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1SZ AMERIKOS

Wis. — Kada (>0 
senukas John Smith,

Negalėjo persiskirt su szuniu 
— abudu neteko gyvasties. 
Ashland, 

metinis
atėjo in vietiniu priglauda del 

priglaudimo, 
dažiuretojas pasakė jam, jog 

bet jojo szuo, 
buvo

vargszu moist i

bus priymtas, 
kuris jam 
draugu per daugeli motu 
ali būti priymtas.
Senukas labai tuom susiru- 

rytojaus 
jojo sustingusi kuna 

sugriautoje grinezeloje. 
Smitho, gulėjo ir jojo milemas 
prietelis teipgi negyvas. Smi- 
thas atome sau ir szunini gy- 
;va»ti per nusiszovima.

Gvriau mirt, ne kaip 
miltino prieteliaus atsiskirt!
Gorsetas ižgialbejo merginai 

gyvaste.
Chicago. — Kada tris bandi

tai inejo in aptieka ir pradėjo 
szaudyt, likos pataikyta per 
kulka Ludvika M. Stock. Kad 

in kuri kulka -it- 
mergina luitu 

gorsetas

vienatiniu
, ne-

1/ b

pino ir iszejo. Ant 
surasta

Szalo

nuo

ne gorsetas, 
simusze, 
kritus negyva, bet 
ižgialbejo mergina nuo smert.
Versziukas panaszus in avi.
Green Bay, M is. — Isz visu 

szaliu pavieto pradėjo su va
žiuot pas farmeri Frana Slad- 
ki, ruguti nepaprasta versziu- 
ka kuris yra panaszus in avi, 
kuris turi minksztus ir garbi
niuotus plaukus, 
avis.
Žmogaus kaulai sziauduosia.

Mullinville, Kans. - 
diena kada fanheris Albertas 
Snyder surinkinejo nuo lauko 
sziaudus, patemino vienam ku
li je kisziojanczius czebatus. Su 

» dydeliu akyvunm pradėjo cze
batus isztraukti, bet su jeis ir 

kuris buvo 
kariumeniszka 

Ant diržo 
pravarde R. Leisier.
likos palaidotas, o diržas liko
si nusiunstas in kariszka de- 
partmenta ant tirinejimo.
Pirko distilacije idant užlaiky

ti vyra namie j e.
Janesville, Ohio. — Prohibi- 

cijos ilganosiai netikėtinai už
ėjo in narna Mrs. John Butler 
ir užtiko jaja varant arielka. 
Kada moterėlė likos nusiunsta 
in suda, ajszkino, buk todėl pil
ko distilacije ir vare arielka, 
idant josios vyra užlaikyti na
mie, nes galėjo gerti kiek no- 

po visokes 
mnnszaines.

> tai 
negyva,

suvis kaip

Ana

žmogaus kaulus, 
parėdytas in 
mandiera. radosi

Layonas
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Isz Lietuviszku kaimeloISZ VISU SZALIU

garsingi septyni daktarai

DIDŽIAUSIAS PORTRETAS. ANT SVIETO.
0 _

Paveikslas parodo milžinė zka paveikslu prezidento Wil-
kuris likos nesunei

5; K 
I
g 
ii

r&i;

šono, Kuris likos nesenei rodi mas prieszais 
sknrbeziu Wasbingtone. Kaip didelis tasai paveikslas yra,

amorikoniszka
ga

lema matyli ant žmonių žiurii ežiu ant tojo paveikslo.

Apdeginti per spiritą.
Wilkes-Barre, Pa. 

dama arti pecziaus 
dama spiritą,

— Stove- 
ir maiszy- 

kuris užsidegė, 
30 metu amžiaus Ona Svallie- 
ne, likos baisui apdeginta, kai
po ir josios vyras ir burdingie- 
ris Hobis, kada stengėsi užge
sinti liepsnų ant moteries. I)a 
neisztiryneta, ka motore daro 
su spiritu.

Skundže ant $210,000 už pas
kolintus 5 dolerius 148 metu 

adgal.
Syracuse, N 

Morgan,
tomis dienomis skun'da 
szais vaisi i Xew Hampshire 

kurie jam 
vals-

Y. — W. F. 
mekanikas, inneszo 

prio-
valst i 

ant 210,000 doleriu, 
priguli už paskolinimą 
ežiui penkis dolerius 1774 mete 

Tuosius
paskolino 

pradiedukas , 
u z

kuris

o 
sugrąžinimą 

užaugo

valdžiai 
dabar 

su 
ant 

])US-

Isz Lietuvos
*— ----

Kapcziamiestis. Vietos žmo
nes turi dideliu nuostoliu del 
lenku insivoržimo. Lenkai be
eidami in Druskininkus la
biausiai apardė vietos mokyk- 
,n’ 
drasko langus ir kitus baldus.

in

nes sudegino suolus, isz--

'Dusznyczia. Seinų 
szita. kai ma 
gioninkai, norėdami pasiplesz- 
ti. .Jau buvo beima isz ūkinin
ku gyvulius ir javus, tacziau

aps. In 
buvo atvvke le-

k u gyvulius
musu szauliai ome in juos szau
dyt i ir tokiu bildu prispyrė 
legioninkus jnetns viską 
trauktis atgal.

ir tokiu bndu 
jnetns

Musu belaisviai, kinio buvo 
jau sugri-Želigovskio suimti, 

žo; pasirodo, kad lenkai musu 
, lie

jimus' .valgyti ir lai-
belaisvius labai kankino, 
duodami
kvdami szaltuose namuose. Be 
to, lenkai nuvilkdavo nuo mu
su belaisviu drabužius.

Simus užsmaugė abrusu savo 
motina.

Langfure, kup- 
Enrikis Lango 

na-

SHENANDOAH, PA.

Ilauži kas. — 
ežiaus mokiny 
90 a to jas

sueme

metu amžiaus,
Įinon, užstmpigu savo semi mo- 

abrusn ant 
Driežas- 

iižsmaugimo motinos buvo 
pinigu ant 

as tame lai
ku' rjidosi Berliiio su reikalais.

tina, liaiidodanias
JpapiIdimo žndinslos.
;iis
jla, jog j
I -

jum nedavė 
igirtavimo. Jojo, tev

20 pasažieriu žuvo su laivu.
Madryl, Iszpanije. Pa- 

ikrasztije Iszpąnijos, prie Villa- 
Igarcia, snsiniiisze ant uolos dy- 
Įdelis pasažierinis laivas Santa 
Isabel, ant kurib 20 pasažieriu 
irado mirti. Badai keli žeuklivi 
(Amerikoniszki biznieriai žuvo 
drauge su kitais pasa.žieriais.

I
Iszpanijo.

1J

I

— Palicijantai Oliver, Bo
bbin ir Tanikeviczius
tris baezkas guzutes, kuria at
gabeno isz Hazeltono. llainyhe 
uždare po aresztu
troko nugabeno in Pottsville 
ant tirinejimo.

o dreiveri

J: lU

arba 148 metu adgal.
piningus
jojo
skundže
.procentu
210,000 iii laika konia 
antro szimto metu.

Morganas ant davado turi
abliga kuris likos ižduotas už Latviu belaisviu padėtis Rusi- 
paskola.

Indianapolis, 
apskaitima 
raszezio “

tai Suv. Valsti-

800,000 anglekasiu Suv. Vals- 
tijosia.
Ii id. — Pagal 

redaktoriaus laik
inu ted Mine Wor

kers .Journal” 
josią randasi 800,000 darbinin
ku prie iszkasimo anglių, 
tojo skaitliaus yra 553,295 są
nariu unijos kurie yra užsimo
ku ja sav’o duokles už Decembe- 
rio menesi. Daugiau kaip 50, 
000 sąnariu yra paliuosnoti 
nuo mokėjimo mėnesinės.

i Moterėles, szalinkites nuo savo 
vyru kiszeniu.

Washington, Pa. — “Ar vė
linsi motore turi tiesa peržiū
rėt savo vyro kiszcnius? 

Į Ne turi tiesos! — rJ 
pronde džiure teisme prieszais 
Mrs. Sara Morrison, 
vyras skundže jaja ant persis
kyrimo už pei*kratinio 
kisZeniu ir atpleszima 
tos, 
mylemos.

| Džiure tame teisino nuspren- 
? kuri atplesze 

vyro gromata aplaikyta nuo 
.Girardville, Pa. — Prie Bust kokios y pa tos, yra kalta ir ga

li būti apsudinta in kalėjimą 
už pražengima pacztiuiii tiesu. 
Mrs. Morrison leis teismą to
linus ir stengsis svietui daves- 
ti, jog puti turi tiesa peržiū
rėti sayo vyro kiszenius ir at- 

Ipleszti nužiūrėtą. gromata.

rojo o nesi vai k i ot
urvas jeszkoti
Mrs. Butler turėjo pasirūpint 
kaucija ant $1,000 lyg teismui.
Zakristijonas pasikorė bažny- 

czioje.
N. J. — Kada

menesi.
sąnariu yra

•'r

Bridgefield, 
kunigas Westas inejo in baž- 
nyczia isz ryto laikyti pamal
das, net atszoko adbulos, kada 
paregėjo zokristijoi kabanti 
pasikoreli. Paszaukos palici- 
janta, abudu apžiurėjo pasiko
reli, kuriame pažino zakristi
jonu Shenna na Foote, 62 metu 
seneli, kuris per daugeli metu 
pildė dinsta toje bažnvezioje. 
Priežastis savžudinstos badai 
buvo dydolis nuliūdimas už jo
jo paezia kuri» mirė kėlės sau- 
vaites adgal.
Nelaime prie kasikiu — 6 ang-1^ jog motore,

lekasei sužeisti.

kasikiu, nusirito nuo sztangu 
karu kas, kuriamo važiavo in 
darba keliolika
Terp sužeistųjų randasi Jonas 
Szrako, 
tanas Vaszys,; Juozas Urboą 
[T. Brennan ir T. Devaaney.

anglekasiu.

Franas Maksimi, An-
f

vvrai, 
maskolių.

Visa szeiniynYi nužudyta.
Klaipeda. — No toli Slotpo, 

pas ūkininką Walffa atėjo keli 
vedami- per koki tai 

Pirmiause nužudė
ūkininką, po tam jojo paežiu 
o sunu sužeidė bįiisoi su poileis. 
Norėdami užslėpti savo darba, 
apklojo lavonus patalais, ap- 

uždegdami
Doszimts metu šunelis, 

teipgi subadytas peileis iszbe- 
go laukan jeszkoti pagialbos, 

snbdgo, užgseino 
idnido nnžudvtus

laiste karas i mi ir 
narna.

kaimynai
liepsna ir
gerai jau apdegusius.

Mėsininkas papjovė mėsi
ninką.

- Kostoke nužudo 
Koeningas^ atke-

y v uti u po 
apiple-

gurbą
in dvdeli 

ant tilto ir in-

Sz it i e
Uzeko-Slavakijos I yksle 
gonbutos ir mokysis naujapsiu

pribuvo

joj.
Rusu valdžia buvo pasižade-. 

jusi pristatyti ’latviu belais
vius in Latvija dar lapkriezio 
menesyje, tacziau ligi szios 
dienos savo prižado neiszpilde. 

tremtiniai
Maskvoje,

tacziau

Belaisviai ir tremtiniai esą 
sugrupuoti Maskvoje, kur 
jiems terika ir badas ir vargas 
kosti.

grižti in Lietuva

Kiek dar yra pasilikusiu 
lietuviu Rusijoj?

Kadangi dabar lietiiviai re
gi s t mojas i Rusijoj, norėdami 

, tad kai ku-
•ie statistikai numato, jog su
pančius isz visu vietų sumas 

didelis skai- 
3 milijonai. 

Mat be geru žmonių yra daug 
Peip nūs- spekuliantu kurie nori pabeg-

O* 
r— -------

iszeisiais labai 
ežius būtent ~

kuriuos

kuria* aplaiko nuo

jojo 
groma- 

savo

— Lietiivi.szkus Jaunumie- 
nes Kliubas iszkele puiku po
kyliu kuris atsibus 24 .Januario 
ant Malierio sales.

Jeigu kam 
nubodo, tegul atsilanko ant to 

j pokyliaus o užmirsz visus svie-
j I 
f I 
į

$5,50.

ti szkus rupesezius. 
mai jau iszsiusti.

ana diena isz 
litlesnes liapvažiavimo Suv. Va 1st.

med i kaliszku iszra< I i m u.
<

In žangu 4 
gyvastis*

tf Jt; 
r*
A

f

E

.f

32 anglekasiai žuvo deganezio- 
sia kasiklosia.

Jaen, Iszpanije. — Kasiklo
sia Loearolina kylo ugnis nuo 
eksplozijos- gazo, kurioje žuvo 
32 anglekasei o daugelis likos 
apdegintais. Jau keliolika la
vonu ižgauta isz kasikiu, 
bar anglekasiai sustraikavo ir 
reikalauju, 
kasikiu gėriau

DELEI LIETUVOS PILIE
TYBES ATNAUJINIMO.

ižo, kurioje

Da-

idant locnininkai 
apsaugotu ka

sikius nuo panasziu nelaimiu.

Turkai užklupo ant Francuzu.
Tur- 

Francuzu
Konstantinopolius. — 

kai užklupo 
geisdami atmuszti Aintoba ku- 

paeine laike ka- 
Keliolika 

ant abieju szaliu.

ri Prancūzai 
ros. kareiviu žuvo

Daugelis kareiviu suakmenijo. 
dalys 

(su-

Berlinas. 
mėsininkas 
liavusi saviF pažinstama JJnd- 
neri, kuris teipgi buvo mėsi
ninku ir kupezius
tam savo pažinstama 
sze nuo pinigu ir brangenybiu 
kokias su savim turėjo. Po 
tam nupjovė lavono kojas ir 
rankas, ir inkimszo 

, nunosze
mete in lipia, po tam iszkelia-l 
vo in Luboki. Palicije aplaikus 
žinia, buk Lindneris nesugry- 
žo namon, pradėjo jojo jeszko
ti. Žadintojas likos aresztavo
tas ant geležinkelio stoties. 
Isz-pradžios jis užsigynė buk 
savo dranga nužudęs, bet kada ] 
palicije ant jojo rado nužudy
to ziegoreli ir kitus 'daigius, 
prisipažino buk dranga nužu
dė, manydamas, buk prie jojo 
suras daug pinigu, 
dienas iszgavo ir 
upes su lavonu.
iŽmogedžiai suvalgė 3 ameriko-

Paryžius. — Dvdosne 
ame r i k on iszk u ka re i v- i u 
virzsum 12,000) kuriuos ame- 

valdže ketino nar- 
^benti in Amqrika ant palai- 

yra su a k men i ja
Žeme, ku-

rikoniszka
g’-..
(lojimo
puošia
riuoje t i oje i kareiviai buvo pa
laidoti, susideda isz daug kal
kių per ka kūnai suakmenijo.

J ka-
Francijoi.

Lietuvos Atstovybe Ameri
koje buvo paskelbusi sulig 
Valdžios insakymo (18-V-1920 
N-1660) jog visi Lietuvos pi- 
liecziai, kurie yra seniau atvy
kę Amerikon privalo atnau
jinti savo ])ilietybe tam tikru 
apreiszkimn 
džiai. Dūlei 
mo Lietuvos Atstovybe 
vusi nuo. Amerikos lietuviu ke
letą laiszku, kuriuose buvo nu
siskundžiama, 
Lietuvos piliecziu 
nai atvykusiu Amerikon, kurie 
per ivsa laika nėra sutraukė 
rysziu su Lietuva ir per visa 
laika prisidedami prie invai- 
riu Amerikos Lietuviu organi
zacijų, yra aukavo i n va iriems 
tėvynės reikalams. Todėl rei
kalauti nuo tokiu žmonių, kad 
jie dar panaujintu savo pilie
tybe, butu kai į) ir i žeidimu ju 
paežiu.

Lietuvos Atstovybe savo pa- 
retszkjme isz rugsėjo 11 die
nos, 1920 m., yra Valdžiai nu
rodžiusi, 
šia nereikalauti

Val-Lietuvos 
szio padavadyji- 

yra ga-

jog yra daug
kad ir se-

ti isz Rusijos ir kurie iszgud- 
rejo inrodydami savo pilietybe 
esant’kilusia isz Lietuvos. 'Tik
rai gudriu 
laikais.

yra žmonių sziais

ATSAKYMAI.

K. B. Shenandoah. — Szka- 
da kad tamista praleidi nerei
kalinga laika ant raszimo, jai- 
gu po daneszimu nepasiraszai. 
Jau laikas susiprasti, 
dyste daneszimu jokiu nepri- 
ynla jaigu nesiranda pavardes
danesziko ir adreso, 
nuėjo in gurbą.

;jog re-

Žinute

niszkus kareivius, daug 
moterių ir vaiku.

Haiti. — Cziona.itinei žmog- 
edžiai suvalgo tris ameriko- 
niszkus kareivius, daugeli mo
terių,

Vokiecziai nori adgal savo 
kaizeri.

Berlinas. — Badai dydesno 
dalis gyventoju Vokietijos 
geidže idant buvnsis kaizeris 
Vilhelmas vela apimtu karu

li! kėlės įlystu Vokietijoj. Gyv^ntojaus 
gurbu isz nubodo tebyro dcmokratiszka 

yaldže, kuri nieko 
dare del žmoni u tik ergelius 
ir vargu. Vokiecziai daugiau
sia tiki iii karalių ir dabar 
stengusi pasodyii ant sėsto yo- 
la savo Vilhehnuka. 
pasiseks!

gyventoju

gero nepa-

— Gai ir

merginu ir vaiku ir tai 
gyvus. Apie tai dažinojo ne 
senei valdžo Suvienituju Vals
tijų ir dabar daro sliectya.

Ant' salos Haiti vieszpatau- 
je naujas tikėjimas terp leng- 
vatiku murinu, ? ’
maŠ reikalui!je gyvos baltos I vimo Vokietijos, tai lyg sziapi 
aukos laike pamaldų. Caddeus laikui vokiecziai atydave alli- 
Bellegarde, kunigas (uju pa- jentams 7(1,000 armotu, 1 (i,'(,000

Marszalko Focho raportas.

kuriu tikeji- 
gyvos

kuris paliepė niūri-s i uteli u,1
nams suvalgyti kareivius, jau 
likos arosztavotas.

Kaitoje randasi keli pulkai

Pagal raparta marszalkos 
Focho, kas kiszasi nusiginkla-

jog butu tinkamiau- 
panaujinimo 

pilietybes nuo tokiu Lietuvos 
piliecziu. Ant szio pareiszkimo 
yra gautas isz Užsienio Rei
kalu Ministerijos

uitas isz
paaiszkini- 

iiias, kuri suteikusi yra Teisin
gumo Ministerija, jog “nei 
laikinuoju instatymu apie Lie
tuvos pilietybe (Laik. Vyr. Ži

li i ta i s rusisz- 
, kurie

Ministerija

will

įfl

1Eikite in Kaziuno aptie- 
receptais. Aptiekoris 

Kazunas jums duos visame par 
tarirna kaip apsisaugot nuo vi
sokiu ligų ir galite pray įgyt sa
vo gyvenimą.

— Ketvergo vakaru likos 
surastas ant ui vežios 
Demanskas
peilio kuri uždavė Klemas Kis- . 

Vėliaus palicije

ka su

.,'1

I

Stasys
su žaiduliu nuo

važiuoti
Darnaus-

kereviezius.
jin aresztavojo pasislėpusi ant 
stogo. Laike kratos rado ant* 
jojo praszparta ir 1700 dolerift 
nes buvo pasirengęs 
in tovvne. Badai
kis sutikės Klema ant ui vežios 
paliepė jam atiduoti skola ir 
kiFto janr ypli * fn^Riftcmas J 
jin ant žemes, tada atsikėlė ir 
dure Stasiui su peiliu- Sužeis
tasis randasi ligonbuteje ir pa- -, k

nios N-2-3), nei 
kais instatymais, kurie turi 
galios Lietuvoje, Lietuvos pi
lietis nenustoja pilietybes, ne
žiūrint'to, kiek laiko jis gyve
no užsieniuose, 
kitos valstybes piliecziu, todėl 
neprivalo reikalauti isz tokiu 
senai gyvonaneziu užsieniuo
se Lietuvos piliecziu tam tikru 
pareiszkimu apie 
panau jinima. ’ ’

Toksai nurodymas visai vie-

maszininiu karabinu, 16.000 
areoplanu ir 25,000 areoplani-

Vokiecziai mel-niu motoru.
amorįkoniszku kareiviu kurio idant galėtu pasilikti 841
ton' /daro paredka terp tuja
laukiniu kurie tankoi insiuuta 
laiko juju pamaldų ir stengėsi 
pavogti vkdk i bal ta gy ven to j u 
už auka. Tūlas pulkauninkas 
pats savo akimi mate, kaip tie- 
Ijei pasiutėlei suvalgė keturis

fortociniu armotu, bot Alijėn- 
tai ant to nesutinka tiktai pa-

■*ll<

f

I

' i’

sveiks.
I

jei netampa

pilietybes

būrelis ir vi-

Alden, Pa, — Darbai ežio- , 
nais eina gerari, o kas netingiu. . 
tas uždirba gerai.

— Lietuviu ezion randasi 
gana dydelis
si g/vena sutikime.

— Juozas Szvitojus 
sunkei sužeistas kasiklosia ir 
pergulėjo dvi sanvaites Nanti- 
koko ligonbutje. Dabar gydosi 
namie. ..4

likos

Minersville, Pa. — Adolpas 
Staneviczius, 17 metu amžiaus, 
likos užmusztafrPhoenix Park 
kasiklosia, per suspaudimą 
galvos terp dvieju karuku. Ve
lionis paliko motina (lydeliam 
nuliudimia.

per
/

4

Kenosha, Wis. — Vietos lieį

• ■ ■ " ' * m
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nok nepalicęzia tu Lietuvos 
piliecziu, kurie Amerikoje tur 
išzšiomo popieras: i 
ežiai, kaip buvo skelbiama, 
privalo padavinęti tanV tikrus 
paroiszkimus jeigu jie nor 
gauti isz Lietuvos Atstovybes 
pasus keliauti Lietuvon.
Lietuvos Informacijų Biuras.

tuviu parapijos nariai laba! 
sujudo nedorumu savo klebono 1 
kun. Balinskio,
Gruodžio 26 diena jis be jokios 
matomos priežasties uždaros 
bažnytines svetaines duris ren
giamoms Dr. J. Szliupo pra
kalboms.

Buvo taip. Prakalbu rungė
jai buvo pasisamdė Shlitz sve
taine, bet pasirodė, kad svetai
nes savininkas kiek pirmiau 
svetaine buvo pasamdęs 
tiems. Atsipraszes rengėju ji
sai pasiūlė Jiems mažaja sve
tainėje. Matydami, kad tokia 
svetaine jiems permaža, rengė
jai kreipėsi in parapijos komi-

pasielgimn.

ki-

szio pilie- teta, ir gavo bažnytine avėtai- *
ne. Bet atėjus laikui pradėti 
prakalbas in svetaine inbegp 
pats kun. Balinskis ir... susi
rinkusieji turėjo iszsiskirstyti. 
Trumpai sakant tapo iszvary-

9

pats kun. Balinskis ir

ti. — “N.

i *

Ar žinote, jog keturi žino- 
liepe pasilaikyt 26 anuotas (gyszki plaukai gali 

viena švara sunkumo.
iszlaikyt 

Todėl

Gerai pasakė.
... * V
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Mažas vaikas: - Del ko to
ne ižduoda jokio

I
IKaraliaucziūje, 36 Pilavo ir 32

Suvinomundo. — Dabar mile- paprasta galva plauku galėtu 
mi pludrikai iszrodys kaip ta- iszlaikyti sunkuma 200 žmonių 

su iszmusz- — Bet nekurjos galvos ne turi 
sulaužyta tiek pajiegu, 

švara sveiko nroto.

sai baisus levas 
ir

— " — ———I v

gyviis kudykius, Jiet tame no- toms dantimis i 
hiodocya! - ♦galėjo paeiprieszint. I Uodega!

idant iszlaikyt

sios žuvęs
balso?

Tėvas: - Kokis
*** 

tu kvailas, 
mano vaikeli!. Nu-gi 
panardisiu tai 
dnnf i. linlen

asz iaV^ 
ar galėsi iž-
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KAS GIRDĖT
Pagal ra part u s 

isz
prisiunstus 

visu flaliu Suvienytųjų Val
stijų. tai he darbo randasi 32,- 
325,(MM) žmonių. Yra tai 

skaitlis bedarbiu ko
k(M)O žmonių, 

blausias 
kis buvo 1 !M)7 mete.

di-

Visokiu darbininku prie sta- 
randasi 

automobiliu 250.1 MM);
drapanų 

1.000; maisto 
21M 1,1 >00;

tiino namu be darbo
30O.(M)O:
audinycziu 225.000;
15O,IM)O: laivu 12
JOO.OtM) geležinkeliu
plieno ir geležies 150.000; pasi- 

75,000;
statinio 50,000;I 

gurno .50.1X10: ezeveryku 50.000 j 
.... a .. Annuli,

darbininku neturineziu

linksminimo
50,(M)0; laivu

spaustu vesią

kasikiu

50,IMK I; kitokiu 
uždė

9

DIDELE UGNIS IRLANDIJOI, MII

i

MWOMilll III - r r|. ||rr _

ESTE CORK-

SAULE
I

Sztfti didele ugnis << oi ke, hlandijoi. F I 1 lai i mies-
negalejo

ezm
,<,g<‘.Įo laja ugnia, kurios

laja < 
iignagesiai

kuri kilo ant Pat riek ul\ 
TuksiaiK'zri žmonių

mXI———<1——hhiMi—dilini.. . ,ii,ii — . ............ » |m^i>mmUi«immmmmm—

Icyme. Jiems gali but mokama 
nuo 800 iki 1300 auks. men.

Taip pat reikalinga paszto- 
tolegrafo valdininkai gerai ži-telegrafo valdininkai
nia. paszto operacijai ir darba 
ant aparatu “Morze,” ir

(Juzo). Jiems
gali būti skiriama algos nuo
700 iki 1300 auką. men.

Sn v i valdybių,: Darbo ir So-

< (

T

aparatu
Houghes’a

eiales Apsaugos Departmental 
reikalinga 20 apskrities 

technikai ir (» inžinioriui, isz 
kuriu puse vietii gafotu užimti 

Amerikos Lie* 
mėnesinis

vra

grižtant i(?ji isz 
tuviai, 
1400-1600 auksina.

put*

Departmental
r

1921 Kalendorius 1921
Iszleido Auszros. Spaudos Bendrove

Jame telpa

J'

Tai vienintelis kalendorids 1921 metams.
geriausi rasztai. .J in suredogavo visiems gerai žinomas |'( 
Dr. A. J. Karalius.
\ekslu. Puslapiu turi 128.
I ž viena egz. galima prisiųsti ir slempomis.
(

oriausi rasztai.

mimo 50,000. j to padegt* pasikeleliai.
Darbai ket ina pasigerint po į ___________

(truputi, bet locnininkai dirbtu 
vili mažina darbininkams 
kesezius, vieni mano daugiau 
mimuszti kiti mažiau, o knipi 
girdėt, tai ketina da daugiam 
mimuszti mokesezius. I .... 
įlinkai ant to nesutik,*, ir kovos 
prieszais sumažinimą algų. 
Prick tam darbdavei visur į 
frteiigesi >unaikinti 
]<iszka> unijes ir 
vadinama 
visokį darbininkai

.Isz to gali kvlti )|arbininkiszkiik,n,° ('l'* l,kos

■ vela 
k urie

X e-
Iienos j 
/a:| 

BoKzevi kai
I >al vi- 

Lieluva. Kur 
sutverti sovintine vaid/.o.

I Badai ant Estonijos ir I atvi- 
kotina užklupti pirmu'me,

r< 
latviuko 1‘runto

į užgesinti.

mo-

mažiau.

aliniu dasiprast kiek 
‘iszke milijonas, jaigu paini-' 

laika, 
adga I

Kaip
II1____ __ „___  7 M

| busime apie praėjusi
• Jeigu mes paymsime 

Darbi ! milijoną .dienu nuo 1920 meto.

NAUJAS SZTAMAS ARMOTOS ANT RATU.

X ’*

ii ar iii

sumažinimu
darbdavei visur |° 

darbiniu- j,ni,h 
investi teipp)U'u 

“op<*n shop” kur ,c’ 
gali dirb 

priguli in unije?

[tai sugryžtumem a<lgal in laja 
'laika da priesz atradimu Rymo 

milijonas valandų sugražintu 
adgul in laikus kada atsi- 
garsinga Trafalgerio ka-

ar ne.
Ant bolszevikiszko su si n ii-

nesupratimai, 
praliejimas 
bininkiszko kraujo.

į,, i ta. pradėt i kare prieszais vi>us 
nereikalingo | l»i K i kinius sklypelilns ir

II
iusta• l'nnl 1 ’’’ V’SI ln,d'’‘ t

kentejinia i

Del invairumo turi 15 puikiu pn- 
Preke vieno egz. tik 50 centu. 

Kiekvienas 
larbinįnkns nusipirkęs loki kalendorių, bus pilnai užga
nėdintas. I 

gauti szitomis iszlvgt>mis:
9 už $4.00.
RrfMĮikites Iniszkais žeminus pužymėtu adresu. Pinigus 
ar Moiiev Orderius siuskite ant adreso:

AUSZRA
1443 N. PAULINA ST.

gali
Kuriu nori imti daugiaus negu viena antsyk, 

3 už $1.00,
Ir (iu kurie norite imti ant syk <la (langiau,

(i už $2*00,

»

atlyginimas 
Taipogi 

reikalingas ir medicinos 
sonatas.

Žemes liki o
yra. reikalingi agronomai, pa
baigė vidurines ir auksztesuos 
mokyklas. Alga meuesįui nuo 
900 iki 1200 auĮcsinu.

Tokios tat žinios delei nžiu>- 
darbio kvalifikuotiems darbi-* 
ninkama. Jeigu atsirastu no- 
rineziu apimti panaszias vie
tas, Lietuvos
teiks reikalaujamu infhrmaci- 
ju. —J. Vileszis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

CHICAGO, ILL.

Ii
f

Pramones BankasLietuvos Prekyb
’’11 .' ' ;’ z '

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

? . SZIAULIUOS
l u RASEINIUOS

: LIEPOJUJ
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

iszmoka pinigus, pasiustus per savo
Kol žemas auksino kursas, 

Ten gausi
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Atstovybe su-

duota spaudon

1

r

1 kuogreii^iansia
; AGENTŪRA NEWARKE.
t dek [linigns L. P. P. Bankan.

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui priima ir informacijas apie
> susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
> M. NARJAUSKAS, 747 Broad Str Newark, N. J.

Vai- 
Ižios Delegacijos Gruodžio 20d 

Varszavoje
B :<y pasiūlytasj balt i kinius

užimti tuosius kras/.tus 
liko> ai imt i nuo Rosijos.

Io>ios < 
tin! kurioje bolszevikai prado 

užklupimus.

Praeita meta likos iszsius 
in Europa 112.37(> pasažieriniu i 

ne kaipp°
Angliji* 1S,-i’nano užymti Estomja, 

10,848; Kanada p* 
69. Afrika 5.520; Kuba ^11**

5,286; Zelanddije 5,099; Brazi-1. 
Szvodijc 4.887; 
39; l rngua 3

Norvegija 3,000;
Jndije 3,439.

automobiliu, daugiau 
kada iszsiunsta: 
154: Indija
7.369. Afrika 5,520;

Ii ja 4.96^: •> ♦>,gentina

I

Ar-I.l'1' 
S(;; l rngua

1 lolandijos i

ir Lenkija ir

’ Rygojf* sukels ‘voliucije. Ant
bolszevikai Į 

ijau sukuopino 65.000 gero vai 
! sko.

Paryžius aplaike 
is g

&

ISZ LIETUVIU SU LEN
KAIS S ANTIKIŲ. . ?

Gruodžio 31 diena buvo pa
su tartie^ pro

jektas, kursai Lietuviu 
i 
buvo 
Lenku Valdžiai.

Sausio 3 diena nuo B. Balu- 
ezio isz Kauno tapo prisiųstas 
dama dar vienas tos sutarties 
punktas delei kalbos vartojimo 

dalyje kaip

Pinigus priima ir

Rytinėj Lietuvos 
vietos savivaldybių instaigose 
kanu* gyventoju 
maisztina.

Vietos savivaldybes instai 
įose o teippat ir

kalbu vra

l *
‘Slaptybe Antgrabio” fe’- ,?^iTDF=,2?l

gose o teippat ir visose Val
džiusi* i n Stulgose tose 
kanu* vra nevienodo 
kalba, daugumos

11 Wl ing1 
iszradimais

vietose, 
gyvi* n toj u 
gyventoju 

kalba k ui’ lygiais teises su val
stybes kalba, Lenkui atsinesza 
negatyviai kaip prie szio punk
to taip ir pri<* visos sutarties. 
Pilni litelis nuoraszas butu pri
siųstas artymiausiu kurjergu 

(Pasiraszo) Balutis.
Lietuvos laikraszcziu žinio

mis, szioj delegacijoj dalyvavo 
St e i g i a i no j o Se i m o 
mini akas d-ras Jonas Staugai
tis (o ne Kunti Staugaitis, kaip 

St e i g. Sei- 
Jurgutis ir 

ir Auksztuju 
igrnas

o n — e " —* ■— *>■

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai juoklnosi Varszavoje, studijavo begljo 
82 metus invairias ligas vyru ir motoru, todėl jas nuodug- , 
ntai pažinsta. Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nieiejlmus, ligas tinimo, Invairias Ilgas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo, Atslsiauklte ypa- 

1 tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba Rusisz- 
kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

Nedeliomis Iki 2 vai. popiet
t Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
I— — I— II— —I I 1 111 «» <■! . — mi —MBbmS——MM—*—r-—Ik—M—M—M—■—MO——.

—į —i I-W— ■—> .1

VYRU 
LIGOS

Amerikas neapsilctdže svirnui su 
o nauju armota

;iabcs ir kalnus. Dabar <(aro baudimus 
įsu tuja armota Hobokim'*, N. J.
I

1o nesutiksi 
jog iri 

Rumunije l»u> intraukta in ta-Į 
zok i.

Jeigu maži sklvpelei 
neapsimalszys tai iszkils

T •
Francijoi, Įeį|)a ’|'|()(.|<į 

----
žine buk ■ 

Cedže užimti B 
rmvo.|Ugiausiuja.11..l|)ijp. |„.t ant

(ginklu. Paveikslas parod 
1 pereit i per visokįi

‘S o

naujeis
ant ratu kuri gali

Miestas Paryžius, 
vra vienas is» ' 
niies 
Penkesdoszimtis 
žmonių likos 
automobilius 
eita mota isz kuriu

Isz tojo skait-1i|H. kart* da did<»sne ir bai-l a ■ e I
i buvo
j praszydami

Nuo 1873 meto Japonije pra- [ n i u, ar t ikrai jie guns a t at iu ka- 
dejo iždirbinet ziegorius. Szi 
di<*n paežiam Xagove 
19 fabriku.
Japonijos iszsiunsta
64.5 žiogeliu.

iestu ant svieto 4el praeigiu.| Rull,u„įj,.. |;lls iSzro<|<>, j
tukstaneziu 

sužeistais per 
ir vežimus pru- 

konia <lu
Fzimtai įnirę.
liaus buvo didesne dalis mote-j 
riu. vaiku ir senuku.

valdžia intaise 
maszinas del 

markiu.

markiu ant die

t

V,J LIETUVOS
AMERIKOJE PRANESZI-

nos.
Kitados rei- 

keturiu

ji kruvina
gu maži

1 sesuo m* kaip praėjusi.

Suv. Valst. 
akyvas naujas 
spaudimo pacztiniu 
Viena isz tuju inaszinu atspau
do, uždeda klijus, iszdžiovina, 
daro skylutes ir rokuoja ketu
ris milijonus

Prie maszinos stovi tik
dn darbininkai.
kejo aut atspamlimo 
milijonu markiu, 4() darbinim 
kn ir tiek drukilojamu maszi- 
nn kožna diena.

maszinos gal isz- 
darbininkus

Nenžilgio 
stums visiszkai 
nuo visokiu darbu.

Iszkasimns aukso ir kitu mi- 
jnėrolu Alaskoje prasidėjo 1880 
mete, per kuri tai laika iszkas- 
ta už 418 milijonu doleriu ver
ties aukso, sidabro, vario, ble- 
kes, anglių, platino ir t. t.

Wallis, 
riu* ateivvstes,

Fredr i kas

jimo ateivystes iu
per

kam i su
sako buk vie

natinis būdas ant suregnlavo- 
Amerika 

yra, idant visus ateiviu?
žiūrėti tosia sklypuosią isz ku- 

iszplaukti. Tokiu 
budu daug palengvytu darba 
ir prižiūrėjimą, ateiviu 
rike, o negeistinus ateivius ga
lėtu sulaikyti ant savo kraszto. 
užezedytu daug kusztu ir verk
smo tiems, kurie

pili ketina

Ame-

pribuna in 
czionais ir vela buna iszsiuns- 
tai sugryžtumem migai in taji 

tik bus in-užmanimas, jeigu 
vvkdintas.

Ve liausi telegramai
Rza, buk Lenkai goidže susi

nu Lietuveis.
Lietuvius

prane

lakyti gerumu
paragino 

pribūtu ant rodos in
Lenkai 
idant 
Varszava apsvarstyti padėji
mą Vilniaus, ne kaip

<r

_„2 _ " > Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes
vyru, spuogus, nfeiejimus, ligas tinimo, Invalidas Ilgas

tiszkal, per lalszkus aaz negydau. Dr. Kolor kalba Rusiai-lJ.

ATSTOVYBES ikriezio 25 dienos, 
kuriame ,........

‘Lietuvos Valdžia vra nu- 
i nedarvti kokiu 

nors formaliu pakvietimu ats
kiriems aszmonims.” “Xrors 
ežia darbo,” 
nu*, yra begale ,

4927 
jog ‘

1920 m., X- 
praneszama

s;
5 1

reiiai Delei suteikimo darbo grižtan- sistaeziusi
\ via tiems Lietuvon.

Daugelis Am(*rikos- Lietuviu 
atsukreiiie prie r- 

suteikti jiems
manės, j

1 ži-l

P

i ....
i-1

ra n< laši ; ži‘ isz Amerikos
Praeita meta i<z

jmo darbo ir užsiėmimo, sugri- 
Lietuvon. Kai- 
prasze nurody- 

gali užimti ir
kuru* \ ra net

net 2S5,-lti, kokia
I kokia alga 
mu man

vieta 
gauti. Sziuo klausi- 
teko keletas kartu 

raszvti ir laiszku isz birželio 7Valdžiom
nesije Septemberio 30, 
da 447.991,526 galonu<spiriti- 
nio gorimo kaip tai: 44,5(10,(143 [ 
arielkos 405,556 rūmo; 906,462[ku 
džines; 239.5 gero vyno; 876,-lkiems darbininkams alga, o be 
908 spirito; 559,58.5 koloniszko 
spirito; 739,977 brandos- 
47,991.520 galonu.

Kas gali sakyti kad Ani(*ri- 
kas “

magazinuosia me- 
radosi dienos praszyti, idant invai- 

rios valdžios instaigos suteik
tu žinių, kokiu joms darbinin- 

reikia ir kokia gali but i to-
2395 gero

drai”.

to ir pasiūlyta keletas specia- 
Visollistu inžinierių daktaru ir 1.1.

Ant szio paklausimo gautas 
Užsienio Reikalu Mi- 

atsakvmas
vra isz
nistorijos isz lap-

’ > i L

sakoma praneszi- 
ir kiekvienas 

norintis darba dji-bti ii' tinkuo
ji ezionykste saly- 

visados darba gali gau
ti, toeziaus tiesioginiu pakvie
timu \Taldžia daryti negali to
dėl, kad toks pakvietimas gali 
Imti 
<*sant,

tis dirbti 
gomis,

paskaitytas - <> reikalui 
ir naudojamas, kaipo 

užkontrak tavimas 
vardu.
nesupratimams- 
kus atvvkusiam

O

Valdžios
Invykus kokiems nors 

arba nepaty- 
Liotuvon as

meniui, Valdžia gali but ver- 
cziama 
ma, 
atsirasti ir
sugojumu.

Todėl bendro 
kad Lietuvoje 
karnų darbuotoju

atsakyti už pakvieti- 
kaip už kontraktu.

kitu nesupratimu,
1*

Gali

vice-pir-

buvo praneszta 1. 
mo nariai V ladas 
Stasys Digrys i * t _Y «
Kursu vadovas Zi 
tis.

Visu tu sąlygų iszdestvmas 
yra svarbiu dalyku, nes Lenki
jos vadovai yra skelbe ir szia- 

nesa- 
yaldžios 

sako-

Žemai-

hmmm. s

PASILSIO STOTIS ARMENIJOL
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Arti Aintobo, Armėnijoj’,'palietije randasiturėti 
plebiscitą pagal nusprendimą 
grietinės ligos. *

, t

if

pareiszkimo, 
trūksta atatin- 

ir kad su
grįžimas didžiausio skaitliaus, 
sveiku valstybiniu gaivalu,yra 

privalėtu už-

dien tebeskelbia visokiu 
moniu apie Lietuvos

Taip, buvo 
ma, jog bus uždrausta vartoti 
lenku kalba, kad visi susieki
mai turės būti atliekami tiktai 
lietuviu kalba ii' M. Lenkai iki 
sziol nenor sutikti, bet ateis 
laikas — turės .nusileisti.

intencijas.

Lietuvos Informacijos Jliuras.

paduodamas 
sekaneziu valdžios 

kurioms reikalingi

pageidaujamas, 
tekti.”

Be to drauge 
žinios isz 
instaigu,-
specialistai. Taip Susisiekimo 

, Ministerijos Vice-ministeris S. 
į Grinkeviczlus raszo, kad isz 

Lietuviu.
raszo

esamųjų Amerikoje 
specialistu Susisiekimo Minis
terijai butu Įiagoidaujami žmo
nes: ■ • . ‘...........

g 1) Inžinieriai diplomuoti
iszeje auksztaji 
barns: statymo

9 

mokslą dar
numu, tiltu y

pleptu ir vamiops keliu yriįy- 
se, taipgi blakiavimo ir elek
tros signalizacijos. Jiems gali 

* but skiriama • algą Tmo 12Q0 
ąuk8. iki 1.800 auks. meą.

2) Tek n i kai su užbaigtu 
viduriniu mokslu tokioms pat 
darbams. Alga iki 1.100, auks.

3) Braižyklos užvoizdotojai 
ir braižytojai tokiems pat’dar-

I

tosios stotis.
del pasileio pakelevingiems kurie ejna pekszti isz miesto in

* » ' • **■' 4 ; f? ’ J rateli-miestą.

bums. J ierns alga nuo 90,Q jki
1100 a ūks.. ,. .

4) Aiekanikai ir p f i.e vaizbos.
• 1 !• A<1 •A , • į . f k , .k

gerai kvalifikuoti < tolegratki- /«•
telefono tinklu tiesime it jiŽML

• ■I »■' .'I. .’1. >«,■■ .'S C '.'I

, . i * “9' K * ''!• of :i itf /i. f ♦W K An .*•' 'if1.ra ■ ‘

Nuga-Tone
I utį mulates and
L BtrenathenH
I the vital pow-

M ore. It i B a
I valuable blood,,
1 nerve and

health tonic. A 
combination of 

R \ corrective and re* 
H 1 storative agente. 
V * 1 that has the hi«h
7 1 approval of Med*

I leal Science.

■K||Mh

n
t

L »<4l) i i

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža preke. 
Parduodame europos pinigus. Indedara 
pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki ofisą American Express Co. 
arba raszykite Lietuviszkai ticsog in

AMERICAN EXPRESS CO.
* I

Foreign Money Order Department
65 Broadway New York

* •

i

I Jf;

k
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Jūsų Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

Nuga-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

Nčra kitą gydtiolą lygių Nugą-Tonet nei vienos “nėra taip geros” nei vienos neduoda 
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama t<xid, kad JNugą-Tonę yra 

geriausių pasaulyj gydytoją. Taip, jus gaunate aŠtuonča gydvks uA vieną kainą.
r ,. te ___ r “_______ “ “ r. \

nuolatinių neryti ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatoj ir diiaugttes gyvenimu.

*

Nčra kitą gyduolą lygių Nugu~Tondt nei vienos “nėra taip geros” nei vienos neduoda 
tokių roultfttM kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todcl. kad Nuga-Tonc yra 
sudėta ii sudėtinių aUųonių tbrangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos

Nuga-Tono turi buv5’i« daug Fosforo rejkulingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 
nuolatinių nuryų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir ditaugttes gyvenimu. 
Kiekvioim dalia ir veikirnaa kūno pnklaywo nuo nervų—•stiprybė jo gyvrnirpe ir veikime. 
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemą i stiprią* sveiką padėti, vartojant Nuga-Tane.

•*

I* A. AAi^ t f

įą* glitai pamatysite savo ”cn<ŪU sveikatą, stiprumą ir energiją s u gr ja tau t. Jus pajausite 
aip naujus Žmogus ir g u Imi t e uliaugties gyvenimu i Anau jo.

Nugą-Tono sustiprina ir stinjulioja yiaus reikalingus tarno organus—širdi. skilvi, grobus, 
kepenis, inkštus ir tt. Suteikiu gerų apetitą, pataiio;virškinima. duoda gerą miegą, rvgulioja 
t imt in uno grobų, sutaisei cirkuliaciją. pra>aUna gleives nuo ĮieiųviOi prašalųia nemalonų 
kvapą, prašalina skilvio nestnagumus, kaip tai: akaųdčjimą. išpūtimą, koktumą, gaaua ir

Nugą-Tono sustiprina ir atinjulioja yUus reikalingus tarno organus—širdi. skilvi, grobus, 
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerų apetitų, nataiso virikinimiĮ. duoda grrą miegą, tegultojo

'*fv

t

J

panašius jnernulonumuK. Nelaukite kito* dienos bet užsisakykįt Nuga-Tone
MUSŲ ABSOLIUTE QVAR>NC1JA. Kaina ui Nugą-Tona yra <1.00 

u? butelį pikų, visam menesiui gydytiea, arba Aeš| buteliui ui 15.00. Imk 
Nugu-Tone dvidešimts (30), dieųų ir jeigu iąs nebūsit uiganCdintaa pa
sekmėmis. sugražink i t likusias gyduoles ten kur pirkote ir auiitnkk savo 
pinigus tuojau. Jus matote^kud jus nežudote nei cento. Mes ui tai at* 
sąkome. Nuga-Tono. parddbdainas visuose geruose a p tiekų o sa tomis pačio*

tuojau._ _ ___ ____________  _______

u? buteli pikti, visam menesiui gydyties. arba x»    _ 1 1 • . »i . . . . .v,ii j* . 2 _ • _ 1 i.

pinigus tuojau, rnątot 
sakome. Nuga-Tr

►te>Akud jus neludotę net cento. Mins uš tai at* 
IdMamas visuose geruose a p tiekų O s© tomis pūčio*

įpu sąlygomu ir gvanuiUju.

aiBMautii Prisųsk S j Kuponą šiandien
NATIONAL LABORATORY, L8O2

Gerbiamieji:—Čia rasite įdčtą $ 

persiuntimą, apmokėtą, —----

iiminai

537 So. Dearborn St.> Chicago* 

>.—  ui ką malonfikit prisiųsti man 

m—......~ buteli Nuga*Tone.

•MUKI
Vardas

Adroiaą

I

v
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FRA DIAVOLO,'

Yra tai viPna isz dailiausiu 
operų Aubero.
metu ji buvo grajita Florepci- • • 3oj.
muzikas

Jau keletą
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/ I
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JUOKAI.
Teisingas žmogelis.

— Asz mistinu jog tavo pa
ti savo plaukus kvarbuojo?

— O ne, kūmute, jau ji to
kius nusipirko, ba savo neturim '

TARADAIKA.

SAULE
I

KURIOJE MOKINASI RASZYTI IRMOKSIiAINE DEL APEIVIU SKAITYTI.

*

K

%

■I1

kožnam didės-
C M' jf * 1 1 I V r ’V* 1 " ji* > • j” " :

Park avenue hotelije Now Yorke randasi mokslaine del 
nasi skaityti ir raszyti angliszkai.

ateiviu kurioje ateivei rnoki- 
Panaszes mokslaines valdžia uždeda 

tukstanezei žmonių — vyru, vaiku ir moterių.

Pagalios pribuvo nauja
(kalpemeisteris)

s 
ir 

dienoj 3 gegužio 1893 metu ta
po ji isznaujo perstatyta. Szia- 
dien Fra Diavolo ir teip 
dvideszimts vakaru Fra Dia- 
volo ir Fra Diavolo-...

Teatras perpildytas. Persta- 
Fra Diavolo

per

t imas baigiasi, 
apragnnuotas 
patogumu Cerlinos, pasiduoda 
pagundai, ir prie skambėjimo 
miszparinio varpo Papuola in 
nagus atkerszintoju.

Nesuskaitomi szuvini isz ka
rabinu užtrenkia ausis, durnai 

ir banditas 
pataikintas

mirtinos kulkos užbaigia savo 
gyvasti.... Džiaugsminga 
baigtine giesme 
danga nusileidžia.

Entuziazmas publikos netur 
rubežiu Gausus
szaukia Fra Diavolo. 
nulenkia galva, dekavoja. 
žiniszkas vainikas paleista 
sėdynės senatoriaus, 
prie jo kojų.

Nieko nėra puikesnio 
Italijos dangus, bet ir po tuom 
dangų atrasi skurdą ir beda.

Sztai naszlaicziai Gaetano ir 
Morta valkiojasi isz kaimo in 
kaimo.
treezias, Antonio, augintinis ju 
levu teipgi naszlaitis.

Gaetano grajina ant kank
lių Antonio

grožybėmis ir

aptemdina scena 
(razhaininkas)

vuz-
elioro — už-

plojimai isz- 
Iszeina, 

Mil- 
s isz

nupuola

kaip

Draugija jiems dar

tokiu
duonos kąsni. Ant

Surinko ke-

ir skrybėlė 
liais,

ir Morta gieda. 
Antonio gieda tvirtu ir puikiu 
halsu, Morta pritaria jam kaip 
gali.

Jau du metu praleido bied- 
niokeliai elgetaudami 
laidu sau
galo užkliuvo jie ir in Roma.

Netoli nuo didelio mūrinio 
operos namo Gaetano nustatė 
savo kankles, Antonio ir Morta 
pradėjo giedot.
Jeta skatiku ir trauke tolinus.

Bet ve koks tai nutukęs po-1 
nas, apsTvilk’es ilgu ploszėziu 

su placziais bry- 
užbego jiems kelia.
Eikite su manim vaikai, 

tarė jis mandagiai.
—- Kur? — paklausė Anto

nio kaipo vyriausias isz jn.
— In mano namus.
— E ka ten mes veiksim?
— Giedosite.
— Gerai.
Nuėjo.

ryj pono stovėjo juodas forte- 
Jis atsisėdo prie jo 

ir mostelėjo in Antonio.
— Giedok, tare.

Puikiame kaniba

pijonas.

Antonio žvilgterėjo in Mor-
ta.

giedok,

draugystėje links- 
kaip- 

g i ed ori o

Dabar gi tie musu trys jau
ni žmones gyvena Florencijoj 
kaip rojuj* Morta kasdien 
pramano naujus valgius, idant 
pietus garsingam artistai pa
tiktu. Tikt vakarienes jis nie
kados namie nevalgo; vakarus 
praleidžia
miu bendru ir bondriu, 
tai ant prakilnaus 
pritinka.

— Bet-gi ir szaudeme mes, 
Morta! — szaukia Gaetano day 
tarpdnryj gryždamas po per
sta tvmui Fra Diavolo namon.

— Szaudeni teip,, kad 
ir dabar ausyse ūžia, 
tai panaszu in sztnka,

Tai visai kita žaisle, 
tai efektas

Žino geriau.

man 
Nėra 

kurioj

kožnoj

szaudo.
kitas gyvenimas, 
ant efektu... Asz, jeigu asz ra- 
szycziau sztnkas, tai 
neapsieitu be szaudymo karei
viu. Labai man patinka szau- 
dymo kareiviu. Labai man pa
tinka szaudymai!

— Tai instok kariumonen. 
ten galėsi szaudyt 
norėsi.

— O gi kas tada su tavim 
hutu, miela sesyte.

Asz liksiu prie Antonio 
Nepritinka teip, neatsei- 
Brolelis yra didis ponas,

o tu teip, kaip tarnaite.
— Del mus geriau, kad jis 

Tegul tik jam

nam mieste, isz ko pasinaudoję

kiek tiktai

— Antonio turi mylima.
— M vi ima ?.. Nieko 

tai neg ridėjau.
— Tai girdėk dabar, 

tonio mane myli ir asz ji my
liu!

Myletios
teip kaip

apie

An-

na.

laime

sesuo jeigu su-

9 mos mylines k i-

Giedok!

asz pats u žva

— Ne, ne! vienas 
tare pons.

— Be Mortos asz nepatai
kiusiu giedot.

— Pataikinsi. Mortos man 
nereikia.

— Tai tegul' nors Gaetano 
ant kanklių užskambina!

— Ir kanklių nereikia. Gie
dok, o kankles 
duosiu.

Ponas grajino, Antonio gie
dojo; tęsęsi tas gerokai puse 
valandos. Veidas pono reiszke 
ir nusistebėjimą ir nžganedy- 
jima.

— Kuopai kiaušiai! tarė pa
sikeldamas. — Iszeisi ant žmo
gaus, kaip Dieva myliu! O da
bar prie darbo!....

Ir stojosi teip kaip ponas pa
sakė. Antonio iszejo ant žmo
gaus, tai yra tapo puikum gie- 
doriu.
žinejo jis su ponu 
ant galo persiskyrė, 
visuomet atsitinka.
suaugo in protą ir apleido savo 

dėkingumas 
žolynu, kurte

Per keletą metu

KUR BUNA?

pataikinsi ir be

ponas.
kassyk dauginus patarnauja!

— Amen amen! Tegul jan 
tarnauja, vertas to, geras is? 
jo vaikinas!

— O, labai geras!
— O kaip jis gieda! Ai, ai. 

ai, kaip puikiai!
— Pirmas tenoras!
— Duok Dieve jam vieką ir 

sveikata, bet prisipažystu tau 
juk szirdis man labai drebėjo, 
kada turėjau in ji isz savo ka 
rabino szauti.

— Juk tas tikt ant juoko.
— Vistiek, bet man kode! 

tai labai liūdna pasidarė, ir jei 
ne teip labai megezinu szaudy- 
ma,.tai..., Asz sakau tąu, kad 
tas paf, paf, paf! prie užbaigos 
yra puikiausia, paikiaus už vi 
sa sžfuka. Užtat publika*gau
siais plojimais apteikė,

—- Ar jus už szaudyma?
— Gal ir mus už szaudyma.
— Greiczians musu broleli, 

kaip visada.
— * Gal ir broleli.
—: Teip yra, musu broleli 

visu pirmiausia. Jis turėjo net 
pasiklonoti 

numestas 
jam po kojų isz sėdynės sena
toriaus .

— Isz sėdynės senatoriaus? 
O, tai didi garbe!

— Teisybe, tai didi garbe. 
Už kulisu tuoj apie tai pakilo 
sznektos ir kožnas 
sveikino musu broliuką.

— Teip?
— Teip, teip^ĮJet tai men 

Svarbiausia yra tas, 
radosi kas 

toks svarbesnis, kas toks....
— Kas-gi ?
— A t myk!
— Negaliu.
— Laiszkelis- radosi vai ui-

vertas to, r*

A

tris sykius iszoiti 
ir didelis vainikas

niekis.
kad tame vainike

ke.

akt orius

hm... hm...
tikra

negalėje
Ausz-

senatoriaus: 
ineluoczian — visa mimo kar
jera dingtų.

— Tavo karjera ne ranko
se senatoriaus, bot. tavo krūti
nėj. Sziadien ežia, rytoj tėn - - 
visur giedot 
senatoriaus.

— Nesuprautii.
— Meldžiu tavęs 

atsiszankda.mils ant atminties 
tu, kurie tave mylėjo ir auklė
jo kaipo savo tikra kūdiki, pa- 
ngailek, pasigailėk Mortos!

— Gana to! neturiu laiko! 
' — Antonio!

— Devjpta baigiasi, 
įima i prasideda,'

—» An tonio!...
— Skrybėlė,

9 brolau,

megi-

va- 
po svietą, 

kaip tai 
Antonio

Juk

Pranas Vėl i vis paieszko sa
vo pusseseres Onos Kavalans- 
kiutes, po vyru Vasiliauskiene 
isz Kalvarijos apskr., Liudvi
navo pam., pinniau gyveno 
Baltimore. Praszau atsiszaukt.

Fr. Velivis, 
Lost Creek, Pa.

>

)

no nori užsidėti, 
prižadėti,

(4)

Motina: - Sziandien Kastulė 
no ejsi ant teatro, ba bus per- 
statimas ne del jaunu merginu.

Duktė: - Jaigu kas gedlivo 
rodysis, tai asz 
dengsiu.

sau akis už-

Sziteip susikalbėti.
Motiejus: - Ar žinai ka, szi- 

tas mano pabuezevimas viską 
pasako. •*..

Agota: - Ach,
pabuezuoki, tai daugiau žino-

isztikro! da

Ne nori teatro.
Jaunikis in paeziuota: - Asz 

tave niekados ne matau teatre.
Paczuotas: - Žmogeli Jau 

man dakako naminis teatras 
su boba.

ATMINIMAI.
— Sena pasaka, 

kaip brolis su spsere, 
isz ir tu.

— Ne, ne 
taip!...

— x Kitaip?...
— Jis prisiege man 

meile iki grabui.
- Led okas!

— O asz jam viską paauka
vau — viską!...

— O, Vieszpatie!
Biednas Gaetano 

ižmigt per visa nakti.
ant paszoko jis isz lovos, na
mie drabužius Antonio ir nuo- 
•o in jo kanihari.

Antonio dar kietai miegojo, 
les visa beveik nakti praleido 
int linksmybių.

— Turiu ji prikelti,— pa- 
mislino Gaetano: — devinta 
jau adyna, o deszimtoj praside
da mėginimai.

— Antonio! — 
kelkis! Laba dien!

— Laba dien, laba dien, — 
atsake Antonio.

— Gerai miegojai?
— Labai puikiai!
— Ir sapnavosi

sesuo senatoriaus?
atminini: sapna

vau apie Malvina. Ach, kokia 
tai puiki mergina!

E musu Morta?
— Ir musu Morta graži.
— E kuri tau labiau patin-

paszauke,

girdžiu? Laiszkelis? 
Nuo senatoriaus? t

— Ne, sesyte ne nuo sena- 
toraus tik nuo jo sesers, jaunos 
ir patogios naszles.

Morta iszhalo.
— Raszo jamF - 

liaus Gaetano, — 
isz jo, kad ji myli 
pasiūtiszkai. Asz perskaiezau 
viską nuo pradžios iki galui, 
Ji užpras’ze Antonio ant vaka
rienes ir tikisi, kad... Bet kas 
tau sesyt pasidarė? Kodėl nu
blunka!?

K a

7 kalbėjo to 
kad stebinsi 

kad myli

iki galui

drebi visa ar bloga 
tau pasidarė ?

Morta giliai atsiduso.
— Ir jis nuėjo? užklauso.
— Ar nuėjo? Nubėgo! 

kas-gi galėtu
senatoriaus, nepaklausyt jos?.. 
Ypatingai jaunas, liuesas žmo-

geradeja.
priklauso prie 
trumpa tik laika žydi.

Bet su Morta ir Gaetano jis 
persiskirt negalėjo. Mylėjosi 
jie terpdavęs teip pat kaip se-fgus, kaip musu brolelis, 
niau, karia jie buvo dar mažais 
vaikais savo gimtiniam kaime.

Kur buvo Antonio.
vo ir Morta su Gaetano. Morta 
kaipo gftspadine, kaipo valgiu 
virėja. Geatano kaipo tarnas. 
Ant giedoriaus negalėjo iszsi- 
lavinti, nes balso neturėjo.

misi i nu, 
Teip

tau, asz

le a?
— Malvina.
— Teip; bet man nulosi 

Morta artesne tavo szirdžiai ?
— Morta bus mano amži

nai mylima sesute.
— Sesute?...
— Jau dabar ne sesuo

— paraudonavo Antonio.
— Kodėl ?

, — Kitoki reikalai, broleli 
kitokį reikalai —

t
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Ir 
atsakyt seserei

ten bu-.

pirsztinaites!
Gactanę priklaupė viduryj 

išloš ir ^rankas kaip del mal- 
los sudėjęs, dtir syki verks
ni ngit Valsu paszauke:

— Aiitonio!’ bcoli!
— Pasinaudojai, kaip 

tau, isz teatro:
isz tavęs gana puikus!

— Tycziojiesi dar?...
— Atmink, balvono, laikai 

jau atsimainė. Asz—ponas, o 
jus—kainai!... Sudiev!

Julijona. Mozūrai t iene po tė
vais Macziulskiute, 
sesers Marijona Macziulskiute 
kuria paliko Anglijoj 10 metu. 
Paeina isz Rudaminos para., 
Pa kiršu iu Kaimo, 
no szvogeris 
pirmiau gyveno Anglijoj da
bar nežinau kur. Praszau atsi- 
sznukt. (4)

paieszko

Rudaminos para.
, taipgi ma- 

IC. Dielinikaitis,

Simon Galinis, 
Lost Creek, Pa.

ma-
komedijantas

Mano pusseseres, J ieva Vin- 
kievieziute ir Autose Garbu- 
cziute, apie 15 metu Amerike. 
Girdėjau kad gyvena Brookly- 
ne. Isz Vilniaus pav. Traku 
pav. Vadenu kaimo. Nedžiugu 

Tegul atsiszaukia 
(3)

parapijos.
ant adreso.

John Aleknawicz
1161 W. Centre St.

Shenandoah, Pa.

Dagirdau buk, kelios mergi
nos Mahanojuj gjycna, 

Pridirbo vyrams szposu gana 
Vyrus visaip monije, 

jĮ^I O tiejei apie jiais szokineje.
Ir net automobilius pasam- 

d i rieja,
Po visas pakampes važinėja, 
Ant vakarnszku ir gūžinąs, 

Turi klausiti vaikinas.
Katrie jiaises pažinsta sau

go josi, 
Nuo juju szalinasi,

Ba prie kožno limpa, 
Katra pasitinka.

Praszo nupirkti žiedą, 
Ar ziegordi, tai prižada 

Juosius mylėti, 
Ir už kožno teketi.

Bet vaikinai
Nieko pirkt i 

O viena net paperosus ruko, 
Ba ja ja vienas rūkant užtiko.

Žodžiu sakant sztai Mahano- 
jaus merginos, 

Mei hikes padlinos,
Nori kad su joms užsidėti, 
Visur bambilois važinėti, 
Bažnyczios del tu merginu 

smirdi,
O kaip zvanije, tai rodos ne- 

girdi, 
Ir in pekla važiuotu, 

Kad vėluos prikalbintu,
Ir da kelis drinksus nupirktu. 

Jaigu kas už tai peikia, 
Tai nog to atsikreipia.

Apie tais szpicles jau senei 
žinojau,

O kad laiko biski dabar gavau 
Apie tai del visu pasakau.

ka isz Mont-

9

1. Kas yra saldžiausia?
Kas yra szirdingiausia?

3. Kas yra skaniausia?
4. Kas yra puikiausia?
5. Kas yra minkszcziansia?
6. Kas yra greieziausia?
7. Kur kožnas yra ponu ?

1) Miegas.

o

2) Motinos meile.
3) Mamytes pienas. 4) Kudy- 
kio lapszis. 5) Mamytes kelei.
6) Misi is .7) Savo namuosia.

Su paskutiniu nesutinkame, 
nes ne kožnas vyras yra ponu 
savo namu. Daugeli moterių 
yra ponais, o vyrai asilais.

.00

*0

Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos sekanczlos Istorijos Ir pasakos
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt Užmokėt! net ’ f 1.65 bet pastna- 
vljom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktai už $1-00. Prisiusite |L00 
o tuojaus gausite visas žemlaus padė
tas istorijas ir pasakas ir turelste 
skaityipo ant daug vakaru.'

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 937 puslapiu.

Puiki ilga užimanti istorija istorija 
apie Janasza Korczaka Ir l’atoga 
Karvedžiu to. 2G2 puslapiu.
istorija apieSzakina*, nederąs žydas. 
Puikus apraszymas isz XVIII amžio.

Ir kelios susirinko pijoniezios, Iistorija apie Du Draugu.
Ilga puiki istorija apie Valdelota 
apisaka isz pirmutines puses sztmt- 
meczio, iszhnta isz Lietuviszku užlle- 
ku. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje pus Mama 
arba Dievas neapleidžia tnju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Viesikelio Duobes. 
Pasaka apie Karalaitis Žmogui* 
Istorija apie Sunos Maiklais. 
Istorija apie Geras Medėjus.
Istorija apie Iszklausyta malda Varg- 
szlo.
Pulki Francuziszka pasaka apie 
Duktė Akmenorlaus.
Istorija apie Klara, dora mergaite. 
Istorija apie Nusprenstasls. isz Mas- 
koltszko.
Juokinga pasaka apie Ant kiek mo* 
terš užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Slerata.

O tu szeszkai, 
karmų raszei, 

Kodėl po gromata nepasira- 
szei. 

žinių 
norime,

in gurbą patal
pinome.

nepasiraszimoBeTeatras perpildytas. Persta^ 
timas baigiasi.
apraganuotas 
patogumu Cerlinos, pasiduoda 
pagundai, ir, prie skambėji
mo miszparinio varpo, papuo
la in nagus atkerszintoju.

Nesuskaitomi szuviai isz ka
rabinu užtrenkia ausis, dūmai 
aptemdina scena i 
užgautas mirtinos kulkos, už
baigia savo gyvasti... Džiaugs
minga užbaigti ne giesme cho
ro — uždanga nusileidžia.

Entuziazmas publikos netur 
rubeziu. Gausus plojimai szau- 

nellkia Fra Diavola..
Ilgos mitintos praeina....
Pu b] i ka nerimanezia i 

k i a ir 
dreba...

Pagalios pasirodo — nulen
kia galva — dekavoja... bet ne 
Fra Diavolo. tik režisierius

Fra Diavolo 
grožybėmis ir SKAITYKIT IR 

MANSTYKIT.

Ir tu gali tapti turtingu, te
rn i nd a m as n u rod y mus 
tilpsta knygelėje 
“Tiesus Kelias

9

tas yra

Kokie reikalai?...
Jug tu gerai žinai. — 
Nieko nežinau.
Reikalai mano su Mal

vina. - Sziadien pp perstaty
mui — musu sužiodotuves. Tas 
likosi vakar nutarta; senato
rius labai to geidžia. 5

— Tas negerai
bjauru isz tavo puses!

— O-ho! Kaip tu kalbi!?
— Kalbu kaipo 1____  __

užvaduotojas tėvo tos mergi
nos, kuria tu a.pszmeižiai, pa
niek iai! Viską žinau!.,,

Antonio žvilgterėjo in laik
rodi ir pradėjo greit rengtis.

— Jau teip volu! O ten lau
kia manės su mėginimais.

, tarė 
ramiai-:—pata i k insi 

giedot ir be mėginimu. Pamis- 
lyk gerinus apie ta biedna na- 
szlaitele, kuria, aiit teip sun
kios x koros iszstatiai.
sau ja už paežiai Ji bus tau 
gera, mylinti motore ir gaspa* 

ja nuo pat ku-

Ir g romą ta

• ♦ *
Kur ten baliukas atsibuvo, 

po vardu: llsz Klevelando arklys pribuvo, 
’’p 

tikras |Ka ne lanko visai bažnyczios.
Tasai arktis

kurie

prie turto
ii" banditai kny?cl« >’ra l:—

' raktas prie turto 
kurios priguli tau. 
Kelias prie turto J >

ir laimes.
4 4 rliesus

iszaiszkina 
daug biznio ir iždirbystes pas- 

Kuriu lyg szio laiko

tropinėje,
Apie bobas szokinejo, 

O kad brilins

szau-
rekia — sienos teatvo

lapeziu.
lietuvei nei sapnuot t nesapna
vo. “Tiesus Kelias prie turto 
Kaip zerkolo ;
kaip ir ka daryti kad atsiekti 

“Tiesus k el as prie tur- 
Paliuosuos tada isz Algin- 

Kelias 
kaip

ant nosies 
turėjo, 

Tai juokingai iszžiurejo. 
Davadni

laime.
to”
nes Vergijos, “Tiesus
prie turto” parodis tau

vyrai norėjo jam 
,”1 kaili lupti.

aiszkei nurodo!Ir butu negalėjas' prasmukti.
O tu asilei i ka bažnyczioi 

kramtai,
Ar ne iszpus tavo žandai, 
Jaigu ilgiaus teip darysi, 
Pipyru nuo manės gausi,’

su mažu Kapitalu gali pradėt Jau ant tavęs rengėsi Vyrai,

*

Diavolo, tik 
teatro...

— Signore Antonio 
apsirgo, — kalba režisierius:— 
apsirgo sunkiai... meldžiu at
leisti!...

Ant rytojaus visas miestas 
skaitė laikraszcziuoso, kad tė

jau negy
vena. .Nelaimingas prietikis 
sudaro teip, kad in parengtus 
del szaudymo su tuseziais pa*

brolis ir nor*stas Antonio...

— Mielas Antonio 
Gaetano

kuria.
Paimk

urnai

Nelaimingas

tronais karabinus pateko ko
kiu tai budu kulka, kuri ir ato
me gyvastį mylimam artistai...

MYLĖTOJAMS.MUZIKOS
Ka tik IbzoJo Ibz spaudos nauji vol* 
kalal. Gaidos su žodžeis del Piano:

1. Lietuva Brangi,
Kaa Nuramya man Szirdele.

3. Pas Darželi Try» Morgelea.
4. Eb,u ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Muma Miegoti.
0. Sudiev Gimtino.

8. Lhisžkas pas Teveli.
r ~ —

10. Vai Kąlba Žada.

o

savo bizni 
“ Tiesus

ir tapti turtingu, 
kelias prie Turto” 

Kasztuoja tiktai Vienas dole 
ris suprisiuntimu, bet 
yra daug daugiau. Taigi da
bar tuo nelaukus nei minutes 
liepk man, jum pasiusti ta ne
apkainojamos vertes Knygele, 
pinigus praszau siusti 
orderi ’ ’, 
įaiszke.

Duoti in kaili gerai.

verta daigu norite

“money 
arba popierini doleri 

Adresuok sziteip:
(J. 7,)

Walter Yurkevicz, 
3326 S. Halsted St. 

Chicago, Ill.

KURSU NUPUOLUS

Mes tikrai gvarantlnam kad visos tos 
istorijos ir pasakos jumis labai patiks, 
todėl prisiusklte -doleri ir sakykyte 
Kad norite 15 istorijų už ta doleri o už , 
keliu dienu (rausite per paczta.

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

indijonkas 
matyti,

Turite in Szenadori nusiduoti, 
Ton lai visokiu pamatysite, 

Net nusigasite!
Kelios szyentom dienom in 

bažnyczia ne ejna, 
In viena stuba suojna, 

Munszainia gabena, 
Riaukia kol girtos buna.

Net keli žmonis jiais ižbave, 
Už tai ka gerdamos dare.

Kada vyrai in darba iszejna, 
Tuojaus in kuopa suejna, 
Ir tarėsi dede papraszyti, 
Ba pede gavo, turės užfnn- 

' . dytii
Teip, Lietuvoje to ne daro 

Dora gyvenimą vare, 
Kaip tik in czion pribuvo,

I Vėlnei prie

Pirmutine Lietuvioka
< BANKA

Slunczia piningus in. visas dalis 
pasaulio., Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Unijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 

; mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu Ir 
Not&rialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Passportus valiuo
jantiems in TQvyne. Banka esanti 
po didelis kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuris stlieksnt reikalus n6ra 
jokios baimes.

* Žemlaus padėto adreso o gausite
• visada atšokime:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
i Cor. Long Ave. A S« Mala St 

DuBois, Pt.

I* .

/ Tai geriausia v proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu, 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu stun^ 
tojams pristatau kvitas su 
paraszals priėmėju pinigu.

Laiyakorczlu agentūra in 
Llepoju, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei Jn Lietuva. 
Padarymas Lletuvlszku d<H

1 kunientu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszydami 
[s pridekite 2o stairipa Ir Visada

1!i 
d

J

juju prikibo!
I

I
j
I '

•— Ar jau Jonai no būni pas 
buezeri?

— Ugi ne, atstatė mano.
į — Ugi už ka tave atstato?

sos no pirkau del saves, tiktai

Iszsiteisino.dine: jug žinai
dikystes. I 7- Ku8 man darb<>-

— Et, gana tos sznektos!
— Q jeigu tas tau nepa

rankiu yra, tai gyvenkit sau 
teip, kaip lygszioliai, bet ne-

— Antonio tur priderystesl aiženyk su kita, nes ja užrnu-

DaviAU žbdii Malvina—

— Jis neliuosas! Ne, ne — 
neliuosas! suszuko Morta.

— Kaip tai neliuosas? Kas 
neapsvedes — tas Kuosas. tarė 
Gaetano.

t

Raszykite ant

te?
Kokias priderystės sesy- sjri!

. ■ * M ’

9. O Lietuva Numylėta.
10. Vai gjpba Žada.
11. Suskintas Kvietkells.

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

L . J. A ŽEMAITIS, IsalahtojM. < 
1 115 8/ West St. Shenandoah.

> per Money Orderi, etempu nepriimu 
J. A ŽEMAITIS. iMleiatolM.

115 8.' West St. Shenandoah. Pa. 
. ■ I ■ .1 '

• • ■ • ■' ' , 'V y ■" ' ■ I ' ' L

. adresavoklto sziteip:
1% M1KOLA1NIS, 

59 llodaon Ato^
r Brooklyn, N, Y.

r
iii

Už tat jog niekados me-

*'ant bergo ėmiau.
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Tvircziausia Lietuviszka
į BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, telp kad plni- 

i gal sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palolklmul. Siuncziu piningus

1 In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.

i kompanijų nustatytams kainoms.
Pampinu paszportus kellaujan- 

! tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai.

I szyklto apie kainas o gausite
ii teisinga atsaklma. Adreaavokito:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

II Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ra-

t

*

*

r

I'

t:
K

I

I
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INFORMACIJOS DEL KE- 
LIAUJENOZIU ISZ 
MAHANOY CITY.

Geležinkelei:
Rcndlngo t rūkei iszeina Isz Malm- 

nojaus in Mount Carmel,
Į Williamsport ir kitas szalis 9:10 11:41

20, 5:18, 7: :38, 10.26, 3:26.

Shamokin.

Isz ryto 9

Į po plct.
| in Tamaqua,
j phia ir kitur 6:12, 7:51, 10*^, isz ryto 

I 1:03, G: U. 6:49, 2:37. po plot
Lehigh Valios trukol iszeina in Ha- 

zletona, Allentown, Easton, New Yor- 
kn 8:03, isz ryto 12:15, 6:08 po plot.

In Shonadori, Mount ('arinei Sha
mokin, Pittsburga 

*isz ryto 2:
I

Rcadtnga, Plilladol-

SAULE i
^ML 4

r' 
į '
KI
m1'

I ’

t'

ĮH

K į r;

Capitol Stock |125,000.tt 
Surplu* A Profits $460,OOOXW

Mokamo antra procentą anl 
sudėtu piningu. Procentą prl- « 
dedam prie Juflu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
auoso, nepaisant ar atneazai 
parodyt knygute ar na

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu įlanka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Šubato- 
mla 9 ryte lig 12 vaL

k ir Westus 10:47, 
:22, 7:56, po plot.

Strytkarei:
In Ashland*, Girardville, Gilberton, 

Shenandoah ir Pottąvlllo

' llo kas valanda po pusei valandai.
Automobilius in Hazeltona.
Isz Hazeltono iszeina in Mahanoju 

8 ir 11 iszryto ir 3 po plot.
hanojaus in Hazeltona iszeina 9:30 laz 
lyto, 1:30 Ir 4:30 po plot.

i kožna va-
I Innda, o ant Shonabdorlo trumpo kc-

prie Mansion House hotclio.
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J

H BALL. Prezldontaa
F. J. NOONAN, Vice-Prex.
J. E. FERGUSON, Kaaiertua

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

I

DAKTARAS W. BURKE <
LIETUVIS J

418 W. Market St. Pottsville < 
------------ - t 

valandos iki 10 valanda Ui ryto, <
<
I

1 Iki 8 vai popiet. 6 Iki 8 vakare. J

laz Ma-

Sustoję

Žinios Vietines
— Sziaai’dien Readiugo ka

sikiu pede.
— Mieste labai malszu po 

visu szveneziu.
— Niekur negirdeti jokiu 

ergeliu, gyvenimas ejna po se- 
rupinasi savonovei ir kožnas 

užduot ia.
Pottsvilles sude atsibu

vo mažiausia teismu nuo dau
gelio metu. Ba ir ka sūdys, jai- 
gu žmonis malszei gyvena, ne- 
sipesza ir nesimusza.

Mąhanojujp lankėsi Ku-
Ignotas Kelmelis isz Ha- 

zeltono- 
atlaike 
ežioje ir pasakė gražu,pamot 
la.

mgas
Praeita

r-* J

Xedeldieni
suma Lietuviu bažnv-

Ik'

l<S-

kuopos Lai
kyto vakaro 1 d. Sausio 
m. Norkevicziaus T
Viskas išžiojo pasekmingai. At
silankė Publikos skaitlingai ir 
kaip rodosi tai vakaras visiems 

Szio vakaro prisiren- 
randasi

• )*-

1921 
Svetainėje 

Teatras Balius ir iszlaiinejimas

Su vijoms Ilgoms priima, nuo

Naujas Lictuvtszkas Graborius 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Davusis Daktaras Karlumeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Del! 850 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

Merginu balberlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe-
riautl. Neužmlrazkite nu
mano. Netoli Union R. IL 
ataclJOB.

N. Xossokoffs, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus Ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempellu ir 
yra Isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, Iszvalo ir 
iszproslna vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras
Prekes prieinamos.

ir užtikrintas

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

GEORGES
Namu darbo 4‘Ice Cream’as
Galima gantusziuoa vietuose: 

No. 317 AV. Centre St 
No. 218 W. Spruce St. 
No. 920 E. Centre St. 
^To. 728 E. Pine St.

I

99

Pirkite kendes ant kalėdų 
pas Georges’. Gražiai sudėti 
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a” 
kiu pareikalavimu. 
Ice Cream’as” 
$2.80 už goreziu.

HARRY GEORGES 
14 W. Center St.

del viso- 
“ Brick 

po 80c kvorta,

Mahanoy City, To.

patiko, 
gimo nors 
kaszcziu apmokėti.
gryno pelno liksis daugiau per 
200.00 kurie bus 
siųst i
Sziauliams. 
vos

dang isz- 
Bet visgi

greitai pri- 
Karei viamsLiet uvos 

Vardu visu Lietu- 
gynvju taria

A ežiu.
S z i rd i ligai 

vakaro 
skait

lingai susirinkusiai publikai O 
ypacz Teatro Vaidintojams ku
rie daug triūso turėjo nereika
laudami už tai atlyginimo- 

Rengimo Komitetas.
1 szlaimetojai Juoz. Sainalio- 

nis No. 0137 G. I,1aust No. 1100.
negalima 

iszskaityti pravarde ant liku
sio pasiraszimo No. 0425 Turin- 
I
szaukia.
mokėjas pagarsinimo 
ežius.

Kuopos rasztįninkąs.
Kaz. Žėglis,

1136 E. Center St- 
Malianov Citv Pa.v •

Visiems SZIO 
darbininkams rėmėjams

Pirmo isz lai lietojo

atsi-is ta numari 0425 tegul
Aplaikys dovana už- 

iszkasz-

BALIUS!

d. 1921

BALIUS!
Mahanoy City, Pa.

Rengia Szv. Magdalenos 
Moterų Draugyste Sausio litą 

Utarninko vakaru,
Norkevicziaus svetainėj. Pra
sidės Sta vai. Trauksis iki vė
lumai. Ateikite visi. Tam va
karui parūpinta skaniausi go
rimai, užkandžiai ir aiskrimas; 
orkestrą griesz lietuviszkus ir 
angliszkus szokius.
vakaru bus

r»

Toliau in 
leidžiama iszlat- 

mejimni mezginelis ir gardus 
keksas. Draugyste deda visas 
pastangas padaryti balių ko
kio da mieste ne buvo. Inžanga 
Moterims 25c. Vyrams 50c. 
(3) Rengimo Kom.

onZUC.

DAKTARAS NAMUOSE.
>—..... —

Ka tik Iszcjo isz spaudos naujk 
knyga “Dataras Namuose“. Knygutė
je apraszoma visokios valstlszkas Žo
les, szaknls, žiedai, lapai* ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai Ir kaip varto
jami. Su lotlniszkalsx užvardljimais, 
toip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekoje. Aprlcz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir recep
tu.
kiekvienam. Treke $1.00

M. Zukaltls, 
451 Hudson Ave.

Tokia knygute yra reikalinga

Rochester. N. Y.

r, uju u;*;xa*TbMr«
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Sztai naujausio sztanio anierikoniszka anuota 16-coliie, kuri iszvemia i • I * ril • • « • 'ant 35 miliu. 
ru. Bus tai ant i

Tasai milžimu lik
ipgiuinio amerikoniszku pakraszcziu

Ketvirtas Didelis Balius
Kuri parengė, 

Juozapo Lietuviu Rymo Kai; 
liku Bnžnvežios, 
City, Pa. ’

Pa ra j) i ja Szv.
1- 

isz Ma'inn >v 
Ketverge Valui;a 

13 Sausio (January) 1931 
N or k e v i czi a u s Sa leje, 
noy City, Pa.
prasidės 8 valanda 
trauksis iki

Herbe moji Mahanojaus Lie
tuviu visuomene yra praszoma 
atsilankyti ant minėto Gali: 
nes bus tai 

kada nors buvo 
Iszgirsite gražiicisi.i j 

teipgi go
bi imes 

• 1 a lesi t e 
alaus 

\ v n o 
f i 

te garsiausius Lietuviszkus daiį

kurie 
leje.. 
Parižiaus 
riausi

<os padarytas Watertown, Mass.

■ —' w

m., 
Mali.i-

Ba I i u s i r Szok 'a i 
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bra.ngianses dovanas.
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norius ka tik 
pat Prienų, 
vas eikime 
niekas 
ko niekad negirdėjom.

Inžanga: Vyrams 50c., 
terims ir Merginbms 25c.
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pribuvusius 
Taigi visi t 
pamatysime
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ko
nematėm ir Užginsimo
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a isz saves szuvi
asinole, sveria 2700 sva-

NAUJAS KNYGŲ KATALOGAS JAU GATAVAS.

GamtosKataloge telpa suvirsz tūkstantis Knygų: 
Mokslu, Istorijos, Pasakų, Teatro, Dainų, Muzikos, Dvas- 
iszkos iutalpos ir Malda-Knvgiu. » * 

Aresuokito szitaip:
A. OLSZEWSKI — 3251 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Prisiuskite 2c., strnapa
ir gausite ji.

•* » *>•* »•»*> *»,<*,

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

■►*A*»L<WU ufccW*i'Li

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kūnus numirusiu, 
automobilius, ilginus Ir vežimus de> 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veseiMJu, pasl 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
*20 W. Centre SL

r’*, '..S..

1

Paaaindt

Mahnuoy City, Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresą vokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.’ 
MAHANpY CITY. PA.'

CUNARD LINE
LAIVAS SAXONIA

14,300 .tonu, iszplauks
22 DIENA JANUARY 1921 

Kabinas $180.00. Treczia klasa $125.00.
 War Tax $5.00.

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

(Pridedant $5.00 War Tax)

iszplauks

<4
Ju.<u
Agentas, kreipkitės pas jin.

mieste randasi Cunard
*

* 
<

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.
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turos, dailės, juokų, meilės ir 
Šeimynos ir 

Kaina metui $3.00. 1 hum.- 25c. BE didžiausios
dailės paveikslų knygos. Kaina $4.00. BE puikiausios apie meilę knygos: 
Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portugalų Minyėkos Meiliškų Laiškų 
•knygos, kurioje telpa didžiausi meilūs sekretai. Kaina $1.00. BE knygos 
apie paleistuvybę: Baltoji Vergija. Kaina $1.00.

Mos jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kitaip, 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimės rutnų iš pat pamatų. Todėl

BE sveikatos, mokslo, litera- 
šeimynos mėnraščio: Meiles*

metui
ll

$3.00. 1 num. 25c.
Sveikatos Sargo.

visame sviete.S

Pasitinkant žmonis ant 
Suteikiam

I ., [gS-
Mo
di) ___ i i

I

Malianov

Agentu prie pardavimo szie- 
ru, aplinkui Mahanoy City, tai | 
yra Shenandoah, New Phila-I 
delphia, Saint ('lair, ir kitnose 
miesteliuose aplink
City. Geras noszimtis yra mo
kamas, tai jeigu 
darbuoti po kėlės valandas ant 
dienos, , kur galėsit uždirbtie 
kelis deszimt doleriu in savai- 
tia, ne trotidami savo kasdie
ninio darbo, atsiszaukit szian- 

praNeszdanii kada butu 
su jumis pasimatyti,

del pranesziniu jums didesniu 
Informacijų.

dimi 
galima

norite pasi-

Mokslas ne vra 
reikalingas prie szito darbo.

Jeigu norite uždirbti extra 
tai raszykit sziandien. (J. 14) 

Sales Manager.
Mahanoy City, Pa.Box 115.

Po Kalėdų Pardavimas.

$1.10 vertes vilnos 75c.
80c. vertes vilnos 50c.
75c. Shetland vilnos 35c.

J. Refowich
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO. -

Sluncziu szlrdlnga pndekavono už 
teip puikia knyga kokia yra "Tūkstan
tis ir Viena Naktų". Da tokiu Istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaltcs kokius 
radau toje knygoje, kuri majac palink 
snąlna diena Ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlebiuos už knygos, 
ne rupi man nei^eikallngas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apio ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz redystes 
“Saules’’. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
Ir skaityt! o. turcs^giaguino daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Point Md

Knygele Draugyotoms del 
IszmokCjimo pinigu llgonla- 
ma - - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasloriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu - 60c.

KVITU

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

tuojaus užstsakyt musų laikraštį ir knygas.
.•st-®-;. Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar- 

kft bankos čekiais, arba popierinius dolerius rėgis- , 
truotamo laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų " 
adresus: AL. MĄRGERIS PUB. CO.
2023 St. Paul Ave., || CHICAGO, ILL’.

(Mokslas). (

I

(Juokai)

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskriaustl atvikla in New Yorka, tai tlesog 

kreipktes pas Geo. .L llartnsziii. Agentą, nes Jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes aut visu linijų in Ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir slunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus Isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvine nes užlaikėm narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažlerius 
ir ju bagažlUH ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi In musu virsz-mlneta agentūra su reikalais, vargo Ir nelaime* 
ncdatlrs niekados. Tautiecziai brangus kurie manot keliaut In Lietuva 
kviecziarn visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite nanžlnlazkus patarimus nes mus pridedate yra tarnaut vlsuo- 
mcitej tabuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonas; Spring 9537.

I

Metine ineiga
Metine iszeiga

Pasekme
Metine ineiga
Metine iszeiga

L
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X

$2t0C0
2,005

Buckwaiter

Vargas
$2,000
1,095

Pasekme Linksmumas
Knygoje, kuri paraszę Dickens, yra pažymėta kur 
Mr. Micawber patire patarima kuri yra panaszi in 
tukstanežius isz musu paežiu žmonių, kurie daug 
daugiaus praleidžia negu uždirba.
Privalote suezedinti noi’s dali isz tu pinigu ka uždir
bate, per investinima musu Preferred Stock’e. Kad- 
galite padėti vos $5 ant menesio tai trumpam laikei

isz

busite locnininku vieno Szero. Jeigu dar pradėsite 
tai procento atnesz daugiaus kaip 7 procento. Todėl 
pasiklauskite pas bile koki szibs kompanijos darbi-, 
nįnka — jie yra musu agentai, arba prisiuskite že- 
miaus padėta kuponą SZIANDIEN.
Pennsylvania Power & Light Co.

Pramone kurios reikalingumas yra pastovus.
Fill this out NOW; mail it TO-DAY

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO., 
Investment Dept., 8-th & Hamilton Sts., A'llentown, Pa.

Please send me (1) 8-page illustrated booklet 
rke Story of an Opportunity at Home, >>< 4 r

More Information about you f Cumulative Pre
ferred Stock,
Plan, (4) How to Judge an Investment.

Address ..............................................  -

(3) Details of Partial Payment

Signed 7’0

T T T

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata----

Knyga “Sveikata” turi kelis sžimtus visokiu 
pavėlkslu apie žmogaus kūno suclejima, teipgi 
aprąszomi visoki apsiroiszkimai žmogaus kūno 
gyvenimo ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visolciu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir druoziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta pei’ paczta. Adresavokite:

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

Knyga

j 
įi

_ Yra padirbtas isz geriausio 
geležies. Turėsite mažiaus 
iszkascziu del pataisymu. s

Grotai ir vidurys yra teipgi į 
padirbti isz gero geležies kad 'i

Turėsite

ant ilgio laiko užtektu. Vis yra 
geriau mokėti preke už gera i 
pecziu negu mokėti lęožna meta ?
už pataisymus. j

BUCKWALTER ENAME- | 
LAVOTI PECZIAI sucezdina į 
jumis rarbo,

• nei szepecziu. u

Yra skirtumas tarp enamelo 5

nereike szvakso

ant pecziu. Nekuris enamelas J 
yra kaip kvarba, jisai sutruks 
ir nusilupa.
pecziai enamelas yra uždėtas jį 
atsakaneziai, nesutruksta nei į

Bet Buckwaiter
i

nesilupa, yra tai tikrasis enam i 
elis.
pecziu o busite užganėdinti.

Todėl pirkite geriausi

I

4 MAHANOY CITY ? __

GUINAN’S
SHENANDOAH,, ____ _________ _ MT. CARMEL.

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 p&gelbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba tejp tanke! kaip

1

jumis geriausia iszpuola mokėti.
Yra tai Banka kurios virszininkai yra j ūso tautiečiai Ir 

pažinstami.
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa

cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
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 pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHAJtOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F.' Rynkewics

D. M. Graham, Pre*. .
J, H. Garrahan, Attorney

/ P* 0. Fenton / •

9

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisewica M. Garui* 

T. G. Hornsby
him ■■ ■■ — — — n ■■
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