Moja su ranka,

1—Rodo valandas, 
miliutas, kaip ir paprastas laikrodis.' 2—Padirbtas Isz goriausio metalo teip 
kad gali būti ugnfje Ir nesudega ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenimą, 

išliko laiko geriau negu koks nors kitas laikrodis ir 
- G varant,uotas ant 25 metu 6—Turi skambuti kuris

4.
5

ar ne esi žino- 
kad jaunas ir sveikas I

Pas mus 
mozūras, taisako, jog kožnas 

turi vardu Matauszas, o mozu-
ras tiktai 
sztarkiau iszrodai.

žinau jog

pagirenas, ba da

— ( Asz .....
sztarkus ir visaip 
buvo, nes ka 1 __ 
nuėjo...

tau kokia kvaraba in galva ne 
inlindo?

Matauszas tylėjo.
Be sznekucziuojent 

kareziama ~ 
pradėjo temt.

— Užeikime 
pakelevingas, 
siu, tai pasisznekesiine.

Nepažinstamas liepė

esmių
su manim

NUGA-

Šzaiiki.a vaikinuku, 
Kad prisiartintu.

Su jaja pakalbėtu.
Pradeda mergina kalbėti,

O paskui dejuoti. 
Kad vanduo negardus. 

Tiktai tinka del josios alus, 
Nes pinigu neturi, ,

O įn akis vaikinui žiuri.
r t Į11 f f 1 i it 1 M t •— —. . - * fe ' L 1 -J 1 A - -fe» 11 i r m ; i v1 m i, *

Kaip kvbtėidtika, gauna, 
Tuojaus mergina atsigauna,

Prisigėrė buiziues,
It inenulineė, 

Kas bus isz tokios merginos. 
Kaip paims stoną bobos?

idant pamatyt kokia valandų, 
svieczia elektros szvlesa. 8

3—Augszczio 8 coliu. 
ncHUvelins nei rninutos. 
teip smdrkcl skamba kad ir kiecziausei mieganti prikelia isz miego ir iszkelia 
isz lovos, kad Jin nutildytu. 7 -Nakties tamsoj neroikc keltis ir žiobti zapalkos 

lik paspauk guzikuti ir visas laikrodis apsi-
Gali kartu szviesti ir skambinti, gali būti kaipo 

kambarinis ar ofislnis varpelis del paszaukiino reikalaujamos ypatos. 9—Turi 
egzaminuojama lemputę del isztyrhno akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir 
dantų. 10 —Turi elektrikos baterija labai pasekminga gydymuj ncrvlszku ligų. 
11—Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviem perskyrimais, vienas 
pinigams, antras brangakmenims sudėti. Bankas aprūpintas alaptingomis 
durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypatat Su kožnu laikro
džiu prisiuneziame pilnas Informacijas. Kombinacijos numerius užslstato. 
Dabar pamislyk, kiek, naudos ir parankamo gali turėt isz tokio laikrodžio. 
Nedaro skirtumo koki laikrodi pirktam, visgi geresnio už szita negausi. Szi- 
toks laikrodj's privalo rastis kožnoj st ūboj, nes jis yra netik reikalingas bet ir 
pagražinaneziu namus dalgtu. Nerasi žmogaus kam szitas laikrodis nepatiktu. 
Baterija laikrodije gali užtekti aut kėlu metu, o paskui labai lengva indetl 
nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia bet mesgt del ju daugybes per 
trumpa laika pardaviuesim tik po $12.75. Laikrodėlis yra toks kaip apraszytas. 
Jeigu jums nepatiktu .gražiname pinigus. DYKAI, VISISZKAI DYKAI isz- 
siusime kožnam szita geležini gražu laikrodėli priedo, kas užsisakys pas mus 
apraszyta naujo iszdirbitno laikrodi. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems 
žiųonems nes stiprus jo luksztal ir tvirtais vidumis, laiko laika teisingai. 
Parduodamas po $4.00 ir daugiau, o mes duosim <ums DYKAI tik per trumpa 
laika, jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo iszradimo laikrodi Taigi jei 
nori pirkti sau ar kam kitam nors dovanu tai prisiusk mums rankpinigu tik 
$1.00, o mes tuoj iszsiusime laikrodi su laikrodėliu. Likusius užmokėsite gavės 
daiktus.
PRACTICAL SALES COMPANY,

Bankas aprupiunis plapUngoujis

Kombinacijos numerius užslstato.

*w

NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos.
TQNE turtingas fosfpru nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikam duodaneziu medi
cinų, rekomenduojama ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigestija, dispep 
sija, konstipacija, galvos skaudėjimas, 
inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudėjimu, užszaldinta kvapu, 
liežuvio baltumus ir kilos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, varloj-

i 
apetitą, padidina svarumą, nuo ju mie
gama gerai, padaro kai nauja asz- 

. NUGA-TONE sustiprina visas 
kūno dalis. Sjbiidavoja tvirta vyra ir 
sveika, gražia indteri. Tukstancziai 
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Isz- 
kirpk sži skelbimu, paimk in aptieka, 
gauk bonka NUGA- TONE r jęi viaąl 
nebus) užganėdintas, sugražink bal

Kur ten Balti mores szale, 
Apsivedė zuikis su kumele, 
Szirdeles pora no yra k

- $

Norėdamas pasinaudoti proga, raszyk tuojaus.
1211) N. Inlug Ave. Dept. 21(5. CHICAGO.

. , , , . • . ' ąat NUGĄ-TON.E .vaisia, puodą gera
\ ISlvUS alii nielv n|U,Hfn ..f.rlirlitiri <j vn i'll t.iii till.. 111

Klausykie Matauszai ar rue,d«

due jo
* _ _ e » . . nvuuni VU1 uai

pakellje^ o jau ir anca aplctkoriiii Ir gauk pinigus atgal

czionais tarė 
asz ežia nakvo-

duot
pe&ir graudžei verke. Kas tai aiaus iszeme isz krcpszio szmo-
galėjo padalyt? galima 
protot, jog ne kas

atsitikimas

O

dasi- 
kitas kaip

suvis pa
ir kad ne ge

ras szaltyszius, ne butu tarė
jas pas ka pemakvut. Vaiksz- 
cziojo kaip ne 
misles pradėjo 
galvoje.
Ne pasidavė vargui, nes pasta
lių vijo isz naujo prOcevot. Ne
dėlios sulaukės, nuvejo in baž- 
nyczia. Po pamokslui kunigas 
pradėjo gai’sintie pižsakimus.

sztai iž-
Teodoyas Banalia, su

ta lasziniu i
Matausza, idant pasidrūtintu. 
O kad buvo sznekus, viskaxla- 
žinojo nuo Matauszo. Isžklail- 
ses apsukimo, tarė pakolevin- 
gas:

ir duonos, prasze.

Jei negausi uptlekoj, prisiusk mums 
$1.00 ir gauk pilnai ^vupintuo^imu vai 
sta, už siuntimu primokamu.
ORI GGISTS: You can get Nuga-Tone 
Irom your jobber or direct from The 
National Laboratory* 537 80. Dearborn 
St. Chicago. \
Retail nrlcv $1.00

Absolutely guaranted.

pora ne 
sakyti.

gar syti.Ne apie tai 
Menkas tas vyrelis, 

Kaip zuikeli
Da ja.unaš vyrelis. 
Kaip žvirblelis.

kaip 
drysai,

tu sutvėrimo,

a

s.

Jeigu tokia, didele mergina
iszrinkai!

Juk juokus tik padarei, 
Kaip su jaja apsivedei. 
Visas miestelis juokėsi 
Net už szonu laikosi.

Vos penkios nedėlios suėjo, 
kėlėsO jau revoliucijos 

turėjo.
Pradėjo šlubojo musztis, 
Net laukan turi rystis, 
Ant poreziu ir ulyczios,

tu

a iLPf___

MAGDE. “Ak, kaip man nifiti pal* 
tų ! Ubaruiiiau vi*okiu& mazgojimus, 
trinkimus, muitavimus — ir viskas tas 
nieko nepaaelbijo s^uo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net darosi t” C 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be- 
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, Švelnus šf čgsti. O 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES t”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasč:ausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

4tNa, tai kam tau kęst be-
<<n

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
bu*gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čystų neniežinčių galvos odą?

I
 RUFFI/^S J

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

» Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai* | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai | 
atsiųskite mums 75c. paČto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

AD. RICHTCR G CO., 326-330 Br«*dway, New York

Kt U IMMvEJ »
panaikina pleiskanas! Sulomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui -tik retkar
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai* 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu:

ln koža patenku visudos. 
Milžinas boba, ka nori tai daro 
Tankei vyra laukan iszvtuo, 

Kele armideri,
k Už niek laiko vyreli.
Arba nugirdo ta žmoguti, 

Pagiildo in kamputi, 
Pati ka nori tai daro, 

Net, duris užsidaro.
0 tu mhžiuk,.
O tu kvailiuk,

STEBUKLINGAS 8-niu DIENINIS LAIKRODĖLIS

——    ■ —   . ■■ ■.rr""’*’1 w "f i " y---—■ - 
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Pirmutinė Lietuviszka
BANKA

Siuuczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Linijų, įuž kompani
jos prekes. Priima piningus dol 
saugaus perlaikymo, teipgl moka 

mažiaus 6 menesiu.

R OAVIS

2 i 
Al!

'US

Tai ne yra isz ko links- 
, nes 

Vienok apie 
mergina ne mislykie, ba žinai: 
4 i 
duota. ” Ir vela f 
žimo nupuola, tai* prapuola. 
Ant galo, imkis 
viskas sugryž.

bus, o no kas praėjo, 
j Matauszas 
va lingavo, 
kalbėjo tbliajis:

Juk ir asz geroves 11c- 
tiiriu, o vienok esmių linksmas 
Dievas aprūpina, o duonos 

‘ kamputi vis turiu. Pas jus 
į-ežia laukai, ilgus ir derlingi, o 

.. . jip^is mus suvis kitaip. Kalnai it'
pauksztelei cziulbojo ir saulėtoj griovos, o jeigu kut sznlotelis 
szviete. Mgtauszas tuoin nesi-lygumos, tai niekas ne auga;

\ A 

\ A-

gyvas. Piktos 
jam painiotis 

Atsikratė nuo jin.

Klauso IMatauszas, 
girdo* <r
Marijona Gižiu te, mergina isz. 
Varlines”...

Valandėlė stovėjo,Butu puse bėdos kad ant to
Nes nepasibaigė.1

Bamblis žinojo, jog jo Mūrijo- bego isz bažnyežios 
—ma nekenezia ir\jog jiji mylėjo

pasibaigtu.

Matausza. M išlijo jis nuo senei? 
kaip Matausza nuo jos atskirt. 
Nes ne turėjo ant to spasabo.

Dabar atrado.

mintis, apie ka pasakojei 
tikras rūpestis.

Smertis ir pati, tai nog Dievo 
“Kas nog ve-

prie darbo, o 
Mislykie apie

tai kas

rodos. ,
perkūnu inniusztas po tam isz-*• •1 ir leidosi.
in laukus.

Ilgai biudžiojo laukuose ir 
po girre. Norint linksmai)girre.

szvie.te, Mg tau szas tuom nesi-

klause ir su gaU, 
o nepažinstamas

aprūpina, o 
turiu.

-pits mus suvis kitaip. Kalnai ir

Priima piningus del

procėnta nuo padėliu paliktu ne 
Iszdirbu ir

Notapallszkal užtvirtinu visokius i 
Dokumentus. Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. įlanka esanti 
po didelis kaucija ir kontrole 

' Valdžios Bankinio Departamento

jokios baimes.
i
visada atsaklma;

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
<por. W. Long Ave. A S. Main St.

Dokumentus. Paszportus važiuo-

po didelia kaucija Jr; kontrole

HU k.uria atliekant reikalus nėra 
Raszykito ant 

žeminus padėto adreso o gausite

DuBois, Pa.

1

t

Sulėktai avinėli padarei, 
Jog1 su toko boba apsivedei.

Asz nežinau, kas tai yra, 
Jog didėle boba gauną maža

vyra?
Paskui ka nori, tai su juom

drii’o,
O tankiausia pavaro. 
Juom boba didesne,
Turi vyra mažesni,

Jau tik tai ant juoko,
Jeigu negauna kitokio, 
Gana po szimts velniu 

Ir ant tokiu poru!

1I

L‘9

► ■'

Yra tai geriausias ir praktinglausias laikro
dėlis už visus kitoniszkus laikrodėlius, už 
tai kad to laikrodėlio ne reikta užsukdyti 
kožna diena, tik viena syki ant 8 dienu. Yru 
Jai kas stebėti no ir toki luikrodeli turėt, 
yra didelis parankumas. Luksztal to laikro
dėlio yra gražus ir labai tvirti, 7 akmenų 
mecllanizmas geriausio plieno ir nikelio,

L Laiko gerai laika ir gvarantuotos ant 20 
Dabar pamislyk, kiek naudos ir pa- 

l rankamo gali turėti isz tokio laikrodėlio, 
| nes ne reikia jo užsukdyt kožna diena tik 
I syki in 8 dienas. Kožnam kas tik pamato 
f tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus 
' $J5.0i> bet mes parduodame tik per trumpa 

už fabrikos preke, už $05 ir priedo duo
dam kuris perka laikrodėli, masziuelc dru- 

. karoti gromajas, arba teip vadinama “type
writer” kuri yra graži ir tvirta. Turi visas 
literas ir Ženklus ir ryuinerius ir ant jos 
gali drukuot kaip ant brangios maszinos. Ji 
parsiduoda po $5.00 ir brangiau bet nies 
ddodaųi DYKAI kaA perka laikrodėli. Už- 
tlrklnam kožnam užgunediuima arba graži- 

► namo pinigus. Prisiusk lik 25c rankpinigu 
o kitus užmokėsite kada viską atnesz ant 
jusu aclrcso. AdroAavokite sziteip;

PRACTICAL SALES COMPANY.
1211) N. inlug Aye. Dept. 325. Chicago, Iii.

* ■ \

. metu.

tas laikrodėlis patinka. Verias užsimerkus

M

1
1
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Tvircziausia Liehiviszka
BANKA❖

Didele kaucija nudėta Valstijos 
Banko Departamente. Esiu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmui. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
szykite npio kalnas o gausite 
teisinga atsukimu. Adresuvoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines
— Nedėliojo pripuola A fie 

ravone Szv. M. Pannos.
— “Thanksgiving Diena

pri-
25

— “r 
arba padekavones 
puola ateinanti 
Nov.

diena 
ketverga 9

i*wWBmnrTr~r~—nr—ni ,i ■■ a i—ai i—ii—im —fl tittn—-- **

KUR BUNA?
•Mano broliai Jonas ir Vincas 
Stankevicziai isz Vilniaus Red. 
Eizno Valscz., Narnajunn Para.

i A ■» reik • t
9 9 .

i Traku Apskr.

— Szv. Magdelenos Mote
rių Draugyste renge pasilinks
minimo vakara — balių. įvyks 
Sausio (January) litą d. 1921 
mete.

Turiu svarbu
reikalą praszau atsiszaukt:

Petras Stankeviczius
Box 485, 

Ellsworth, Pa.
’(N. 2G)

Ar Nori Dirbti?
Tik tas tegul atsiliepia,

Kuris turi gera pažinti apio- 
linkej.

Kurs gyvena už Chicagos rybu,
Kuris gali uždėti menka bonsą 

(kaucija),
To žmogaus laukia alga nuo ;
$35 iki $50 iu savaite? Tik 100 

jau baigėsi ateinanti meta, ir žmonių reikalnga. Pirmesnieji

rinkimai
ne snaudže ir Kuris nebijo ŽMONIŲ

M. YURKAN1N, Vteo-Frozldenttts. 
VIKTORAS M, UNGURAITIS. KitsIjcrluN.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa. 

—$—$—$—
VEDE BANKAVA BIZNI.

Parduoda Szipkortcs.

S. J. M0CKAIT18, Prezidentas.
W. TRASKAUSKAS 

LIETUVISZKAS GRABORHJS.

-r
lįf-A 1 
Ik, o

praėjo,— Vos 
bet politikieriai 
ir pradėjo manstyt kokius kan
didatus vela pastatyti ant urė
du. Prioteliai Charles Snyde- 
rio stūmė jin ant priėmimo dy- 
desnio dinsto in Washingtona. 
bet nežino ar priyms ta j i dins- 
ta. Sudžiaus Kocho terminas

alga

UNION 
t NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

CITY1

Capitol Stock I125.000.M 
Sirplia A Proflte

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
deda m prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Mos norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaraa nuo 9 vaL 
ryte lig S vai. popiet, S ubą to
mia 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Prea.
J. E. FERGUSON. Kaslerlua.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
; A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino SL Mabanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS ;

418 W. Market St. Pottsville <
I 
I 
I

Su viaoma Ilgoms priimu, nuo 
valandos Iki 10 valanda įsa ryto, 
1 Iki S va! popiet. S Iki 8 vakare.

A

Naujas Lletuviszkas Graboriua 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mabanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bavusls Daktaras Karlnmeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonai—Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balbcrlu szapas. £ 
Unlojs prekes tiktai. Pra- T 
szom. Teipgi iszmokiname 
vyrus ir merginas balbo- r^l 
riauti. Neuimirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

IT. NoBNokoffM, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Ta.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius slutUH ir 
overkdtufl pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju Rcmpcllu ir 
yra Ihz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
iszproslna vyru Ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

, c

I

o

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

GERIAUSIAS VALGIS 
vaikams kaipo ir suaugusiams yra 
geros "kendes” padirbti musu sztore. 
Mes iszdirbam ir parduodam "ICE 
CREAMA” isz geriausio pieno ir sme- 
tdnos ir yra szvležas kožna diena.

, HARRY GEORGES
21 W, Center St. Malonuj City, 1>

Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda 
nusiusti 
piginusiai.

geidže vėla būti iszrinktu, bet 
buvusia distrikt atorni White
house ir kiti eis prieszais jin. 
Keli kandidatai spiresi ant 
Szerifu, o apie tuzinas ant kitu 
dinstu.

Ar Lietuvei pastatys savisz- 
kius ant pavietavu dinstu? Da 
apie tai negirdėt.

kandidatai

apie tai negirdėt. Atbitije 
jums daugiau praneszime apiė 
politika ir kaippolitika ir kaip reike ymtis 
idant nepasilikti .užpakalije.

— Pet n y ežio j 
pas buezeri 
galesite pirkti i 
sus po 30c švara 
28c.

ir i
P. Kubertavicziu 

szviežius ham- 
szoldefei po

bus laimingesniais. Darbas ant 
visado.s jusu paežiu mieste. 
Atsiszaukite arba raszykite in 
žeminus padėta adresai

S. & Co.
1707 S. Halsted St. Chicago.

ANT PARDAVIMO.

po No. 51

____________________d-
LIETUVISZKAS

SAPNINYKAS
Arba iszguldimas Sapnu

4

*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

PasamdoLaidoja kunus numirusiu, 
automobilius, riginus Ir vežimus del 
(aldotuviu, kriksztiniu, vcsclllju, pasl 
važlncjlmo ir tt. Krausto dalgius Ir t( 
520 W. Centre Si. Mahanoy City. P»

205. Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c., o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.

t *

CUNARD LINE

Siunezia Pinigus in Lietuva.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
—$—$—$—

• Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusįuncziami.
mums gale

jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 
Mes esame Bankieriai po kaucija,

leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti. Mus visas laikas 
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu biznjuj, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportaį.
, Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 

pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta. i

Szipkortes.
Mes atstovaujamo ir parduodame szipkortes aut geriau
siu Linijų, I
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rbtterdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie • 
dalykus. Noriai duosime patarima DYKAI.
U^Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

per mus in Lietuva iszsiusti.

r>9

turime

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

virszuje paminėtus

KALĖDINI IŠZPLAŪKIMAI
Laivas “Caronia” (200,000 tonu) November27
2 klasa szipkorte $180. 3 klasa szipkorte $125.

(Priskaitant da $5.00 War Tax)
(14,300 tonu) December 9Laivas “Saxonia”

Kabineto szipkorte $180. 3 klasa szipkorte $125. 
(Priskaitant da $5.00 War Tax)

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG
3 klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40.

(Pridedant $5.00 War Tax)
Justi mieste ar apelinkeje randasi agentas.

l 1 ■■

ir 515 W.
512 ir 514

Namai
Centre St., ir prie
W. Railroad St., Parsiduos visi 

Atsiszau
kite po No. 51 S. Main St., Ma
hanoy City, Pa. (N. 19)

Sukatoj anį syk }ll pusiau.

9

rib ir czuk rost 25c. plato 
del zupes 14c. verdama gal vie
na 18 ir 20c.
2 bleszines už 25c.
muilas 6 už 25c. 
ežioj ir Subatoj.
SI.

Campbells beans 
Marseilles 

Tik Petny- 
600 W. Pint* 

t.

Specialiszkas Susirinkimas
Parapijos Sz. Juozapo Liet. 

Rimo Kataliku Amerikoje, bus 
laikytas Panedelije, 22 Noveni- 
berio, Liet. Parap. Mokslaiileje 
7 vai. vakare.

Gerbiami Pavapi jonai, nepa- 
mirszkite kad szis susirinki
mas vra tai vienas isz 
blausiu kada nors buvo,
pasitikime kad nuo sziol pra
dėsime nauja tvarka kuri bus 
kiekvienam patinkanti ir ne- 

tasytis po teismus bet 
szventoj ramybėj.

Todėl kiekvienas isz lietuviu 
nuo 21 metu lyg senatvei malo
nėkite dalvvauti tame susirin
kime kuri szaukia komitetas ir 
truseziai Sz. Juozapo parapijos 

Adomas Kluezinskas, Prez. 
Kranas Klimauskas, Sek.

s var
nos

re i kės 
gyvensime

BALIUS BALIUS

Rengia Susivienijimo Rimo 
Kataliku, kuopa 31 isz Maha- 

vakara 
menesio, Norke- 

Iužauga Vy-

noy City, Pa. Seredos
24 diena szio 

saloje.
Moterems ir Mergi- 
Visi

vieziaus 
rams 50c. 
noins 25c. Visi sanaria? kuo
pos yra užpraszomi 
pribūti, teipgi užpraszo visus 
lietuvius ir lietuvaites* ant ba
liaus 
priesz 
linksmai praleisti vakara.

būtinai

atsilankyti nes palosite 
adventus paszokti ir

• I

O

U

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

V.*

f

ANT PARDAVIMO.

pigeiParsiduoda pigei namas ant 
loto apie 70 pėdu ploczio, po 
No*. 55 S. Delaware St., Miners
ville, Pa. Atsiszaukite ant ad
reso. (Nov 26)

Chas. W.Philips Agt.,
11 N. Front St.
i- Minersville, Pa.

'*------

ANT PARDAVIMO.
■ II ip<, , ■ i—M. I .1... ■ .

Penkių ruimu namas, 
plotas žemes,
Atsiszaukit ant vietos. (N. 16

Ed. Hayes,
Craigs Patch 

Maljancy City, Pa.

mažas

ANT PARDAVIMO.

Saliunas ir namai ant 4 fa- 
miliju, teipgi keli tvartai. Vis
kas geram padėjime. Randasi 
prie kampo W. Market ir B. 
ulycziu Mahanoy City. Atsi
szaukite ant adreso

Mrs. W. Mockaitis, 
B. & Market St.

(Nov. 23) Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

Parsiduos pigiai visi nami
niai daigtai. Kas pirks daigius 
gaus stubas parandavot. Atsi- 
szaukit pas

Joe Urban,
» 13 E. 3rd. st.,

(3 t.)Mahanoy City, Pa.
PARSIDUODA FARMA.

200 akieriu.
tvartai. Bėgantis vanduo. 
Teip-gi maszina ir Traktorius. 
Farma randasi Locust Valley, 
5 miles nuo Mahanoy City, 
Locnininkas parduos pigei isz 
priežasties nesveikatos. Atsi
szaukite ant adreso.

Louis Hersker,
R. F. D. Locust Valley, 

Mahanoy City, Pa.
i

Du namai ir du 
Bėgantis

(Nov 19

RTO J AS” Mokslo, Literatūros ir 
Satyfbs žurnalas

Išleidžiamas pradžioje kiekvieno mėnesio.
Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) 
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. .Ja
me telpa visokių mokslų raštai, literatūra, eiles ir
♦ 1 ♦ 1 A •TT1 • 1 T* •juokai. Puslapių 24. * Kaina metams $1.00, pusei 
metų 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno! 
u ARTO J AS” E. 79th St. & Superior, Cleveland, O.

------- ------------- -----

%YRli
LIGOS

didelis 
sodas.

T J

I *

Pasninkam žmonis ant 
Suteikiam 

Paleldžlam pasažicrlus 
Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie

. < į • 1
> ’ * * * •l* . 1 ** * ]

Daktaras KOLElt yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras Į 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo bcglje j 
82 metus invalrias ilgas vyru ir motoru, todėl jas nuodug- 1 
nlai pažinsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo ir,silpnybes! 
▼yru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo/ invairlas ilgas 1 
paeluanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszaukite ypa- 
tlszkal, por laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Riislsz- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

nlai pažinsta.

IJLTUVIAI KREIPKTTES PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu no norite būti apskliausti atvikla in New Yorka, tai tlesog 

kreipktes pas Geo. J. Bnrtnsziti, Agentu, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorko pribuvus isz kitu miestu, 
nakvinc nes užlaikoin narna su 38 kambarais. 
ir ju bagažius ant laivu.
kreipiasi In musu virsz-minėta agon t uja su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautieczlal brangus kurie manot keliaut In Lietuva 
kvlecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžlniszkus patarimus nes mus prideriate yra tarnaut visuo- 
monej labuj. Reikalaukite laivakorcziu Ir pinigu kurso in musu artl- 

>it minusia ofiša.
' GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
’ Telefoną*: Spring 9.»37.

■ .110 .......................... .... N, ■■■ ■ ............. ..... .......................... »

' ‘ * > '» T « •

Svietas Privalo Jus Užlaikyti!
' 1 J

Ta numone buvo apskelbta daug metu adgalios. Svietas ne
privalo duoti jumis užlaikymu, BET duoda jumis proga PADAR
YTI giara gyvenimą. Koki gyvenimą turite, tai nuo jus pa
ežiu tas priklauso.

Geriausio

Overkotai 
atpiginti ant 20 to 

procento 
____o__  

Naujausios mados,
materijolo. Ranku darbo. Del 
vyru ir vaiku, už 20 procentą 
pigiaus.

"M / •■

Sunkiau padarytį pasisekimą nekuriuosia vietuose, negu kltuosc» 
vietuosia. L „ A.. ... ... „ „ „ „ „ u -
jisai tuom ir pasilieka. Tuom pat pasilieka jo sūnūs, jo anūkas ir diedu
kas. .. .......

Bet ežia Amerike, tasai klerkas pasilieka kapitalistu; mekanikas.

Prilyginant; paimkime Indijoje jeigu žmogus yra klerkas
1

r ■
I

t

’ VAIKU OVERKOTAI

$7.98 iki $13.98
už 20% pigiaus

fabrikantu; bernas locnininku ukes ir 1.1.
Niekur kitur Suvienytuose Valstijose nesiranda gersnios progos 

i . del pasisekimo, kaip czionas valstijoje Pennsylvanijos. “ f
Toji proga laukia kiekvino mitraus vyro ar moteres, ne tik sykki in

metus bet kiekviena diena meto.
CZIA VIENA PROGA!

Ar pinigai ka uždirbote VAKAR padaro daugiaus pinigo
SZIADIEN?

Ar žinote kad kožna doleri ka indedat in PENNSYLVANIA 
P0WER & LIGHT CO., Cumulative Preferred Szerus, dirba ir padaro 
jumis daugiaus pinigo kožna dienos minuta?

Aplaikote procentą per paczta syki in tris menesius.
•*v Czia proga SZIANDIEN.

Neprivalote juos praleisti.
Apmislykite apie szita, po tam prisiuskite kuponą in:

'I $ ... , ' ' . ,i

Iszkirpkite szi koponu
<1 O O O Oi O O O o r - T ■ ■X

i

i

ir prisiuskite mumis sziadien(

*w

Pennsylvania 
Power & Light Company

Investment Department t

INFORMATION COUPON 
(Without Obligation) 

Pennsylvania Power & Light Co. 
Please send ne (1) 8 page illus

trated booklet 4‘The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula-

j

8-th and Hamilton Streets
Allentown, Pa.J r

▼

/I- V

tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.

Name

Address ••• »•••••• • »••••• »••«•*•••••••« *«•« • • •**•••*« l

VYRU OVERKOTAI 

$23.50 iki $75.00 
už 20% pigiaus

GUINANS
201 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

I

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

procentą ant sudėtu piningu.
; Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos
• kada perkate namus.
t Yra tai* Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
J lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
> jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai kanka kurios virszininkai yra juso tautiecri&i Ir 
pažinstami. ' ‘ ***J^tf

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

Yra tai Banka, kurioje jau ežia te s lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vice-Pree.D. M. Graham, Pre«.

J, H. Garrahan, Attorney W.F. Ryokewica 
P. O. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisewica M. Gavula 

T. G. Hornsby

.




