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ISZ VISU SZAL1U
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Lenkai kuopina vaiska ant 
viso frunto. 

Beri inns. —• Badai Lenkai 
pradėjo kuopi nt daug vaisko 
ant viso frunto skersai Szlezi il
ges ir Lenkijos net lyg Balti
ko. Lenkai turi daugiau kaip 
szimta tukstaneziu
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ISZ AMERIKOS
50 szeimynu Amerike valdo 

po 100 milijonu kožna.
New York. — Amerike ran

dasi 50 szeimynu kurios turi 
po 100 milijonu doleriu turto, 
100 szeimynu turi po 50 milijo
nu, o 500 szeimynos turi po 10 
milijonu. Pats Rockefelleris 
turi daugiau kaip keturis bili
jonus turto, o g®1, ir pats neži-
no kiek jisai tifri, ba ant meto 
turi inejgos isz savo turto ko
nia ant 150 milijonu doleriu.

Du szimtai tureziu Amerike 
valdo daugiau kaip 15 bilijonu 
doleriu, o Franci jos tiek pinin
gu valdo net 96 tukstanezei 
žmonių.

Artinasi laikas, 
turezei 
miHsiniszkiis turtus 
dže turės paymti 
turtu po savo valdže.
Prigialbejo nužudinti josios 

vyra.
Saint Louis, Mo. — Reveren- 

das B. C. Rannavanola, ]>risi- 
pažino priesz 
su savo dabartine

pirma vyra, po 
tam teip apmusze, jog po keliu 
valandų mirė.
papildyta Vinita, Oklahomoje 
praejta meta.
savo moteria

jog tie jei 
turės paliauti rinkti 

arba vai
kant ro Jia

suda, buk jisai
paezia, ap
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GILIUKNINGAS PUDELIS.
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gero vai h-

girde josios

Žudinsta likos

Bimbazelis su 
likos nubausti 

ant 15 metu kalėjimo kožnas.
Sumusze kunigą szaukdami 

pas ligoni.
Council Bluffs, Iowa. — Ne

minima ypata davė žino per te
lefoną kunigini A. C. Jacoles, 
buk jisai yra reikalingas pas 
ligonia kuri randasi ant mirsz- 
tanezio patalo. Kunigas noda- 
siprasdamas nieko blogo, nuė
jo ant paliepto numario bet ka
da atėjo ,pamate, jog vieta yra 
tuszczes lotas. Isz užkaborio 
iszszoko keli nežinomi vvrai ir 
baisei apmusze kunigą.
žastis užpuolimo yra nežino
ma, nes kunigas nesijauezia 
kaltu ir negali suprasti del ko 
an jojo užklupo.
Deimantai dantysią mirusio 

žmogaus.
New York. — Dentistai 

diena iszeme

Prie-

no isz kuris mirė

deimantais,

jisai indė-
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Į iko kuri kas diena siidrutina. 
Tikėjimas Vokieti j oi nupuolęs 

'žemai.
— Vokiszki 

gūžei y Ui labai 
Protestonu bažnyczia 

savo, parapijom!, 
dydesni__ '......
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PIRMUTINIU PELEGRIMU IN AMERIKA ATMINTIS.
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F. W. BOCZKOWSKI, Editor 33 METAS
»

'■**<j* fe/Z;

NAUJAS ANTRASZAS LIE
TUVIU BIURO PRIE 
AMERIKOS RAUDONO- 

JO KRYŽIAUS.
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Lietuviu Biuras prie Raudo
nojo Kryžiaus, pirmiau buvęs 

1107 Broadway, 
. , persikėlė in 

savo nuolatine vieta Sausio 1d. 
1921 m.

Biuras ves

po antraszu 
New York City,

p IM

gnuKningr 
Jojo pone Mrs. Rose Poster, mirdama paliko jam $8,000 
jojo užlaikymo. Pudeliu rūpinasi >

XI,

Gal girdėjote .apii

jojo užlaikymo, 
jojo d a žiu rot o ja.

ant
Snra Burr, kuri pasiliko

Jau kad vogt, tai gerai.
Barrey, Vt. — Miestelije 

Barre, likos 
zidentas 
bankos 
niu piningu 
Prie kaltes prisipažino, už ka 
likos nubaustas tiktai ant 
septiniu motu iii kalėjimu.

Dabar paymsime 
sitikima vagystes per 
ga žmogeli.

New Yorke sudže Natt, nu
siuntė in kalėjimu Edwarda 
Ceseary, 19 metu amžiaus, už 
atėmimu kitam žmogui 35 do
lerius, už ka likos nubaustas ; 
ant 20 motu in kalėjimu.

Tos dvi vagystes tuom tik 
bunkeris pavogė

J

Statinio materiolas atpigo ant
vt.

i aresztavotas pre- 
Howland vietinius 

už prisisavinima žmo- 
16 tukstaneziu.

nubaustas Į

mi t ra at- 
vargin-

Tos dvi 
skyrėsi, jog 
piningus mandagumu 
ary atome piningus nuo 
aukos su pagialba revolverio. 
— .Jau kad vogt, tai gerai!
Užgyde moteria ant smert.

Westfield, Mass. — Czionais 
nuo arielkos 

po
Bobute”

o Cese-
savo

ana 
szeszis deiman

tus isz dantų mirusio George 
Coachran, turtingo sportsma- 

Syracuse,
New Yorke.

Dau t y šia turėjo 
tus szeszis deimantus, nesziojo 
kamzoles guzikosia iždetus su 

turėjo ziegoreli
iždeta su 13 deimantais, 
gyvasezio praminė 
mantiniu vaiku.”
Ant privertimo prohibicijos 
reikalauje 7 milijonu doleriu.

Washington, D. C. — Kami- 
prohibicijos padavė 

juigu
valdže ketina priversti rustai 
užlaikima prohibicijos tai turi 
paskirti szimet septinis mili
jonus doleriu ant iszpildimo 
tiesu prohibicijos.

Jin 4 4

Už 
dei-

norius 
praszima in kongresą

40 procento.
Washington, 

gi! . . . 
ežiu ir labrikantu medžio incd- 
žegos ant susirinkimo apreisz- 
ke, buk namu statimo matori- 
jolas ^atpigo ant 40 jirocento. 
Afedzio pripjauta daugybia, 
bot fabrikantai neturėdami už-

I). (J. __ Dan
iai! kaip 40 tukstaneziu kup-

Afedžio pripjauta daugybia, 
bot fabrikantai neturėdami už- 
kalbinimu yra priverstais par
duoti pigiau. Dabar yra laikas 
statimo namu rodije National
Lumber draugove.
Mergaite sužageta per 14 

vyrus.
N« Y. — Czionai-

tiniam sude prasidėjo teismas
Svracuse,

keturiolikos-vyru už sužageji-
i Leolosma 17 mptu mergaites

ant kurios papilde 
i prasižengimą 14 
.. ' Novemberio,
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Akuni- 
susirupinia.

neteko 
daugybe, savo, parapijom!, o 
ypatingai dydjesniuosia mies- 
tuosia. LV nekiyias bažnyczias 

’ _ ' atsilankydavo 
parapijonu, tai 
keli szimtai lan

kosi ant pamaldų, 
uždėjo (lydei i ns 
ant užlaikimo bažnycziu, (odei 
žmonis ir szalinasi nuo juju, 
nes ir teip yra apsunkyti viso- 
keis niokesczėis. Jaigu teip bus 
ir tolinus, tai protestonu baž- 
nvezia susilauks sunkiu laiku.
Vietoje isz ^ukso, dirba viso- 

kes papuoszas isz geležie 
Paryžius. — Vietoje

niu papuoszu, dabar auksoriai 
pa dirbinėjo
žios ir plieno vietoje isz aukso. 
Toji nauja mada iuejo terp 
tureziu ir platinasi po visa 
sklypą. — Gal sklypas turi ma
žai aukso arbrf tureziams jau 
nubodo nesziojimas auksines 
jubilerijos.
Keturi milijonai bolszeviku 

pasirengia in kova.
Paryžius. — Laikrasaztis 

“La Liberte” skelbia, buk bol- 
szevikai turi parengtus keturis 
milijonus kareiviu in kova. Ba
dai bolszcvikai turi daugiau 
kareiviu ne kaip franeuzai tu
rėjo 1914 mete.

Toji armija badai yra pada
linta sekaneziai:

Ant Finlandijos ir Latvijos jos likos baisei sutrintos. Likos 
; nugabentas in Ashlando ligon-

kur 
tnkstanežei 
sziadien vos

l

kitados

Mat valdže 
mokesezius

s« 
auksi-

ig|
L
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o era oe

ant kurio žengt* koja pi muitinei pelo-
savo re i- 

pagelbėdamas 
lietuviu Amerikoje.

Plvmoutli Kock 1 y , 
<

grimai atplauko in Amerika is:
•žirnini metu adgal ir tas akame da gu-

i i

Anglijos, randasi
Buvo tai trys 

Ii savo vietoje.

Isz Lietuviszku kaimeli!
SHENANDOAH, PA.

f Panedelio ryta porsisky- 
i’e su sziuom svietu visiems ge
rai žinomas buvusiu burmis
tras miesto Vincas Strolis, ku
ris sirgo koki 
gimo plaucziu.

laika ant-užde-
V’elionis gyme

y

in Amerika tureda-
y

‘ Lietuvoje apie 48 motu adgal 
i 

jiaises isz gele-

mada 
ir platinasi

pribuvo
mas 15 metu, dirbo kasiklosia 
po tani užsidėjo sztora, buvo 
saneriu miestiszkos rodos ir li
kos iszrinktu miesto burmis
tru 1908 motoj^kuri tai dinsta
laikę per keturis metus. Pagu
lėjo prie ugnagesiu, draugys
tes Eagles ir Lietuviu Citizens 
Draug.ystes. Paliko dydeliam 
nuliudimia paezia, tris sunūs ir 
dvi (lukterės, du brolius Juozą 
ir Edwarda kaipo ir tris sese
ris Mare. Ona ir Beatricije. 

atsibuvo potny-
Mare, Ona ir 

Laidotuves 
ežioj.

Po v via s

Plvmout Ii, •k

sienis lietuviams. Tokiu valka
ta yra visose kolionijose tarpe 

Bot korespondentai 
tokius tikrus 

butu geriau, kad ja 
tuomet jie

liiduviu.
raszydarni apie 
laki ns, 
pravardes padėtu, 
palys matytlisi kas do pauksz- 
cziai, o kitiems doriems lietu
viams nebūta tokio didelio už- 
gavimo. Bet ir vėl klausimas...

bent koki laik-

iszgauti

reikėtų

savo darbu kaip 
pirmiaus, duos invairius pata
rimus ir patarnavimus veltui^! 
visiems ateiviams, kurie kreip
sis prie jo, ypatiszkai ar laisz- 
kais, ir kurioms pagelba reika- 
lingu.

Biuras jau parode 
kalinguma, 
szimtais
Suteikė informacijas ir pagel
ba kaip parsitraukti gimines 
isz Lietuvos, kaip 
paszportus, kaip pervesti žeme 
Lietuvoje, kaip iszpildyti le- 
galiszkus dokumentus kad ne- 

paeziam važiuoti in
Lietuva del iszpildymo ju, vis
kas suteikiama veltui. Biuras 
vėl ves ta darbu savo naujuose 
namuose.

Pa raszy k i te laiszka lietuviu 
kalboje, o gausite greita ir tei
singa atsakymu.

Biuras kasdien susinesza su 
Raudonojo Kryžiaus vyriausia 
kvarterija, Washingtone, kuri 
turi geriausius santikius netik 
su i n va irioms Valdžios instai- 
goms, bet ir užlaiko atstovus 
Thjoje
Rauckmojo Kryžiaus atstovai 
aridasi Kaune.)

Ypatingai
teikti pagelba War Risk Insu
rance klausymuose, kares ne- 
nuojiegumo pensijose, ukesys- 

naturaližavimo klausv- 
valstijos tarnystes ir 

dalykuose ir

Ar jie skaito 
raszti ?...

O jus “Cuizininkai!” ar jus 
kada nors susiprasite, kad esa
te žmonėmis?... Ar ilgai jus isz- 

“munszaines” pi- 
Ar nereikės ant se

natvės kropsraSf? ’ užsikabinus 
eitie szunu lodyti!...

kad visuomet 
geri laikai, kaip kad 

Duboj ietis.
— Daug metu praėjo, kaip 

lietuviai szioje kolionijoj 
vena, 
kios puikios
dienos, kaip szimet per Naujus 
Metus.

Vietiniu 
Szv. Marijos

Cuizininkai!

tekšite ant 
nigoliu... .

Nemanykit 
bus toki 
dabar.

w,w

gy- 
bet dar neturėjome to- 

ir prakilmingos

Biuras gali su-

S tanke v i ežiu s, 
55 metu amžiaus likos sužeis
tas per Lehigh Valles truki ka
da eji namon isz darbo. Abi ko-

merginu

tos ir 
muose, 
instatvmvstes te7 v

taip tolinus.
Raszant Raudonajam Kry

žiui nereikia prisiunsti jie pi
nigu ne krasos ženkleliu. Ad
resuokite taip: American Red 
Cross, Lithuanian Section, 15 
W. 37th. St., New York City..

lietuviu
Draugyste state 

scenoje dideli teatra septiniu 
” Dangiszkoji pro- 

arba Atėjimas Mesijaus

Thurlow, ; 
ta j i bjauru ] 
diena praejto ] 
artimoje miestelio Cazenovia 
ne toli Syracuse.

Pagal mergaites ; 
ma, tai tiejei ižgamos teip su

pripažint-

atidengimu.
cesija”
ant szios žemos. Scenoje daly
vavo virszaus 70 asmenų.
iszpasakytai 
dar
dalyvauja 
Cherobinu,

dvi divizijos; Lenkijos 23; 
ant Kaukazo, Armenije ir Gru
zija 11. Dabartiniam laike yra 
siuneziama 
in Latvije, 
vizijų yra laikoma rezervosia. 
Badai bolszcvikai i ‘ 
pradės savo užklupimus ant

vra
būti.

Noužmirszkite ejti pas Ne
gražus veikalas, 

neseniai paraszytas. Ten 
būriai Serafinu, 

An i olų

deszimts divizijų aptiekori Kazuna jaigu jum
o dvideszimts di-mire nuo arielkos Malvina 

Šaške vi czieno, po pa gimdy
mu i kudykio. “Bobute” pra
dėjo girdyt ligonia su arielka, 
kuria vyras moteries gavo 
pirkti pas Stanislova Lemans- 
ki, užmokėdamas už pus pain- 

Dabar Lemanski 
“K.

Czeverikai iždeti auksu.
North Adams, Tenl. — Dvi 

poros czeveriku radosi czeve- 
riku krome lange, kuriuos par
davinėjo po szimta doleriu už 
pora. Viena pora isz tuju cze
veriku buvo padirbta isz pa- 
tentavotos skarutes iždeti su 
auksu, 
auksines 20 dolerines. Kita po
ra czeveriku buvo padirbta isz 
puikios skurutęs su ziegoreliu. 
— Sako, kad Amerike negali
ma gaut aukso, 
rodo, jog net 
vaikszczioti. .
Szimet atplauks in Amerika 

800,000 ateiviu.
Washington,- D. C. — Pagal 

spėjimą Lawsono San fordo na- 
jorkinio agento laivakorcziu, 
tai szimet ketina atplaukti in 
Amerika ne daugiau kaip 800,- 

Europos, nes 
daugiau ne gali laivai atga
beni:. Pirma meta po užbaigi
mui kares atplaukė tik 22,800 
ateiviu o praeita 1920 mefa 
197,000. Badai szimet 
sugryžt in Europa konia inili-

4 4

tukia $2.75.
palicije aresztavojo. — >y

o kurkusia radosi po

jaja palsielge, jog negalima ne
apraszyti. Trumpai jiji apsakė 
apie savo atsitikima, buk jiji 
važiavo karietaiteje namo, ka-

atsitikima, buk jiji
pirmiausia

prireikia kokiu gyduolių.

Moundsville, W. Va. — Lyg 
sziam laikui kasiklosia darbai

Serafinu 
ir trys

? Arkaniolai. Ve i kalas padabin

da jaja ižgamos sulaiko ant ke
lio, isztrauko isz karietaites, 
nuvilko prie

isz karietaites 
ežerio in krūmus 

ir tonais pasielgė su jaja neisz-
paša k i tinai.

Jaigu suymti 
pripažintais kaltais,

ra kale i bus 
tai lauke 

už tokijuos dydele bausme 
žveriszka pasielgimą.

GROMATA ISZ LIETUVOS.
UI ozą,

West Haven, Conn- nog brolio
Raszyta in Antana

Lenkijos, Latvijos ir Kaukazo. 0j0 gCraį^ |)et praėjusia sanvai-
V Z V

Basus vargas ir savžudinstos 
Budapešte.

Budapest, Vengrai, 
mieste isz ; 
ir bado daug žmonių nusižudo, 
ne tik vargszai 
gesni žmones.

tia iszdirbo tiktai poakes die
nas ir ne žino kaip bus tolinus.

. —— S)Ziani 
priežasties szalczio

bet ir turtin-
Kožna dienagesm žmones.

nusižudo arti penkesdeszimts 
ir vaiku. ______ _

Fabrikėliu czion yra visokiu autorius 
kaip: Stiklo, puodu, cino ir 1.1.

žmonis gana gerai beto dar
Lietuviu yra gana
būrelis,

Perstatymo 
to veikalo

kuriuosia 
uždirba.
pusėtinas 
szeimynu.

Kas diena 
peržengtoji! proĮiibicijos dydi- 
nasi, o idant juosius suymti 
reike ižduoti daug piningo.

Geriau kad prohibicije nu- 
siunstu in pragaru o užczed i li
tu daug piningo ir mireziu nuo 
munszaines ir visokiu truciznu 
kokias nesavžiniszki pardavė
jai maiszo su gera arielka.
Kiaulių ne stokos, kiaulienos 

yra daug.
Chicago. — Szviežia kiaulie

na atpigo ant 4 ir 7 centu ant 
svaro, 
po 17 ir 22 centus svaras. Sker- 
dinyczios sziadien aplaike apie 
150 tukstaneziu kiaulių per kai jonas žmonių atlankyti savo te- 
kiauliena atpigo. jviszkes. . i

idant

000 ateviu isz

wholesale parsiduoda

o dabar pasi
galima ant jojo

Jono: :
Gal jau girdėjote buk Zali- 

pradejo užklupinet ant 
!> bet aeziu Dievui 

paėmėm 
kulkaveidžiu

.. A‘a 
nesulaikius musu kariumenia 
tai;' būtumėm paėmė Vi,...... 
bet kaip tik musu* karimnene

govskis |
Lietuvos
mums pasiseko kad 
daug armotu ir
ir laid butu Tautos Saujungr.

Vilniu

bet aeziu

tai/ būtumėm

ketina

♦

Auka del japoniszku dievaicziu

v

.NUUNATl«)N

ais invairiais baletais - adora
cijomis ir giesmėmis.

mokino pafs 
vietinis

vargoninkas J. V. Kovas. Ne- 
pradžioje atloszta 

Zakarijaus istorija, arba Už
gimimas szv. Jono Kr i k szty to
jo, ir Pasveikinimas Szv. Pa
nos Marijos. Niekas nesitikėjo, 
kad DuBojui savo scenoje ga
lėtu pamatyti tokiu prakilnu 

Perstatymą state du 
popiet ir vakare.

po teatrui, szv. Juo
zapo lietuviu parapijos vieti
nis choras vedamas J. V. Ko- 

inteike vietiniui klebonui 
Kunigui M. J. Urbonui 

aukso dovana, 
jo penk i u

bet kiek
tai nežino,

Ipcna stube-
konia

_______ _ Maisto ir kožnas turi savo 
kurio konia visai nesiranda ir lia. Terp lietuviu randasi viso-
žmonių

negalima gauti. Anglis par
siduoda’ po deszimts centu sva- 

Daug buvusiu turtingu 
žmonių ubagauju ir dirba pras- 
eziausius darbus 
dirbti keliolika centu ant mais
to.

negalima gauti.

ras.

idant užsi-

- t ■ >■ ——

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

Jonas Jasaitis, Cleveland, 
pradėjo eiti pirmyn, tai tuo inlohio, aplaike nuo savo brplio
sulaiko Tautos. Sąjungą. Tai Jurgio isz Kpkipskio kaimo: 

neteisybių, kada Lenkai ėjo. in mažai toji nelaba
matote koki tai faktai’yra tarp Vargo pridaro mumsi nu

karę, visi 
Saujungos Iprieszai likos pergalėti, tik len-Lietuva, tai tada Saujungos prieszai likos pergalėti, tik len- 

nebuvo matyti ne negirdėti, ne kelius negalimo suvaldyti ir 
kitokiu velniu, kaVl no eikite in vis mums neduoda ramybes. 
Lietuva, mes turite savo žeme Nesenei atlėkė su areoplanais 
ir bukite savo žemeje, isz to pa- in kauna ir mete isz virszaus

ir iszmin- 
i bot randasi ir 

netikusu bolszeviku kurie nie
kam neverti. Oras czion pui
kus, bet truputi pasnigo, palijo 
ir iszrodo kaip pavasaris.

Darbininkas.
I

kiu pažaru — geru 
tingu kataliku

Neperseniai

teatra.
sykiu,

Vakare

kitokiu velniu, kati no eikite m vis mums neduoda ramybes, 
žeme Nesenei atlėkė su areoplanais 
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sirodo kad Lenkai "yra goresni I keliolika boinbu, por ka likos
del Tautos Sąjungos, tai dabar | sugriauta keliolika triobu, bot 
sustabdė jmuszius L. “
plobįpcita ant Vilniaus ir neži- šii iliirszia kareįvei.
sustabdo

vo, 
Gerb.DuBois, Pa. —

Saulėje,” tilpo žinute isz mu
su miesto, kuri, jv<np muivui . . .... .. .. .......................... „v tojo parapijoje tarpo lietuviu,

4 4

kaip kuriem
kaipo atminti 

metu darbo v i most i
smagiai kupra patarkavo už . - -

• gu metu!ne ž moi i i sz k u s a ps i e j i mus. 
noma,

ZjL* 

niekas použgins, kad tai 
butu neteisybe. Juk daugumas 
žinomo kad tok i s atsitikimas 
buvo; bot kai kurie užsigavo 
tuom, kad girai visiems Dubo-

ir padarei už taja skriauda užmokėjo nm- 
________________ _______„r---- -- t

ne kaip bus. Asz dabar stoviu |Szeip esame visi sveiki ir gyViį
Utenu miesteli je. į tavo brolis — Jurgis. *Įtavo brolis —• Jurgis.

“II-
Prie dovanos prisi-

jaus lietuviams tas primetama 
už kalte.

Mano nuovaką, anaiptol ne 
visiems ta kalte. — Ka$ kaltas, 
tas yra plakamas. — O kas ne
kaltas tegu neužsigauna. Ži
noma yra visiems nesmagu, 
Lad koki keli latrai kaž iszkur
noma yra

* atsitraukė, o daro sarmata vi-

ir sugiedojo iszkilmingai 
y y

dėjo visi geros szirdies para
pijoms, ir ta dovana skiria 
naujai iszleista didėjo katali-

* ‘ Enciklopedija ’ ’ kuria 
parsitraukti pasirūpins pat 
klebonas.

Po atgiedojimo himnu, sve
tainėje pasipylė

1

kiszka

iszkilmingi 
ir triukszmingi szauksmai: Lai 
gyvuoje sveikas musu klebo- 

Kunigas Urbonas musu 
tarpo ant visados! Valio! Va
lio!! — Sveczias.

nas

rugepjucziai 
paaukauje del 

savo dievaicziu pirmūtinius ry
žtis, kuriuos sunesza prie mald- 
namio Shinto Tokio, Japonijoj.

Kas motas po 
ryžiu, žmones

J. A. Colewan pirko kelioli
ka ojsteriu Manhattan, Kans., 
kuriosia rado 85 perlas visokio 
didumo. Stebuklai darosi tam 
Amerike. New Yorke tūlas 
žmogelis rado dešinoje dei
mantą, o diibar Kansuosia su
rasta oisteriuosia perlas,... Tik
tai teisybes, iszminties ir geros 
szirdies sunku surasti ant svie- 
Ito.

New Yorke 
rado •' į
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Najorkinei krauezei isz uni- 
Clothing 

Workers of Amerika nevos ke
tina ižduoti savą pinigus. Vni- 
je kuri veda straika atidarys 
neužilgio du kremus, kuriuosia 
bus priymami tiktai pinigai to
sios unijos.

Viskas gerai, bet toji 
susideda isz 75 
diszku darbininku 
k u, o
ku kronui yra geru daigiu, bet 
iždavimas savo pinigu yi’a ne- 
legaliszku ir kvepia kalėjimu...

jo* Amalgamated

ui liję 
procentu žy- 
— bolszevi- 

uždejimas kooperatyvisz-

dienaHenrikas Wald ana 
nusipirko sau už 15 centu d< 
ros vienam isz kronui ant vaka
rines dalies miesto, o kada pra
dėjo valgyt, užtiko 
kieto dantysi* ir mane
akmenukas. Kada geriau 
sižiurinejo. persitikrino jog tai 

ketverties karato dei- 
ržsimokejo žmogp- 

deszros!

k a tokio 
jog tai 

pri-

buvo 
mantas. - 
liui pirkti koszerines

Isz Kopenhagos danesza buk 
isz priežasties didelio 
.drapanų del sovietiniu 

ižflavc paliepima, 
rusiązka motore 

padu ryti
1 ra pa n u (ir tai

štoko 
karei-

vu. Leninas 
idant kožna 
turi paskirtam laike 
paskirta dali < 
isz savo materijolo.) priek tam
kožna szeimyna turi pristatyti 
viena overkoti in sanvaitia lai
ko. Mažmože!

Viskas gerai, tiktai holszevi- 
kai neisrzaiszkino kaip nupinti 
botagą isz piesku.

Jurgis Traman, farmer i s isz 
Kentucky, likos uždarytas ka
lėjimo ant pasiskundimo jojo 
.18 metines dukreles, buk ja ja 
pardavė kokiam tai Juozui Zu- 
brui, po 10 centu už švara: isz 
viso už 15 doleriu.
bris atėjo pasiymt savo nupirk
tu gyvaji tavora, 
norėjo eiti su juoni, 

nemylėjo.
bai užpyko.

Kada Zu-

mergina ne 
jojo 

tuom la- 
Senis privalo ap

turėti po 50 rimbu ant sanvai- 
tes per visa meta už toki pasi
elgimu ir neprivalo 
norints jisai yra bjaurus

r> 
ba

A 4 1 * Tėvas

užmirszti, 
ver-, 

pzis, (ai varginga Onute ne yra 
jjarsziukas idant ja ja ant svaru 
pardavinėtu.

Ui,......... —..................... . ■—

Mieste New Yorke apie tuk- 
Ptantis žmonių neturineziu dar
bu pradėjo Naujus Metus per
nakvodami katalikiszkoje baž- 
nyczioje Szv. Morkaus,
hedarbszei mane ižlaužti baž- 

•S juju ne bu- 
ir pernakvot, bet 

baž- 
nyczios daginio apie tai, atida
rė bažnyczia ir visus in leido in 
vidų, paliepdamas gulti ant 
suolu. — Ka ežia žmogau 

medų ir

Tie jei

nvtines dūri
tu inleidia
kada prabaszczius tosios

7

paliepdamas
— Ksl ežiu 

klykauti apie sklypą 
pienu plaukencziu,” jeigu žmo
nes turi nakvoti
Sztai ko Amerikas susilaukei

4 t

bažnycziosia-

Priesz Czikagini suda

t 
platinos ant 

kurio likos iszmuszta muse. 
Tąsai žmogelis užinusze pirmu
tinę muse szymet ir už tąi jin 
apdovanojo medaliu.... Pasakos 
daugiau nieko, 
rytu, idant davinėtu 
medalius už muszima blusu ir 
uteliu...- juk tiejei 
yra mažiau mylemos už muses!

dale medalio isz 
iszmuszta

Geriau pada- 
žmonim

paskutinei

l

drausto vaisiaus.
Taigi “ 

pagal darbus juju”-.. 
ne dalis 
bandos yra apgavikai, 
re i 
tuokleis. Jau laikas prasza 
lint laja pusgalvysta ir sngra 
žyt žmoniin ta, ka geitlže.

> y 

pažinsite

tosios)

juosius »g
Didės- I 

proliibicijosi | 
kai, graft e- g

Markonio pati ir dukrele.

4

-
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Kentuckije .daugiau kaip 
penkesdeszimts metu adgal kas 
tokis pavogė ponui W. C. Nan
ny ark Ii.
mis Nanny aplaike
kurioje radosi pinigai 

1857 meto
Bet tasai savžiniu

Dabar tomis dieno- 
gromata 

už pa- 
135

darinio biznio ir 
už tuosius

vogta ark Ii 
doleriai.
gas vagis gal užmirszo, jog pa
gal būda
penktas procentas
pinigus po 53 metu priguli loc- 
ąinikui pavogto arklio 2160 
doleriu.

pavogto

Alickeksonas isz

i prasiŽOnge.lei ir palys gir-j i
Jau laikas i 
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padaro tirsztn. I 
kraują, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris^

NUGA-TONE

PINIGAI IN LIETUVA
NUGA-

ožiu

Jždclas 
1K11

Kapitalas 
$18,000,000.00

Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express 
Kompanija, in Lietuva, priesz kare, 
V > *■ I 1 * * 4

Naujas setas 
Knygų tiktai *P -
Visos sekanezios istorijos ir pasakos 
yra pulkus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz. musu knygų kalalop-o tai turėtu1- 
mot užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vljom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktai už $1.00. Prisiimkite $1.00 
o tuojaus gausite visas ž.mniaus padė
tas istorijas ir pasakas ir tureirtto 
skaltyoto ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus ln vienu knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 937 puslapiu.

1.00d

•Ji1
-į'
i

kraujui.
brangiu,

Istorija

stojo 
gyvuliu daktaras Bert Frank
lin, apkaltintas už paraszinia 
už daug receptu ant arielkos, 
karia užraszinejo nevos: verb- 
liudams, sloniams, szunim, l>cz- 
džionkom/kiauleŲi ir t. t. Da
bar sodas turės apsvarstinėii 
klausima, kiek daktaras priva
lo užrašyti gyvuliams svaigi- 
nanezio gėrimo. Bet prokura
torių Clyne, tvirtina, buk taja 
guzute ižgere patys daktarai ir 
davinėjo savo pažūnstamiems.

Turi teisybe prokuratorius, 
ba kam gyvuliams arielka, jei- 
'Ku žmogiszki galvijei iž- 
gere!

Gyventojai 
mažino ant keturiu 
laike avietines kares, teip up- 

valdžios tirinetojas 
Lndvikas Mourier.

Francijoi subj- 
milijonu

garsino 
daktaras
Tiek tai neužgyme vaiku laike 
tos baisios kares.

— E, ka ten rugot, geriau- 
se nusiunsti in Francije kelio
lika brigadų musu lietuviszku 
•» ♦ • • b « a.L*.kareiviu o viskas bus “airaiti r t

Jurgis R. Daimond isz Filu- 
delfijos aplaike dovana pąvį-

buvo' vcl atnąujintas.
Sugražinti kvitai parodo kad nu

siusti in tenais pinigai, buna pri
imti traukija trijų sanvaiežiti.“ Mes 
Lietuvoje iszmokamo Markėmis, 
kurie dar tenais gyluoja. Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kapitajla $18,Q00,000.00 ir sitmezia 
daugiąus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanija 
turi savo locna 21 lubu milžiniszKa 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri czionais matote, ir jame talpi
nami musu glauni ofisai.

Naudokite musu “
Money Orderius” del iszmokejima 
pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in 
Kanada. Parduodame visokius 
Europinius pinigus.
in bile kur pinigus, tai siuskite per

I. 11* 
4*

f'< i

te

Kožna dalis kūno Ir kožna jo veikme 
reiuinsi ant nervu pajėgos.
TONE turtingas fosforu nervams, gel-

SiiHldvda Isz asztuoniu
HVelkala duodaneziu medi

cinų, rekomenduojamu ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, Indigestlja, dlspep 
tuja, konstipaeija, galvos skaudėjimas, 
inkstu liga, gaza nuo pilvo Ir viduriu, 
pilvo skniidojlpui, uv.szaidlnta kvapu, 
liežuvio baltumas ir kitos Ilgos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TON Iš vaistu.
apetitą, padidina svarumu, nuo Ju jnle- 

padnro
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I Express Kompanija

gama gerai, 
menj.
kūno dalis.
sveika, gražia moterį. Tuksianczial 
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Isz- 
klrpk szl skelbimą, paimk in aplleka, 
gauk bonka NUGA- TONE r jei visai 
noiiusj užganėdintus, sugražink bal- 
anca apiefkoriul ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi, aptiokoj, prisltisk mums 
$1.00 Ir gauk pilnai gvarantuojama vai 
šia, už siuntimą primokama.
DRUGGISTS: You can get Nnga-Tono 
from your Jobber or direct from The 
National Laboratory, 5ft7 So. Dearborn 
St. Chicago.
Retail orlce $1.00

KVITO

kai nauja aaz- 
NUGA-TONR auHtlprina visna 

Suhudavojn tvirta vyra ir 
gražia moterį.
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1B!£rm DoleriniusifcIstorija
Pat ogu

Puiki ilga nžinianl I 
apie Jainisza Korczakn ir 

262 puslajilu.
Istorija a^jeSzaklnns, nedoras žydus.
Pulkus apraszymas Isz XVIII amžlo.

Vnhlelotn j pat i 
apianka isz pirmutines puses szlmt- tinio tek'grafo 
] , . . ■ . u ... . .

ku. Su daug pavdlkslais.
Istorija apie Nevaloje

Juuasza 
Kiirvedžlute. <*>

Ar*f

Profesorius 
czikaginio universiteto tvirti- 

surudo
aigžde kuri yru 300 kartu di- 

Taji suradi- 
Mickeisonas

na, buk jisai
žvi

|dp>ne už sąulia.
profesorius

padare su nauju intaisiijiu ka
uni dideli kalno

nauju
Istorija apie Du Draugu.
Ilga pulki Istorija a pin

4

i

imi

j ris randasi
Wilson. Kalifomijoi.

Jeigu imsime ant 
jog saule yra konia i 
kartu didesne už musu 
tai pagal nauja iszradima, to-

mint ies, 
milijoną 

i žeme

ji žvaigžde turėtu" but i 3(10 mi
lijonu didesne už musu žeme.

Reike ir tai atsimyt. jog ta
sai atidengimas -buvo padary
tas Czikage — tonais viskas 
vra didžiauses ant svieto: dir- 

žudinstos,bimas munszaines, 
npipleszimai ir t. 1....

Svlois,Ludvika Sylois, 84 metu 
amžiaus, ne gali vėla iszteketi 
už vyro tik už dvieju metu lai- 

loip nusprendė sudže. ka
da. jiai davė persiskyrimą nuo 
paskutinio vato. Syloisiene 
pripažino, buk George Sylois, 
84 metu amžiaus, antras josios 
vyras, apleido jaja du metai 
adgal po apsį^pjiuiui. — Žino- 
kie dabar žmogau, ar boba pa
siuto, ar sūdai ne toko proto? 
Kaip duodasi matyt, tai abudu 
mažai turi proto!

ko —

VYTO.

Ana diena senato immigraei- 
jiniam komitetui liudijo Ellis 
salos komisijonieriu 
Jis pareiszke jo 
szalin didėja, 
visa nukentėjusi

K
kad

Wallis.
ateivija szion 

Atrodo
Europa slen

ka Amerikos link, norinti per- 
Sake, kad 

kur-kas di
desnis ateiviu ežia nžpuldiinas, 

na vartotas

sikelti szion szalin. 
toliau laukiamas

jei priesztai nebus 
jokios prioinoii(‘s.

Komisijonierius Willis 
ke, kad ateivi ja szion 

su st a bdvta.

nesa- 
szalin

Tikbutu visai
nurodė, kad isz Europos iszlei- 
džiami iszeiviai butu su dides
niu atsidėjimu butu patikrina- 

sveikumo padėti. 
Nes Europoje sziadien siauezia 
i ny a iri o 
gali but perkeliamos 
kon.

Lrii apie su

ligos, kurios lengvai 
Ameri-

Tukstanczei Amerikouiszku 
kareiviu paaukavo savo gyvas- 
fes paskutinėje kareje, del ku
riu likos iszkeltos laidotuves ir 
pasibaigė tuoni, bet tukstan- 
czei likos sužaistais ir gazuo
tais kurie neaplaiko jokio pa

lok i u

sužeistais

netinkami

palengvinti

lengvinimo ir sziadien 
kareiviu turime konia 70 tuks- 
taneziu kurie yra 
prie jokio darbo nes jujn nėr- 
vos yra suteszkintos. Kongre
sas nesirūpina
tiems netaimingams ir mažai 
apie juosius rūpinasi, 
kare viską prižadėjo o po karei 
karią neteko sveikatos, niekas 
apie tuosius nelaimingus nesi
rūpina.

Priesz

Prohibicijos
Indijanos,

Tunai

agentas John 
M. Van Hauk, isz 
likos aresztavotąs už apgavys- 
ta ir ėmimą ky?ziu.
agentas priverti nėjo saliunin-
kus savo distrikte idant pirki
nėtu nuo jojo viąokes aliejais 
szenis kuridos neturėjo jokios 
vertes, o jeigu saliuninkai no- 
pirkinejo tai kertino skundi
mu už pąrdavnejima Uuž-

Parduodame
Kada siusiteDonna Beatrieije Marconi 

garsingo iszradejo bedra- 
po levais vadi

nosi 1 iielii(|uin, kurios szeimy- 
seniaiisiu ir 

Irlandijoi. Marconai 
turi tik viena dukix-lia.

Absolutely gunrantcd.

tncczio, iHZimta isz Llctuviazku užlie-
I 

JlaiiriiH na yru viena isz 
arba Dievus ącaplehlžla tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
istorija apie Vleszkelio Duobes.
Pasaka apie Karalaitis Žmogus.
Istorija apie Sunns Mnlkiaus.
Istorija apie Geras Medėjus.
Istorija apie Iszklausyla malda Varg
užio.
Puiki
Dnkie Akmenoriaus.

Francuziazka

pns

pasaka apie

Istorija apie Klara, dora mergaite.
Istorija apie Nusprcnstasis. isz Mas-
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant kiek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Sk'ratn.

Mes tikrai gvarantlnam kad visos los

poniszku

Skaitykite laikraszti < c Saule ) ,

Knygele Draugystėms 
iHzmoke.jimo pinigu ligoniu- 
ma

KVITU Knygele Draugystėms, dpi 
Kaslorlaus nog sudėtu pinigu aut

del

60c.

susirinkimu -------
W. 1). BOCZKAUSKA8-CO., 

MAHANOY CITY. PA.

50c.

Istorije Szventa - Seno ir Naujo Instatimo
Į

l b I
istorijos ir pasakos jumis labai paliks, į

’todėl prisiusklte doleri Ir sakykyte!
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už I

I
i

prisiusklte

keliu dienu pauKite per paeztn.
W. D. BOCZKOWSKI-CO. 

MAHANOY CITY, PA.

OSITIKEJO JOG 
TIEK SJLAGUMO.

JAM PADARYS

Slunczlu nzirdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “'rūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas, ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena Ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griobiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
vjneas Malaiszka. Sparrows Point Md.

" Claunas Ofisas • 
American Express Co.

65 Broadway^ Now York.

visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant
American Express Kompanija ir

Kreipkitės in "bile koki musu oTisaturėtumėt davada.
arba, raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna ofisą:

American Express Co
* ’ Foreign Money Order Department.

65 Broadway. New York
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Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
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ta
i Kiekvienas aptie- 

korius parduoda 
Pain-Expellerj. Ta- 
ciaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka-

| ro vaizbaženkliu.
Į Jokių kitų neptiim- ’
I kite, kaipo netikrų ir
I neteilSt^i
I kuotų.

XHmLUJ

Pain-Expel!cris 
yra naudojamas, stl- 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse,

X u o 
skausmų,
jos, apšlubinio, nik- < 
sterėjimo, raumenų 
nuvargininio ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 

Šitas senas, ištikimas 
šeimynos
suteikia ncapkainuo- 
jam.i pagalbą.
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Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui

lyg Paskutinio Sūdo.
Paraižo Viskupas Motiejus Volonczauskas.

Preke knygos 35c.

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

X

l
X

Kaina ’ 
35c. ir 70c. 
už bonką.

F. AD. R1CHTIR & CO., 

3rd Ave. A 3Sth St., 
BrveklyB, New York
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1921 Kalendorius 1921
Iszleido Auszros Spaudos Bendrove

Jame telpa
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“Ball-Band” batai ir čcverykai nešiojasi iliausia, nes jie yra padaryti iš geriausios
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ADA Tamsta perki guminį autuvą nešiot mainose,
Av jieškok “Raudono Kamuoljs.

Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, o ant užpakalio 
ir pado Himiner ar Lopac.

F |

RauDona
KouĮys?

materijos ir yra velti į vieną gryną šmotą per mūsą speciąlį procesą.
Paplatini padai “Ball-Band” autuvo yra daromi ypatingai maineriams. Jie apsaugoja

viršų ir yra taip patvarus ir tvirti, jog aštrąs kampai akmens ąrba anglies negali ją įpiautį. 
arba įplešt. Tamsta gali gaut “Ball-Banct” baltus, raudonus arba’ iuodus. Klausk savoarba įplešt. Tamsta gali gaut “Ball-Banct” paltus, raudonus arba’ juodus.

I 4krautuvninko.

T...
gei’iausi rasztai.
Dr. A. J. Karalius, 
voksiu.
l’ž viena egz. g>
darbininkas nusipirkęs toki kalendorių, bus pilnai užga
nėdintas.
gali gauti sz i tom i s iszlvgomis:

fa i vienintelis kalendorius 1921 metam
Jin suredegavo visiems gerai žinomas 

Del invairumo turi 15 puikiu pa- 
Puslapiu turi 128.

atima prisiųsti ir stempomis.
Preke vieno egz. tik 50 centu. 

Kiekvienas

Kurie nori imti dauginus negu viena antsyk, 
3 už $1.00, 6 už $2-00,

J r tie kurie norite imti ant syk da daugiau,9 už $4.00.
Ijeįpkjtes laiszkaįs žeminus pažymėtu adresu. Pinigus 
ar Money Orderius siuskite ant adreso:

AUSZRA
1443 N. PAULINA ST. CHICAGO, ILL.

Lietuvos Prekybos ir
IR JO SKYRIAI

Pramones Bankas

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS

LIEPOJUJ
KLAIPĖDOJ

MARIJAMPOLĖJ
VIRBĄLYJĘ

kuogr,Giežiausia iszmoka pįnigus pasiustus per savo

I •

K*

j ?

‘i V

AGENTŪRA' NFAVĄRKE.
"lt • * i t i

Kol žemas auksino kuisąs, 
Ten gausi

, 7 puosz. padėjus 2 metams.
* nposz. padėjus 1 metams,

dek pinigu?' L. P. P. Bankam

p nposz. padėjus i metams. (C
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui priima ir informacijas apie• >>

£31
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Mishawaka Woolen iManufacturing Company, Water St., Mishawaka, Ind. 
fj “Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”
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Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. N AR J AUSTAS, 747 Broad St. Newark, N. J.4 .
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VYRU
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpa Lietuviu daktaru 
Pi t tabu r go. Jisai mokinosi V a re za v oje, studijavo begije 
32 metus invairias Ilgas vyru Ir moterų, todef jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodįnlma kraujo Ir silpnybe* 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paelnahczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauktie ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rnslss- 

kal ir Lėnklsikaii Otlsos valandoj nuo 9 ryte lig 8 VAkayo.
NodcliomiH iki 2 vai. popiet.

Pittsburgh Jisai mokinosi yarezavoje, studijavo begUe

. Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P*. ,
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SAULE

DIEVE UŽMOKĖK, ALE 
NEGERSIU.

Ei vyrui, pasakysiu jum apie 
arielka ir negera 
klausykit:

Nebuvo dvuria geresnio ber
no, kaip Klimas; darbas ranko
se dege, o kaip stvėrė spragilą, 
tai net uže, o vela: kada stoda
vo akseli pjaut, tai ane vienas 
begalėjo su juom susilygint. 
Ponas labai jin mylėjo, o kad 
kada važiuodavo in miestą, tai 
one vieno su savim neimdavo, 
kaip tik Klima. Mėgo jin visi 
kiti bernai ir kaimynai, ba bu
vo teisingas ir geras vyrukas, 
ane vieno savo ponui ne skun
de o prie tam mokėjo ant smui
ko (skripkos) grajyt visokius 
szokius. 
kojos paezios kilnojosi, 
tiems bernam buvo 
szei, jog Klimo negalėjo 
kad in karezema 
arielkos, saugok 
in burna, o katras

boba, tiktai

Kada užreždavo, tai 
Ki

ne po du- 
nie- 

iszviliot, o 
Dieve! ane 

versdavo, 
kad stikleli iszgertu, tai saky
davo:

Teip

Jauko procevoję, o kwla kick

traukėsi 
jau prižadėjo

Pone per tai

ba jam
saves

— Dėkui, brolau, už ariel
ka, nes mano tėtuli tas velnisz- 
kas gėralas isz svieto iszvare, 
tai asz jos negersiu.

Pas pono motina kitam d va
ria buvo kukarka, patogi mer
gina, vardu Marijona Kl.imas 
tankiai ten su ponu važinėda
vo ir pietus valgydavo, o Ma
rinka gardžiai jin valgindyda- 
vo, ba ve buvo gražus vaikinas 
ir viens kita pamylėjo.

apie per du metu ir 
vienas kitam, 

kad viens be kito nesipaeziuos, 
tiktai Klimas savo ponui bijo 
jo apie tai pasakyt, kad nesu
pyktu.

Vienok yla maiszia nepasi
slėps, teip ir jie, ba kada jie du 
viena karta už duriu prieme- 
nioj sznekejo, tai ponia viską 
girdėjo, kaip Klimas piesz Ma
rinka prisiegavo, jog kitos ne
ims, kaip tik ja.
nenorėdama ilgai vilkint, kad 
kas tarpe jiu dvieju neatsitik
tu, papasakojo savo sunui, kad 
Klimą su Mariuką suporuotu.

Susirūpino ponas, 
gaila buvo Klimas nuo
paleist, vienok, kad vaikiszczis 
iszshižijo teisingai ir g 
metu dvare, pastate jam vie
nam kamia triobelias, davė 
lauko, prie stubos szmota dar
žo; o sena pone dovanojo Ma
riukai dvi karves, 
parszais ir keturias visztas su 
gaidžiu. Klimas priek tam 
gavo isz dvaro visu metu ordi
nary ja, kaip bernai ima: 8 kar- 
czius rugiu, 6 miežiu, 6 avižų, 
varszaucka žirniu, du vežimu 
szieno ir vežimą sziaudu.

Buvo tai gaspadorysta tokia

rąžei 12

triobelias,

kiaulia su

Uranas Velivis paieszko sa
vo pusseseres Onos Kavalaus-KUR BUNA?

Julijona Mozuraitiene po tė
vais Macziulpkiute, paieszko

TARADAIKA.

džiaugsmu matau1 rimo, ir su 
ba jau. jog

jin, įa Jcaip iiumjrs tai tu badu 

gana prisisžventei.

tie, procevošiu — ir per asza- 
ras :
ne kalbėt.

— Ir nedavinek

nųo lauko atlikdavo laiko, tųi pastipsi, o proęęvol<,

— Oj procevosiu, jegaųias-
veždavo ant plianto akmenis, 
idant nęrs Jciek Uždirbt; o kada 
parvažhiodavo nuvargins niv- 
mon tai net apsiverkdavo, (no
rint vyrui tas .nepriderėjo,) ba 
jam Marijona duodavo szaltu

negalejo (langiaus Klimie-

JA Cit IX A A A. IT U t HA j

vela busi geru gaspacįo-

surilio ant nomies-* * ■w b • ■

Dauggaps ppne, tegul

jam a ne
barszcziu, kn nevat kiaules ne stiklelio arielkos, ba jin apsun- 

gul iovoja guli, ar supranti?
— Suprantu, 

suprantu — atsake 
bueziuodama ponui ranka.

Geras ponas davė Klimams 
paszialpa: javu, malku, szieno

— - — J * a « ? . ‘ •

butu ede.
Nemislinkit, kad ir Klimiene 

bada kentd, ne — sau ne pavy
dėjo ir nežinant savo vyrui pir- 

, kada 
pirki-

kinsi; kojos neatriszinek ir to-

rium; kaip .kitados ^uyai. ~-
^žibiai! — i
pinko — atriszkie jam koja.

f * ta ’.. i'Ul. f j k j

da būna, ba dar neturiu pa jie*
gu.

— Nebijokie, Klimai.

/ sesers Marijona Mncziulskiute 
kuria paliko Anglijoj 10 motu.

L.,

jegamastie
Mariuką

Atriszo jam koja, ka per dę- 
szimti podėliu buvo pz^s^ta, 

? o ponas tarę: 
kriukius, ba jau

ponas tarę:

ko mieste kavos ir viro 
jjij nemato; gėrę pi.cna, 
nėjo nuo žydialku piragaiezius 
ir kringelius, o kiauszįnus ne
spėjo visztos padėt supdszcze- 
vodavo pati. Slūgine taipgi dir
bo kn norėjo per ka viskas pra
dėjo nykt.

Klinjas apię pora kartu isz- 
bare, bet ant tuszczio, kelis syk 
ir kaili iszpera, o vis nieko ge- 

Gerai sako žmones: 
nigas savo, o vėluos savo, 
rejo ir pora vaikucziu, 
teipgi vaikszcziojo

Geras ponas davė Klimams

r o. l i

y y

kurie
apdriskę,

Ku- 
Tu-

kiutes, po vyru Vasiliauskienę 
isz Kalvarijos apskr., Liudvi? 
navo para., pirmiau gyveno 
Baltimore. Praszau atsiszaukt.

Fr. Velivis, 
Lost Creek, Pa.

Paeina isz Rudaminos para 
Pakirsniu Kaimo., taipgi ma- 
po szvogeris K. Dielinikaitis, 
pirmiau gyveno Anglijoj da
bar nežinau kur. Praszau alsi- 
szaukt. (4)

(4)

REIKAL1NOA— Dldclla dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, pancrlaku 
Bzleblu, Jeku ir del pardavimo maraz- 
kiuu, apatlnu andaroku, lleaog la na- 
dykal. Madtaon Mills, 503 Broadwitjr,

atleido szhiųrus,
— Mesk

nereikalingi.
— Bijaus, dauggalis pone, 

kad koja nepasigb|dintu, nep 
misliju, jog bus negerai.

Ponas eme 
ir sako:

— Stok drasei, niekas ne-
* . r ' \ ’ 1

--- - J
Klimas stojoJ • T • 1 *

Simon Galinis, 
Lost Creek, Pa.

Tai vyruezei kaip dabar be* 
y 

tai visokiu žmonių sutinku ke
liaudamas po svietą, daug juju 
matau ir suejnu in pažinti. 
Vienam pleise užtikau kelis 
vaikinelius balsei i 
vusius ir pageltusius 
pesezio ir bado. O kas kaltas? 
Sztai ka vienas nigodamas 
kalbėjo man:

darbe užėjo po visa Amerikakad koja
NAUJAS KNYGŲ KATALOGAS JAU GATAVAS.Bernai 

krypes in
del •gyvuliu
nunesze Klima ant 
jio namus ir ant lovos paguldė.

* • koja po 
prisakė, kad 

arelkos nedavinetu.
matyt, kaip

ir 1.1.
nuo jo kriukius

Nomiesninkas jio
'ta ■ • ? J- • . > * * ' ■*

balkiu paiszo ir
koja po

sistos.

Dabar reikėjo
Klimas ant rytojaus rūpinosi, ve, kad 
kada datyre savo 
Koja dege, kaip

nelaimes, 
ugnija; isz 

skaudėjimo ir baimes užmirszo 
nevat ir apie arielka, o in Ma-

kaip nesutverimai, jog net Kli- ruka jokio žodžio neprakalbe-

I «• I

Kataloge telpa snvirsz tūkstantis Knygų: Gamtos 
Mokslu, Istorijos, Pasuku, Teatro, Dainų, Muzikos, Dvas- į 
iszkos intalpos ir Malda-Knygiu, 
ir gausite ji. Aresuokite szitaip:

A. OLSZEWSKI — 3251 So. Halsted St., Chicago, Ill.

nnsiszpica-
i nuo ru- Prisiuskite 2c., slmapaKlimas stojo, bet bijojo isz 

vietos judintis, nes jam nuda-
o 

szirdis plauko isz baimes. Po
nas tare in jin:

—< O tu neiszmaneli! matai, 
kaip tau nuduoda. Reikia tau 
žinot, rnapo Klimai, jog tu 
niekados kojos nęnulaužei ir 
tik tau teip inkalbejoin, idant 
tave nuo gėrimo atpratint.

— O dej ko man tėip labai

kaulai girgždėjo,

mano

1

y
Po perkūno su Amerika, 

Be pinigu negali pradėt niekų* 
Niekas ne priyma, 
Isz visur ižgena.

Gaspadine ne laiko, 
Nuo bardo iszvaiko.

In karezema. koja nekelk, 
Norints ymk ir pasikark!

Isz sztoro lauk isz va r o 
Ne duoda ne žodžio giaro. 
O kum latreli pinigus neeze- 

dijai,
Ne keliu desetku nepasidejai

įy AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

Parankiausius kelias del Lietuviu ir Rusinu.
Kas valandėlė szauke pas 

in juos
j°. 
save vaikus ir verke 
žiūrėdamas.

Atlankė ligoni 
abiem pasakė puiku pamokslą. 
Verke abudu ir prižadėjo Kli
mas, kad negers o Klimiene 

žmogui nubosta gyvenimas, tai kad bus prociaunike ir pames 
f

mui szirdi spaudo, o Marijona 
apsieidavo su jais kaip moeze- 
ka. Nyko gaspadorysta, ba 
ka Klimas uždirbo, tai jiji pra
leido ant apredalu ir 
niekniekiu.

Jau tai teisybe

Nyko gaspadorysta,

y

visokiu

jog kada kad negers

kunigas ir
dege ?

— Ba liepiau tau garatu
kais apdet, kad tau kraujas in 
galva ucinusztu.

Didelis garlaivas S. S.
Treczia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00

( c Manchuria” iszplauks 26 Feb?

Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00 (

niekas ne miela, bu galvoja uže 
kaip melnyczioj, o szirdi gai
lestis spaudžia.
tai, jog Klimas, kuris ant ariel
kos nenorėjo ane pažiūrėt, suė
jo su savo kurnu i
savo’bedas pasakot, tai net už
ėjo in kareziama 
stikleliu iszgere.
giau pasidarė, parėjo namon ir 
paezei kaili iszdirbo.
laiko tankei eidavo in karezia- 
mn ir teip prie arielkos inprato 

didžiau- 
Viskas po 
Karves ir

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.Tada Klimas net augsztiiiponiszka būda.

Ant rytojaus nuėjo Klimįene 
m spaviędni. Geradejas atlaike 
ant ju intencijos miszias szven- 
;as ir nuo to laiko suvis Klimu 

ir kaip emelstuboja persimainė.
Poni isz dvaro atsiuntė del 

vaiku sziltas drapanolias, Ma
rinka griebėsi prie darbo, sze- 
re arklius ir karve, o kada 
urejo sziek tiek laiko, tai del 

moterų siuvo 
rokus, 
;uom atsimokėjo:
pieną, bulvių, kiausziniu ir ki- 

per ka bado ne

paszoko, pasikloniojo ponui ir
Stojosi per

ir po pora 
Klimui sma-

Nuo to
vistias ir auda- 

už ka kožna

nežinijo ka daryt, teip jam- Karczemosia ant bargo gej-ei,

jog jau buvo lygus 
šiam girtuokliui, 
valei pradėjo nykt, 
kiaules iszpardave. 
arkliu valkiojosi, 
^kura kaulus laike.

Nuo to laiko Klimu namelijt

!,okiu daigtu, 
Pora tik kente.

Po valei pradėjo

sziuom 
davinėjo

kuriu vos
taisytis, vienok per septynias 

Slūgine pa-

ir Klimas

icdelias isz lovos nelipo, o pas- 
1, 

teip
buvo gyva pekla, 
bego, ba neturėjo 
vaikai teiposgi isz bado klykė, 
Klimas užsigėręs rože ant 
ęmuiko arba barėsi su paezia. 
o ant galo muszdavo. Visi 
kaimynai gailavo, jog teip ge
ras gaspadorius ant girtuoklio 
pavirto. . .

Viena diena Klimns o-erni su nulaužta koja ir kad per vi-

. v.,iJv4. kui vaikszcziojo ęu kriukiais 
ku valgyt, . „„ i„„:«” o iszrode kaip lozorius,
reze

muszdavo.

Klimas gerai 
užsitraukęs gryžo isz karezia- 
mos namon ir kada parkerovei- 

smuika ir pradėjo 
griežt; Mariuku supykus 
;rauke smuiką, trenke in žeme 
ir su kojoms suminiojo. 
mas gerai iszkarsze 
paskui nuėjo in kareziama už- 
liet smutka. Gere ir reke, jog

zojo, eme
isz-

Kli- 
nucara

)uvo pasibaigias.
Kada jau buvo gerinus, eme 

paeze ir vaikus, nusivilko ant 
kriukiu in dvara, 
kavot ponui 
kad paėmė jin pats nuo kelio

idant pade- 
už gera szirdi ir

sa ta laika apiekavojosi ligoja.
Nusidžiaugiąs ponas pama- 

tias Klima paklausė:
— Ir ka, kaip pinasi y Kli-

mai ?
Dekavoju jegamascziui

jau man kone gerai, tiktai dar 
negaliu stovėt ant tos skauda-
mos kojos, ka per savo iszdv-

jog ne vienas galėjo pavydėt; net szinkorius už duriu iszstu-
Gere ir reke, jo

Klimas

buvus

reikia žinot ir tai, jog 
už savo pinigus, ka turėjo užsi
tarnavęs, pirko pora neszlektu 
krioku, o dede Klimo dovano
jo sena dar gera vežimą.

Kad Mariuką butu
gera gaspadine, tai butu ture ja 
.duonos iki ausu; nes gerai seni 

: “o kad vyras be 
birbdamas rankas lyg alkuniu 
nudirbtu, o kaip boba 
viskas per niek”.

Mariuką, kaip isz dvaro, tai 
vis puikiaus szrode, už kaimin- 

Jeigu su katra pasitik
davo, niekad Pono Dievo nepa
garbindavo, buvo isz inandm- 
mo pasiputus, kaip blake. Prie 
Prie darbo turėjo kieta, spran
dą, o rankas ir kojas sustingu- 

Isz pradžių ketino abu-

įmones sako:

tingine

kas.

me.
Ėjo Klimas namon ir in vi

sas szalis puldinėjo, o nuolatos 
paezei kerszijo bet ant galo ko
jos susipainiojo, • 
vieszkelio ir kriokė, 
kaime buvo girdėt.

Tuom laik važevo isz miesto 
pro Klima ponas, ka arklei nu
sigandę mėtėsi in szalis, jog 
vos briezkos neapsiverte. Lie
pė ponas važnycziui sulaikyt 
arklius ir pažiūrėt kas ten teip 
kriokė. Dažinojp, kad tai Kli
mas, nuszoko nuo briezkos, ir 
pats ponas eme su važnyczium 
uždėjo Klima ant vežimo ir in 
dvara pas save parvežė.

. Paszauke bernus ir liepe in- 
versti in szienstubia, kažin ka

parvirto ant
jog net

bai

kurna nusilaužiau.
— Na, o dabar pasitaiso?...j
— Praszau jegamasozio — 

pertrauke Mariuką — per dę- 
szimts nedeliu ane laszo ariel
kos neuiate.

Na ba sirgo, but jam la- 
vodijus; nes dabar esi

sveikas, tai iszgersi pas mane 
stikleli isz džiaugsmo, jog at- 
gavai sveikata.

— Labai žemai dekavoju 
jegamascziui, hle negersiu.

— Nebijokie, Klimai, tai li
keris, saldus, kaip vanduo, nie
ką nevddis — ir pripilė dikta 
stikleli likeriaus, kuris puikiai 
iszrode ii’ kvepėjo.

— Dieve užmokėk, ale ne
gersiu. ,

— Jonai! — paszauke po-
sias. ;
du procevot, bet kada Klimas 
pamate apie pora 
karves no milžtos, pats turėjo 
griebtis prie to bobiszko darbo, 
už ka jam szirdi labai spaude; 
bijojo vargszas, 
tytu vargavęs, 
laukuos daug darbo o ir bau
džiava reikėjo atlikinėt, turėjo 
imtie prie namu darbo slūgi
nio, kuri vela ne mažai kasz- 
tavo.

Marijona savo drapanas, ka

sykiu, jog

in ausi nomie.siunkui kuždėjo, nas tokajaus — atneszk 
'. ežia spirutaus, ba Klimas ne- 

nulaužta. pratias geri saldaus liktoriaus, 
_ b to, tai iszgers, ba maeni, kaip

--  y AT)- ----------------- --- (-> ‘ t

tukais, o kada pradėjo degint, ug1118*

tas prisiartinę^ apžiurėjo Kli
ma rudo, kad koja i__ 
Tuojaus apdėjo maltais

ežia spirutaus, ba Klimas ne-

gars

tųojaus iszsiblaive ir, kaip ku- 
Paskuikad nepatro-

0 kad turėjo jam ta koja sutvėrė apdėjo to-
dikis, pradėjo dejuot.

szimis ir druezei apriszo.
Tuojaus viena isz mergų nu

bėgo pas Klimiene ir papgsa-
kojo, kad jos vyjras koja nusj- 
luuže. Ątbegp Marjuka ir pra-
dėjo baisiai .žliumbtte, o ponas 
tare in ja.

— Matai, tu niekadeja, in 
ka savo gera

jai pone intaise, atidavė slūgi
nei, o pati pradėjo rėdytis kaip 
didžiausia pone ir, kaip kurkė, 
valkiojos! po kiemą. Ant galo kad butum buvus gera žmona
teip padyko, jog nieką o nieku 
nenorėjo veikt, nevat
Klimui viralo. Sunkiai

iszvirt 
prie

vyra da vedei;

ir proeziauninke, tai nebūt bu- 
vias girtuokliu ir nebūt 
teip ątsieja. . .Dabar prižiūrėk

Dauggalis pone, kad ji j j 
but auksine, o macui, kaip pi-

smagu ant gzirdies pasidaro.
Pakeltojo da vela ponas Ma

rinka; na ir jiji prižadėjo toki 
pat vest gyvenimą, koki vedė 
per ta doszimts nedeliu kada 
vyrus sirgo...

Padekavojo Klimai ponui už 
jo pamokinimo, 
jiems puikia dovana.

Kada abu.du parėjo namon, 
rado kunigą. įGeradejas pa- 
szventino jiems stubelia ir do
vanojo Motinos Šzvencziau- 
sios abroza, 
diena meldėsi braszidami Jos

o ponas davė

priesz katra kas

užtarimo kožnapi daigte.
Nuo to laiko* ėjosi jiems la

baigerai.
« •

Kada perėjo deszimts metu, 
ne geda buvo dirstelėt in Kli
mu gaspadorista 
visokiu pilna: o Klimiene kaip 
nedėlioję pasiredydavo, 
puikiausei iszrode už 
kaimo irasnadinias. o kokia 
buvo

— gyvuliu

tai 
kitas

gaspadinias, 
darbininke ir del savo 

vyro gera, kad net miela buvo 
pažiūrėt; o kad ne but pasilio- 
via, tai kasžin kaip butu nusi- 
terszia.

Sztorosia ant knigeliu priėmei. 
Oj Dievulėliau, tai rots vargas, 
Tai vis mano blogas darbas. 

Kvailas, niekam tikias buvau 
Dabar gala liepto priėjau! 
Nuo bado pareis numirti, 

Pagialbos negali prisipraszyti 
Tik tu Dieve ant manos susi- 

inilk, 
Ne duokie nuo bado numirt.
Dabar prižadu ant visados, 

Saugotis kaziru ir karezemos. 
Tegul skradžei. žeme nuejsu, 
Jaigu kur nereike užejsiu, 

Per tai sziadien 
nepaezeduma 

pilve kuku.
Ziegoreli jau pardaviau 

Tik penkis dolerius gavau 
Da armonika turiu, 

To parduoti negaliu. 
Armoniko nieks nereikalauje 

Kožnam vargas staugė, 
Turėsiu pats tašyti, 

Norint tuom bada malszyti.
Teip m;in Dieve padek, 
Nuo nelaimes ižgialbek, 
Atejteje busiu kitoks, ' 

Doras ir ne pijoks, 
Ir laikraszti, užsiraszysiu 

Prigulinezoi skaitysiu, 
Ka mokina klaiisisiu,

Ir daugiau pesivalkiosiu.

Per
esmu ubagu, 

geguže

y

y

>

I

Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York 
arba pas vietinius agentus.

X k.,—X X
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MAGDE. aAk, kaip man nieitl pal
vą t llbandiiau vUakius maigofitm, 
trinkimu*, muilavimut — ir vi*kat ta* 
nirko nrpapelbifo nuo tu bjauriu plri*- 
kanu... Man pida nrA daro*i tn C

MARK. “Na, tai kam tau kę*t be- 
rrikalingai I Žiurik, kokie mano plau
kai pra&u*, ivelnuJi ir ču*ti. O tai 
todil, kad ai vartoju RffPFLKS f“

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- T"* V F** f"* - ♦ ♦ •

f

<

7 >7

Y’ "r.-'f/rr r * plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbt gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas ga!

tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiau sis

> 
1 

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystų neniežmčių galvos odą?

Iv «
panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
• Nusipįrktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik' 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimais 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. paėto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

£

smagesnio už čystą neniežmčią galvos odą?
R UFF ly EJ S ?

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- į

• Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik' I 

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai Į

-—T. AD. RICHTER 6 CO., 3X6-330 Broadway. New York

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
Vietoj Rusijos-Amerikos Linija

HAMBURGĄ. 
LIEPOJU,

Tiesiai be persedimu isz New Yorko in
Kaino 3 klesos $125. Kares

Kaino 3 klesos $145. Tax $5

Laivas “ESTONIA” buvęs “CZAR” iszplauks 1 Febr. 
Laivas “POLONIA” buvęs “KURSK” iszplauks 15 Feb.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Slunczlą piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
^augaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esąntl 
po dldclla kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.
žemlauB padėto adreso o gausite 
visada* at šokim a:

Joseph G. Bogden,

Raszykite ant

Banker & Alde^ąu.
P. B. Llc. 159. ''

Cor. W. Long Ave. A S. Main 8L 
DuBois, Pa.

*

Daugeli sziadięn turiipe to
kiu, ka sziadien del spves vie-
tos ne turi, ir malonėtu iszsi- 
gerti stiklą alaus, bęt niekas
ant bargę nieko neduoda. Te
gulgi dabar paspinkauje, |>a 
prisigėrė in vales, tai dabar 
beda ant visko.

Kiek asz tai pridainavau, 
Kiek visu prasziau,
Vyniczei czedinkit, 
Uždarbi nemetinkit. 
Bet manes neklausę, 

Viskas nuėjo pro a.use, 
Da iszjuoke, 
lę pasakė:

Taradaika kvailys, 
Vięu ne isznjpkys, 

Kaip geriau, teip gersiu, 
noriu lebapriu, 

Paploki nirnu neklausi siu,
KiOjk nonų lėbausiu,

Dabai* stenėkite,
Ir bedorokite 1

pirai, tai nęnoriu ir pakol gy
vas busiu, / 
Pakol jos negeriau, 
sveikas ' ir linksmas, o kaip

arielkos, tai
pragaiszinau
gyvasęzio kolieka nelikau. II 
‘ Tątja ppna^ nesijuokė, pada
vė Klimui ranka ir tarė:

— Labai gerai, jnano Kli
mai. O tgi dabar |tau pę^aky- 
šiu, jyg iįk tayp 'b^dąyoju, ajr j 
tikrai ajtsižadejai to nelabo go-11

in lupas neimsiu, 
buvau

tverianti prie tos prakeiktos
K X X.’ ' ' . • A ' * v ■ .ir gaspadorista 

ir vos ant viso

' Tadą ponas nusijuosė, pada-« •

i 
•t:

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu slun- 

j su 
> parasz^le priėmėju pinigu.

Laivakorczlu4 agentūra in 
Liepoju, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuvą. 
Padarymas Lletuviszku do-

auksinu in Lietuva nusiusti.
' . . - v- T, 
nieks su manim negal lenk-

tojams pristatau kvitas

Laivakorczlu f agentūra in 
Liepoju, Hamburgu ir Visur.

Pasai kelionei in Lietuva, 
į PajĮaryipas Lletuviszku dp- 
į kumentu.

Pinigus siuskite per ppczto 
Money Order. įlaužydami ‘ 
pridekite 2c stampa lr visada 
adresavoktte izitolp: J

P. MBŠ0LAINI8, 
M Hudsop

Brooklyn, Jf, T.

Raszydamt

adresavoklte azitclp: į

feiu, jog iik jtayp ’b^dąyoju, ay
' —r —- > —' ■ T T" W ' - TT — T < ’ . * — <--- > — , a - T--------/. ” T - ; - ” i.-------- j T i / . f , 1

t

SKAITYKITE “SAULE”

MUZIKOS-------------- , MYLĖTOJAMS.
Ka tik iszejo isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos pu žodžoĮs del Plano:

1. Lietuva Brangi.
2. ,ga» Nuramys man Szlrdele.
3. Pas Darželi Trya Mėrgėlea,
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Ganu Broliai Mųma Miegoti.
fi. Sudiev
7. Kas Tuan darbo.

2. KaH Nuramys man Szlrdeie,
3. Pas DąrŽell Trys Mergeles,
4. Esu ant Szio Svieto.

5. Sudiev pi,iūdue.
7, Kas man darbo.

: 8. Lalsžkas pas Teveli.
7 . Numylėta.

1Q. Va^ Kalbu Žadą.
it 9. Q Lietuvė

11. ŠuskfntUH Kylotkėlls.

I

Numylėtą, 
Žada.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam laiszke
ar .per MpRcy O^eirU ętpoąvy P^riimu
Y...

>15 91
\ • ifr Y;

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste arba pas
A. E. JOHNSON & CO., Gen. Pas. Agents, 

42 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.

Geriausias Pasiūlymas isz Visu
Mes nutarėm iszparduoti 3,000 Geložkelinlu Laikrodėliu su numažinta preke 

tik per 30 dieųu. Tas laikrodėlis yra golžkelinis. labai gražus, neką didesnis 
už sidabrini doleri. Vidurei pirmos klasos, su 21 brangakmeniu, yra nustaty
tas iki vienai minutai ir teisingai rodo laika, už tai daugiausia yra vartoja
mas goložlnkoliecziu ir tu, kuriems reikia žinoti teisingas laikas. Vidurei ir 
virszeliai gvarantuoti 2,0 metu. Toks laikrodėlis vertas mažiausia $20 bet 
mes parduosim per ta pardavimo laika, kurs tesis tik 30 dienu už $12.45 ir 
kaipo dovana prie kožno laikrodėlio duosime szias dovanas dykai: 1. Puiki 
paauksuota laikrodėliui dėžutė. 2. Parankus bruletas. 3 Fontanlne plunksna, 
pirmus klasos dalykas. 4. Balberine britva. 5. Geras britval galast diržas. 
6. Pinigams diržas, teip padarytas kad pinigu nepamesiu ir niekas pavogt no ' 
gales. 7. Pulkus burniniai armonika, kuriuos gavom isz Europos. 8. Paauk
suotas Žiedas su pulku akmenim. Tuos 8 brangius daiktus duosime dykąl 
kožnam kuris užsisakys nuo musu laikrodėli. Nė vieno isz szlu daiktu nepar- 
duosim skyyium. Neatldclįok dėlto kad iszpardavlmas tesis tik 30 dienu. 
Siuskite tuojaus dęposito $1.00 likusius pinigus užmokėsite gavus daiktus tu 
namus. Patenkinimas garantuotas arba grąžiname pinigus. Rąszykit szediS^U

PRACTICAL SALES COMPANY 
Dept. 1007.

Tuos 8 brangius daiktus duosime dyką!

Neatldclįok dėlto kad iszpardavlnias tesis tik 30 dienu.

1219 North trying Ave. Chicago, Ill. . •

i
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’ T •Tvircziausla Lietuviszka
BANKA

❖i
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Esiu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimul. Siuncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atšokimą. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

-į it,r i iii

INFORMACIJOS DEL KE- 
LIAUJENCZIU ISZ 
MAHANOY CITY;

Shamokin,

Pa rd uodu laivakortes t

Geležinkelei:
Readingo t rūkei iszcina isz Maha

nojaus in Mount Carmel. 
Williamsport ir kitas szalis 9:10 11:41
isz ryto 2:20, 5:18, 7::38. 10.26, 3:26. 
po plet.

In Tainaqua, 
phia ir kitur 6:12, 7:51, 1043, isz ryto 
1:03, 3:14, 6:49, 2:37. po plet

l.ehlgh Valles truko! iszcina in Ha- 
zletona, Allentown, Easton, New Yor
ka 8:03, isz ryto 12:15, 6:08 po plet.

In Shenadori, Mount Carmel Sha
mokin, Pittsburga
Isz ryto 2:22, 7:56, po plet.

Strytkarei:
In Ashlanda, Girardville, Gilberton, 

Shenandoah ir Pottsville kožna va
landa, o ant Shenandorlo trumpo ke
lio kas valanda po pusei valandai.

Automobilius in Hazeitona.
Isz Hazcltono iszeina in Mahanoju 

8 ir 11 iszryto ir 3 po plet.

Readinga. Philadel-

ir Wostus 10:47,

Isz Ma-

i
: n ;
^ĄTlOJiAV

ANK į
t

Capitol Stock I12M00.SS 
Sirpins A Profits IM0.00QA* 

p—s
Mokame antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą pri
deda m prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
BUO86, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt rolkala su mueu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas įdaras nuo 9 vaL 
ryte lig 8 vai. poplot. Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vaL 

-------- \
H BALL, Prezidentas 
F. J. NOONAN, Vice-Prcs.
J. E. FERGUSON, Kaslerlns.

>AHANOY
CITY

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

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

i

i
valandos Iki 10 valanda Ina ryto, 1
1 Iki S vai popiet. 6 Iki 8 vakare.'

Naujas Lletuviszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

616 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Karlumcueje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

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

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

>a

Merginu balberiu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
Bzom. Teipgi iszmoklname 
vyrus ir merginas balbe-
riautl. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. U. 

k, stacijos.
N. Nossokoffs.

1202 Tenn Avė.

1 

v*

Pittsburgh. Pa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

Siuva visokius siutus Ir 
overkofus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempellu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
iszproslna vyru ir mo
toru rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St 
Shenandoah, Pa.

GEORGES’
Namu darbo “Ice Cream’as
Galima gauti sziuos vietuosc: 

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

9 9

Pirkite kendes ant kalėdų 
pas Georges’. Gražiai sudėti 
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a” 
kiu pareikalavimu.
Jce Cream’as” po 80c kvorta, 
$2.80 už goreziu.

HARRY GEORGES 
B4 W. Center SU

del viso- 
“Bricft

Mahauoy City, Pa.

SAULE r—.—- _______
AMŽINAS SZIAUCZIUS. Jmislijus, insikabino in medi ir (kabino

Buvo tai Dievas-žin kada ir'l’Pt- Nes nelaime! 
kokiam kaimia 
ežius Motiejus, 
geras remestninkas, 
ir geras žmogus. Neiszleido jo
kio ubagėlio, kad jin liebut pri- 

ne nepa-

iHWiin AAA 4A to* i* JWtežfit iiifc'w■ hfoft tfatoU I.Aii Mm****

I
atriszias maisza prie

priskinus kriausziu norėjo i$z- rakto skylutes, per kuria vel- 
I ano krust, nes iszlindias nudume in pekla.

giveno sziau- Pradėjo tada sziaucziaus pra-
o buvo ne tik szyt, kad ja

nes buvo kur tau,.tas ane klausyt heno- jam paežiam

emias, nepridengias 
va.lgidinins.'

Vieną kartą 
ubagėlis ir prasze

Motiejus mete tuojaus cze-
bata su kurpaliu ir pasveikino 
meiliai sveteli.

’ Geras Motiejus 
natvia,

atėjo pas jin 
nakvvnes.

guodojo se- 
del to-gi pastumias 

akuliorus ant kaktos tarė:
— Na, praszom tolinus.
— Jei jus milesta! — atsa- 

kc'senukas.
— Tai k a d a ten milesta, 

juk žinai kaip tik toks svetelis
t en m i lesta

hanojaus in Hazeitona iszcina 9:30 isz įn narna, tai ir Dievas in narna!
ryto, 1:30 Ir 4:30 po plet. 
prie Mansion House hotelio.

Sustoję O isz kur seneli ?
— Isz toli ir labai esu lin

atliuosuotiy nes

pasakė, jog sėdės
. i _■<! • *

Žinios Vietines
— Truputi pasnigo ir vela 

sutirpo-
— Darbai gerai anglekasi- 

klosią eina ir kožnas užganady- 
tas. Kitados fabrikai dirbo 
gerai, bet kasiklos pas mus dir
ba kožna diena.

— Žmonelei linksminasi isz, 
geru laiku, tankei atsibuna, ba- 

pasilinks- 
Gyvastis * trumpa, 

pasinaudokite isz laiko.
— Biznieriai sergėk i les per

dirbtos 10 dolerines bumaszkos 
ant 50 dolerines kuria praplo
ti nejn apgavikai.
daro ir su kitais pinigais padi
dindami mažesnes bumaszkas 
ant didesniu.

Balius moterį u draugys- 
v. Magdelonos

Kitados fabrikai

lei, szokei ir visoki 
minimai.

Panaszei

(es Szv. Magdolonos nusiseko 
kanuopasekmiugia usia, 
liu buvo pilna svetaine, kožnas 
linksminosi ir nuėjo namon už- 
anadvti. ♦ '
— Kita utarninka prie Tu

nnell Ridge kasiklos bus per
žiūrėjimas Unijos 
del visi darbininkai 
ginti turėti 
idant iszvengus 
ergeliu.

■ svete-

guziku, to- 
yra para

ta dieną guzikus 
nereikalingu

Ketvirtas Didelis Balius

13

isz Ma’ianov
Ketverge Vakara

Malia-

Kuri parengė, Parapija Szv. 
Juozupo Lietuviu Rymo Kata
liku Bažnyczios, 
City, Pa.

Sausio (January) 1921 m.
N o r k e v i c z i a u s Saloje, 
nov City, Pa. Balius ir Szok'ai 
prasidės 8 valanda vakar 
trauksis iki velvbai

Gerbemoji Mahanojaus Lie
tuviu visuomene yra praszonia 
atsilankyti ant minėto Baliaus 
nes bus tai vienas isz geriausiu 
kurie kada nors buvo pasau- 
leje.. Iszgirsite gražiausia i* z 
Parižiaus muzika, teipgi ge
riausi szokejai laimes

Galesite

re, ir 
na keži ii.

Iszgirsite gražiausia 
muzika, 
szokejai 

brangiauses dovanas.
atsigerti isz Kauno alaus ir 
geriausio Lietuviszko vyno. 
O da kas geriausio tai iszgirsi
te garsiausius Lietuviszkns dai 
norius ka tik pribuvusius isz 

Taigi visi tik gy

Lietuviszko

pat Prienų.
vas eikime o pamatysime ko 
niekas nematom ir iszgirsimo 
ko niekad negirdėjom.

Inžanga: Vyrams 50c.,
terims ir Merginoms 25c. ( l t)

Visas pelnas nuo baliaus bus 
paverstas del nupirkimo au
gliu i n bažnyczia.

Mo-

PldUS PARDAVIMAS.

rardavmas vyru marszkiniu
tiesiog isz Gerhardts marszki-

Atidaryta nuo
8 ryte lig 5 vakare. (J. 18

Jacob Gerhart & Co.,
114 S. Main St.

Mahanoy City, Pa.

niu fabriko.

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.

ilsias.
— Tai norėtumėt pas mane 

pernakvot?
— Teip.
— Mare! pagamink ka ten 

del mudviejų.
Marė, pati Motiejaus, ; 

merko padaro vakarienių 
jiedu linksmai sznekucziuoda- 
mi viską supaczeyojo, o paskui 
atsigulė senukas kamaroja ant 
patalo per Marijona parengto.

Ant rytojaus anksti 
tik gaidis užgiedojo, 
t i ėjus prie varstoto sėdėdamas 
skūra su dantimis 
savo svetelio nepabudint. Vie
nok svoezins, kad ir nesibala- 
dojo, atsikelias apsirodė ir įlie
jo in stuba, kui
lio.

aki-
i, o

kaip
jau Mo-

lase, kad

Motiejus dir-

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus!

— Ant amžių amžinųjų — 
atsake Motiejus. — Vai kodėl 
teip anksti atsikėlei t ar gal 
kad baladojau !

Ale kur-gi no tas mano 
gaspadoriau. Man laikas 

atėjo, tai turiu eitie... ale ve,

atsikėlei t

geras
, ale vo 

piningu, kad tau už 
nakvynių užmokėt; taigi klau- 
sik turiu tris 
pasakyt, 
apturėsite.

— Ha! ba! ha! — nusijuo
kę Motiejus — ar teip ? Na, pa
matysime — ir žiurėjo ant se
nuko, ba jam navatiiai iszrode.

— Na ka — klausė senelis 
— ar nieku nereikalauji?

— Reikalaut, tai 
daugelis

neturiu

rastu 
kad...

daigtus, galite 
ka reikalaujate, o

juk at si
re i kai u,

Kas tas kad? sakyk. 
Na tai gerai: 

griusze,

ale

rojo, tiktai [ 
iki paskutinio sudoWeiUi — ir 
nuėjo.

Sihertis suede 
medžio g 
vo, ant galo turėjo nabage pas
ninkam, per ka tik vieni kau
lai jos pasiliko, ir už tai szia- 
dien jos tik vienus kaulus ma
le vo ja.

Tada ant žemes 
mirė.

Po daugeliui 
ke sziauczius 
smertis prižadėjo, 
cziaus dauginus 
tada sziauczius ja atliuosavo.

Smertis negalėdama pati ka 
sziaucziui padaryt, užsiimto 
velnią, kad sziūneziu gyva in 
pekla pagriebtu. Velnes netin
ginis — greitai in kelionia isz- 
sirenge.

Sziaucziaus teipgi butą ne
paiko — suprato apie ka eina. 
Užkiszo duris, prie rakto ski- 
lutes pritaisė skurini maisza, 
paėmė geležiniu sztanga ir lau
ke.

Neilgai d u ra v u s, 
o velnes per

visas nup
riuszesj kokios tik bu-

niekas ne-

metu, susitai
so smerte teip: 

kad sziau- 
neužklups,

sudrėbėjo 
skilu tia 

Priszoko 
szkaplieriais inai-

ant žemos ir 
sztanga pradėjo

Dabar sziauczius vela teip 
ilgai ant svieto gyveno, jog net 

i gyvenimas nubo-
do. 'Palikins namelius,, ėjo i n 
dangų. Pabarszkiuo in duris — 
dūręs atsidaro, o sziauczius net 
adgal persigandias atszoko — 
pažino szv. Petra taji seneli, ka 
pas jin nakvojo. Szventas Pet
ras tarė:

— Nepraszei dangaus, 
gali dabar jo ir gaut.

Pasakiasdai, 
gaus vartus. 

Sziauczius 
jo i n pekla. Czion teip-gi apie 
jin žinojo, ba velnes isz jo ran
ku isztrukias ir parlekiąs in 
pekla visiems velnems papasa
kojo, tai ir czion jo neinleido.

Negalėdamas ane in dangų, 
ane in pekla ineitie, klaidžiojo 
ilgai pi svietą, o kur dingo, to 
niekas nežino, gal kur kokio; 
skyleja ir dabar tupi ir pasku
tinio sūdo laukia.

vajei I — re k e

— sziauczius kaip 
duoda, net visas

no

užtrenkė dan-

nusiminias, nue-

REIKALINGA.

Agentu prie pardavimo szie- 
ru, aplinkui Mahanoy City, tai 
yra Shenandoah, 
dclphia, Saint Clair, ir kituose 
miesteliuose aplink Mahanoy 
City. Geras noszimtis yra mo
kamas, tai jeigu norite pasi
darbuoti po kėlės valandas ant 
dienos, kur galėsit uždirbtie 
kelis deszimt doleriu in savai- 
tia, ne trotidami savo kasdie
ninio darbo, atsiszaukit szian
dien
galima

stuba, 
szmakszt in maisza. 
sziauczius, 
sza užriszo, mete 
su geležiniu
per maisza duot.

— Vajei! 
velnes.

Vienok nieko jo tas'riksmas 
negialbejo 
duoda, teip
suszilo; pasilsėjus, vėlu duoda 
Knd but galėjas, tai but velniu 
užmuszias, nes kur tu velniu 
užmuszi; o muszc per visa ne- 
dolia nuo ryto'iki vakaro, ant 
galo velniuksztis pradėjo pra- 
szytis, o kad jau sziaucziui nu
bodo per maisza muszt, paža- 

iszleist, jaigu dau-
iaus nepasirodys. Velnes pri

žadėjo, vienok' : 
nio žodžiams netikėjo, tik pa- <> sij,o ant mmh Juet«.

I

dejo jin

New Philft-

Pose Prekes Pardavimas
Visokiu drabužiu vyrams, vaikmas 

moterems ir merginoms.

*
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l Ateikite Dabar ant szio Didelio Pardavimo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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;Didelis $1 Pardavimas?

Ketverge, Petnyczioi SaU8Į0 ]3 14 jr ]5 
ir Subatoi . . . l I.. IDidžiausias Pardavimas kokio Mahanojui f 

da niekad ne buvo. 5da niekad ne buvo.
Ą

GUINAN’S
^MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL.SHENANDOAH,

.V<! L* f ? t • i >>

*
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W. T RASK AUS KAS
LILTUV1SZKA8 GRABOllIL’S.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
^afdoja kunus numirusiu, I'anamdc 
automobilius, rlginua Ir vežimus de< 
(aldotuvlu, krlksztinlu, veseiliju, paal 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtUH ir tt 
>20 W. Centro HL Mahanoy City, Pa

į:

i

praneszdami kada butu 
su jumis pasimatyti, 

del praneszimu jums didesniu 
Informacijų. Mokslas no yra 
reikalingai prie szito darbo.

Jeigu norite - uždirbti extra 
tai rąszykit sziandien. (J. 14) 

Sales Manager.
Mahanoy City, Pa.Box 115.

Neažmlrssklte kad dabar “SAULES*
sziauczius vėl-, prenumerata yra 13.00 aut vIho meto

S. J. M OCK A rus, Prezidentas.

I

M. YURKANIN, Vlce-Prezldentax.
VIKTORAS M, UNGUKAITIS. KŪMljerlus.

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

—$—$—$—
VEDE BANKAVA BIZNI.

Parduoda Szipkortes.

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.
MAHANOY CITY, PA.

f
r

'ii
J

CUNARD LINE
LAIVAS SAXONIA

. . 14,300 lomi, isz.plauks
22 DIENA JANUARY 1921 

Kabinas $180.00.

1
♦

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)

Justi mieste randasi Cunard 
Agentas, kreipkitės pas jin.

.r I.

■V

sztai lait
ale neturiu 

nes vaikai da, 
nenunokusias nuskina, tai no- 
recze, kad kas tik tas griųszes 
dalipstes, greieziaus negalėtu 
atsitraukt, pakol afez neliepcze. 
Antras: norecze teipos-gi, kad 
visada turecze gerai ka valgyt 
ir gert, o treczias: kad niekas 
pas mane negalėtu ineitie, kibą 
tik per rakto skylutia.

Senelis susiraukė ir tarė:
— Nelaimingas sziaucziau, 

tavo noras iszsipildis, bet man 
didei gaila, jog geriausi daigta 
užmirszai, tai yra iszganima.

Pasakius tai iszejo.
Dabar valgė ir

ežiukas, kiek tik tilpo per dau
geli metu. Ant galo prisiartino 
ir atėjo pas jin smertis. Sziau
czius nusiminias stovėjo ta syk 
po griusza ir prasze smerties, 
kad jam inlipus paskintu griu- 
sziu.

Pirma smertis buvo riebi, 
kaip taukine, ne teip kaip da
bar vieni kaulai,
gardžius valgius, per tai žmo
nos ilginus gyveno, ba po geru- 
pietų, .tįsodavo kur pavosij 
užvirtus.

Jaigu tam netikite, tai paim-' 
kim nuo motoru pavelzda: mo- 
teriszko riebi daug geresne 
kaip kuda, o ir tingine didesne. 
Teip ir smertis: pakol buvo 
riebi, ne teip žmonis smaugė,

kta stovi 
isz jos naudos,

gere sziau-

o mėgdavo

kaip dabar, kada yra kuda, ba
netinginiauja ir labai pikta.

Ant. - sziaucziaus praszimo, 
dirstelėjo smertis augsztin in
griusze. Oj! vaikino griuszos!

- . '' JT' - > Ageltonos, , Jcaip yaszkas, net
i •*' • i • • a •smertis seilia nurijo. Ilgai no-

r

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

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

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziamį.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda 
nusiusti jus pinigus in Lietuva 
pigiausiai.

mums gale 
greitai ir kaip galint 

turime
S 

pigiausiai. 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.
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu bizniuj, ir mus vyriausias siekis yra juriis intikti.
x Pasportai.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta.

Mus visas laikas ’

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų, kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas 
Danžig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mūs pasiteirauti placziau apie virszųje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.
BEEr’Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

■c—

« ’’ r< ' 
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AllAlHSZKOS ISTORIJOS

Tūkstantis Nokta
In trumpa laika, vienos san- 

valtCH, iszsiuntem daugybe szi- 
tu Knygų in visas szalis 
Amerikos, ir visi kurio aplaike 
szita Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.

Knygų in visas

Fulke apdaryta Audekliniais 
IszmnrgintnlB Vlrszals.
durnas Knygos 094 x 9 K coliu. 
150 Paveikslu

1)1.

704 Puslapio

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bet prisiuskyte 
mums $2 o Knyga bus jumis tuo- 
jtąis Iszsiusta. Mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarantinam kad ir jumis 
patiks.

W. D. nOCZKOWSKLCO^ 
Mahanoy' and A Street, • 

MAHANOY CITY. PA.

Ir

*

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskriausti atvikia In New Yorka, tai tiesog 

kreipktes pas Geo. J. Bartasziu, Agentą, 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 stoczlu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. < Suteikiam 
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažierius 
ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-minSta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautieczlai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kur$o in musu arti
miausia ofisą.

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

X

I

Pasitinkant žmonis ant

t

*

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 pageltos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. • <

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczl&i ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkt! 
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 pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L, Eckert, Vice-Pree.

< A. Danisewic» M. Garai*
T. G. Hornsby

D. M. Grabam, Pree.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Kynkevrics

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Trata.
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