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Per nelaime gįivo daugiau
Greicziases raszytojas trump- Isz Kariszku
Baisi ugnis Worcester! — ble■i
raszto.
pro|o.
des ant 5,000,000 doleriu.
In nubalsavimo kraszta vaisWorcester, Atass. — Ugnis
J 1 I
ui
4000 straikieriu muszije su pa- I
Kunigas nužudė kunigą — an
kas ne bus siuneziamas.
korszino sunaikinimu viso mie
licije.
tras Macohas.
sto seredos diena, kuri buvo
Kaunas 21. 12 — PAgal isztiPhiladelphia. — Vienas žmo
viena isz didžiausiu nuo prasi
Daliję.
Sudas
Non pal us,
kiamas žinias Tautu Sąjungą •
gus neteko gyvasties o szinitai ->
dėjimo szio miesto. Badai ble
Assize nubaudė knn. Sabatori
tarptautiszkus kareivius in
Vi
<)
I
s
likos sužeistais maiszatije ko
des
isznesz
atit
penkių
milijonu
Ciavolino, 34 metu amžiaus ant
4!i
Vilniaus nubalsavimo kraszta
kis kvlo ant Richmond ir Alle
Konia 30 uguiu pradoleriu.
24 metu in kalėjimą už nužudine atsius, jeib susipainiojimus
gheny ulieziu, kada straikier Ijsidejo mieste
po užsidegimui
nima. savo perdetinio kun. Ni
su Rusija iszvengtu, kuri sako,
ant darbininku
riai užklupo
Kuoroles namo. Palicijo spėja, N
kola Grossi. Ciovalino turė
kad tuomi Lenkai paremiami.
1
Cramps dirbtuvėje laivu. Pali
buk pleszikąi pasinaudodami
damas 21 metus likos iszszven< Ji
Vyriausiasis Tautu Sąjungos
/.
isz keturiu dis
cijo pribuvo
isz Ugnies pradėjo padeginet ir
tylu ant kunigo, hot
nesielke
Kontroles, Komisijono, Obersr
1 riktu apmalszyti 4000 maisz- e
kitus nrtmus visosia dalysią i
dvasiszkai, tiktai gyveno links
5
tas Chardigny raszes Lietuvos
t
: *>’
, tininku ir apie 800 moterių.
miesto,
Vienam namo snrasmai
ir
turėjo
gerus
laikus.
4
valdžei kad g eležkelio linija
Daug likos aresztavota o su
ta ugnine bomba. (InbcrnatoPriežastis žudinstos buvo (a:
Vilnius-Daugpelis
Lenkams
1H
žeistus nuvežė in ligonbutes.
ritis Konėtiko užvede slii^tva
Insirnylejo
jisai
in
patogia
Ni

pripažinta ir nubalsavimas tik
t
P"i
: $
Mergina apvogė savo mylema,
isz kokios
? g ir stengsis iszrasti
na Lainhrossio,
neturėdamas
in vakarus nuo szitos getežker
o ragana dabaige darba.
priežąsties tiek agniu prasidė
pinigu
nusidavė
pas
kunGrosy
lio linijos nusiduoti tur. Lietu
jo
mieste
vieniai
k.
si.
, kuris jam pfigelbinejo kiek
Detroit, Mich. — Dvi motevos valdžia yra priesz nubalsaNow
York.
—
Didžiausia
hoO
‘
«
res davede Juozą Roslovski
o4įlodamas, o kada atsisakė tovima Vilniaus kraszte, kadangi
Lietuvis
nusiszove
miesto
robute
Elizabiota
Amnzoniene,
liaus gelbėti
ir pasako idant
prie ubagystes ir sziadien Juo
ji reikalauja, kad Vilnius seno
tužeje.
Nat
lianas
Besrin,
reporteris
m
pribuvo
isz
Lenkijos
in
Amoriapleistu kliosztori in 24 valan
zukas pasiliko nuogas kaip
ji Lietuvos Sostine be nubalsa
Supreme
Courto
New
Y
or
k
o
ka
atlankvti
savo
76
anukus
Gillespie, III. — Jonas Keidas ,Ciovalinas baisei insiuto,
piplys. Pirmutine buvo Vanda
vimo prie Lietuvos pareiti tur.
parasze
279
žodžius
12
motu
Brooklyn
randasi
i
in
viena
kurio
gyvena
czionais.
-Paveik

doszius,
parėjės
isz
darbo,
rapagriebė
szmota
geležies
ir
kir

Brozovskiute, su kuria labai
Tuom tarpu eina Varszavoje
minuta
pagal
būda
Irumpraszamžiaus
vaikas,
Edwardas
Berslas
parodė
Amazonienia
su
jo

do
savo
moteri
truputi
“
truputi
”
into savo perdetini in galva. ....
Juozukas mylėjosi. Juozas tu
dorojimai tarp Lietuviu ir Len
to
(shorthand).
Pralenkė
jisai
kovas,
kuris
asztuoniolika
me

sios
mylimiausiu
anūkėliu
Le^
sigerusia ir buk nužvelgęs ja
gana to, da užnėrė virve ant ka-,
rėjo susiezedines 1255 dolerius
ku, kurie tuom tarpu dar ne
visus
kitus
panaszius
rasztininnesiu
adgal
puolė
laike
žaidimo
visu
Berenzein,
645
Stone
Avė.
ncisztikimybeje...
Pasakęs
kai

klo idant būti tvirtu, jog per
kuriuos laike paslepiąs senam
užbaigti.
kus
ant
svieto.
su
kitais
vaikais
nuo
ko
inpuo

Brooklyn
kuris
pnikei
grajina
mynam, kad namie vienas tu
iled inis tikrai yra numiręs. Ant
puodo nuo kavos. Varniuke da)
J
Nusųdyjimas lenkiszku Maiszle in “mieganežia liga, Prae- rytojaus Ciovalinas likos su
rėsiąs
szianakt
įnirti.
Kaimy

žinojus buk Juozukas turii ant skrypkos.
*v
tininku Lietuvoje.
graszio, melde jojo idant jiai Keturiu metu mergaite turi nai in ta jo pasaka neatkreipe jus ligai ir miegas, Ed ward a s imtas ir uždarytas kalėjimo.
Kaupas, 27 12. Lietuvos Ka
atydos. Nuėjės in miestą pasis pasiliko,..pasiliko garsingas ro
nupirktu sužiedotina žiedą už
dydele pomieti.
Priesz susi- Prancūzai apmalszino sukilu
kundė savo bedarf policistui. kundu mist ras.
ro teismas vede nuo 14- iki 24
225 dolerius,
ka Juozukas ir
Boston, — Keturiu motu Sakėsi, bijąs namo eiti, ba ji žeidimą nemokėjo rokundu,
Soviatai baimėje jog mužikai December] o pro va priesz lensius bolszevikuspadare, po tam nuėjo ant kru!
t
Darata Loroye isz nori “soldžeriai
soldžeriai” nžmuszti. ir buvo vienas isz tinginiausiu
kiszka maisztininku susibuntalamuju paveikslu. Kada atėjo mergaite
pasikelineje.
Konstantinopolius.
—
Franvojima Lietuvoje < $ Polska Oi*namon saldi Varniuke pasako Windsoro, nustebėjo nemažai Policistas nuėjo apžiūrėti Jono moksle rokundu, bet dabar per- cuziszki kareiviai su masziniI|yga, — Isz Moskvos tele- ganizacija Boikowa,” kuri 28
nieko nepaprasto aukšztinai visus savo draugus
1
avinui Juozukui idant jiai aty- daugeli profesorių Lenox bu namus, bet
neis karabinais apmalszino suduotu puodą su 825 dolereis, telije su savo iszminczia. Sto nepatomijes, liepe eiti namo, ir profesorius, o visokias ro- kylusius bolszevikus kurie sto gramai skelbė buk, soviatu val- Augusta pradėjusio meto Len
džia yra labai susirūpintis ir kams ant gero Lietuvoj vąjgreitai ir be
nes pleszikąi ant žmonių labai vėdama ant kėdės pasako var pasakydamas, kad niekas nie- ktindas padirba
vėjo
Tchataija,
25
miles
nuo
didelei nerimauje, buk mužikai džia nuversti norėjo. Teisinąs
'užpuolineje ir atima viską. Pa dus visu prezidentu Suv. Vals ko nedarys. Ta pati ir Jonas jokio maustimo.
Konstantinopoliaus, kada su- pasikelineje Podoliuje, Ukratijų
kokie
buvo
nuo
pradžios
Nedalys
atkartoja:
—
“
Nedalys
”
ir
nu
(Sudžia) nuteisė 6 priskustuju
klauso savo mitemos ir atydakileliai
nuginklavo
savo
aficieDvi
paezios
sutiko
gyventi
su
jinoje ir|
,r . v ...
IMU J1
4p^(a.prLeant
ve piningus -.daugiau josios po yg-sziai dienai. Užvardino vi si juokės nuėjo. Apie 3 valanda
v
v
•
‘
1
V
r
w
r
•*
ritis ir keliolika mirtinai sužeh szais bolszeviku valdžia. Muži
savo vyru.
galvos, viena ant 15 metu, vis
tam ne mate, nes kada atėjo at sus dvdcšnius miestus ir viesz- naklios, Jonas vįd atėjo prie
do.
Bolszovikai
sugražino
ugnį
kai yra gerai
susiorganizavę lia ant 10 metu deszimt ant 6.
Wis. — Dovidas
lankyti savo milema, nerado ">atystos. Mergaite yra francu- miesto rotužes ir pabeldė du Kenosjia,
asztuoniolika po vadovysta pulkauninko TiJa ja priėmė ris. Policistas insiloido in vidų Livingston, inaimilejo in savo užmuszdami
metu, dvideszimts ant 4 metu
pankszteles ne josios fornieziu. ziszko gymimo.
franenzu;
bolszeviku
žuvo
apie
So via tai yra dide- ir desziint ant pustreczio meto
Ka daro Juozukas? Nuėjo pas už augytino Loroye kada mer ir pradėjo klausinėti, ar nebu vedusia szvogerka Margarieta koturesdeszimts, po tam pasi džiuniko.
leje baiineje, nes tiejei pasikė prievartos darbo.
iszvažiavo
ir
garsinga
ragana
vadinama gaite turėjo vos 17 menesiu po vai namie. Jonas pasako, kad Christiansan
r>
davė, o'vadai likos uždaryti limai platinasi labai ir ne duo
neisiąs szi vakara namo, o ei- drauge su josios vyru in Kc*‘(_)zi” ant rodos. Apsako savo nirimui josios tėvu.
Derėjimas del ..rubežiaus ..tarp
kalėjimo.
Maža
Darata,
da
nesilanko
da
ramybes
bolszevikams.
nosha,
palikdamas
savo
paezia
in
darba.
Iszsiesias
tiesiog
visa nelaime o stebuklinga Ozi
Latviu ir Lietuviu.
in
mokslaine,
nes
yra
per
jau

mes isz kiszeniaus paišželi ir Davenporte, Iowa, prižadėda Apiplesze graba szventos
prižadėjo pagialba, bet už savo
Emma Goldman gailesį jog ap Kaunas, 27. 12. Vakar vaka
turi daugiau postkarte. priėjės prie stalo mas jaja pasiymt vėliaus.
mokslą pareikalavo szimta do na, bet mokslo
Elzbietos.
re iszkeliavo komisijos vyriauleido Amerika.
Slapti meile szvogerio nepa
pradėjo ka-tai raszyti. Ir sztai
leriu. Juozukas paklojo szimti- už senesniu mergaitia.
no ant delno Ozi, toji nuėjo in Nelaime lietuviszkoje sžeimy- staiga pagriebęs revolveri, ku sislėpė ilgai priėsz aki mote Marburgas Jugo-Slavia. — ♦ Moskva*. — Emma Goldman sis del n u statymo rubežiaus
tarp Latvijos bei Lietuvos, An
grabas szventos
kita kambarį peržiūrėti savo noje — kudykis sudege ant ri policistas buvo pasidėjęs ant ries, kuris su jaja persiskyrė. Stebėtinas
praeita glijos Profesoriaus Simpson su
Elzbietos likos apiptesztas nuo ^uri
iszyarytat
Po tam Livingstonas apsipato
paties
stalo,
pridėjo
sau
in
juodos
knygos, bet daugiau
meta isz Ameriko, labai apgai- savo
smert.
Sekretorių, ministeriu
cziiivo
su
seseria
savo
paezios.
visokiu
brangenybių
kurie
tusmilkinį ir paleido szuvi, kris
nesugryžo, nes ragana iszjojo
Salem, Mass. — Motore Ba damas an vietos.
Neaplaikydama jokios žiniosP’^i0 dideliu pinigiszka ir isto- lestauja, jog nesuvaldė savo lie Nolkens su ypatiszku trukiu in
ant szluotos per kaminu su
žiiivio ir pakurstinejo žmonis Ry
ga. ISu szituom Trukiu keByga.
Plesziku
palicirauskiene
iszejo
in
sztora
su
nuo
tino
savo
vyro,
pirma
pati
prariszka
verte.
isz
Suvalkų
Velionis
paėjo
.Juozo szimtinia.
prieszais valdžiąSuv. Valstijų. liavo Lietuvos atstovai. LietuSziadien Juozukas sėdi ir reikalais palikdama namieje vedybos, Mariampoles apskri- dėjo jin joszkoti ir ant galo pa- Ue ne suseko.
anarkistb dabar sako, jo•g vos Delegacija iszsitare, kad
Szv. Elzbieta, buvo g•rofiene
mausto, kokis jisai k vai lis jog du vaikus, 6 metu ir 22 mene- czio, Szunsku valscziaus. Ame siseke jin surasti Kenoshoje.
geriau sėdėti amerikoniszkam tas visas darbas in dti menesiu
isž
vaiku
priėjo
siu.
Mažesnis
Toji
traice
susitaiko
ir
guvevon
Thuringon
von
Wartburg
rikoj iszgyveno 16 metu. Lie
i n t i ko jo vienai
raganai kuri
kalėjimo ne kaip gyventi lais- atliktas buses,
. >
»aį
apmonijo jojo szirdi, akis ir orio pccziaus uždegė popiera tuvoj paliko 3 seseris, o Ameri na visi drauge, nes Livingsto- H)UVO pagarsėjus isz savo Jide- voje Rosijoi.
norints
lio milaszirdingumo,
__ tvirtina buk myli savojo
puodą su piningais, o kita pa- r pradėjo su jaja bėginėti , nuo koj viena seserį ir broli. Taip- nas
baigė monijima kur pirmutine <o užsidegė drapanakos abie- gi paliko moteri, 3 dukteris ir pirma pa ežia bet ir antrosios!josios vyras uždraudinejo jiai < Draugas Goldmanienes AlekBerkmonas
kuris
paliko,
\Vell, panasziu asilu ju. Ant klyksmo vaiku adbego viena sunu. Velionis buvo dar ne nori paleisti ir dabar gyve rustai, bet jiji iszneszdavo isz Sandras
" i turėjo apleisti
na visi sutaikojo. Antros mote- pavo palociaus daug maisto ir drauge su jaja
yra daug ant svieto ir bus, pa žmogus ir dirstelėjo in vidų, o jaunas žmogus — 36 metu.
kad duris buvo užrūkytos, iszV. Macziulis. res vaikai sugryžo pas motina drapanų kurious padalindavo Aniorika badai vaikszczioje po Kun. biskupas Bandurskis pa- *
kol svietas gyvas!4
ulyczeslMoskvos su kardu prie
,
isznesze
kudyki
visa
musze,
pirmo
josios
vyro.
Dabar
palidel
vargszu.
skirtas ant vidurines Lietuvos. ..j
Uždraus nedieldienines laido
Tokis
pasięlgimas
ant
gerd.neszono,
kalbėdamas,
jog
buk
jiliepsnosią ir nuplesze drapacije ir in tai insimaisze nes to
tuves.
Vilnius. — Vidurines Lietu
iszejna.
shi keliauje po Rosije su kuonas. Subėgo kiti kaimynai ir
10,000
kineziku
mirszta
kas
kis
gyvenimas
vyro
su
dviem
Pittsburgh. — Bambizeliu palicijo ir tame sugryžo moti
pa bolszevikiszku projiagan- vos valdžia paszauke kun. bis— Prieszai boboms yra peržengimu tiesu | '
Pa.
diena.
Pittstęn,
1
Mikisporto nutarė na. Paregėjus kas pasidarė, ne
draugavę
kūpa Bandurski ant apėmimo
distu.
padėjo dinami szio sklypo.
Jameso
Joyce
S
Pekinas, Kinai. — Badas Kipasiprieszyt nedeklienines lai laiminga apalpo o kudvkius
dinsto Vidurinėje
Lietuvoje.
liūdi
paskui
Emma
labai
tą po jojo namu ir sztoru isznuosia teip prasiplatino, jog
dotuves, ines dvdeles mynios
i-.Jau pfibuvo in Vilnių.
Zuikis
nuszove
medeju.
,
*
. nuvežta
m- ligoniniu
kur abu- noszdami in padanges, per ka
Amerika,
ir
kai]
?
galetu
vela
su’----------- —
K
kas diena mirszta daugiau kaip
žmonių su kapelijoms sumai- du mirė dvdelosia kaneziosia.
laisva sklypą Lenkai kele maiszatis ir apipleMansfield, dlio. -y Nepa- (leszimts -tukstaneziu žmonių, gryžti in taji
szo protą tiems protestonisz- Laike laidotuvių nelaiminga aplaike bledes ant 97 tukstan
szineja Vilnių.
Suv. Valstijos, tai butu viena
eziu
doleriu.
Badai
yra
tai
dar

prastas
atsitikimas
laike
moYra
tai
didžiause
nelaime
koi
kiems bimbazeliams. Bet ka- motina baisei
klykė, draskė bas italijonu, kurie neapkentė džiokles patiko medeju Leo-Ikin klu|a „žej0 Kinuosin.
isz geriausiu ir isztikimiausiu
Vilnius. — Lenkai apleisda
misorius
Mversas bimbazeant saves plaukus ir buvo ma- Joyce, buk jisai užbėgo strai- narda Housberga, 34 metu am
tikėsiu.
mi Vilnių, iszveža visk karisz■
liams apreiszke jog žmonis ir
■
nv ta, jo isz proto iszcjus. — kui. Nuo eksplozijos nukente žiaus. Jisai su kitais draugais
Žveriszka motina.
ka medžiaga, rasztus (r kito
teip jau už daug keneze
_______nuo
_
R. K.
Leninas iszejo isz proto.
daug ruska cerkve, skalbiuieze užtiko zuiki supuvusiam kialkius dalykus, o neužilgio ir
Berlinas. — Darbininke Elzvisokiu tiesu padpotas per proir kiti artimi namai. Palicijo ine. Housbergas pastate kara-Įbieta Bergeriene, tankei baisei
Vladyvostokas. — Daejo in pats Želigovskis ketina apleisti • \ JĮ
testoniszkus biinbazelius, ku Mokytas žmogus parsiduoda
turi kėlės nužiūrėtas y patas ir bina prie artimo medžte, pasi- Lsmnuszdavo savo trijų metu czionais telegramai- kurie skel miestą, neš jojo garsinga armivi
rie žmonims uždraudė gerti
pats save.
„■'1J^1l
tikysi in kėlės dienas juos su- lenke prie kialmo idant isz te- Lineli, jog kūdikis buvo apau- bė, buk Leninas nuo pervirszi- griuva.
JLKareiviai
_______ _______
neklauso
dabar nori uždrausti rukvti
1
New York. — Najorkiniam
nais isztraukt zuiki. Tame zui-Į
zui-■ ges vienais szaszais nuo plaki- nio darbo ne teko proto ir Ii- aficieriu, kele sumiszimus, apigerti
kava ir arbata » nebu- laikruszti pasirodo sekantis ymti.
cziuoti savo paezios, bet d a apghrsinjmas: “Ant pardaviKasiklosia užsinesza ant kis iszbego isz kialmo, permete mo. Ana diena, toji bjaurybe kos uždarytas privatiszkam pleszineje namus, kromus ir
karabiną kuris iszszove, patai- teip sumusze Į<udiki" jog krau- kam bar i je. Tankei atsistoja baugina visaip gyventojus mie
geidže uždrausti laidoti žmo mo žmogus už $1000 ant meto.
straiko.
kindamas Huosmonui in gal- jeį pasileido isz burnutes ir au- ant stalo pradeda pamokslus, sto.
A 'J i
nis Ncdeliomis. — Iszkart pro Turiu 37 metus amžiaus. Pa Pittsbugh. —
Pittsbugh vaIsu, nuo ko ir mirė.
mirė- Už taji buk jisai yra didžiausiu rusisz~
įsu,
testoniszkus
reformatorius, baigiau universitetą ir moku Coal Producers Asso., atsisako
■91
■ 'i
Atviras.
uždaryta ku narsunu, kuris
ižgialbejo
kurie mėldžesi prie figūros, o kalbėti septines kalbas. Esmu niokoti menesinia duoklia vie Tris vaikai sudege deganeziam žvcriszkuma, likos
9W
— Matai ženteli, norą da
nito
prapulties.
Leniname.
'
kalėjime
ant
trijų
metu.
tevynia
turi velnią už skuros!
suszelpimo
priverstas parduoti save idant no dolerio ant
/ I
v
menesio, kaip pas jus buvau,
•gsti
diena
ir
nakti.
na
ser
Wilkes-Barre, Pa. — Tris
Nusižudė pats save, savo moti ižgialbet paezia ir kudyki nuo straikuojoneziu
anglekasiu
dabar vėl pribuvau!... •
•~r
na, seseria ir du vaikus.
Mingo, W.. Va. ir Alabamoje, maži vaikhi Miko Trineko su
badines mirties.”
— Tai nieko, motinole, jau
Atmine.
Tirynejimai parode, buk tai per ka užsinesza ant straiko degė deganeziam name LafliCharleston, S. C. — Baisei
nuo gimtos dienos ne turiu gi
! 1!
Staczei pasakė.
kuris per minksztuju ir kietųjų augliu ne. Keturi kiti vaikai likos iž-1
snširupinias,,
jog neteko 75 yra T. Johnsonas,
liuko.
. x> į
I!IW
Klausyk
kurna,
szenakt
gialbotais
isz
liepsnos
per
juju
asztuones
sanvaites
radosi
be
kasiklosia
distrikte
No.
5,
ka
tukstanezius dolerius, kuriuos
Karczemoje.
■
praleido ant spekulacijos idant darbo ir ant galo nutarė save reiszkc, jog Pittsburginiam bobutia, 73 motu amžiaus, kuri įmano kiaule apsiphrszavo at — O kad norint turėta,u
Ar ir tu geri arielkele!
gali sustoti dirbti tame laike radosi namie viena mink kiek turėjo parszeliu o vilti Onute gaut tavo už padastoti dauginu turto L. S. parduoti. Johnsoiias pabaigė distrikte
Holsingforse ir apie 533 tukstaneziu darbinin su vaikais. Kada bobute paju jaigu atminsi tai tau visus asz- ežia tai tuojaus pultau ant ko- Juk priguli prie draugystes
Bingham, inpuole ir toki pa- universitetą
■inl
blaiviu!
liu priesz tave...
siutimą, jog nužude savo 60 pribuvo iri Amerika keturi me ku. Tokios duokles nesutinka to durnus, prikėlė vaikus ir lie tuonis dovanosiu!...
— Na, teip, tiktai da ne es-.
— Nti-gi gale jei suprasti
— Nugi asztuonis turėjo!,..
metu amžiaus motina, savo se- tai adgal. Sutinka jis'ai dirbti su kontraktoriu padarytu terp pė bėgti isz namo, o tiejei, ku
O kad tave kvaraba at jog ne del bereikalo mama mu- miu pilnu sunariu, - da ne sete
rie negalėjo
patįs gialbetis,
peria ir josios <du vaikus, po del savo locnininko bite koki locnininku kasikiu ir angloka- rio
’du du vienu palikę stuboja... jo szešzi menesei.
minei !.u
pati isznesze laukan,
siu.
[darba. ‘
■i.iT'*• ■ ■ -• U9
|am pats sau atėmė gyvastį.

ISZ AMERIKOS

Lauku

ISZ VISU SZALIU

Pribuvo atlankyti savo 76
anukus.
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KAS GIRDĖT

da bus užtemimai ir kada nau Isz Lietuviszku kaimelu
ja kometa kerszins musu že
mei. O gal tada no reiks moky
Atsiszaukimas in visus > auka
tu!
< <
vusius -del Waterbury’o
Ne pats szuo kaulus1 griau
V
straiko 1920 mete.
žė, ne kitam neduoda. ” — Paarka ” kuri
Bolszevikiszka “arka
naszei elgesį ir prohihicijonie- iszplauke ana'diena, su negeis
Waterburv’ o
draugijoms
riai. Pagal nusprendimą aug- tinais sveczeis skyrėsi daug
szcziausio sūdo, tai tasai, kuris nuo pirmutines arkos kuri isz- pareikalavus nuo New Engsau pasidaro naminio alaus o veže Bergmona ir Goldmanie- land Association C ui jos, Lie
bus suynitas ir aresztavotas, nia adgal in Rosije, kurie su tuviu skiriaus, iszduot i at
turės užmokėti tūkstanti dole dydeliu noru sugrižinejo adgal skaita praėjusio straiko Waterbury. N. E. W. A. Unija neriu bausmes.
i n savo tevynia, mafnydmni,
Tokia bausmia ana diena li jog tonais isztikruju plauko galėdama, iszduoti pilnos nt
kos nubąlisas John A. Grogan medus su pienu. Bet tiejei pas skaitos kreipėsi in Walorbury’o draugijas, aukavusias <hd '
isz Detroito.
kutinei sveczoi gana gerai su
trucinanczios pranta kas juos sziadien lauke straiko kad iszrjnktu delega
Už dirbimąi.
buizos, kuri 1sutrumpina žino- bolszevikiszkoje Rosijoi ir ži tus isz'draugiju ir peržiuretu
nim gyvaste, tai valdže nebau- no, jog bolszevizmas neužilgio visas straiko komiteto knigas.
dže, o jaigu žmogus sau pasi sugrius. Pirmutinei buvo žino Draugijų delegatai turėjo ke
daro sveiko gėrimo namie, tai mi kaipo dalytojai t varkos letą susirinkimu, bet negalėda
turi mokėti bausme. — Dievaž, Ameriko ir da reikalavo nuo mi prieiti prie galotinos roAmerikos virto augsztyn ko- valdžios apglobus. Semitiszka kundos nutarė kreiptieS per
laikraszczius iii visas A me ri
jom!
gauja ii’ gana.... jieje parduotu
koje Lietuviu draugijas, kilo
ir
savo
loena
rabinu,
ka
I
gale

I1
bits, kuopas ir pavienius na
buk žvdu dien- li u..
Skaitome,
rius, kurie yra aukavę del Wa
Fowerts
worts ” korespon- j
raszt is “ Fo
terbury’o straiko, kad pra< »
(lentas Berline. telegrafijoje in
Meldžin man izd’ioti laiv- nesztu per laiszkus ant kurio
Amerika sekanezini:
1’mis,” įpaszauke jaunas vyrnVardo, ir kiek, isz buvusio
“Gautomis ežia žiniomis, |^ns jn niiestiszka
____ 1 raszt Įninka
komiteto,
(būtent:
komiteto.
Lietuvos valdžia savo Atstovu Paris, K v. ” Ar szliubiue, anto- straiko
Suvienituosia Valstijose, pas- inohiline ar del szuns?” HŽ- Prano Liubinskio, M. Skuczio
kirs tur but minister! M. R°-|kiauše-rasztininkas. Duoki vi- Povilo Macelio, ar . Jurgio Ka
zenbauma, kuris
kinis randasi koke-isa8 |rjg< ncs pirknu sziadien siulio,) siuntėt piningus, bin
lioneje in Amerika.
j. ;nauja
nauja automobiliu , apsivesi u ne v Order” ai’ bankos ėzekius.
Po suradimu tikros atskai
Matyt isz to, jog Lietuvei Įt]^ sanvaites ir gavau dovanu
A 1» Z1 savo
l’/V itautos
1 1 ♦ /A4J minis1 > t 1 I CS 'pU(Įe|jt * >
tos paskelbsime visuose laikjau ne. ». ♦teko
teriu, tai renka dabar žydus. Į Klausimas katras isz tuja raszcziuose. Malonėkite kuo
greieziausiai praneszti ant že
— Gans gut! Juk
......... Lietuvvs
-........ bo- .' laisnu
ic,
bus jam gilukningesnis? minus paduoto antraszo.
žydo neapsiejs. Teip buvo Pr>|-jBet
omne trinum,
arba
ejteje ir bus ateteje.
p. Boh Trojcu lublit”...
Draugijų delegatu komisija:
1. Lukoszius G. Natkeviezius
tai Ernestas Beyer
Kokis
Sztai metinis rapartas pro2. S. B. Kiudulas
isz Chicago, innesze skunda hibieijos virsziuųiko, ka jieje
3. J. P. Trciziokas
ant persiskyrimo nuo savo pa-|1)(.,. )nji me)n |iuveikc. Su n aiRaszvkite sziuo antraszii:
t
ežios
< Inos, su kuria pei’g) veno , į^. jn() vnrpojn arielkos intaisu
L. G. Natkeviezius,
moterystes riszije per 49 me 17,592; paipu 4128; sunaikino
827 Bank St r.,
tus, susilaukdami penketą vai spirito 136,608 galonu, paymta
Waterburv, Conn.
ku. Gal turėjo labai saldu gy-i visokiu gėrimu 161,608; intaitik muim
:“ ‘i
A eninia, kad tasai I»kvailvs
•
czistinimo alkoholimis
Maspeth, L. I. - N. Y. -- Lie
dabar, dasiprato kokiu asilu I5044
■50,448; automobiliu konfiskuo
yra mažas
jiasiliko.
ja 102; bravoru uždaryta 20; tuviu gyventoju
aresztavota 24,469; veikimas ir mažai galima užteI žmoni u
Mrs, Ernest imi Harring- j bausmių ir taksu paženklinta minti laikraszcziuosia apie ju
ton isz Danvilios, 111. kuri ne- ant prasikaltėliu $32,450.036. ju gyvenimą. Lietuviu randasi
vos -pesninkavo per 48 ...dienas,
. , Jaigu prihibieijos virszinin- gana daug, ti! ri savo parapija
perlauze sa\ o pastanayijima 11 ||.aj
pustai dažu reti tai- su kun. Miluku, keliolika bizIšdėjo valgyt. Toji ne-i|ses tiesas,
vola pijidejo
tjuvotu uresztavo- nierin ir daug tokiu kurie turi
įgėide priverst i savo I ti konia visus arheriKoniszkus snvodoeniis -žemiszkus turtus.
iszmaMfr- \ėi
vyra idant prigulėtu prie jo gyventojos.
— Sausio 8 diena, buvo su
sios bažnyežios, bet vyras bu
vo užsikietejas ir nesutiko auti
---- -- * • *--------vakarėlis po
renk t as puikus
praszimo
vardu “ Karo Metu,” po vadonraszimo savo paezios. Bobai
Boba
‘
ŪKININKAS
IR
VARGUTIS.
insinto ir sumanė pasninkaut
vysta A. Dymto, pelnas ėjo ant
lietuviszkos mokyklos. Veika
patol, pakol josios vyras neatSenas ūkininkas ėjo su stu- las nusidavė pasekmingai, o
sivers. Bet vvras ne buvo kvai
lvs ir nesutiko ant to, kalbėda belninku vakaro laike per gi- aktorei atlosze savo užduotos
mas sau: ‘‘1tegul boba pastim- ria namon ir »zt»i pasitiko su kaip pro fe s i ona 1 i sz k i aktorei.
‘........ Mi'lelia
dideliu. meszka.
tekiniukas Tarpe pertrauku buvo loszta
o asz pasiliksiu
CU...:.
pa isz bado,
ii- ant. Jo solo ant piano ir smuiko per
tuom, kuom esniįu”_ ir (d|a_ prasiszalint nespėjo ir
pirmutinio meszka užklupo ir mažus vaikus, kaipo ir daina
laike savo žodi.
Gal tai pirmutinis vyras ant Iparsimetus ome teriot, o uki- vimai. Po tuom prasidėjo szoninkas negalėdamas isz jos kei, tik gaila, kad radosi mažai
svieto, kuris per lauže “ Upa_ ininkas
ra ” isavo bobos ir nesutiko ant psztrukt,^ pradėjo> szankt var- publikos, bet tame kalti patis
kn(l J* ulbėtu.. Tas paė maspetieeziai, jog nerėmė savo
užsispyrimo. Priguli
1
josios
jam už tai garbe ir auksinis miau drąsą flžoko ant meszkos, žmonių pasistengimus del ju
o turėdamas kirvi ir szakia, ju pralinksmimo.
medalis!
pora sykiu davė su.kirviu, o
— Vienas isz publikos.
garsingas ant £ab) 8U 8Zak*a meszkai vi
Enriko Caruso,
dainorius, gyme po gihikningal durius iszleido.
Utica N. Y. Darbai visai su
Kada
ūkininkas
pakilias
pa

žvaigždele, jaigu vela gales
mažėjo. Daugelis darbininku
giedoti del publikos. Jojo dak imate negyva meszka, pradėjo randasi be darbo net nuo spa
taras Edgeris ttvirtina, 1buk koliot ir rugąt ant varguczio, lio menesio pereitu metu. No
Caruso daugiau' neatgaus
savo .i°K J»esz.kos skūra sugadino ir, rint nekurie darbdaviai buvo
H
dabar jokios vertes neturi, paskelbė, kad pradės dyrbti
puikaus balso. Ba... o gal per
per
gerus lai- vadindamas
durnium, balvonu bet iki kol darbininku nereika
smagu gyvenimą nir
i unva^imndir
t. t.
riek
kns, o p
priek
tam apvogimas I
lauja prie darbo.
ft
•
fr
nuo daugeli brangiu žemeziuToji pasakaite duoda mums
gu, tasai artistas
daejo
laejo prie
— Kalėdų diena uzmusze
proto ir ant galo susiprato, jog prikloda, jog kada žmogus be- karas einantis isz Svracius N.
reikes būti paezedum... o ne, doja,. tai tada jis gatavs vi Y. Ne toli nuo Kliark Mills
tai poni Cnrusiene per corpo siems pašiaukaut ir pult in ko Lietuvi. Kazimiera Sandanavide Baccho” paėmė jin in savo jas, kad tiktai gelbėtu; kada cziu apie 60mietn. paeinanti
ir nuo visko isz Kaimo red fvt bos.
rankas. Juk Canisa galėjo
iszgelbetu1
truputi is^ 150 tuks- buna liuesas, tai tuojuus pake
czedvt
tanezio ant meto isz algos ko lia. nesi augsztin. ir tam, kuris
— Czionai, lietuviai dides
kia aplankydavo už savo iszsi- jin gelbėjo vietoja padekavot, ne dalis susiorganizavo in paiszmetinet ir kožna szelpines draugystes. Yra net
žiojima giedodamas: “maka pradeda
ronu spageti, adoremus tibi!” skatiką rokuot.
keturios draugystes vvru
ir
ft
Teip lyginai, kaip tas ūki viena moterių po vardu Sal
Visi artistai ant senatvės
mokinasi proto, bet kiszenei ninkas guledatnas po meszkos džiausios Szirdies Jėzaus. Isz
tuszti ir jau per vėlu gyventi letena praszo: Steponuk, bro patirimo galima manyt, kad
liuk gelbek! o kada isz po vietinis Klebonas nori but val
isz naujo.
meszkos iszlindo, gailavo sku- dininku visu tu draugystiu/'
l’ž tai, kad geri angleka- ros ir visaip ant Stepono plū Tankei
Klebonas patinkan
siai uždirbineja daug daugiau do.
ožiais jam papasakojimais, už
kaip daktarai, todėl daktaras
gauna skaudanezei ant dvasios
H. W. Colhoun pamėtė daktaklausunczes ypatas, kad net no
rysta Republik, Pa., apsivilko
kurios turėjo pasitrauktie nuo
Naujiena.
draugija.. Nebutu teip jaus-Į
in anglekasiu drapanas ir nuė
jo dirbti in kasikius. Jaigu ta— Ar žinai Onute pasaky mingai nusiminti, kad gerbia t
mas vietinis'klebonas1 tuos, jam
tai i bolszevikiszkas sistemas siu del tavęs naujiena!
apmokėjimo mokytu žmonių
— Ar naujiena! Na-gi es-; prasikaltėlius pabartu snszau- j.
kės visuominį pgrapįjouu- susi
teip ejs ir toliaus, tai svietas miu akiva...
pamuldii,
sutems
visai — mokyti ejs
— Vakar su Marijona ant rinkimą, o. ne laike •< pamaldų.
arba nor po užbaigtu, pąmaldu,
dirbti drauge su prastais dar- tikro su tariau-paeziuotis. i
* bininkais, o kas tada pasaldys
— Ir tai vadini naujiena? tai vis butu.pritinkiau, .
T patinas kaip svietas • sukasi, Jca- Jau jįjį su kehireis susigei-e. ’
rT '^'Girdejis pamokslus*
I
.rI ' •
* r.
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AUTO - CRADLE”

Czionais yra paveikslas naujausci iszrastos maszinos su kuria yra galima apversti automobiliu ant szono ir
mechanikas gali taisyti automobiliaus apaczia, atsisėdės, arba atsistojas, ka pirma turėdavo atsigulti po maszina
kur jam pavojus grėsdavo kas minuta.
Szita maszina sutaupys milijonu doleriu garadžiams teip ir automobiliu
savininkams, teipgi sutaupys daugelis mechaniku sveikata.
*

Norėdamas žmogus uždirbtie sziadiena ant savo indėtu pinigu, privalo pirmiausei, pažiūrėti,-ar toj
iszdirbyste kiniai jis nori prisidėti savo sunkiai uždirbta dole
ri. iždirba reikalinga produktą-

Padekim mos manome iždirbtio 2,500,000 maszinu atrai Common szera atnesztu po *
einanezius tris metus. Tai
$20. ant szeru in motus ir juju velto butu $200.00 už viena 1
szera.
Dabar paskolos szoras yra tiktai po dvylika ir puse
Nes jeigu tamstos indesit savo pinigus, prie iždirbysdolerio už viena szera. Teipgi pirkdami viena szera gausi
reikalinga, o
tęs kuri iždirba produktą, kui'i yra mažai
te puse Coinmon szera dykai.
dar randasi keli kiti kas toki pati produktą
iždirba, tai
() common szeras .yfa po penkiolika doleriu ($15.)
be abejones tamstos pinigai ne atiu'sz jums daug naudos,
vienas szm’as, hot common yra kaipo pilnos narystes szę- ‘
ir dar gali net ir visi pinigai dingtie.
ras, nes kompanija negali prazalintie isz kompanijos
konipanijos kada ‘
....... Trems jau ynu užtektinai pinigu, bet paskolos szeru nariai
Bef jeigu indesit įn iszdirbyste kuri iždirba pasau
ilima praszalintie kada tiktai kompanija nori.
liui naudinga produktu, ir boto dar nei kito ne yra kas ta
Bet matote kada jus perkate paskolos szera, tada jus
pati produktą iszdirbtu, tai bo abejones, tamstos pinigai
teipgi gaunate ir common, tai jeigu praėjus laikui kompa
gali jums atni'sztie didelius uždarbius.
nija jums atmoka, bet jus dar vistiek pasiliekat nariu. /
Jau tie szerai kyla treti syki, per preitus metus, bet
Paimdami paveikslu isz kitu dideliu
iszdirbvscziu J
jau tnatote kad jau tbj kompanija labai gerai stovi metai
kaipo Fordo automobiliu konpianija, penki szimtai dole
adgalios pradėjome sti'rtiaža szapa Pittsburge, o sziedien
riu indeli iszpradžiu, dabar yra vei'te >uvirsz milijoną do
jau tin imo ofisus Pittsburge, ir turime jau didele szapa,
leriu, tai delko? Ežiai kad iszdirba reikalinga produktą.
ir demonstracijos rumus. Teipgi turime demonstracijos National Casket Kompanijos pirmais $50. būva o da
luinus Columbus Ohio., ir Washington, 1). C. ir San Franbar suirvsz keliu tukstancziu, teipgi Victor maszinos
ciseo, Cal. ii’ rengiamos atidaryti demonstracijos rmnus *
buvo galima gauti
Kompanijos sze ra i .buvo
"auti po $6. o dabar
Philadolphijoi, Pa.
$1100.00 teip ir:kitu ne apskaitaneziu kompanijų, delko
Tai matote kad einasi labai progresiviszkai, tai žmo
jie teip ir/Xlirbo? ’ Dėlto kad iszdirba reikalinga produktą,
gus insidejes, kelis dolerius in szita kompanija, gali isztikruju matytie dideli uždarbi ateitije ant savo pinigu.
T<'jpgi jeigu bntumot savininkas dideles automobiliu
Szieziohais yra labai kiekvienam žmogui proga nes
taisimu jzapos, ir jeigu jums Imtu galima gauti .maszina
galima prieiti .su visai mažu kapitalu, ir liktie dalinyku
ar tai ibiaisai sti juvria.jus galėtumėt, be pavojaus pataivienu isz geriausiu reikalingiausiu produkto iždirbimo
syti savo m^szinas, in tris ar ketures vdlafidgs ka jums
komjianjoš, k,ur szita maszina yra reikalingiause visam
pirmiuiįįi^ldtuy^fleHa|biti valandų, tai tokia ihtaisas jau
j
pasauliui o mes esame pirmi iszdirbtie szita maszina.
’nga^? Tai matot jait pasirodo kad tai
ne atbulipąįrė'liudi
;
.:,J "
Paskolos tszeru galima pirkti nuo 4$25 lyg $2000. O
szitas produktas yra reikaliu[gus.
Common mjo $60. lyg $300,00. Teipgi galima pirktie• ant
iszpiokescziu,
galima mokėti per penkis menesiuslengvu i
...
Sziandien randasi Ameriko Automobilu
Įniko.
- r
pardavėju
32,245
Rašykite sziadien, jeigu norite liktie nariu prie szb l
(Jaragiu
'
.
36,227. i
tos iždirliystes, kuri jums yra dar lengvai prieinama pro
Repair Szapu (pataisimui automobiliu szapu) 43,043.
ga nes tiefszerai kyla augsztyn. 'Poliaus bus dar branges
Truku pardavėju
18,33)6.
ui. pirmiaus buvo galima gauti szerai po 10 doleriu. Tai
matot kas pirmiaus pirko už $100.00 tas sziendieh jau yra
Lsz viso
130,451.
vertas $1ĄO.UO.
, .
. *!
Del*jums naudingesnes žinios pripildykit aplikacija .
Tai yra kurioms yra labai reikalingos musu maszinos.
del tolesniu Intonnaciju ir. prisiuskit musu managerial
Pasaulijo irandasi netoli deszimtis milijonu automobiliu.
(vedėjui) tai jums bus suteiktos visos aiszkesnes informa- *
.Amerikai vienoi randasi 7,558,848, automobilei kurie kas
Ypa+iszkai tiems kurie gyvena aplink Mahanoy
vijosdien veikia pataisyti, tai be abejo page r i n i mo t a i s y m 11 i
C'ity o tolimesniems bus suteikta informacija per laiszmaszina yra ne atbutinai reiklinga, visam pasauliui.
ka.
.
Tai gerbemejai indedami czionais kelis dolerius, inSu pagarba, MORRISON CORPORATION
dedat in iždirbyste,-kuri’jums gali atneszti gera uždarbi,
teipgi padedat pagerinti'savo gyvenimo ateiti ir prade(tat teipgi pagerinti darbininko brolio darba , nes su szita
inaszina mekauikus, dirba be pavojaus, ir be didelio nuo
vargio, nes jam jau nebereikes lystie kaip žiurkei in urvą,
Morrisoh Corporation.
• po tas maszinas kur jam kas minuta paovjutf grėsdavo.
Sales Manager,
Žinote be kapitalo nėra galima padaryti, kapitalu, ir
O. Box 115, Mahanoy City, Pa.
negalima nieko nuveikti del pagerinimo darbininko ateiGerbiamejei:—
’M!
'ties;
j®
/ f 'T jj? U ’ ’ ‘
\
■.
Meldžiu man suteikti tolimesnes informacijas
Ęetjndteįaint^^hgerintio savo ateiti, ne^lipia su
kas-lihk jusn szeriu, 'įftie kuriu asz norecziau prisi
v
vich
»eti datai/fret
dataiį^bet ^ffSideilmhas
^r^idedaibas prie kompanijoH,;
kompanijoj, -kuri
kuri iždiriždir
Su tikra pagarba,
dėti kelius dolerius,
ba reikdlinga produfcta, gali žmogus ateitijoalasiekti tur
. |,J. ' •
i‘ to. ‘
...
• '>
Vardas
i *' 4ĮW
.... T----- -!
. Szitoi koinpfMjUį yra ijikorporuota ant $500,000. tai
.. js' li
r ’ $300,000. Common, .už paskolas
>, yra $20^,000.
Gatve
i inokn
iHiosZhnWli:
mokg 8tn
Štu jiu^žli^bi-metus.
0 už common
-Iiszka1,.j<iek
liszkai. kiek kbtrjpwjai.
kompamjai- yra uždarbos,
uždarbos.
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Gere, dainuoja ir szoka.
nas patenka,
Kitus per dantis traukia,
Bet drabužei nepaszlampa.
Ka nu objau r iau šia apszau k i a.
’Geriau sergsti saliuna,
Taigi miestas dydelis,
Tai geriause medžiokle buna
Uždėtas
Kapltalaa
Stebėtinas pasekmingas nusiunBa kiek gaivu,
Kaip tik stiklais paskambiha
1841
$18,000,000.00 tjmas pinigu per American Express
Tiek razumu,
Daugybe anoziu pribuna,
Kompanija, in Lietuva, priesz kare,
O tas raznmas,
Plunksnos nusipesza,
buvo vėl atnaujintas.
Tai vyruczoi ne kas!
Anteles plykos iszsinesza
JO®
Sugražinti kvitai parodo kad nu
O kada atauga plunksnos
siusti in tenais pinigai, buna, pri
Volei in salini a a t vežios.
rm
Pirmutine Lietuviszka
imti traukija trijų sanvaieziu. Mes
♦
CijJin įl1 w *
Lietuvoje iszmokame Markėmis,
t
BANKA
Dydeliame mieste ton kur
kurie dar tenais gyluoja. Musu pre
pa num,
kes žemos, patarnavimas geriausias.
Rfl
ffl
Lietuvei, baisai nederi.
Mi GG
American Express Kompanija
S
Pasidalinia in partijos kolos,
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa
Ši
Per ka pasikelti niekad ne
kapitula $18,000,000.00 ir siunezia
T31 f
gales.
Slunczla piningus In visas dalis
daugiaus pinigu in Europa negu
na i
pasaulio. Parduodu Laivakortes
Vieni szliptRrnoi,
kita kokia kompanija. Kompanija
MBS
ant geriausiu Unijų, už kompani
Į". ”J
Kiti szventaboždžei,
Oft! VaB
sanSS turi savo locna 21 lubu milžiniszka
Jjos
ob t prekes.
Priima piningus del
SRQ
Treti bolszovikai,
HQ
saugaus perlaikymo, telpgl moka
GUI
I narna ant Broadway, New Yorke,
ta
procentą nuo padėliu paliktu no
Ir visokį apgavikai.
kuri czionais matote, ir jame talpi
m
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir
Ir teip tolinus,
I
n 1Lt
nąs! musu glauni ofisai.
Notarlallszkal užtvirtinu visokius
Kas kartas buna dauginus.
Dokumentus, 'Paszportus važiuo
Naudokite musu “ Dolerinius
Yra ten ir vienas senas diedas, jantiems in Tėvyne. Banku esanti
«. Money Orderius f I del iszmokejima
po
dideliu
kaucija
Ir
kontrole
Pauksztelis ne kas,
pinigu if iszsiuntima Amerike ir in
Valdžios Bankinio Departamento
* 4om *>
Už szposa nepriderenti,
su kuria atliekant reikalus nėra
Kanada.
Parduodame
visokius
Ant gyvehimo in kalęjima Jokios baimes. Raszykite ant i
Glaunas Ofisas
Europinius pinigus. Kada siusite
žeminus padėto adreso o gausite
/
in si k raust i,
American Express Co. in bile kur pinigus, tai siuskite per
visada
atsukimą:
Net ant trijų meteliu,
65 Broadwny, New York • American Express Kompanija ir
Už geležiniu grpteliu.
Joseph G. Bogden,
visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant
O kada vyrai in darba nusi
Banker & Alderman.
turėtumėt davada.
Kreipkitės 4n bile koki musu ofisą
P. B. Llc. 159.
duoda,
arba raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna ofisą:
Cor. W. Long Ave. & 8. Main St.
Tuojaus bobos viena kitai
telefoną, duoda,
DuBois, Pa.
Susibėga in kuopa,
Foreign Money Order Department.

BUNA?1

“ *Mano draugas Ignacas Taumas paeina isz Szauliu apskr.,
Lcjnkavos Valscz., Mikalainiu
Miuio broliai Vincas ir Pra Kaimo. Turiu svarbu reikalą,
nas Kirvelaicziai gyvena apie i praszau atsiszaukt Ant adreso.
5
Cleveland, " iOhio. Paeina isz
Geo. Barauckas,
apskr., Mika- Box 184
Marijampolėsi
Blaine, W. Va.
liszkes Gmino, Raliukes kaimo, Ilglekos para. Turiu groMano broliai Dziedorius ir
mata del ju nuo ju ntotinos isz Petras Szidlaukiai isz Taurai
Lietuvos, Tegnl atsiszaukia ges ąpskr,, Laukuvos -Valscz.,
ant adreso.
Gulbiu Kaimo. Girdėjau Pet
Gpo. Valaitis,
TARADAIKA.
ras-gyvena apie La Salle, Ill.
•Box 185
Minersville, Pa. Praszau atsiszaukt ant apreso.
Del dvieju porelių biznierių,
Mrs, Terese Breiteriene,
Paieszkau Juozą Donauska Box 141
Lietuviszku intiligentn
Vandergrift, Pa.
girdėjau kad gyvena Pennsyl
Nubodo namie je sėdėti
vania State. Jo motina isz Lie Paieszkau Vinca Sznlna isz Užsimanė antomobilihs pasi
tuvos nori sū ,juona susižinoti. gz^j1Cjjiu> Neiptino gatves N.
važinėti.
Paeina isz Kauno Red., Užven- 26. Gavau laiszka nuo Sofijos ’0 ve abudu striolczebgeri,
cziai miestelio, Praszau atsi- Szelmiutes, yra svarbus Veika Iszvažiuoti isz rito susitarė
szankt.
(7)
las. Praszau atsiszaukt.
(8) Vienas paėmė koki tai dranga
W. Donauskas,
Badai nugara turtinga,
. Vincas Asztnszauekas,
9 Riverside Ave •>
Antras paėmė tris kurtus,
1834 Menard St.,
White River Jet. V’t.
Tikini dvi kojus,
. St. Louis, Mo.
Ne keturkojus.
Asz Motiejus* Žukauckas paAsz Ona S^vitoriene po tė Kopeiczika. isz Maskolijos,
jeszkan Mickuvienės ir Domi vais Masaicziute paieszkau
Cveibaka isz Vokietijos.
cėlės Mickiutes isz Mari jam brolio Frano Masaiczio ir se
Ir Itaula. isz Dzūkijos,
Balberiszkio sers Marijona. Kukoskiene isz
poles
apskr.,
O priek tam vaikine,
gmino. Praszau atsiszaukt.
Seinų apskr., Szventažerio pa Munszuines dydole blauzdine.
Mat Žūk,
ra. ir Kaimo. Gyvena Imliose. Strielcziui ir gonezom links
Box 37 R-2.
Wesley, Iowa. Meh]£iu atsiszaukt ant adreso. |
ma buvo,
Ir linksmai keliavo.
JllOZ. Szvi torius
Paieszkau Joną Tarkevicziu,
Pirmutinis su savo draugu,
25 Woodward Ave.,
atvažiavo in Amerika 1914 m.
Pakrantia mariu ’ bėga »
So. Norwalk, Conn.
taipgi mano sesuo Urszule,
Antras gonezeis savo >
VYRU Daktaras
-. ra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras
girdėjau kad gyveno Michigan
i ______ KOLEk
_
Mano pusbrolis Aleksandra Pasisamdyti valtele r*gavo
Plttaburgo. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo bcgljo
City, Ind. isz Traku apskr. Bajoras isz Traku Ujezdo, JezLIGOS , PlttHburgo.
Na ir važiavo.
82 motus invalrlas ligas vyru ir motoru, todol jas nuodug
Jezno Valscz. Praszan atsi- no Valscz., pirmiau gyveno Plaukant antis paregėjo,
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir
nlal
ir silpnybes
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas
ligas tinimo, Invalrlas Ligas
Ilgas
Bzankt.
Strielczius sudrėbėjo,
Blissville, L. I. N. Y. keli metai
paoinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklto ypaJuoz. Kabaszinekas,
iszvažiavo nežinau kur. Pra- Karabina prie akies pridėjo,
> tiszkal, per lalszkiis
lalszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rusisz171 Perry St., sztiu atsiszaukt ant adreso.
Tik vaikine pupt!
!■ kai ir Lonkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
New York, N. Y.
’’ Nedollomis iki 2 vai. popiet.
Strielczius in vandeni plupt!
Alex Klenaviczius,
Puldamas antra gaidi pa
Box 366
Southold, N. Y.
Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
Paieszkau
moteres
savo
dilgino,
Magdės, po tėvais Bujuckiute
Mano brolis Juozas Totorai Su szuviu valties dugną pa- ”
ir 3 vaiku, pabėgo su Jonu Mi- tis isz Stopininku Kaimo, Lukgadino.
lucku, January 19, 1918 m. szin para. Praszau atsiszaukt Vanduo in valti pradėjo bėgti
Lietuvos Prekybos ir P
Bankas
ramones
Vaiku vardai Magdute 10 mo ant adreso.
O strielczius su kuriais rėkti.
tu, Kaziukas 8, Franciszka 6
IR JO SKYRIAI
Petras Totoraitis,
Turbut ne gylei buvo,
VILNIUJ
metu. Noriu žinot ar prielaido
1829 Turner Ave.
Kad laikydamiesi už valties
ms užlaiko vaikus gerai. Kas
PANEVEŽYJ
Grand Rapids, Mich.
prie kraszto dasigavo,
pirmas pranesz gaus $5.
SZIAULIUOS
Strielczius ir gonezai drebėjo r
r
Paieszkau
savo
susieda.
Joną
RASEINIUOS
Nuo
szalczio
ir
baimes
danJuoz. Cibulskas,
LIEPOJUJ
Grigali ir jo familija. paiena
tis barszkejo.
5 Orange St.,
KLAIPĖDOJ
Be to: ir tas ka tik ne atsiPana, Ill. isz Baseinu apskr., Kaltinėnų
f
MARIJAMPOLĖJ
Valscz. Jeigu kas žino apie
taike
VIRBALYJE
Paieszkau Joną Surbli isz juos duokit žinot ar jie gyvi ar Jog ka tik vienam gonczui
nepataiko,
kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo
Tekiu apskr., Varnu Valscz., mirė.
Cha s, Ruzgi s
AGENTŪRA NEWARKE. Kol žemas auksino kursas
kursas,
Ir tai in uodega,
Baltiniku Sodo, Anapolio pa
Universal, Ind.
dek pinigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
■
Isz to butu buvus beda.
ra., girdėjau kad apie West Box 178
Locnininkui valties užmokėjo,
7 nuosz. padėjus 2 metams.
ville, Ill. gyveno. Jeigu kas ži
Spjaudidami namoni atpisz5 nuosz. padėjus 1 metams.
no apie ji, meldžiu praneszt.
NUGA-TONE padaro tirszta
kej°,
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui,
Kaz. Janaviczius,
krauja,
stiprus,
nuolatinius
Ir jau medžioti i szsi žadėjo.
Box 123
Silver Creek, Pa.
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie ,
nervus, tvirtus vyrus
Vėlu k už baro stovėti,
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
ir
moteris.
Ant sveteliu medžioti.
Paieszkau Povyla Balčikoni
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J. į
ir Klementą Szelencka isz Pa Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme Norints szlapumo in smegeNUGAnevėžio apskr., Daumenu So remiasi ant nervu pajėgos.
do. 11 metu atgal gyveno Chi TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu
cago, Ill. Jeigu kas žino apie brangiu, sveikata duodanczlu medi
juos meldžiu praneszt.
(8) cinų, rekomenduojama ir prlraszomos
daugumos gydytoju.
Adam Balčikonis 5
Viduriu netvarka, indlgestlja, dispep
918 Chelton Avė., sija, konstipaclja, galvos skaudėjimas,
4
Camden, N. J. Inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu,
>1- ■
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Mano pusbrolis Jonas Budreviezius isz Suvalkų Red. 35
metai kaip Amerike, isz TraTuriu svarbu
kiszkiu sodo,
reikalą isz Lietuvos, Taipgi
paieszkau Joną Urbonauczio.
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.
Piuszas Budreviczius,
' Box 635
Nanty Glo, Pa.

pilvo skaudejima, užszaldlnta kvapa,
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai Jszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE valsta. Duoda gera
apetitą, padidina svarumą, nuo Ju mie
gama gerai, padaro kai nauja aszmenj. NUGA-TONE sustiprina visas
kūno dalis. Subudavoja tvirta vyra ir
sveika, gražia nioteri. Tukstanczlai
žmonių ima lr giria NUGA-TONE. Iszkirpk szi skelbimą, paimk in aptieka,
gauk bonka NUGA- TONE r jei visai
nebusi užganėdintas, sugražink baL
anca apietkoriui ir gauk pinigus atgal
Jei negausi aptiekoj, prlsiusk mums
$1.00 ir gauk pilnai gvarantuojamu vai
sta, už siuntimu primokama.
DRUGGISTS: You can get Nuga-Tone
from your Jobber or direct from The
National Laboratory, 537 So. Dearborn
St. Chicago. Absolntely guaranted.
Retail orlco 81.00

Paieszkau savo brolio Vin
ca Jenulavicziu ir sesele Juze
* Blažiene, paiena isz Seinų
apskr., Leipumi .Valscz., Var-;
nenu Kaimo. Girdėjau Vincas
gyveno Herrin, Ill. o Juze She
boygan, Wis. Turiu svarbu rei
kalą isz Lietuvos. Jeigu kas ži
no apie juos malonėkit pra
neszt.
I
Antanina Banoniene,
1424 S. Uth. St , J
Sheboygan, ’Wis.
MA*

I

1

II

American Express Co.
65 Broadway. New York

‘Slaptybe Antgrabio”
l,KF>Y

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

Darbininkas naudoja palengvinimui
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudoja jj ir negalėtų apseiti
be jo. Pain-Expclleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
Y
daugybė kitų nelaimių ištikti.
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expelleq, nuo pečių skaudėjimo,
Iskausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expellerj
nuo reutnatiskų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojingain
pfarn užsiėmime, kad užlaikius savo sveikatą ir energiją.
Namų šeimininkė naudoja Pain-Exp«l* ’ nupuola
[
ir susimuša-—
1erj, kuomet vaikai
nv.o musių
i .
. jkandimo ir kitų- vabalų jgilimo ir ten, kur geras linimentas reikalui- J 7T
z
gas.
j
Viri naudoja Pain-Expellerj.

1
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Geriausi maineriams
Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikri
pagerinimą savo kojoms, kada perki
“Ball-Band” robinį autuvą. Kiekvienas
“Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

*•[

1

1 ,

mfisų specialiu procesu į viea gryną,
Įvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir
nešiojamą ilgiausiai.
f •

66
J

BAL L0BAN D"
■ f .. >

Paplantinti padai “Ball-Band” autuvo
yra padaryti ypatingai maineriams neėioti.
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat
varus ir stipri taip, kad aklumo
akumo ar anglis
negali įpjaut arba įplėšt jį.»
Žiūrėk" Raudona Koulys ženklo ant
1

*1

'Tjr

i"*

•

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada
kerki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio,
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali
gaut “BalLBand” batus, Himiners ir
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk
jų savo pardavėjo.
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Mishawaka Woolen Manufacturing Company

KDBSUI TniPUOlUS

.400 Water St., Mishawaka, Ind.
“Namas, kuris moka milijonus už .laipsnį.”

i

•

Geriausias Pasiūlymas isz Visu
Mes nutarėm iszparduotl 3,000 GeleŽkeliniu Laikrodėliu su numažinta preke
tik per 30 dienu. Tas laikrodėlis yra gelžkcliuis, labai gražus, neką didesnis
už sidabrini doleri. Vidurel pirmos klasos, su 21 brangakmeniu, yra nustaty
tas ikb vienai minūtai ir teisingai rodo laika, už tai daugiausia yra vartoja
mas geležinkolicczlu ir tu, kuriems reikia žinoti teisingas laikas. Vidurel ir
virszoliai ęvarantuotl 20 metu. Toks laikrodėlis vertas mažiausia $20 bet
mes parduosim per ta pardavimo laika, kurs tesis ilk 30 dienu už $12.45 ir
kaipo dovana prie kožno laikrodėlio duosime szias dovanas dykai: 1. Puiki
paauksuota laikrodėliui dėžute. 2. Paraukus bruletas. 3 Fontanlne plunksna,
pirmos klasos dalykas. 4. Balbcrine britva. 5. Geras britvai galast diržas.
C. Pinigams diržas, teip padarytas kad pinigu nopamesite ir niekas pavogt ne
gales. 7, Puikus burniniai armonika, kuriuos gavom isz Europos. 8. Paauk
suotas žiedas su puiku akmenim. Tuos 8 brangius daiktus duosime dykai
kožnam kuris užsisakys nuo musu laikrodėli. Nė vieno isz szlu daiktu neparduoslm skyrium. Neatideliok dėlto kad Iszpardavlmas tesis tik 30 dienu.
Siuskite tuojaus deposito $1.00 likusius pinigus užmokėsite gavus daiktus in
namus. Patenkinimas garantuotas arba gražiname pinigus. Raszyklt szedien.

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave.
Dept.Chicago, Ill.
Dept. 1007.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
,

©

*

Vietoj Rusi jos-Amerikos Linija

Tiesiai be persedimu isz New Yorko in'
HAMBURGĄ.
Kares
Kaino 3 klesos $125.
Tax $5
LIEPOJU > Kaino 3 klesos $145.
Laivas “ESTONIA” buvęs “CZAR” iszplauks 1 Febr.:
Laivas “POLONIA” buvęs “KURSK” iszplauks lS.Feb.J'
I

A

HIMINfER
i**

vi •

.f
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P. MIK0LAINIS,
<63 Hudson Ave^
;
Brooklyn, N.Y.

,*T-I

k

dm

kinu, apatlnu andaroku, tiesog in naIgnotas Radze- dykal. Madison Mills, 503 Broadway,

Tai geriausia proga daug
auksinu In Lietuva nusiusti, j
Greitume nusiuntimo .pinigu
nieks su manim nogal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau .'kvitas su
, paraszais. priėmėju pinigu.
Laivakorcziu agentūra in
Llepoju, Hamburgą Ir visur.
Pasai kelionei' in Lietuva.
Padarymas Lietuviszku do
kumentu.
Pinigus siuskite per paczto ■
Raszydami
Money Order.
pridekite 2c stampa Ir visada
adreaavokite szltelp:

1

u »

Mano krikszto - sūnūs Juo
zapas Juoczius isz Vaiguvos
para. Rase i nu apskr., 7 metai
kaip isz Lietuvos ir nieko apie
ji negirdim. Turiu laiszka isz
Lietuvos nuo jo seserų, Pra
szau atsiszaukt.
Antanina Urbeliene,
REIKALINGA— Didelis dirbtuve rei
1039 Pleasant St.,
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku
Beloit, Wis. szleblu, Jeku Ir dol pardavimo marsz^

Mano brolis
viezia isz Atsziniku Kaimo,
8takliszkiu para, Praszau atsiszaukt ant adreso.
Jonas Radzeviczia
Box 35
N. Amherst, Mass,

* u

J

PINIGAI IN LIETUVA

Kreipkitės.prie musu agentu jusu mieste arba pas
A. E. JOHNSON & 00., Gen. Pas. Agents,
42 BROADWAY.
NEW YORK, N. Y.
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Tvircziausia Lietuviszka1

1

Žinios Vietines

SHENANDOAH, PA.

AMERICAN

Asz Antanas Al ant irk
BANKA
— Nors sniego kaip nėra
<►
bet szaltis ganą ismarkus. Isz arba Aleszczikas praneszu vipersikėliau in
Didele kaucija sudėta Valstijos
tokios permainos oro, daug suomenei kad
Būdama^
savo locna narna.
Banko Departamente. Eslu po
žmonių mieste sergabiznije per 15. metu visur užga
I priežiūra Valstijos, teip kad pinlf Po trumpai ligai persis nėdinau ka goriausia, todėl tu
, gal sudėti mano bankoje negali
; pražūti. Priimu piningus saugiam
kyrė su sziuom svietu .Juozas riu vilti kad seni mano kostupalalklmui. Siuncziu piningus
Maeziulakis, 50 metu amžiąus, morei atlankys
mane naujoi
1 In visas dalia svieto, pagal dienos
palikdamas dideliam nuliūdi vietoi toipgi užpraszaui nauju
Parduodu laivakortes
1 kursą.
me paezia, dukteria Magdalena košt u merių mano atlankyti,
kompanijų nustatytams kainoms.
ir sunu Antanu, teipgi pusbroli Iki vora i visada geri ir szvieži
Parūpinu paszportus keliaujan
Joną Macziulski ir dvi pussese o prekes žemiausios. 39 E.
tiems in Lietuva. Viskas daroma
res. Paėjo isz Lietuvos isz Coal Stteisingai, greitai ir pigiai. RaSuvalkų gubor,, Kalvarijos paszykite aplo kainas o gausite
Osceola Mills, Pa. — Kadan
rap., Raudeniszkiu knimo, perteisinga atsukimą. Adresavokite:
gyveno Amerike apie 25 metus. gi pirmiau ežia darbai gerai
;
V. Lapinskas
Prigulėjo prie tj! Jj. K. A., Lie- ėjo ir uždarbei buvo labai ge
t u vos Sargu ir Tautos Fondo ri, nes mainieriai uždirbdavo
601 W. Mahanoy Avė.
No. 34 skvrio. Velionis buvo in $200 in dvi savaites, tai bu
ii
Mahanoy City, Pa.
inalszaus budo žmogus, mylin vo apsigarsinia
uekuriuose
tis savo sz(‘imyna ir geras krik- laikraszcziuose apie tos darszczionis. Laidotuves atsibus bus, bet dar jau ketvirta sapanedelije po direkcije grabo- vaito kaip visos kasiklos užda3
rvtos o žmonis da atsimvdami
riaus Traskuackc#
C
mumis ir nieko nerado tik apfRation a i
Ketverge atsibuvo laido- lengvine biski kiszenius grižta
Ilives Antano Bartuszko kuris adgal isz kur pribuvo, nes ne
VBAHK įi
likos užninsztas Primose kasi- žino kada vėl pradės dirbti ba
Mahanoy.j
7
'dosia panedelije.
kompanijos nori mažinti nie
y
kestis sakydami kad viskas
lankosi
Tomis
dienomis
Capitol Stock 1125,OOO.H
atpigo todėl anglis teipgi turės
miesto
senas
gyventojas
Kazi

Karpiu A Profits
atpigti. Pirmiaus mokėjo už
mieras Draugelio isz Detroito, tona $2. Todėl praneszu Lietu
Mokame antra procentą ant
Mieli., kuris apleido miestą ke- viams jeszkancziuju darbo kad
sudėtu piningu. Procentą priiolika metu adgal. Ponas ezionais nevažuotu. — M. D.
dedam prie juau piningu 1-ma
diena Sausio ir Liepos mensDraugelis iszrodo gerai ir
Buose, nepaisant ar atnoBzat
Ižiaugesi giluku koki jin pati Dorrisville, III. t Gruodžio
parodyt knygute ar ne.
ko Miszigane
Miszigano po
apleidimui 17 diena persiskyrė su sziuom
Mes norim kad Ir jus turSMahanojaus.
tumet reikalą su musu Banka
svietu Jonas Peczelunas, panepaisant ar mažas ar didelis
likdamas dvdeliam nuliudimia
Bankas adaras nuo 9 vai.
P- F. J. Skleriene ir p. paezia Ona ir tris vaikelius.
ryte lig 3 vai. popiet, S u balo
mis 9 ryte lig 12 vai.
J. Potrusoviczione lankėsi ke Velionis prigulėjo prie S. L. A.
letą dienu Philadelphijoje.
paėjo isz
Kauno gubernijos,
H BALL, Prezidentas
Sziauliu aps., Linkuvos miesF. J. NOONAN, Vlce-Prei.
— p. S. J. Norkeviczienc su to ir parapijos.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
(luktere p. Mina lankosi New
Yorke.
Gmino sude.
LIETUVISZKAS GRABORIUS
Petnyczioje ir Subatoje
A. J. SAKALAUCKAS.
pas mėsininką K u berta vieži u
Vaitas
Motiejau Pampli,
801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.
mis sekanezios prekes:
už ka tu skundi, Mika Rudi ir
Szvieži szolderei (kudi) 20c- jojo paezia ?
Szvieži atnsai be lasziniu 28c. — Skundžia ponas vaito
(
32c. del to, jog mano nutrucino.
Szvieži Pork czaps
DAKTARAS W. BURKE (
27c.
Plikyta lupne
LIETUVIS
418 W. Market St. Pottsville!
(lalviena del zupos
10c. — Kaip tai nutrucino, kad
1
Verdama gal v iena .18 ir 20c. esi gyvas ?
>'
" ■' - M
Su visoms Ilgoms priima, nuo
(
Hamburg stoikas
20c. — Na gyvas, ba dvaro avivalandos Iki 10 valanda Įsi ryto, i
t’zuk ir r i b roast
25c. ninkas atgriebe. Asz vos ne
1 Iki 3 vai popiet* 6 Iki 8 vakare. <<
60c. trukau...
Cloyubloom sviestas
P. Kubertaviczia 600 \Y. — Su kuom tave nntrucino )f...
Pine St.
Naujas Lletuvlszkas Graborius
— N u-gi paprasze pas sa
KAZIS RĖKLAITIS.
ve
ant kriksztinu
irv* kaip
praDidelis
pardavimas
už
numa

S
•
•
.
1
.
*
•
516 W. Spruce St. Mahanoy City
dėjo praszit valgy tie, kaip ant
žintas prekes.
tu paežiu ir visko statyti ant
Dabar parduodame visa la- stalo, tai suvalgiau bludeli koDaktaras Juozas J. Austrą
vora musu sztore už numažin- szelienos, puse keptos žąsies,
LIETUVIS
las prekes, ne,paisant ant už- pora mastu deszros, pora svaBavnsfs Daktaras Karluneaeje.
apie desetkit
GIDO VISOKIAS LIGAS
darbio.
Czia paduodame ke- ru skilandžio y
kiausziniu ir bliudeli varszkes.
lėta
prekių:
r Priima ligonius lig 10 valanda ryte$125 ir $1.50 stallioses ir
f 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare
n
Telefonas—Bell 350 IL
■daltiesiukes ir uždangalai del Kitras szuo iu kitras žydas.
h 113 E. Coal St. Shenandoah szepu už 73c.
Ponas:- Žiūrėk Ickau kokis
$25.0
pagalves
del pa mano szuo kitras, lis vis teip
Merginu balberiu szapas. |
hiszku po $1.79 $1.89 naktinei (]aro fcaįp asz darau..
Unlojs prekea tiktai. Pra•narszkinei po $1.39.
v
Žydas - Nu tai asz eisiu sau.
flzom. Teipgl Iszmoklname f \
$1.50
ir
$3.50
mergaitėms
I" Del • <ko eisi ?...
vyrus Ir merginas balbeszlebukes $1.00
riautl. Neužmirszkite nu/j
Ba jis uores nuo manos
maro. Netoli Union IL IL
85c. igi $1.00 paduszkaitems' piningu paskolinti.
stacijos.
virszus 43c.
If. Nossokoffs,
Visokiu vilnų del mezgimo NAUJAS ISZKADIMAS PLAUKAMS.
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
gausite už labai
numažintas
STASYS JUQDSNUKIS
Dekavoje % milijono žmonių ui
prekes.
plaukus, o telp-gl sulaikė puo
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS
Sz i i k i n es pa n czi a kos nz nu- pulkua
Įima plauku labai trumpam laike. to
Siuva visokius siutus ir
vieta fszpuoluslu, atauga tankus plau
overkotus pagal nau mažintas prekes.
kai:
Gvaranty.
Informacijas dykai
The Art Shop
jausia mada. Turu viso
RaszyPasakykite kitoms tautoms,
kiu nauju sempellu ir
Jennie Refowich,
kite pas: Drs. Brundias Cosmetics*
yra isz ko pasirinkti
129
West
Center
St.
Sta. W. Brooklyn. JT. Y
Teipgi taiso, iszvalo ir

Iii

LINIJA

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

g

CT

£§7 2

1

į
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. į
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos Jų nuo plciskapleišką- I
nų atsinaujinimo.
i

HARRY GEORGES

Knygele Draugystėms del
iszmokejimo pinigu ligonia
ms ----- 50c.
KYITU Knygele Draugystėms, del
Kantoriaus no g sudėtu pinigu ant
susirinkimu ------- 50c.

I
k-

W.

ij
j

MAHANOY CITY. PA.

«

TRASKAUSKAS

’

|

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
! GRABORIUS 'MAHANOY CITY, PA
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo
automobilius, rlglnus Ir vežimus dei
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselliju, pasl
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt

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

VEDE BANKAVA BIZNI.
Siunczia Pinigus in Lietuva.
Parduoda Szipkortes.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.
Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiunczianri.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda mums gjale
nusiusti jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint
pigiausiai. Mes esame
esamo Bąnkieriai po kaucija, turime .
leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus
pinigu, pey
pe|’ mus in Lietuva iszsiusti. Mus visas laikas
paszvestas.siuntinėjimui Užrubožiniu Pinigu ir Szipkorcziu bizniu), ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.
Pasportai.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti
pasporta. ‘
Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų, kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. /Atsilankykite
pas mus pasiteirauti plaeziau apie virszuje paminėtus
dalykus. -Noriai duosime paturima DYKAI.
^ Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.
Il — 1

1

m

, »

V

SHENANDOAH,

LIETUVISZKAS GRABORIUS.

UNION BANK

>20 W« Centre 81.

F

Mahanoy City. Pa

Ą

MT. CARMEL, i

LIETUVISZKAS

SAPNINYKAS

.
/
i
I

Arba iszguldimas Sapnu
205 Puslapiu —310 Paveikslu.
Tiktai 75c. ir mes užmokame r
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit:
75c. o tuojaus gausite knyga
per paczta. Adresavokite:
W. D. BOCZKOWSKI-CO.
| MAHANOY CITY, PA.

CUN ARD LINE
LAIVAS SAXONIA. r . "ZJ
Vite m

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)
Justi mieste randasi Cunard
Agentas, kreipkitės pas jin.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS
NAMAS ARBAv KOTELIS NEW YORKE.

«■»

<«•» M. O

-n—-

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskriausti atvikia in New Yorka, tai tleeog
kreipktes pas Geo. J. Barlasziu, Agentą, nes jis yra visiem gera! žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu Unijų In ir isz Lietuvos. I t
Iszmaiuo ir siunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. v.
Pasitinkam žmonis ant
Parūpina pasportus isz* Suvienytu Valstijų.
/geležinkelio stoczlu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarals. Paleldžiam pasažlerius
ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie
kreipiasi in musu virsz-inlnėta agentūra su reikalais, vargo lr nelaimes /
nedatirs niekados. Tautiecziai brangus kurie manot Yeliaut in Lietuva
kviecziam visus kreipkltes in musu agentūra per laiszka ar ypatlszkai.
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus pridedate yra tarnaut visuo
menėj labuj. - Reikalaukite lalvakorcziu ir pinigu kurso in musu arti?
miausia ofisą.
*

SAUSIO 17 iki 23

1*

Yra savaite paskirta ir žinomas kaipo “Taupinimo Savaite” arba “National Thrift Week,” bet
visgi tas neženklina kad turime tik per ta viena
savaite paiseti apie paezeduma ir taupinima o
paskiu visai nepaiseti ant likusiu sąvaieziu.
Po visa Amerika ta sąvaite yra paskirta kaipo
“Thrift Week” idant žmonija priprasti prie paczedumo ir taupinimo ir pasirūpinti del ateities.
Yra du patarimai dėl pradėjimo taupinimo:

Telefoną^: Spring 9587,

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke

/

u

S-V-A-R-B-U
< rVVVVVVVVVV\/VVVVVVV

Neatideliuokite už t ai kad t ik mažai turit s suezedine, daug dideliu turtu buvo suteikta per maža
pradžia ir tai vienoj gentkartej.

Pennsylvania Power & Light Co.

*51!^

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

^H»62,500

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.,
Investment Dept., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.

Please send mę (1) 8-page illustrated booklet
an Opportunity at Home,
Home, ” (2) *
“The Story of ari
More Information about your Cumulative Pre
ferred Stock, (3) Details of Partial Payment
Plan, (4) How to Judge an Investment. ■
Address ...

M«*M*,**
I

Signed
/

4

■ ’

a

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.

1. Pastanavykite pradėt sziandien ir,
2. Pradekite.
Mes esame pasirengia jumis prigelbeti, žemiaus
kuponas del ju^o parankamo.

KVITU

W. D. BOCZKAUSKAS-CO

«

GUINAN’

Z MAHANOY CITY,

S. J. MOCKAITIS, PmldentnN. ; M. YURKANIN, Vtee-Prczldentns.
VIKTORAS M. UNGURAITIS. Kasijerlus.

24 W. Centre Street.
I

a

F, AD, RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway. New York

»***■» -*>
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KUFFI

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
RUFFLES,
RUFFLES, jei
jei turite
turite pleiskanų.
pleiskanų.
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jurrts
jurrfs tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
r

]4 jr 15

J Didžiausias PardaVimas kokio Mahanojui A\
l
da niekad ne buvo.

fe.'

<*

Didelis $1 Pardavimas

| Ketverge, Petnyczioi §ausj0 J3
ir
\nhatni . ( .
.
7
ir Subatoi

Žmoguc kasosi galvų,
kad palengvint niežėjimą.
Kasįmasi pasidaro papro
papro-
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. F
Bet jis
lV<
Nj žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tų žino.
Vyrai ir motorįs kenčia
v
y
ĮhĮJ* niežėjimų nuo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
• 4
nes tų niežėjimų galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.
į

VALGYKIT GEORGES
Geriausio padirbimo visam
Schuylkill Paviete

NN»

Ateikite Dabar ant szio Didelio Pardavimo.

r

♦;» •>

11 iniiilli• fe. ime* On

Visokiu drabužiu vyrams, vaikinas
į
moterems ir merginoms.

Didelis laivas “Mongolia” iszplauks 27 January
Didelis laivas “Manchuria” iszplauks 24 February
Treczia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00
Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00
rl roezios klasos pasažieripi gauna valgi didęlam valgomu
knrnbarije. Uždaromi kambarai del motoru1 ir vaiku.

102 E. Centre St
Shenandoah, Pa.

Ice Cream ir Kendes

< III

Į Puse Prekes Pardavimas

Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą
Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.

*

iszproslna vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra
geras
ir užtikrintas
Prekes prieinamos.

i i * ariiiMWiii
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Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboe
kada perkate namus.
1 Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per
. lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip
jumis geriausia iszpuola mokėti.
Yra tai Banka kurios virsziuinkai yra juso 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 pagelbeti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Preu.

D. F. Guinan, Treaa.
D. M. Graham, Pree.
A. Danisewlca M. Gavula
J. H. Garrahan, Attorney W.F, Rynkewica
T. G. Hornsby
P. O. Fenton
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