
I I

A ■ i
t

I
į

M

i

'♦r

4;f
■ H

ii

:'?n 

l#i|! :

i,
j

i

THE LITHUANIAN SEMT-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION |3.00 
Bring* the beet reeulu to Advertisers. Rates on application.

PUBLISHED BY THE

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

3
I 
s 
5

I 
M

H

1l

f

f

U1™

įį
|Lr ■Miįii

I

I MAHANOY AND A ST..

9I «• 3 3I | I
QJiiMOMiiiBHiiMimtiimiiiiiBiimiuniuntiiiiiiiiHimtiiiiiimiiiimfaftiiioiliiiioiiiiiiHiiHiiiiieitiiiiiimiiiiiiHiii gj

c

a 2

<*S"« 
C? jį,'

►

/

z

/

1

ra

E

’•j mtnhiiiihiihiiHiiiifiiiiiiniiiiiilitimitiiiiiiiimiiiiniiHiiiiiHilihhiiiiiiitiiK

Ę 
g s

c ,
I 
s

DU-KART NEDELINI8 LAIKRAfiZT. u”
IfiZKINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA, 

. PRENUMERATA KASZTUOJA:
AMERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant puses meto $1.50. 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00,
MF* Laiwkus ir piningus visada siuskite tiktai ant ssito adreso: , 

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.

į .

į

i
M

iI
*

“Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6,1917, on file at the Post Office of Mahanoy City, Pa. By order of the President. A. S. Burleson, Postmaster General.

No. 8 M / 1NTBBK
\PO8T-OFFI01

MNTKMBD AT TH* MARANOT O1TTV PA 
“I A8 BlCOND 0LA88 MAIL 7

ISZ AMERIKOS

czistino 
kad kibirksztis 
sn kūju uždegė 

tai buvo ek- 
girdet po

Vagonas gazolino eksplodavo- 
jo, 6 užmuszti, 40 sužeido, 20 

namai sunaikyti.
^Memphis, Tenn. — Vagonas 

gazolino eksplodavojo laike, 
kada jin darbininkai 
ir manoma, 
nuo plakimo
gazoliną. Baisi 
splozije, kuri davėsi 
visa aplinkine, 6 darbininkai 
likos sudraskytais ant szmo- 
teliu, o daugiau kaip 40 žmo
nių likos sužeista. Visa ulieze 
namu, kur vagonas su gazolinu 
stovėjo, likos sunaikintais, ble- 
des padaryta konia ant ezver- 
ties milijono doleriu. Nuo ek
splozijos truko ir kitas vago
nas su gazolinu, bet tasai uepa- 
dpre tiek bledes, kiek pirmuti
nis.
Puse milijono kiausziniu isz 

Kinu.
Minneapolis, Minu. — Atga

benta in czionais puse milijonu 
kiausziniu isz Kinu, kurie at
buvo savo ilga kelione in laika 
21 dienas. Kiniszki kiauszinci 
yra daug mažesni už ameriko- 

Parsiduoda po 52 
tuzinas.

niszkus. rarsicluoda po 
centai tuzinas. Kelionėje ne 
vienas kiauszinis nesusikule.
Du metai in kalėjimą už apga

vima kunigo.
Milwaukee, Wiss. — Jerome 

AV. Rice, 22 metus amžiaus, li
kos nubaustas kalėjimu ant 
dvieju metu už apgavima ku
nigo llemana isz czionais. Rice 
nuėjo pas kunigą užkalbyt mi- 
szes už duszia 
motinos, 
bankini 
a pla i kydamas 
riu. Žinoma 
dirbtas ir nieko nevertas. Rice 
likos su ymtas 
prie kaltes.
Parsitraukė kito paezia isz tė
vynės; inkliuvo in beda; keti- 
• na apsivest su jaja.

Buffalo, N. Y. — Priesz sli
džia Kazeli, stojo Jokūbas 
Waksmanskis, už parsitrauki
mą isz tevvnes vedusios mote- Ik
res su kuria gyveno. Sudže bu
tu jin nubaudęs ant ilgo laiko 
in kalėjimą už peržengimą tie- 

kupeziavimo
> >

mirusios jojo 
duodamas 

czeki
kunigui 

ant 44 doleriu, 
reszto 40 dole- 
czekis buvo pa-

ir prisipažino

4—

W^H.)

Maiszatis lietuviszkoje parapi- 
joi Szv. Kazimierio. Kun. 
Kazėnas užkluptas per mo- 

teres.
Pittsburgh, Pa. r— Tris 

rai ir dvi moteres, likos 
tavotos už pakurstima ir pra- 

arba revo- 
užklupima aut 

Kazėno (vikaras

vv-
aresz-

ėjo
szventindamas

dėjimą luaiszatios
Ii nei jos, kaipo 
kunigo M.
kun. Sut kaiezio) prie Szv. Ka- 
zimierio lietuviszkos parapi
jos. Revoliucije kylo laike pa
maldų kada kun. Kazėnas 
per bažnycze
per Asperges me.

Kada kunigas radosi viduri
je bažnyczios, dvi moteres szo- 
ko isz sodiniu ant kunigo, per- 
muszc nuplosze kapa ir komža. 
Tanu* laike prisidėjo ir vyrai 
isz ko pasidarė tikras bolszevi- 

jomarkas bažnyežioje, 
pradėjo terlus 

Palicije

k i s z k a s 
vieni kitiems 
apmuszineti. Palicije pribuvo 
ant paszaukimo ir apmalszino 
revoliucijonierius.

Nuo kokio tai laiko prabasz- 
ezius kun. Sntkaitis turėjo ko
kius ten ergelius 
nais ir buvo 
kas duosis 
sztai isz naujo prasidėjo sumi- 
szimai su 
pasekmių.

Daugiau kaip 
radosi Southside policijos 
stotije, kada ketino atsibūti 
teismas aresztavotu parapijo- 
nu už sukėlimą niaiszaczio ne
dėlios diena.

Magistratas 
ma perdėjo lyg ketvergiu, ka
da kaltininkai turės teisintis 
isz savo pasielgimo.

Parapijoi yra neužganadi- 
mas terp parapijom) kurie pa- 
sidalinia aut dvieju partijų, o 
ypatingai nuo kada atėjo vika
ras Kazėnas, kurio nekurie pa
rapijom! i neužkeneze. Pirmas 
sumiszimas atsibuvo 17 sausio 
szimet, bet antras buvo daug 
smarkesnis ir žonklyvesnis. 
Žmonis žada nepasiduot ir to
lei kovos, pakol neaplaikys sa
vo tiesu kaipo parapijonai.

su parapijo- 
manoma jog vis- 

apsimalszyt, kad

augszeziau minėta

200 Lietuviu 
Southside 
kada ketino

Succopas teis-
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Fabrikai pradeda 
nei pasigerina; gerove pra

dėjo isz naujo užžydet.
AVashington, I). C. — Isz 

visu szaliu Ameriko daejna ži
nios, buk 
pradeda 
darbininku

dirbti, biz-

fabrikai isz naujo 
dirbti,

yra priymani in 
darbus, biznei pradėjo pasige- 
rinet ir vela Amerikas prade
da atsistoti ant lygiu kojų.

Žinunai
Apriliaus menesio, 

fabrikai dirbs gerai pilna lai
bi zuis pasidi- 

vela turės

tukstanczei

Iv
pranaszauje, 

menesio
bnk 
visi

ka, užrubežinis 
dins,
gera pasisekimą, audinyczios 
Naujoi Anglijoj pradėjo aplai- 
kiuet daugiau
nauji namai prasidėjo statyti, 
nes statoma medžega. ženkli
vai atpigo, žodžiu Amerika ve
la užstos auksinei laikai ir ve
la kožnas gyvens be ruposezio. 
Bet czedinimas piningu tegul 
luina ant kasdieninio paredko, 
ba nežine ka atejtis gal mums 
atneszti.

geležinkelei 
pasisekimą,

užkalbinimu,

New York.

prictelkos Lucillos 
ir patogiai

Užrasze savo prietelkai 60,000 
doleriu, paezei tiktai 100 do

leriu.
Juozas Ryan,

sūnūs nesenei mirusio milijo
nieriaus, užrasze puiku narna 
verties 60 tukstaneziu doleriu 
del savo 
Whiteford, jaunai
aktorkai, kuri jam buvo labai 
prilauki. Savo paeziulei Ry- 
nas užrasze tiktai szimta dole
riu, o tai už tai, kad jojo pa
eziule jin apleido 1915 mete ir 
nuo tada gyveno 
Motina Lucillos
sios dukrele buvo seno Rvno 
sekretorka ir dirbo pas jin už 
dika.

persiskyrus, 
sako, buk jo-

Maszina pagavo josios skepeta 
ir užsmaugė ant smert.

Sterling, Cal. — Laike skal
bimo su elektrikinia maszina, 
Mrs. A. Spitzer’ienes skepeta 
ir plaukai gavosi in 
volelius,
prie maszinos ir užsmaugė ant 
smert. Josios deszimts metu 
sūnelis užtiko motina negyva 
prie maszinos.

i i 

pri trauke
ringerio’ 

motore

* W. II. BOC'ZKOWMCI, Pres. A Mgr.Tf • IPs DUV/jRinT lM lį V r<?R. 4
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VIENAS ŽUDINA O KITAS NESZA PAGELBA SUŽEIS-
TIEMS. ISZ VISU SZALIU ŽIURKES — LABAI BRAN- 

GI PLEGA.
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kur atsibuna ant kasdieninio

Dvase St radi va- 
garsingas 
mirdamas 

pasiro-

'Im v o 
skripku, 

mete,

Žiurkes

i;

M 
R to 
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M ieste (’orko, I rlandijoi,
Iko kruvini sukilimai kur sužeidžia daugeli žmonių per gin- 

suszelpima 
drau- 

* ’ .* SU

re<
įduotus automoblius, liet sužeisti tuojaus aplaiko 
ir būna gabenami in ligonbutes per Raudono Kryžiau 
guvu.- Ant paveikslo inatonu* 
milaszirdvste.”

J l^ula susiejo
s

‘s mortis

Dvase Stradivariuszo pamoki
no jin dirbti geriauses 

skripkas.
Beilinas. — 

riuszo kuris 
dirbėjas
Cremonijoi 1737 
de Henrikui Oklahaver, vokisz- 
kam kupeziui Hambur 
kydamas jam slaptybe, 
permainyti menkiause skvipka 
ant geriausios, jog geriausi ži
lumai negalėtu josios atskirti 
nuo brangiausios stradivarisz- 
kos skrypkos.

Oklahaveris padirbo kelioli
ka pigiausiu skripku ant 
riaušių, jog geriausi muzikan
tai negalėjo juju pažinti. Slap- 

sziol neiždave 
Oblbaveris, o jeigu ir ant to

tai 
modelei bus 
Ohlhavcris 

lankei

tybe niekam lyg

g<‘, pasa
kai])

op.

ISZ ROSI JOS

Ryga. — Šoviniu

Soviatu kareiviai sukilo iszžu- 
dindami savo aficerius.

kareiviai 
Opocke sukilo, užmuszdami sa
vo afieierius. Priežastis sukili
mo buvo ta, jog kareiviai buvo 
iszbadeja ir konia 'usnuogi.

Šoviniai pradėjo rekvizuot 
maistu paszara ir kvieczius nuo 
aplinkiniu ūkininku per ka ju- 

prieszaisju daugelis sukylo
valdžia.

Ukrainiszki kareiviai Kije-
svarbesve sukilo užymdami

Ant apmai- 
pribuvo

vietas užmiestije.
szinimo pasikeleliu 
vaiskus isz Moskvos bet ir tie- 
jei žvairiai žiuri ant savo por- 
detiniu ir tiktai geležine ranka 
užlaiko paredka pulkuosią.

liaus perdirbinės skripkas, 
senos St radi varo 
niekam nevertos.
yra spiritistas ir badai 
susikalba su dvasioms.

Bolszevikai žudina Armėnus. ^*ur^a^ dcffiua graikiszkus mie-
— Ulyczios iszklotos su 

lavonais.
Miesteli jo Deli jau, 

56 miles nuo Alek- 
bolszevikai už- 

Į-rii'be nuo tenaitiniu gyvento- 
Armenai 

bolszeviku 
užprotestavojo, o 

nieko ’

kaipo nesziotojos 
juodo maro yra gan pavojin
gos, bet tai yra tik viena isz 
invairiui blcdžiu, kurias žiur
kes žmonijiai atnesza. Kadan
gi žurkes oda viską, todėl sun
ku isz vardinti bledis kurias 
jos padaro.

Žiurkes suėda' net grudus 
ukinvkai 

arba net
kuriuos ukinykai pasėja že
mėn, arba net ir auganezius 
derlus naikina, o kada jau isz- 
auga tai nuo ziurkiu jokiu bū
du neiszkavosi, jos suranda vi
sur, ir kur kas daygiaus sunai
kina negu nueda.

derlus 
i n vairiu

Netik
ir
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nevalninkoms,’, bet iszklau- 
ses jojo visa atsitikima nubau
dė jin ant 25 doleriu ir atidėjo 
teismą ant tolinus. Buvo teip:

Ona Slavik, keliolika metu 
adgal pribuvo su savo vyru in 
New Yorka isz teVynes, priesz 
kare pamėtė jin už žveriszka 
pasielgimą ir vela sugryžo in 
tevynia. Waksmanskis buvo 
susipažinęs su Ona nuo jaunu 
dienu, o kad jojo meile del jo
sios da neužgeso, nuvažiavo 
paskui jiaja in gimtini kainui, 
o norint s buvo amerikoniszku 
ukesu, bet likos paymtas in ka
ri u men ia. 
žo in kaimu 
su Ona, kur 
iszkeliauti 
kūmutes apie tai dažinojo, pa- 
licije aresztavojo Ona ir pa
talpino in Ingleside Home, kur 
neužilgio 
Waksmanis mokėjo 
dažiurejiina 
tolinus 
kad Onos 
szio 
jiai iszvežimas adgal in Euro
pa ir dabar randasi emigraci
jos rankosia, bet Jokūbas mel
de sudžiaus, idant pasirūpintu 
idant sulaikytu Ona czionais, 
nes jiji ketina 
havo vyro, 
jaja. Kaip tasai meilingas vei- 

i't */n t I'wrh * 4* A • zl

su baltoms 
bet

Po tarnystai sugry- 
kur susitiko vela 
nusitarė abudu 

in Amerika. Kada

pagimdė dukrele, 
už josios 

ir sake, jog ant 
rūpinsis apief jaja. O 

vyras ne yra ukesu 
sklypo, per tai kerszina

Jr I n

Meilingas susineszimas sif kitu 
priežaste josios mirties.

Kaus. — Fra- 
nuo senei uu- 

žiurinejo savo paeziule, buk 
toji atlankydavo narna kokio 
tai nepažinstamo del jojo mi- 
lema, kur praleisdavo su juom 
linksmas valandas 
je.

Kariszki pasirengimai Kijeve, 
ir moteres likos payn^tos ant 

frunto.
v

— Bolsz/evikai kar- 
U kraiinoi

ir Kijeve,
Kansas City, 

na s Grochockis
savo paeziule,

jojo glebi-

Ana diena negalėdamas nn- 
kensti pasielgimo neisztikia- 
mos paeziules, nuėjo su savo 7 
metu šuneliu, kuri paliko te- 
atrelije krutamuju paveikslu, 
o pati nusidavė in kambarius

Banditai suriszo 6, apvogė 
auksori ant $30,000.

Toledo, Ohio. — Keturi ban
ditai ateja in Danielso kroma, 
suriszo locnininka ir penkis 
fostumerius 
pu auksiniu dalikli verties ant 
30 tukstaneziu doleriu, sėdo in 
automobiliu ir nupiszkejo ne
žino kqr. Banditai buvo labai 
mandagus vyrai, nes del mote
rių padavė krėslus 
sestu, kada

m

locnininka
iszkrove isz sze-

Kijevas 
sztai pasirehgineja 
Zitomere 
apkase apkasais ir pastate dra- 
tines tvoras. Bolszevikai siun- 
czia tonais daugybe vaisko isz 
Krinio ir Siborijos. Priversti
nai mobilizavoje senesnius vy
rus lyg 50 metu, o mbteres lyg 
40 metu. Dali tuju snmobili- 
zavotu moterių iszsiunte tuo
jaus ant i rimto prie visokiu ka- 
riszku (lai bu, 
lyg 16 metu 
neszioje visokes sunkenybes.

kuruos

Baku. - 
Armenijoi, 
sandropoliaus,
O*

ju visus kvieczius. 
ant tokio nedoro 
pasielgimo 
kada tas 
pakele maiszati.
tiktai lauke tosios progos, 
kele skerdyne vyru, motrriu ir 

C lyezios miestelio De
li jano po skerdynei
klotas lavonais tuju nekaltųjų 
aukų žveriszkumo bolszeviku.
Bolszevikai dabar pardavinėja 

moteriszkus plaukus.
Helsingforsas.

ties stokos pinigu, bolszevikai 
pradėjo nauju kupezysta, o tai 
yra, pradėjo pardavinėti mote
riszkus plaukus.
moterių
nio kaip ir darbininkiszko, pri- 

pardavineti savo 
apsisaugot nuo 

s, nukerpa savo 
plaukus parduodami bolszevi- 
kams už duona, pieną ir trupu
ti mėsos. Bolszevikai tuosius 
plaukus parduoda kiniszkioms 
knpeziains,
Moskva pirkti taji tavora, kuri 
moteres 
mis.

įiegialbojo, 
Bolszevikai

su>

vaiku.
buvo isz-

Fsz priežas-

Tukstanczej
isz turtingesnio szta-

verstos vra 
plaukus idant 
budinės mirtie

kurie pribuna in

persiskyrė su aszaro-

Vaikai nuo 12 
kasa apkasus ir

i

TELEGRAMAI.

idant atsi-
jieje buvo užimti Badai nauja kare prasidės pa

savo milemo. Vyras ėjo paskui pleszimu, po tam nusiemia ke- 
visiemsjaja. su-

pradejo jiai isz-
Kada Grochockiene 

gryžo namon, 
met i net i josios pasileidimą, pa
leisdamas in jaja penkis szu- 
vius. Po tam uztelefopavo poli
cijai idant atėjiu jin paymti 
nes nužudė savo paezia. 
chock is teip persiėmė tuom 
visu, jog inpuole in nerviszka

Gro-
te i p

pures, 
j” 1

, pasakė visiems “gud 
sodo in autpifiobiliu.

Dydeles ugnes, bledes ant mili
jonu doleriu.

Athens, Ga. — Ugnis sunai
kino tris blokus 
mu, padaridama 
milijonu doleriu.

lej Petrogradas. — 
szi pavasari

sfelius ir kaimus.
Konstantinopolius. — 

kai vela pradėjo savo kruvinas 
skerdynes ant nelaimingu grai
ku degindami 
miestus ir kaimu 
galėdami iszlaikyti ] 
t uos i us 'k ra u jager u is 
terp Paudermos o Bilikeski.

M ažoj Azijot lurįiLs^nmsze 
graikus sudegindami keliolika 
miesteliu ir kaimu. Vadas iur-

Kemal Pasha paėmė lyg 
sziolei 27 tukstanezius in nelai
sve, ter}) kuriu randasi kelioli
ka tukstaneziu moterių ir mer
ginu, kurias turkai parduoda 
i u a reninus 
Tuju merginu padėjimas 
baisus ir daugelis nusižudo, ne 
kaip papulti 
žvėrių.

ku

wTur-

įuju puikius 
G rankai ne- 

prieszais 
sūky 1 o

sudegindami keliolika

ir pasilieka sau.
yra

in rankas tuju

15,000 naszliu kenezia varga.
Madrid, Iszpanijo. — A’i si 

vakliszki darbininkai da vis 
czionais straikuoje už didesnes 
algas. Tuom kart 15,000 nasz
liu, kurios aplaikydav’o suszel- 
pima nuo valdžios, kenezia di
deli varga, nes nėra kam isz- 
siuntineti joms mėnesiniu mo- 
keseziu.

Isz Lietuviszku kaimelu
H*—-

Tamaqua, Pa. — Ana diena 
gryžo isz kariumenes Albertas 
Dereskeviczia, vos 19 me- 
7u senumo. Jaunas vaiki
nas v ra sūnūs Onos De-

ir daržioves, • 
bet ir invairiu pauksZcziu 
kijiuszinius ir paežius pauksz- 
czius žiurkes naikina. Nepra
leidžia net ir mezginiu, skran
du, divonu, arba 
daigtu.

Beknibinejant 
degtukus, 
kuriuose gi 
ele k trik i uitis dratus 
nekarta 
gaisru, 
v’andeninos vamzdis žiurkes, 
visai nežinotinai buvo priežas
tim namu užliejimo, 
atsitikimu teipgi i. 
žiurkes prakasu, krantus pni- 
deliu ar bent kokiu muru ir su 
laiku neužsižiurejus, 
žymiai iszbega.

Bet niekur žiurkes teip pa- 
goutahis

Vientik r žiurkes 
ir priežastim juodo

y skutinių

ir griaužia n t 
szvinines vamzdis 
ižas randasi, ar net 

žiurkes 
priežastim dideliu 

Kaliais pergriaužius 
vamzdis

, Nemažai 
randasi kur

vanduo ,

j

i

r

4

t

vo j ingos, ’ kaip 
nesziojant. 
szaltiniu 
maro.

Juodas maras paeina isz va
karu szalies, ženklai ligos pa
prastai votys ar rauples. Ketu
rioliktam amžiuje beveik visa 
pasauli siautė szis varus. Viėn- 
tik Europoje 25,000,000 žuvo 
sziuo maru. Norwegijoj gyven
toju priesz mara radosi 2,000, 
000 bet marui užsibaigus likosi 
tik 300,000. Juodo maro x^paty- • 
bes paprastai didelis karsztis, 
klejoj imas, votys ir kartais 
ronos pažastėse ligonio. Yra 
tai gan pavojinga ir užkre- 
cziama liga.

Netik baisu nuostoli žiurkes 
daro nesziojant ligų gemalus, 
bet kiek ligų ar maro laike nu
stoja visuomene? Pagal statis- 
tiszka surasza vientik Suvie
nytose^ Valstijose kasmet žiur
kes nesza nuostoli ant $200. 
000.000. abelnai imant visam 
pasaulyje koks nuostolis? Ar 
nebūtu neveikta visuomenei 
gan didelis darbas jeigu kokiu 
nors būdu žiurkes isznaikinus! 
Del ko negali būt i užvesta vi
suotina kare, kurioj visokiais 
budais per paskirta laika žiur
kes butu naikinamos, tas ne- , 
tik ka žmonijiai atnesz szimte- 
riopa nauda, bet teipgi prisi- 

finansu padidini- , 
nes žiurkes isznaikinus 

visoms pusėms pagerins sza
lies stovi.

O

votvs a>
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Jannas
Onos

(po pirmam 
vyrui Sakaliene) ir jo trys bro
liai Petras, Vincas ir Jonas da 
randasi kariumeneje o du kiti 
broliai Edwardas ir Kranas li
kos užmuszti laike kares Fran- 
cijoje.

senumo, 
vra sūnūs 

reszkeviezienes
n>:

įfflllįj
y

Ir?'

Indianapolis. — U. M. W.
anglekasiu 

apmokamu
553,295, auglekasiai isz ATirgj- 
nijos ne yra. priskaiįomi.

* McAdoo, Pa. — Miniszku 
namas prie Szv. P. Marijos pa
rapijos užsidegė, per ka aplai- 
kyta bledes ant $700.

* ----- ' Pa. — Szni-
sneme a u to niobi-

Dillingerio 
arielka verties 12,000 doleriu, sumelavo. Buvo 
Arielka gabeno in Pittsburga.

* Washington, D. C. — Aral- 
dže szimet paskirs szimta mill-

TX:

of A.
sziadien

unije turi 
sąnariu

dės szalies 
mui,

M

i

j
M
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vasarije. Bolszevikai užklups
ant Rumunijos ir Lenkijos.

Bolszevikai
ketina pradėti

nauja kare prieszais Rumunije
ir Lenkije.

bizniavu na- szokije ketina
trys milijonai kareiviu. Rumu- 
nijejie mi'ega ir kas dien pasi

ni kare, turėdami 
apginkluotu vy- 

geresne
Badai bolszevikai

vėla Kaukazu, jonu doleriu ant padirbimo ge-

Tame kruviname
dalibauti arti

bledes ant 4 
Vanduo- pai- v

Greensburg 
pa i. czionais 
tiu su 23 dėžėmsSU J.)O‘»

liga ir randasi ligonbute.je kur puošia buvo užszales, todėl ug-
• • s .Jin 
naktį.

sergsti palicije diena ir ilgesiai negalėjo kovoti prie-

Juozas Kaczinskas nužudytas 
per banditą.

Newark, N. J. — Nežinomas 
banditas inejas in sztora Juozo 
Kaczinsko, 
smert su ilgu 
kuri

nudure jin ant 
mėsiniu peiliu, 

naudojo del pjaustinio 
mėsos, Kuczinskio kuna sura
do gulinti ant grindų. Žudinto-

persiskirt nuo jas uždavė jam mirtinus žaidu- 
po tam apsives su

i «5A

liūs in poezius 
Žudintojas apiplesze 
t W» /I ITWH/X

ir szale ausies.
register!

szaiš ugni.
Now Haven, Conn. — Ugnis 

sunaikino dydeli sztora Men
del ant Freedman, prasiplatin
dama ant kitu namu, Bledes

X

/Ugnis kylo
milijonas doleriu.

Pittsburgh.
Staples Wall Paper Co.
padarė bledes ant 150,000 do
leriu. Du ugnagesiai likos bai-• V • 1 /

5 kuri

sei sužeisti.
Vandergrift, Pa. — Isz neži

nomos priežasties užsidegė ros- 
tauracijo vidurije miesto,. Ble
des padalyta ant 50,000 dole-

rengi neju 
600,000 gerai 
ru, o juju armija yra 
už lenku.
mano atimti
Bessnrabije, Georgia, 
La t viję, Eston i je ir 
dalis Lenkijos..

Lenku

West Frankfort, Ill. — Ka 
(ai buvo garsyta buk czionaiti- 
neje kasikloje No. 8 kilo baisi 
nelaime, tai telegramai truputi 

czionais po 
teisybei nelaime kurioje sužei
sta tiktai devyni nnglekasiai, o 
ne 40 užmuszta. Visi yra 
ir pasveiks.

ATSAKYMAI. i I

1

gyvi

Lietuva, 
nekurias

Pilsuckis 
i ant ro- 

genoro- 
lais melsdamas pagelios. Frau 
euzai prižadėjo duoti kariszko 
materijolo ir suszelpti geroms 

a p laikys nuo

generolas 
iszkeliavo in Francije 
dos Su francu z isz kai s

rudoms, už ka
Lenku aliejų ir kitokia medžia
ga kuri franeuzams yra labai 
»»/\ i lirlri 11 vi » ' < L i, ■ ■ ■

resniu plentu.-
*' Olesnitz, Szlezinge. — 41 

anglekasei žuvo Hedvigo kasi- 
klosia per nupuolimą virszaus, 
22 likos maž daugiau sužeis
tais.

kulantai augliu 1920 mete už
dirbo konia pusantro bilijono 
doleriu, parduodami i

Washington, D. C. — Spe-

(Nuo redaktoriaus del dane- 
\Vhy did’nt you in- 

form us at once of the accident 
and not wait until wo pub
lished the misleading informa
tion. We want the truth,
its your own fault in not sen
ding it sooner.)

Kas prisiuntė tris knigutes . 
isz Bostono ant apdarimo, te
gul prisiuusze savo adresa ir 
pravarde, nes nežinome nuo ko 
aplaikeme.

Chas. B. Newark,
Nieko akyvo korespondencijoi 
nesiranda, 
me.

S. R. Shenandoah. — Negali
ma dabar. Turi tamista truputi 
palaukt pakol 
malszys. . J* —...

N. J. —

<Ri“

sziko:

but

todėl ir netalpino-

viskas neapsi-

J
Ii<i> nuL
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J. Z. Wilkes-Barre. — Kuli. 
Pautienius randasi namie ir 
sveiksta greitai. Žaidulis ne to- '

M

J
.... .....*

Now York. — KubHnisz-*

kas ottkrius ženklivai vela at- 
dže tame pradėjo daryti sliect- pigo. Dabar parsiduoda whole- kis pavojingas kaip isz pra^ ,

į \ .4 1 A • AXiwt TYl 01*1 A YblO « m. . J

doleriu, parduodami anglis 
brangiau ne kaip reikėjo. Vai-

parduodami
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KAS GIRDĖT
daojo telegra

mai buk vienuolikta diena sau
sio tenais, atsibuvo kruviniausi 
darbininkiszki sumiszimai ko
ki kada kilo Rosijoi. Raudona 
gvardija apmalszino taji snky- 
lima areęztavodami daugiau 
kaip du tnkstanezius darbinin
ku isz kuriu tūkstanti suszan- 
de.

Badai mažesni 
atsibuvo ant

Isz MoakvoA

ta meta, o kur negalėjo vĮotino 
palicije nuveikti tai kazokai at
liko savo 
meta tie jei vaistinei

organįzaci-
, Sandros

užduotos.

Kat. Federacijos < 
jos, Am. Ia Tmitin.
Sąjungos skyriai ir kitos orga
nizacijos apvaiksztinetu kiek 
galima bendrai sziu trijų metu

PRIESKONIAI IR SVEI
KATA.

Praeita
kazokai

atrado pavogtu automobiliu ir
kitu dalyku už 475,677 doleriu sukaktuves, surengiant vieszus niu, bet

. • v • 1 • 1 • 1 1 • •• ♦ ♦ • • I A '

daugelyje 
szalti-

susitinka

sumiszimai 
kasdieninio pa

red k o Mos k v oje. Bolszevizmas 
kils kart >u didės

neins sunkenybėms, nes žmonis 
susiprato, jog likos apgautais 
ir dabar geidže atsikratyt nuo 
tojo soviatiszko jungo.

I i kos

Vilniuje žydai pradėjo agita
eije ant priskirimo V ilniaus 
prie kaunis/.kos Lietuvos, 
kubas \\ ygodzkis, 
socialistas, neprigulinti? 
jokios partijos, sutveri* organi- 
zaeijv kuriuos tykshi bus vesti

priskirimo
j<>- 

žvdiszkas 
prie

Nors prieskoniai 
atsitikimu nesveikatos

; visgi paprastai juos 
susirinki.- ■ mėgstame ir ypatiiigai pipirus 

prakalbas ir iszneszant 
pildydami ’atatinkamas rezoliucijas dėlei

m v-

vertes, aresztavojo už visokius pavaiksztinejimus, 
prasižengimus, 8,456 žmonių, o mus, 
kazokai iszk(diavo 
savo dinsta net 1,250,000 
lin.

rfoji Vaistine
drąsi
mirties, nes naršei
paliepta per savo
Praeita meta teipgi arosztavo- 
jo 67 ypatus už žadinsiąs, 25 už 

padegimą, 78 'kaktuves.

palieije yru 
ir nesibijo žmonių m‘i 

piltlo kas 
perdetinius.

^užngejiinus, 41 
vagysta namu, 116

y-[greitesnio Lietuvos Respubli
kos pripažinimo.

Galima atsiminti , jog Ame
rikoje greitu laiku užstos kita 
administracija 
pravartu, kad 
dyti, ka ir kaili Amerikos lie-

• • J J J •

labai
dėtumo paro-
ir butu

g:

tuviai yra nutarė par tas su-

apipleszi- Reikia priminti, jog iki sziol

reikalaujame ju vartojimu in- 
vairiuoso valgiuose. Pipirai ir 
kiti prieskoniai priduoda ape
titą. net ir daug prigelbsti 
ma j sto suzlebeziuoj i me. 
tingai imbiras tume 
prasi žyme jos.

Ypa- 
srityje

Sziltuose krasztnose, ir szioj 
vasaros karsz- 

žymiai nupuola
szalyjo,

FARMOS
Geriausia pirktis formas per 

redakcija “Amerikos Ūkinin
ką’’..Dabar geras laikas pasi- 
teriauti, nes ateinanti pavasa
ri daugumas pirksis farmas. 
Pareikalaukite farmu katalo
go isz mus puikios Lietuviu 
kolonijos o mielei jumis pri- 
siusim su gražeis pasiskaiti- 
mais ir informacijom.
Ant farmu darbai niekad ne

stoja,, 
ne žinoja.

pas mus 
farina,

Tikrai turėsi amžina darba. 
Iii redukcija 
Informacijų
O katalogu prisiusim

Visokiu farmu didžiu ir mažu. 
Viena farnmkia sau pasirinksi 

Ant pavasario ir nusipirksi.
Tikrai ir puikei tu padarytai
Kad tuojaus laiszka. mums pa-

t

laike 
ežiu apetitas

gamta nepristatytu

M*

PINIGAI IN LIETUVA
I t

Uždėt a» 
I/1841

KapllalrtR •
$18.000,000.00

•i$a

I

J

Q 
g g

ir jeigu
mus, 642 už vagvsta ir kitokiu (lnr nėra inteikti iiaraszai ant “nims ijivuiriu prismoku kurie . ~ . 1 I • 1 1 J • • A ‘ . 1 Aprasižengėliu 7,494.

Kas butu sziadien 
butu tuju narsiu 
daro paredka 
l’<‘nnsylvanijos ?

tam tikros peticijos delei Lie-'P1 i&L‘lbsti maitinimui nekalta 
jeigu ne tuvos nepriklausomybes pripa- turėtume viduriu sugedima.

« ■ I *

vyru, kurit 
visam valstija t

groniata
kuriame

iszAplaikeme
Rumpenu, Lietuvos, 
raszejas labai rugojo ant lietu'- 
viszkos valdžios buk toji ne-

Lžinimo, o szic paraszai, o gal ir 
los naujos peticijos, nutari
mai ir t. t. bus galima greitu 
laiku paduoti ir gal vėl kiek 
pastūmėti pirmyn musu klau
simo iszryszimas. Žinoma, vi-

agitaeije terp visu žydu idant sistenge užvesti jokio paredko, bei
.ju.iu norm 
grecziausia.

iszsipikiytu kalino

O kad dabar jau apninalszi-
110 inusziai tei p 
Lenku, lai galima isz Vilniaus
111 Kauna važiuoti 
Daugelis žmonių
Kauno, prLiperka cariniu pini- 

u, kurie Kaune via
gesni ir gabenami in Vilnių, ant 
kuriu gerai pnpehio.

oficieriai pasiyma sau surink
tas aukas o kareiviams nieko 
neduoda. Ant lietuviszku ats
tovu teipgi rugojo kurie no-te i pg i

Lietvuiu ir

ir sugryžti. 
pribuna isz

<r daug pi-

Bedarbes niekas 
Ir Lu brolvti pirk

a

Stebėtinas pasekmingas nusiun- , 
timas pinigu per American Express

laiszka raszyki, 
sau papraszyki.

gražu,

Žinoma, vi- 
Išokiu nutarimu nuoraszai 
ikia priduoti Lietuvos Atstovy- 
jei.

Lietuvai priseina sziandien 
gintis nuo svetimu užpuoliku, 
kurie yra okupavę ir musu sos
tine Vilnių ir didele Lietuvos

1 giliau pmnastysime pa- 
toniysimo kad geni ta teip nu- 
sistaezusi kad krasztnose kur 
maistas prastesnis kaip tai ry- 

invairesniu 
dauginus prieskokiu randasi.

rei-

mažai pasinaudoję isz surinktu (|.di Galima spėti, jog ateityje 
prisieis vienojG romą tos ne

nes tasai žmogelis

žiai, ten ir daug
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Kompanija, in Lietuva, priesz kare, 
buvo vėl atnaujintas.

Sugražinti kvitai parodo kad nu
siusti in tenais pinigai, buna pri
imti t rauki j a trijų sanvaieziu. Mes I 
Lietuvoje iszmokame Markėmis, Į 
kurie dar tenais gyluoja. Musu pre- Į 
kės žemos, patarnavimas geriausias. ’

.American Express Kompanija J 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kapitala $18,000,000.00 ir siunezia 
daugiąus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanija 
turi savo locna 21 lubu milžiniszka "I 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri czionais matote, ir jame talpi-

A

Naudokite musu “Dolerinius 
Money Orderius” del iszmokejima 
pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in 
Kanada. Parduodame visokius 1 
Europinius pinigus.

naši musu glauni ofisai, 
musu

*

Parduodame 
Kada siusite • 

in bile kur pinigus, tai siuskite per
• American Express Kompanija ir

1 •______ • > ________ * 1____ >

Kreipkitės in bile koki musu ofisą

raszytai

M. WALENCZIUS, 
Amerikos Ūkininkas 

Hart, Mich.
■ .......  — —... .. —.... .  "■ . .........T------------------

NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

Gintinas Ofisas
Express Co.

65 Broadway, New York

visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant

American
Czion musu sziltesniam 

kraszte prieskoniai mažai ko
ki a b led i
tams ir kepenimis, nes priesko
niu stiprumas su odos pageliai 
beprakaituojant dingsta pir
miau negu daeina inkstuose ar 
kt‘penyse.

niusn ( t j j

gali nuveiktj inks- turėtumėt davada.
arba raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna ofisą:

American Express Co.
Foreign Money Order Department. ’

65 Broadway. New Yorkauk u Amerike.
talpiname,
alėtu papult in beda, dažino- 

apic tai valdže Lietuvoje. 
Isz grnmatos duodasi suprast, 
jog Lietuvoje ne viskas pared- 
kia ir randasi ne mažai grafte- 
riu, 
kins daigtus

'kareiviu.

(r

ja

ar kitoj Lietu
vos dalyje pravesti plebescitas. 
L(*nkai jau sziandien yra sudė
ję kelius milijonus kad ir savo 
markiu visokiai
lei plebescito Įiravedimo. 
aiszkus ir musu darbas, 
lenkus iszvyjus 
minusam
mui specialiai 
szos bus atiduodamos tam pa
ežiam “ 
mitetui.”
adresu Lithuanian Representa- 

, 162 West 31st. Street

D. J. Grant, valdžios pribibi- 
bicijos agentas kalbu, jog dar
bas invediino rūstesnių tiesu 
proliibicijos, apsunkina patys 
agentai arba kaip žmones pra-

“sznipai", kurie yma ky-Į 
ir duoda pavelinimus ant 

pa rd n v i liejimo arielkos, 
tas kalba. Imk kas i..
sznipas tai Judoszius.

Teisybe ponas Grant! Kož-| 
nas žmog’us turintis suviję nors į 
truputi vyriškumo, ne apsi
bus teip judosiszko darbo, ko
kio valdžia reikalauja nuo to
kiu sznipu... Yra tai niekszai, 
kuriems teisingas darbus yra 
per sunkus ir veluk būti Judo- 
sz(>is už keliolika sidarbriniu.

mine
szius

(Irau-

VVriszkunio

Visi prabaszezoi

kurie prisisavina sau viso- 
siuneziamus del

4.

MUSU NEPRIKLAUSOMY
BES SZVENTE.

Jau nebetoli
dvyliktas’I1'™11’

paryzinni 
]>arapiju nžprotestavojo prie- 
szais moteres kurios pusnuoges 
ateina in bažnyczia.

ant to. Sztai

Vasario IGoji 
kuomet sueis

į kaip Lietuivu Taryba, kaipo
• • a i x • a • rn i t

metai.

agitacijai de- 
Tat 

Kad 
reikia rinktiy 

plobescito pravedi- 
skvriamos lo-

Lietuvos Gvnimo Ke
liukas reikia siausti

ateina in
kurie ir sustojo
prabaszczius parapijoi Villene- 
nve vedu ir ant toliaus

moteriszkus 
apgarsino laike 

priežasties

Bet ne

kova
prieszais tokius 
parėdus, nes 
pamokslo, jog isz 
brangenybes moteriszku pave
du, gal moteres negali 
užtektinai materijolo
siuvimo tinkamos s'zlebes. 
del jeigu jauna motore, 
pribus ant szliubo, o bus pasi
rėdžius pusnuogei 
ežiu jo randasi
skepeta su kuria turi apsisukt 
pakol priejs prie altoriaus, nes 
kitaip nesurisz jaunavedžiu.

pirkti
ant pu-

To-
kuri

vienintele Lietuviu Tautos ats- 
• tovybe yra pareiszkusi, 
Lietuvoj gyventojai sutraukia 
visus, kokie buvo, valstybi
nius rvszius su kitomis valstv- 
bemis ir steigiu liuosa ir ne
priklausoma Lietuvos Valsty
be su sostine A’ilniuniir

Par sziUos tris motus insiga- 
lejo, sutvirtėjo Lietuvos de
mokratine
patsai Vilnius ir geroji Lietu
vos Rvtu dalis vis tebelieka 
dar Lenkijos okupuota, o Pru
sa Lietuvos Klaipėdoj dar vis 
tebesedi politikuodamas Pran
cūzu karo virszininkas.

Lietuvos
yra jau daugelio kitu valsty
bių pripažinta, kaipo faktinai 
gyvuojanti, bet iki sziol dar 
ne visu, o kuomet prisėjo Tan^ 
tos Sąjungoj

ir Lietuva 
priimti in ta Tautu

1

kokie

sutvirtėjo
Respublika,

jog

bet

Valstybe buvo ir

pasisakyti, ar 
lygiomis

tai bobin- 
gera

J
vilnone^

Visos viešzpatystes 
sėdi kiszeniuje Dedes 

milžinizkasnes jam kalti 
mus pinigu kaip: 
milijonu doleriu. 
Czeko slovakije 6* 2 
ziji* kone 3 m.
(iraikijr 15 m. italije konia du

25 m. Rosi- 
S<*rbij(‘ 27 milijonus.

paskolino

• 
sziadien 

Šamo, 
su-

Belgije 349 
Kuba 10 m. 
m. Francu- 

Angliy* 4%’ m.

bilijonu.'. Ruiniinije
jcm.

'liio.-iiis pinigus
nuo Dėdės Šamo laike kares, o 
Angiljr, Franci jo ir Belgije ne
gali atmokėti ne 
paskola.

procento už

geižinkeliK

live, 162 West
New York City, 
22 Sausio, 1921 m. 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

J. Vileiszis

Pen nsyl van įjos 
neužilgio pradės spausti nau
jus bilietus ant kuriu bus paro
dyta kiek pnsažieris užmokėjo 
už keliones bilietą. Yru tai ge
ras būdas, bu geležkelio agen
tai kaip kam
daug, bet dabar kožnas pasa- 
žicris nupirkęs bilietą, tuojaus 
pamatys kiek už jin užmokė
jo- ..

nulupdavo per

Aors mes 
prieskoniu invairiuose val
giuose, bet patarti vartoti juos 
teip kad isz to nebūtu jokios 
bledes viduriams, vasara kada 
prisieina (langiaus prakaituoti 
galima juos vartoti daug (lan
giaus negu žiemos laike.

KVITU

reikia 
teisėmis
Sąjungos seimą 
ir isz musu neva prieteliu pa- 
siskubo isz posėdžiu sales isz- 
oitne, kad neprisieitu atvirai 
sztarti nuomones.

Daug kam
rūpėjo Amerikos 
buk

tai daug kas

isz tu valstybių 
pasakymas^ 

Pabaltijos 
valstybių iszskirti isz Rusijos 
be sutikimo visos .Rusijos de
mokratines valdžios, kurios su
sidarymo ji vis laukia. Jau po 
szitu pasitarimu Amerikos. 
Valdžia sekretoriaus Davis lu
pomis yra pasakiusi jog ji ne
norinti būtinai 
jos senuose rubežiuose 
nėra atmestina 
valstybių politine nepriklau
somybe, bet toksai pasakymas 
kaip tyczia buvo pavėlavęs.

Kaip tinkamiau apvaikszti- 
netLtas sukaktuves, tai pasilie
ka paezios Amerikos^ lietuviu 
visuomenes c^rbas. 
spėti, jog Amerikos Lietuviu 
visuomene,

ji nenorinti

pasitarimu

atstatyti Rnsi- 
ir kad 

ir Pabalti jos

Reikia

minėdama trijų 
metu savo valstybes nepriklau
somybes pasiskelbima, prisi- 

kas par tu ląika buvo 
padaryta 
laiku reikia 
geistina, idant visos Lietuvos 
Laisves Paskolos stotis, Lie-, 
tuviu Piliecziu Sąjungos sky
riai,

mins,
ir kas artymiausiu 

padalyti. Butu

riai, Amerikos Įaetuyiu R. 
pinigaii ‘Lietuvos Gynimo Ko
mitetui.” 1

zokai ” padare daug gero praei- nuli lygiu budu reikia. Tinku-

Vaistinei palicijantai, arba 
kaip juos žmones praminė “ka- Plobescito laimoji-

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme
. NUGA- 

TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata duoduneziu medi
cinų, rekomenduojama ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indlgestlja, dispep 
sija, konstipacija, galvos skąudejimas, 
inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudėjimu, užszaldtnta kvapa, 
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaisia. Duoda gera 
apetitu, padidinu svarumu, nuo ju mie
gama gerai, padaro kai nauja asz- 
monj. NUGA-TONE sustiprina visas 
kūno dalis. Subudavoja tvirta vyra ir 
sveika, gražia moterį.
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Tsz- 
kirpk szi skelbimą, paimk In aptleka, 
gauk bonka NUGA- TONE r jei visai 
uciHisl užganėdintas, sugražink bal- 
anca apletkorlul ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi aptiekoj, prlslusk mums 

i $1.00 ir gauk pilnai gvarhntuojama vai 
i sta, už siuntimą primokama.
| DRUGGISTS: You c«n get Nnga-Tone 
I from your jobber or direct from The 
I National Laboratory, 5»7 So. Dearborn 
I St. Chicago.

Retail price $1.00

visi reikalaujamo remiasi ant nervu pajėgos, 
invairiuose

Knygele1 Draugystėms del 
iszmokejimo pinigu llgonfa- 
ma - f - - - 50c.r

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant
Ruslrlnklmu -------

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

50c.

Keliaujantiems in Lietuva ; 
Szi Pavasari

r
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VAGOK. “M, kaip man niaiU fU- * 
i ą ! f ib and bau visokius maipnjimvs,
trinkimui, muilą vi mus — ir viskas tat

fibandliau rUoLtiu

melo nfpaęflbtįo tu bjauriu pltit*
kaau... Man net darant9 ’fl

MA HE. **Na9 tai kam tau kftt be-
rrikalinpat! žtvrrk, manv plan-

MA HE. **Na9 tai kam tau kftt be

kai ffraiux, teeinąs ir čpsti. () tai 
todil, kad ai tartaju EEKELES r9

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! z\r kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 

piattkų ir odos sustiprintojis.

Z

Tukstancziai

FLEŠ yra tai paprasčtatuis J 
f 

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt i
(j f 1< r***4 VM OU J *»< I VJ |

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal

1
 smagesnio už čystų neniežinčią galvos odį? , į

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dvięjų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Pankui tik retkar- į 
ciais suvilgant galvą bus užtėktinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. !

♦ Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau^ Paaiškinimai^, j 
pridėti prie kiekvienos’bonkaitės. Jei negausitė-jusų aptiekoje’, tai*! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
—-F. AD. RICHTER 6 CO.?3X6-330 Broadway, New York“***-*♦

t < > G ■■ i ; ( - A’ ■ ##' * I;
W,.. „      „ I » II Ilin ^*1.11 1.1 ■ . ■■■ IP Ll .1 « «- ■—Į — .l.~ .1 —W. <■ III • III     1 ■  I1 11

trynimo: dvięjų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Pankui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtėktinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. I'aaiškininiaie

KOVO 1 diena 1921, iszplauks ant laivo “Saxonia” 
Hamburgą pirma partija žmonių važiuojaneziu in Lietuva 

t kartu su Jonu Romanu, “T

per

Lietuviu Prekybos Bendroves
prezidentu.

Jei nori su ta partija važiuoti tai tuojaus mums pra- 1 
neszk. Mes iszgausim pasportus ir visus kitus reikalingus
dokumentus. Szi partija bus Lietuvoje in laika pradėti! į 
pavasario darba. Galėsite parvažiuoti be jokiu keblumu 
nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.

Treczios klesos kaina isž New Yorko iki Eydkunu 
$130.70. Pirtnos klesos $185,70.

Raszyk tuojaus del platesniu informacijų.

Lithuanian Sales Corporution
414 Broadway, Boston, Mass.414 Broadway

k ■ 1

Boston, Mass.

m* T

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Parduoda Laivakortes <
Siunezia piningus in visas dalis 
pasaulio.
ant geriausiu Linijų, už kompani- \ 
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu < no j

Iszdirbu ir , 
Notariallszkal užtvirtinu visokius “ 
Dokumentus, Paszportus važiuo- t 
jautiems in Tėvyne. Banka esanti • 
po dideliu kaucija Ir kontrolo 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
"h i . . ■ ’ k Jh / -1. . *

* r r r-r- -- J -.1-™ -in, c-. ■ f „

i M •• e.

7
/

Absolutely , guaranted.

Senžmlrsskfte kad dabar “SAULES* 
prenumerata yra |XOO ant viso meto 
o SlJiO ant nuRon meto.

REIKALINGA— Dldolia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
szlebiu, joku Ir del pardavimo marsz- 
klnu, apatinu andaroku, tiesog In na
mus. Raszykito o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
Now York City. adv.

Tiesiai be persedimu isz New Yorko iii i ■
HAMBURGĄ. 
LIEPOJU

Kaino 3 klesos $125.
Kaino 3 klesos $145.

f Kares 
Tax $5

K

mažiaus 6 menesiu.

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

b • ■

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

42 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.
* I

■ , .................................................................. .. -.....     ■ ... ............................... ............ .» R— ........................ ..

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ 
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

MEPOJUJ
M KLAIPĖDOJ

.MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE

kuogroicziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo
AGENTŪRA NEWARKE. 
dek pinigus L. P. P. 'Bankan.

S

Kol žemas auksino kursas, f
Ten gausi

7 nuosz. padėjus 2 metams. , 
5 nuosz. padėjus 1 metams. •
3 nuosz. padėjus neapribotam l&ikui.

Pinigus pasiuntimui priima irPinigus pasiuntimui priima ir iritorihacijas 
susidėjimą banko duoda Banko agentūros vedėjas ,

jokios baimes. Raszyklto ant J

žeminus padėto adreso o gausite į
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aldernum.

P. B. Lie. 150.
Cer. IT. Long Ave. A 8. Main St.

d

-

i / DUBois, Pa. I

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

tik per 30 dienu. Tas laikrodėlis yra gelžkelinis, labai gražus, neką didesnis 
už sidabriui doleri. Vidurei pirmos klasos, su 21 brangakmeniu, yra nustaty- x 
tas iki vienai minutai ir teisingai rodo laika, už tai daugiausia *yra vartoja
mas goležinkeliecaiu ir tu, kuriems reikia žinoti teisingus laikas. Viriurei ir 
virszeliai gvaruhtuoti 20 metu. Toks laikrodėlis vertas mažiausia $20 bet 
mes parduosim j>er ta. pardavimo laika, kurs tesis tik 30 dienu už ir
kaipo dovana prie kožno laikrodėlio duosime szias dovanas dykai: 1. Puiki 
paauksuota laikrodėliui dėžute. 2. Parankus bruletas. 3 Fontanine plunksna, 
pirmos klasos dalykas. -1. Balberinc britva. 5. Geras britvai galast diržas. 
G. Pinigams diržas, teip padarytas kad pinigu nepamesite ir niekas pavogt no 
gales. 7. Puikus burniniai armonika, kuriuos gavom isz Europos.* 8. Paauk
suotas žiedas su puiku akmenim. Tuos 8 brangius daiktus duosime kdykai 
kožnam kuris užsisakys nuo musu laikrodėli. Nė vieno isz sziu daiktu nępar- 
duoshn skyrium. Neatidellok dėlto kad iszpardavimas tešisr tik 30 dienu. 
Siuskite tuojaus depuslto $1.00 likusius pinigus užmokėsite gavus daiktus in 
namus. Patenkinimas garantuotas arba gražiname pinigus..Raszyklt^szcdlcu.

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

t ? ’l 4 . -------............................... -......... ......... . > „
Dept. 1007.

4
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Mi NARJAUSKAS, *747 Broad St. Newark,' N. X

i
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j 
J
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I

Tai goriausiu proga daug j 
jr

Greltiųno <nusiuntimo pinigu J 
nieks su manim ncgal lenk- I 
tyniuotl; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 

»puruszais priėmėju pinigu. | 
Laivakorczlu agentūra in

Liepoju, Hamburgu ir visur. J 
Pašai kelionei in Lietuva.
Padarymas Lietuviszku do- J 

kumentu. d
Pinigus siuskite per paežto , 

Money Order. Raszydaml ’ 
pridekite 2c štampu ir visada 
udresavokite szltoip:

P. MIKOLAINIS, 1
W Hujsoą Ave^.. • j 
v Brooklyn, X Y.1

KURSUI NUPUOLUS

auksinu in Lietuva nusiusti.

p*-' i
i

i

r A T

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko. in Hamburgą v . 

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.^ 
Didelis laivas “Manchuria” iszplauks 24 February
Didelis laivas “Mongolia’’..iszplauks 10 Morcziaus

Naujas laivas “Minnekahda” 
(^Tiktai t reczia k lesu) <

Treczia klasa isz New Yorko in. Liepoju . $132.00

iszplauks 24 Morcziaus

i

T

h.<Treczia klasa isz New Yorko iii Eidkunus $130.00
Treczios klasos pasažieriai .gauna valgi didolam valgomu

kambarije. Uždaromi kambariu del motoru ir vaiku. *
Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway,New York J

~ Arba pas -vielinius agentus.
»
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HBGBKA RODĄ.
(Tikra Teisybe.) ,

Mažam miesteli, prie glauno
traktatų, netoli Vengru rube-
žiaus, .gyveno ant kolionijukes 
baurąs Antanas Ragoczius. Jis 
turęjo puiku namą taipgi ir vi-r 
sas reikalingas triobas, ketver
tą arkliu ir 30 margu lanko, 

gyveno drauge 
su vienturiu sunum Mikolu, 
kuris jau nuo trejų metu pa- 
cziuotas ir turėjo viena kudv- 
ki.

Antanas, kaip ir jo sūnūs, 
buvo dlgti vyrai, saules apde
gta, o prie vaidu, tai pirmuti
niai. Abudu nemego namie sė
dėt ir gaspadorysta vaktuot — 
daugiaaše traukėsi po kelio
nes žydams parsisnmdia. Par- 

ir javus isz 
nuveždavo 

verpalus ir vi-

ta arkliu ir
Buvo naszliu,

vienturiu sumini Mikola

veždavo
Vengru, 
alų, audeklus

gaus iszrode, ūsai trumpai pa
kirpti, rankoą, nuo darbo dik- 
tos.

— J£aip ten, Juozai
k ‘ ►

— pa
klausė senis — kada pabaigsi 
rugus set ?

—- Gal už nedėtos 
dvejų, asz negalų žinot.

— Tu tinginy, kaip asz 
, tai dviems 

Mikolinias nędelioms

ar n z

!
brolis, su Praniu Marjjoną pa- 
Cziuojasi, o Juozas .kažin, .kur, 
kftjp burbulas, prapuolė. Miko-
cziupjasi, o Juozas Jcažių?kųr

ląs, jos dabartinis vyras, buvo

taigaspadoriavau 
priesz 
buvo atsoti!

— Teip, nes su arkliais 
teip nesivnlkiojot, kaip dabar. 
Ar asz galiu su laiku padarit, 
jagu vienas jus iszvažiuojut, 
kita .diena sūnus — nuolatos 
arkliai kelionė!, tai ar asz ka 
galiu padarit? Ale, badai, Mi
kola ant rinkos miestelį} gerai 
suteriojo, kelias dienas 'pagil

tai galėsiu pabaigt set.
tau szuns-snuki 
kad mano aunu

I z j j * ’ W 9

tuja jaunikiu, pasidabojo per 
Juozo brolio vestuves Nastulia 
ir su ja nepoilgam apsivedė. 
Tai yra toji pati, kuria Juozas 
piylejo ir del to paeziuotis isz- 
sižadejo, ir del jos tai dabar 
Juozas pas mus vargsta.

Juozuk! dabar
nes su

le

SAULE

-insitraukias.

f

/ »
f

labinus .insitrąukįas. fBuvo 
tamsu, o nematydamas, kąd te-

^Jaigu inekurio 4 Lietuvei to- 
kois butu, -

Tai isz tikimųjų garbe aplan
kytu,

Visi juosius guodotu, 
Smirdoleis nevadintu.

Argi kasimams draudžia to- 
keis bpti ?

Tiktai kad bobeles nuo muli
ažai nes s usi lai ky tu, 

Ir szvaruma užlaikytu
Viskas butu gerai,

Kad ne tie girtavimai.
Pakol girtuokliaus, 

Tai gero czion nesulauks. 
Nieko vyruezei nesakycze, 
Kad to viso ncmatycze, 

O ka, juk skaityti ne mėgsta
Tiktai girtuoklystėje mirksta'.

Kai}) tnmsunas pasigėrė 
Tai beragio neatstojo, 

O jnigu blaivas proto ne turi, 
suvis kvailu 
iszžiuri.

Maskolius sako: 
Iszmintingas

f ”

vas prie pecziaus guli,, gule ant; 
jo. Senis paszokins trauke šu
neliui in žando. Tas ilgai ue- 

cziupt ieva su dviem 
užgerkles, •[

ir su .abiem keliais pradėjo 
niurkiu,

— Sunau, užmusziai (eva!
Tai pasakęs senis numirė. 

, / — Padariau, < ka i p 
mokinot — murmėjo po nose 
Mikolas ir ramiai gule ant suo
lelio.

Naštų le iszgirdus 
pradėjo szaukt pagialbos. At
bėgo Juozus, ale jau buvo po 
viskam — senis numiriais. Pa
ėmė lavonu ir aut lovos pagul
dė. Pargabeno daktara, nes ir 
tas nu minis io negalėjo atgai
vint. Daktaras sugryžias na-, 
mon, davė žinia policijai, kuri 
atvažovus Mikola suome. 
Vakmistras su kilbia kumsz- 
telejas Mikolai in paszone ta
re:

laukias 
pirsztais parmetc

r 4
I

I

f

J

..t

u

5M’ 
i o- • .

I
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JllOZaH pas mus -vargšui. —; 
Biednas Juozuk! dabar su-, 
prautu — ule kūme asz tau du* 
bar galių pagelbėt? Savo vy
rui priesz altorių prisiekiau, 
kuria tai prisiega iki srnert tu
riu dalaikyt. Asz jam neiszsi- 
dposiu, jog jo kalba supratau.

Pamislijus dar valandėlių 
nuėjo gult. Kai}) greit užmigo 
to negaliu? pasakyt.

Ant rytojaus jau saule buvo 
uugsztai, kada abudu Ragoczei 
prie pusrycziu suėjo. Ąpie’gas- 
padorystą ano nepnmislijo. Isz- 
valge po bliudn barszeziu su 
duona, užsidegė pypkes ir 
tarj) saves kalbėjosi:

— Mikai, .ar niekas pas 
mus nebuvo samdit padvados? 
— paklausė tėvas sunaus.

— .Niekas. O jus su nieku 
nekalbėjote ? ,

— Ne. Asz tur but po sza- 
bui eisiu in miesteli.

— Ko ?
— Reikės

Padariau, kaip mane

ri ksma y

f

į

»

o

Tinkamas Vaiku Auginimas
Tėvai deda pastangas kad j u vaikai užaugtu

Tai pasigerins stiprus ir sveiki žmones.' — Tai 
džiaugsmas, 
su pere ?

— Kas man galvoj, tik tiek 
kad arkliai bus namie. Dievas 
prigelbes ir duos gražu orą 
ir jus neiszvažiuosite, tai ru
gius pabaigsiu set.

Teip kalbėjo Juozas, kirsda-

i

vvna 
tai vėla

sokius tavoms. Kai}) kėlės die
nas isz ju katras pasėdėdavo, 
tai buvo kaip sergantis. Tas 
valkiojimasis teip juodu iszdy- 
kino, jog ant gido 
buvo verti. Karcziama del jud- inas malkas, o senis rukidamas 
vieju buvo geriausiu gyveni
mu, o prie .alaus ir arielkos 
teip priprato, kai p versziai iu 
buiza ir kožna diena buvo insi- 
režia. Kada buvo namie, suvis 
prie lauko darbo nesikiszo, ve
dė ju gaspadorysta Juozas Ru
zas, tolimas nabaszninkes An
tano paezios giminaitis. Ruzas 
buvo genus darbininkas, pa- 
bažnas, prieglaudus ir paeze- 

ir teip ju gaspadorysta.
prižiūrėjo, kai}) savo, ar gal 
dar ir geriaus. Tėvas su sunum 
buvo 
gaiš, o 
liūgai iszmetinejo. Paklauski
te, kodėl ju Kuzas ne})amete? 
Gal jo buvo toksai būdas, gal 
del to, kad žmogus toja vieto
je pripratęs t...

Kad but Kuzas 
galėjas gaut
— už iioiniesninka arba girini 
sargu.. Ka per prie žus t i Ruzas 
turėjo, tuojaus dažinosim.

Viena diena, rudeni, trumpai 
sz. Al i kola,

S

o prie , alaus

dus.

Mikola

užsidege

Mikai .ar niekas pas

niekam ne-

pypk ia. Tame patvino gyvu
li us .isz ganęvos, jjucjo Juozas
prie gyvuliu, o sems in šluba, 
patraukė isz butelio pora 
gurkszniu arielkos ir ant pric- 
peczkio atsigulė.#

Po vakarieniai, kada visi nu- 
jo gult, ture Nastule in Juozu, 

koja supo kudi-
e.
kuri su viena
ki, o su kita myne rateli:

— Pasakyk tu man, Juo- 
iszprast, kai})

dvi jo visame prieszin-1,Juozas 
nendai kai}) ka neveiku-

zai, asz negaliu 
tu pas mus dalaikai ?

Del ko? —
f

})aklauso
kuris d a ir sėdėjo.

Dirbi nuo ryto lyg
net gero 

ane nuo sunaus 
irdi, kai}) tik vienus

Į 
vaka-

norėjas, but 
gera dvare vieta

ro, o ka už tai turi? 
ano nuo tėvo 
žodžio neg 
kiaksmus ir paniekinimus.

— Mano toksai būdas, jot

paimtie tusz- 
ezias baczkas, o parvežt vyno 
tiktai tas pszokreva : 
Jankelis mažai duoda.

— O kiek?
~ Tiktai ’ 

denu. Per visa nedėlia kelione, 
szaba sugryszime, o 

dar keturi žydai ir žydialka 
<1 rauge važiuos.

— Tegul jums Jankelis da- 
deda nors karti avižų, ba su 
avižoms bus knapu.

— Kitados pas mus buvo 
gana — pasakė senis — o da
bar tas valkata Juozas kai}) 

tai per tai ir

net per

rudas I

pcnkiolika gul-

Kitados pas

valkata
y

priesz sz. Mikola, jau saulei 
leidžiantis, seiuis Antanas sė
dėjo aėt zovelnes ir nike pip- 
kia. Tarne pareina keikdamas 
jo suims Mikola — drabužiai 
sud raskit i, 
kruvinas, antakiai mėlyni 
sis sutinus, kaip agurkas.

— Tai tave kas *apdare
— klauso gailėdamas 

— o kad juos per
kūnas! o kas tokis?

— Paskui juin pasakisiu, 
tegul tik nusiprausiu! psekre- 
vom miesezionims nedovano- 

Nastulia! Nastulia! 
ar girdi! — szauke

viedas šutinius,
, no-

Mikai 
tėtukas

J

siu! — Ej! 
tu sterva, 
Mikolas prikimusiu balsu ant 
paeziosw- duok ežia vande
nio! grelcžiau tu hestija!

Iszbego geltonplauke mote- 
riszke, smagi, greiezmus in 
mergina panaszi

M

greicziuus
, ne kaip iu 

moterių, akutes gražios, tiktai 
pilnos aszaru.

— Ka nori, Mikai —- pa
klausė pati szvelniai — nesu
prantu ka nori? Del Dievo! 
kaip tu iszrodai, 
nas.

visas kruvi-

tiktai

Nesveiki dantys yra priežastimi daugelio 
skausmu, kurie padaro varginga gyvenimą 
vaikams ir augintojams.

greitai 
pagirios, 

Bet kvailis niekados.
Girtas kai}) kiaule 

dzione,
atleisk man Dieve 

korone.
bus geriausi*,

1SZSJ-

Ii

ir bez- Padekite jiems iszaugti tikrais vyrais ir ipote- 
rimis, 
“COLGATE’S”

busi— Eik razbaininkai 
kaip szuo pakartas!

Kada atėjo diena sudo, Mi
kolas buvo statytas, o kada jo 
paklausė, ar jis užmusze tęva, 
jis prisipažino kalbėdamas, jog 
kožna valanda gali 
ba jin teip tėvas mokino! 
Asz ir jus, psekrevos, visus 
iszsmaugsiu ?

uzmuszt,

psekrevos,
— ir szoko ant 

ju, nes lenciūgai nedaleido.
Ant galo 

kažin k a k Įėjo t

Gana jau
mokydami juos valyti savo dantis su 

gaivinaneziu dantų valytojų.

“GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”VvTiiczei dabar
Kaip svaiguliu visai ne bus, 

neragausite, 
Sveikata turėsite, 

Daktaru nereikalausiti.
Ir niekad nedejuosite, 

# # •
Brooklyne keli sportai smar

kus, 
Ant pažiūros gana skabrus, 
Tai kaip užkure pirti cziuta- 

bakei, 
o vyreli sinarkei, 

Tai net saliune ne buvo vietos, Į 
Iszsiverti ant strytos, 

Ir teip supere vaikinus, 
Jog nuplesze nektaizas ir 

augsztus kalnierius, 
Viena net kelnes truko 

Ir susmuko.
Badai ir dvi ausis ant st ryto ' 

liko, 
—- ne pa-i 
liko.

»

f

Vardas “Colgah'V ant foileiiniu duikm g\aruntuoja
Teisumą, Grynuma ir Geruma Ruszics. Instcfgta 1808-.

pradėjo Mikolas 
, ka daktarai 

pripažino, kad turi sumaiszita 
protą. Isz tos priežasties prova: 
pertrauke, o Mikola nugabeno 
in paikszu narna. Ten buvo 
kelis menesius, o kada pradėjo 
pasveikt, pasidarė isz niarsz- 
kiniu virvute ir ,pasikorė.

Pavasario sulaukus, Nastule 
gaspadorysta pardavus skolas 
iszmokejo ir pati kažin kur 
dingo.

Už poros metu nuo to atsiti
kimo likaus lietaus užkluptas 
kada medžiojau. Užėjau pas 
girsnrgi prasžyTis prieglau
dos. Meili gaspadine pastate 
tuojaus prie pecziuko kedutia, 
ir prasze 
nenustojo, 
ir girsargis. 
protingas 
prasze, kad pas juos nakvoeze. 

) kad lietus nenustojo, meiliai 
jo praszima priėmiau. Gaspa
dine pastate puikia vakarienių 
ir prasze, kad eiezia valgyt.

Gardžiai valgiau, o po vaka- 
rieniai daviau gaspadoriui 
cigara ir kita pats užsidegiau. 
Jis man ta atsitikima papasa
kojo, o tas girios sargas ne kas 
kitas byvo, kaip tik Juozas, 
ka Ragocziuos buvo, o jo pati, 
tai Nastule; > «

ir pati

i

k ’’J

W. ■ 
v J

r
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Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!pavelije su sėja 

ne uždera.
— Ka apsieina, tai nesipina 

lauku — pritarė su
nns. — Gal gerinus but pa
ežiam
ba su tais žydams pkrsisamdi-; 

tai kad ir užsidirba, alų

— Mano toKsai Duuas, jog 
viską, nukeneziu. Papratau, (ai 
sau isz to nieką nedarau.

- Kodėl tu, Juozuk, nose- 
an-t savo• lauko. Mudu isz 

vieno kaimo, o kai}) pamenu, 
lauko turėjote nemažai.

— Teip, teisybe, nes kada mais, 
mano^ brolis norėjo su Pran- ir prasidirba; o tam bjaurybiai 
ciszįkų dukteria apsivesi, tai 
Pranciszkai nenorėjo leist duk
ters už tai, jog turėjo mano 
brolis tik-pusia lauko. Asz savo 
broli labai mylėjau ir myliu,

abudu sieratukai, asz 
ranku iszneszio- 

jau. Brolis ketino net pasikart, 
jaigu .negautu Pranciszku Ma- 
riukos, teip ja pasidabojo. I<a 
galėjau daryt? kitokios rodos 
nebuvo, kaip tik iszsižadejau 
savo dalios ir tviska broliui pa
vedžiau.

— Tai dabar nieko neturi?
— Turiu sveikas rankas, 

sveika protu, tai.ko man dau
ginus reik? O <isz labai džiau
giuosi kada nukaiikn pas broli 
in sveezius, jog. jam gerai ei
nasi, tai dauginus nieką nei ne
reikalauju. •

su tuom
d i

esame 
jin ant savo

— Nevivuok, tiktai at- 
neszk vandenio, ba kaip matai,; 
tai ežia tave...

Motore
už valandėlės atnesze bliuda 

praszydunuK 
vyro meiliai, kad atsi

sėstu, ir kada atsisėdo, pradėjo 
pjdejįjgvelo - skudurėliu 
mazgot. .Mikolas vietoje padė
ka vot,'plūdo kas tik ant liežiu-; 
vio parėjo. - . ;

Kada likos numazgotu, pali
ko ir ėjo s vyniodamas in vidų.

— Na, nepasakysi, Mikoly 
kaip tai buvo, kur tave teip 
supere ? — paklausė vela senis.

Duokite po užimta ve D 
pakaju, senas girtuokli, 
pramigt, . ba visa mano 

skauda.
— Tėvai, negerai sunu už« 

auginai : — tarė praeidamas 
Kuzas. — Ir vertas kartuvių* 
o tau budelis galva nukirstu. ■ 

Atėjo

greitai apsisuko ir

sžalto vandenio, 
savo

veidą

Tai szinies suede y

o kai}) pamenu
gerinus 

užsiimi gaspadorysta,'

jau bus

sveikas

žvairiui Merkeliui 
kalta apie iu penkis szimtus, o 
palukai, ka esame in banka 
kalti, už visus metus’“nemokėti. 
Jau vakar atvožė 
svarbos popieras.
, .— Du arkliai sziniet pasti
po, reikėjo pirktie kitus, tai 
užtai ir palukai nenžsimokejo; 
ule pasakyk man, Mikol, kaip 
tai vakar buvo — kur tave teip 
suteriojo?

— Pas Szliomku — atsake 
Mikolas kiinszdamas in pypke 
tabaka. — Geriau pas jin ara- 
ka su sziltu vandeniu, ba žino
ma kad rudens laikei (ai ge
riausias yra gerymas. Atėjo 
Pranciszkus isz dvaro ir pasa
kę, jog kada vežiau in bravoru 
bulves, 
viau Broliui už arielka. .* 
jam tuojaus in snuki, jo brolis

kokias tai

tai puskarte atida- 
AS5^ 2 *

, _ _ __ t,___ ______ ._7 _____ I
O kodėl nesiženiji, tai I^.šzvogeris tuojaus mėtėsi anį

butu gerinus?
— ’Nenoriu. Viena mergina 

savo gyvenime mylėjau, o tos 
negavau, tai dabar suvis apie 
tai nemisliju.

— Galėtai kur .dvare gaut 
gera dinsta, tai tau but daug 
gerinus, kaip .pas mus.

— Ir tu mart tai'dry sti kal
bėt, biedna moteriszke! O ka 
tada dalytum? Neilgai trukus, 
tai to namo netektum! Nepoil-
gani turėtum eitie su kudykiu 
ubagaut. .. t

Pasakos tai<iszejo Juozas 
isz stubos, greitai teip, kad ijp-

inąnes ir inveike. Jau bjaury-, 
bes turėjau po savim, ale iszsi- 
suko. , ,

manes sesi. Lietus
Parėjo uepoilgam

Buvo tai žmogus 
ir svetingas, kuris

< < •

Gal jau ne vienas girdėjo, 
Kaip anglikai 

“polanderiai, 
Dydeli bolszevikai!

Reikėtų visus iszvaryti
In Europa arba marios i ą nu- 

skandyti.
Jiejei viską czion gadina 

Ių biznius spoilina, 
Kad joju czion ne butu, 

Kitaip czc butu.

Prajibikli
kalbėjo:

y

y

rctiniatiŠkų
netiralgi-

Pain-Expellcris 
yra naudojamas, su
virsimi per 50 nictų^ 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo 
skausmų,
jos, apšhibimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvargininio ir grei
tam pašalinimui“ 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia ncapkainuo- 
jamą pagalbą.

1

čiatts, visviena persi- 
ar gau* 

nate tikrajj su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai 
kuotų.

tikrinkite,

ATtSJM ■!]

Kaina ' 
35c. ir 70c. 
už bonką.

Kiekvienas aptic- 
korius parduoda 
Pain-Expcll«n* j Ta-

sufabri- '

v

P. AD. RICHTER & CO., 
3rd At*. A 35tli St., 
Brookl^., N«w Y*fk

»

r

Ilgiau nešiota reiškia pinigu sutauputa
Visados klausk Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus

' f

»

TOADAXKA.

J

I
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Tu Išlikai kaip rto mano 
sūnūs — kode! manės nevalio- 
/ . t

ja kad ir senas, vienok sau ro
do duodu.

— Na tai pamokyk ir mas

Matai teip: kaip muszi 
in snuki, tai muszk in pasmak
rio, (ai 
.dviem pirsztais už gerkles, o 
keliu inremk in krutinę ir jau 
tau nieko nopaduris, su antm 
ir troeziu ta p at i.

. .• e . • i

l<'’ ’ /t 1

■'Matote kekes tėvas šuneliui; 
rodąs davinėja. Rodos nepanu- 
szu, o vienok teip buvo. ‘

• * « I

Atėjo žiema ir pusnys, pab-

ne.

turi krist, paskui; 
už gerkles, Q

. ' A / U';/

iKaip szuo be ttodęgos, 
Teip ihoteres, niekados, 

Be burdin^ioriu iie gtdfbūti, 
Turi kelis, ant įburdo laikyti.

Tėij)‘ jpotėres niekados, arba čeverykus. II
I 
t 
I

O—;------ 7 f
goriau gyventi 

; , pataiko?

Amerikonai mažai ; burdin 
gieriu laiko,

O ar ne

Tąmsta sutaupysi pinigus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsni 
ir ilgiausi nešiojimą.

♦ > 1* V i

r I ■’ u■ h h! 
h «'t * t

ji * it *•V

t®

t b-.. 1*^

M Iū4t® A NoDM Ibi L^'5:'DM 0M
‘patUlKOj ; 
Vaikelius in mokslą leidžia, j 
Už tat dukreles f dorosi ir ne^ 

pasileidžia. Į 
Grincziosia tikrai

dos ,pats susLsanuatijo, jpg per 
daug iszsitare.

Žiurėjo. Nastųle ant einan- 
czio, o aszaros isz jos akiu kaip 
žirniai pradėjo biro t. Ne viena 
uiislis persiverte galvoje. Pusi-

pasileidžia.
szvaru, į 

Ne matyti kampuosią sza-į 
szlavu,

s
1 t ' '4 ’ J1

* ! ’ t

“Raudonas Kamuolis” randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio ir padoszlavu, 
Valgi puiįoi pagamina,senas girtuokli rome ant raukos ir liūdnai už- 

simislijo, o miegas atsitraukė. 
Primine sau gimtines kaimu, 
tėvus, teiposgi -Juozu. Atėjo 
jiai aut mislies, kaip Juozas 
viena karta apgynė nuo indu- 
kusio buliaus ragu. Kaip ant 
voscjliu tiktai su joja szoko. [Kųgoczius drueziai insitraukes, 
Atsiminė nevat, jpg tjln .inisli-1 
jo, kad. jas ja atsius pirsžlius, 

nlA <nnuu?iMi •ir-ant. •tfaro amo* Inas .tarno laika .iazaiedo. aoa do.

niu 
eisiu juro kete i ir in Vengrus ne .ga-

I' ' '>■ . '
* *1 _ , . , f i i

% “ , I »

Įima buvo važiuot.
pagoeziai darbo neturi, gero

kųs diena miesteli j, kelis syk
• B • -t * ■ ~ >

Nę bile kaip suforlina.
Lovos szvarci užlaikytos,

I 

X 
i 
į I

Himiner ir’Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.
Iuj* |' i į f t. ' '' , 41 . . 1 T w

:PaPfathrti’Pa<lai “Ball-jBand0 autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie IK- !

Atėjo Kuzas, kad malkų 
prakiršt. Juozas Ruzas galėjo, 
turėt apie 30 metu, nedidelis,

kušio buliaus ragu, 
vescjlin tiktai

*jr kozoje sėdėjo.
jjf’iona vakaru parėjo senis

namon ir tuojaus ant suolelio
prie pecziaus gule, Už valan-
dos nareW *ir sūnelis, .nes ilaV

Blakes visos iszvnikytos, 
, yulkrtczci siiszųkuoti 

Ne miiklrtkoti.
Ruųgnlos grineziosia neatsij 

. v duodu, ,
Ka sveikata žmogaus ėda. ‘

- 4. 1 ■. — 1 r * ■. 1 a . '

d

1

If8

duodu

Dlnerkiu su btiitfa’ ne nesžioję,
.............. ........................ b <’V ;■ r u

apsaugoja viršų ir ,yra padaryti taip patvarus ir Stiprus, kad nė aštrus kampai
akmens nėanglies negali jpjaut ar įplėšt jį.

Ir “Balpęaiid” batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žili-
> 41■» A Ak i * ii i * t *

A

rėk ‘^Raudono Kamuolio” knda ėirii pas savo pardavėją.
Mishawaka Woolen Manufacturing Company

lt-

4G0 Water St., Mishawaka, Ind.
. Irtirtc dWtritpA tn till hmi c 'it A Itkinanl M

k If
>
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j Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

♦
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po 
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Xriskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 

i szyklto apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

: UNION 
NATIONAL]

■ I « .

A

f BANK 
LmahanoY

BL.■■•A

F
Capitol Stock |12o,00(LM 
Sarplus ft Profits gMCMMNjN

» ft ■»

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

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

Bankas adaras nuo 9 YaL 
ryte lig 8 vai. popiet, Subato- 
mia 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlce-Prea.

t J. E. FERGUSON, Kasterint.

LIETTJVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino S L Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

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

valandos Iki 10 valanda Įsa ryto, 1 
1 Iki 8 vai popiet, 6 Iki 8 vakare, <

Naujaa Lletuvlszkaa G r abortus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruco St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Barusia Daktaras Karlnmeaeje.
GYDO 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

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

. j1 ---■'u

IK ■ j i__  ,
- f*"'

V

7

w . _ ______. .flr—rr* < i n— I ail n**"*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kūnas nnmlrusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlntu, veselliju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgius Ir tt 
820 W. Centre HL Bfahanny City. Pa

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

I

SAULE

Į

....  ........ .. ........................................ . .......... ...... imi.................................... ■■ "P...... .... .. ............a  ........ immimm «i ■ ■■     ——........

K
Geriausio padirbimo visam 

Schuylkill Paviete

ill' 'It1'' 

r j ■

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

MYLĖTOJAMS.

Žinios Vietines KUR BUNA?'
— Pirmas menesis szio me

to greitai prabėgo, utarninke 
turėsimo jau 1 vasario, Febru
ary.

— iVteiuanczia Sereda 
puola S. P. M. Orubnyczios.

— Saliuninkai ne labai 
skubinasi iszymti savo laisnus, 
nes da sūdo randasi 600, o lai
kas iszemimus baigėsi suimto
je.

— Szi-vakaru

*! ♦

Pajieszkau 
Ona.Oželiute 
riampoles 
Gmino, Igliszkiu

kaiminiaisavo
paeina isz Ma- 

apskr., Jovaravo 
kaimo,

miau gyveno New Philadelphia
Turiu svarbu reikalu,

pir-
pri- ; . - - -

atsiszaukt ant adreso.
Magdalena Straigiute, 
1403 E.tMoyamensing Avė.

Philadelphia, Pa.

praszau 
(to 10)

Pajieszkau dvieju broliu vai-
k u Joną ir Pranciszkaus Daili-

* Me 1d ž i u ats i sza u k t.
G co. Dailey

Box 509

džiu.

Mano broliai Bronislavas ir 
Stanislovas Gudlauskas, paei
ta isz Kauno Red,, Varnu para. 

gyxrena apie* Coal Center, Pa.
-Masontoxxm, Pa. Praszau atsiszaukt ant adreso.

8 -

r,-

Rl 
pį1; 
ilk.1

■

MUZIKOS
Ka tik Iszejo Isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžels del Piano:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szlrdele.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtino.
7. Kas man darbo.
8. Laiszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvletkells.

Preke po 60c. už kiekviena. 
Siuskite piningus registruotam laiszke 

, ar per Money Orderi, stempu nepriimu 
J. A ŽEMAITIS, lazlelstojai.

^81& S. West SU Shenandoah. Pa.

ketverge, 
Liet. Duktcres Ameriko mote
rų laikvs*draugyste laikys dideli 
balių Norkevicziaus salėjo.

— Mrs. Ona Kurtz (ylavo- 
apskunde'ko) apskundė' Marga rietą 

Stankeviczienia (lietuve) ant 
10,000 doleriu, kad Margariota 
paveržė Onai josios vyro Miko- 
lo meile ir t. t.

nu liūdime

— Praejta panedeli Silli- 
mono kasiklosia likos užmusz- 
tas Antanas Michalcxvicz, 40 
metu amžiaus Lenkas, per nu
puolimą, augliu. Velionis gyve
no po No. 32 W. South uliezios, 
paliko dydeliam
paezia ir keturis vaikus.

— Vincas Valinczius uždė
jo buezernia ir groscrini sztora 
savo locnam name po No. 511 
W. Mahanoy St. Jisai užlaikys 
tik geriausia mesa ir visokius 
valgomus tavoms ir pa rd a vi
nes pagal žemiausias prekes.. 
Atlankykite nauja biznierių, ji
sai užganėdins jums visame.

(Feb. 1)
Petny ežioj ir Subatoj 

mėsininką Kubertavicziupas
bus sekanezios prekes:

Szvieze hame, kuda 
Szvieži szolderei 
Pork czaps

28c.
i 18c.

32c.
Galviena del zupes 10, 18 ir

20c.
Czuk ir rib rost
Hamburg stoikas
Sviestas labai geras
Versziena
.Jauno verszuko 18, 25 ir 35c.

600 W. Pine St.

25 c. 
20c. 
58c.

20, 25 ir 38c.

DIDELIS BALIUS

Parengė Moterių Draugyste 
Lietuvos Dukters Amerike, isz 
Mahanoy City Pa. Ketverge 27 
Susio 1921 Norkevicziaus sve
tainėje. Gera Orkestrą. Inžan- 
ga moterims ir merginoms 25c. 
vyrams 50c.

ANT PARDAVIMO.

Saliunas — Geroi vietoj, no
rintieji pirkti kreipkitės prie 
adreso. (t. 8.)

T. Jenczora,
505 W. Center St....

__________ Mahanoy City Pa.
SKAITYK IR MISLYK!
Ir tu gali tapti turtingu, temyda- 

mas nurodymus, kurie telpa knygelėj 
po vardu:

“Tiesus Kelias Prie Turto
Szita knygele tai yra 

turto, kuris priguli tau.
“'l iesu# kelias prie turto** iszaiszki- 

na daug biznio ir iszdlrbystes paslap- 
cziu, kuriu lig szio laiko lietuviai nei 
sapnuot ne sapnavo.

“'l’iesus kelias prie turto** kaip 
zerkolas nurodo kaip Ir ka daryti.

Tiesus kelias prie turto** paliuo- 
suos tave isz algincs vergijos Ir pa
darys neprigulmingu.

U*

tau kaip su

H 

raktas prio

turto

Asz Ona Maksvitiene, po tė
vais Teleisziute, pajieszkau sa
vo dūktos Meres Maksvicziu- 
kes; teipgi mano broliai Ado
mas ir Juozas Telolsziai, Ado- 

Detroit, 
Micį. Praszau atsiszaukt arba
mas pirmiau gyveno ■1
žinantieji apie
praneszti.

Ona Maksvitiene,
60 N. Hancock SI.

Wilkes Barre, Pa.

juos meldžiu
(to 10

Pajieszkau Antanu Maczans- 
ka isz Szidlavos miestelio — 
mano szvogeris — pajieszko jo 
pati ir sūnūs, 
Batura ir

Franas 
Vladislovas Tiku i- 

szis ar Valiulis, visi Kauniuiai. 
Praszau atsiszaukt arba jei kas 
žino apie 
neszt.

teipgi

juos ’ meldžiu pra
do Feb. 27 

Franas Yankunas,
55 Putnam St. 
/Hartford, Conn.

dės, 
Apskr • v

moteres de- 
isz Mariampoleš 

Valscz., 
Gyvenokaimo.

b— ■■ ■ , — —n

Pajeiszkau Petra ir Stasy kiu
riai, jie yra mano 

paeina
Balberiszkio

Kunigi szkiu
Elmira, N. Y. Malonėkit atsi
szaukt ant adreso.

M. Menkeviczius, 
213 Washington Ave

r Waterbury, Conn.
M

Lukaszavi-Pajieszkau Joną 
Seinų Apskri.

Praszau
ožiu paeina isz
IJszkevos miestelio.
atsiszaukt.

1). Juraszus,
16 Harkaway Rd.,

N. Andover, Mass.

vyra Juo-

Mano pusbroliai ganias Lau
kaitis ir Chas. Buragas, paeina 

., Mozuriszkiu 
girdėjau kad Laukaitis 

keli metai adgal 
York, N. Y. o Buragas Detroit 
Mich. Tegul atsiszaukia ant ad
reso.

Airs. Peter Perluke, 
Rayalton, III.

(t. 10
Zofija Gudlauskaite,

Box 217 Forestville, Conn.

t

isz Vaviru para 
kaimo, g

gyveno New
>

Pajieszkau mano brolio vai
ku Antaną ir Bautru Kirkauku 
pirmiau gyveno Massachusšet- 

Paeina isz
Kibisu kaimo. Tu

riu svarbu reikalu, praszau at- 
siszaukt.

Vincas Kirkaukas

ls State, 
vos para.

Jeszka-

1

N. Delaware Ave.
Minersville, Pa.

I

Susimilkit ant kareivio.
Mykele

Gapsys, Juzyte Dapkite ir Ig
nace Ih'ilida meldžiu Jusu kaip 
broliu isz vienos tex^ynos, duo
kite žinoti motulei Anelei Czes- 
nienei.
pa I i ok ni
ne ra 
te.

Bukszaiti, Kaži te
g-

Esiu internavo tas per 
Nora gyvenimo ba 

pinigu, gelbėkite jei gali- 
Jonas Cze.šna.

Adresas:
Jozof Kurylko dla J. Cesuo

Lezajsk
Powiat Lancut

Galicia, Poland(!»)

s.

Paieszkau Vincą Szalna isz 
Szancziu, Nemuno gatves N. 
26. Gavau laiszka nuo Sofijos 
Szelmiutcs, yra svarbus reika
las. PrasZau atsiszaukt. (S)

Vincas Asztaszauckas, 
1834 Menard St., 

St. Louis, Mo.

Paieszkau Povyla Balčikoni 
ir Klementą Szelencka 
nevežio apskr., 
do. 11 metu atgal gyveno Chi- 

kas žino apie
Hos meldžiK praneszt. 

Adam Balčikonis

cago, III. Jeigu

isz Pa-
Daunlenu So-

(8)

918 Chelton Ave., 
Camden, N. J.

REIKALINGA.

Mcrgiua ar vidur-amžio mo
tore del naminio darbo 
szeimynoi susidedanti isz dvie
ju ypatų. Geras buvimas svei
koj vi e to i. 
k e mokėti. 
$20. iki $25: 
bardas.

geroi

Ahgelskai nerei- 
Alga isz pradžių 

ant menesio ir 
Raszykite Lietuvisz- 

kai ar angelskai ant adreso: 
z (Feb. 4)

Mrs. C. P. Lelash, 
Lakcxvood Road.

Toms River, N. J.
* • • ofc eaf » ■ i * o i w— ™

S. J. MOCKA1T1S,’ Prezidentas.
VIKTORAS M. UNGURAITIS. Knsljerins.

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

—$_$—$— 
VEDE BANKAVA BIZNI.

Siunezia Pinigus in Lietuva, Parduoda Szipkortes.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

i Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.

M. YUlfltANIN, Vice-Pmldentas.

r

Pajieszkau mano 
za Krakanska kuris prasiszali- 
no priesz 5 metus. 
Vilkaviszkio,
Asz sūnūs Alfonsas praszau te-

Paeina isz
Suvalkų Red.

Jeigu kas ži-veli atsiszaukt.
no apie ji, meldžiu praneszt.

(t. 10.
Mrs. Monika Krakanskiene, 

Box 757 Windsor Locks, Conn.

Raula BalkumiPajieszkau 
paeina isz Starapoles Apskr., 
Pagirrnoniu Gmino, Prienų pa
ra., pirmiau gyveno Philadel
phia, Pa. Turiu laiszka nuo jo 
brolio isz Lietuvos, daug svar
biu dalyku. Praszau atsiszaukt.

Antanas Balkunas,
248 S. Plum St.

Mt. Carmel Pa.

Pajieszkau Adoma Petraus
ką isz Kauszu Kaimo, Kaltinė
nų para. Jeigu kas žino apie 
ji, meldžiu praneszt.

Jonas PetraViczia
26 Burt St. 
Adams Alass..I

Puse Prekes Pardavimas
r

Visokiu drabužiu vyrams, vaikinas, ;
moterems ir merginoms. i

t

i

l
J Ateikite Dabar ant szio Didelio Pardavimo. I

\ Didelis $ 1 Pardavimas
Ketverge, Petnyczioi Sausio 13, 14 ir 15 \ 

Ž ir bubatoi . . .  7 .* ?--------------------------------------- „ rl...r...Į. . Į .. nl n„„ . ................... ...... ............

Didžiausias Pardavimas kokio Mahanojui 
da niekad ne buvo.

Ą

GUINAN’S
i SHENANDOAH, MT. CARMEL. |

I 4

| MAHANOY CITY, MT. CARMEL.

CUNARD LINE

J

LAIVAS SAXON Į A
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)

4

M

ir

į

I

Jusu mieste randasi Cunard 
Agentas, kreipkitės pas jin.

4 d?*’

Pinigai in Įaetuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda, mums gale 
nusiusti jjus
pigiausiai. mes esame nuiiKieriai po Kaucija, turiniu 
leidįnia nuo PcnnsVlvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, pčV mus in Lietuva iszsiusti. Mus visas laikas 
paszvcstas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu biznjuj, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportaį.
Niekas negali iszvažitioti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 

Į pasporta.

mums 
pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 

Mes esamo Bankieriai po kaucija, turime

1

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISŽKAiS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

1*

~ ” ’i "W

pinigu, pčV mus in Lietuva iszsiusti.

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgą, Havro ir Rotterdama. Atsilankykite

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

pas mus pasiteirauti placziau apie vfrszuje paminėtus
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.

ttSFBankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.
—i n o*•>-• o o o * w » e a ani sn • i-

. , \ a

Geras Budas Iszduoti Dali
Juso Ateinanczios Mokesties

Pirkite sau biaki tinansiszkos laisves.
Visi stengėmės ta ture-

ji

Pasitinkam žmonis ant 
Suteikiam 

Paleidžiam pasažlerius 
Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ:— . 'į
Jeigu ne norite būti apskrlnusti atvikla in New Yorka, tai tlesog 

kreipktca pas Gco. J. Hartnszlu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmalno ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu X'alstiju.
'geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvine nes užlaikoin narna su 38 kambarais. 
Ir ju bagažius ant laivu.
kreipiasi in musu virsz-minčta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautlccziai brangus kurie manot keliaut In Lietuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prlderiste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivi'korcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefoną#: Spring 9537* f

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuvio daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begtje 
82 metus Invalrlas Ilgas vyru Ir motetu, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejimus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolėr kalba Ruslsz- 

kai ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Ncdeliomis 9 iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P..
• i i ' K K '

Visi norime turėti laisve.
ti ir tankiai bandome pradėti ta invykyti, bet vis gi 
atidedam ant tolesnio laiko.
dėti.

Dabar yraproga pra- 
Pamislykit gerai ir prisiuskite žemiaus pa

dėta kuponą.
1. Pinigai investyti in muso szerus atnesz jumis su-

Alano draugas
Serbentukas paeina 
riampoles apskr 
džiui Zarikiu. 
szaukt ant adreso.

Juozas Cibulskas,
5 Orange St. 

, Pana, Ill.

Kazimieras 
isz Ma- 

Kaimo Di- 
Praszau atši

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 pagelbot 

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 tautieczlai ir 
pažinstami,

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

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

•>parodysTiesus kelias prie t u H o 
kapitalu galėsi 

pradėt savo bizni ir tapti turtingu.
“Tiesus kelias prie turto** kasztuo

ja tiktai 1 doleris su prisiuntimu, bet 
verta, yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj nelaukdamas nei 
minutos reikalauk nuo manės pri
siųsti Jums ta neapmokamos vertes 
knygele. Pinigus meldžiu siusti per 
Money Orderi arba popierini doleri 
laiszke. Adresuok sziteip:

Dept. 1
Chicago, Ill.

mažu

W. YURKEVICH, 
3326 S Halsted Sf.

H

Merginu balberlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- 
riautl. Neužmirszklte nu-> 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Fa.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

Dekavoje H milijono imonlu «i 
pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo 
Urna plauku labai trumpam laike, in 
vieta lazpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranįy.
Pasakykite kitoms tautoms. Kaišy
kite paa: Dm. Brendime Coemetlee.

Bia. W. Brooklyn. M. Y.

Informacijai dykai,

Pajieszkau savo broliu Joną 
ir Antanu Urbanavicziu, gyve
no apie Brooklyn, N. Y. paeina 
isz Udrijojrpdra., Kabiniu Kai- 

Jeigu gyvi, praszau atsi
szaukt '

Mat Urbanaviczia, 
Box 244, ' Hastings, Pa.

virsz 71/2 procentą in metus.
2. Procentas mokamas kas tris menesius.
3. Yra saugus investmentas.
4. Szęras kasztuoja $93 ir dividendas.
Klauskyte musu oiuose arba bile koki rnusū darbi-

mo.

PranciszkusMano brolis
Stankoviezius, gyveno Hudson 
15 metu adgal, paskiau iszva- 
žiavo in Indija Ter. vėliaus in 
Wyoming State. Jeigu kas ži
no apie .ji, meldžiu praneszt ar 
jis mires ar'gyvas nes yra svar
bus reikalas.

Jonas Stankeviczia, 
1121 Frederick St. 
Wilkes Barre, Pa.

A

ninkai, jie yra musu agentai.
Reikalaujate tik $5 pradėti.
Pennsylvania Power & Light Co.

Pramonė kurios reikalingumas yra pastovus.
Fili this out NOXV; mail it TO-DAY

v PENNSYLVANIA POXVER & LIGHT CO
Investment Dępt., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.

Please send me (1) 8-page illustrated booklet 
uThe Story of an Opportunity at Homo,” 
More Information about your Cumulative Pre
ferred Stock, (3) Details of Partial Payment 
Plan, (4) How to Judge an Investment.

Address

•»

(2)

A

•>* ‘ r

Signed

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eokert, Vice-Prea.

J. H. Garr&han, Attorney W.F. Ryakewicz
P. O. Fenton

D. M. Graham, Prw. D. F. Guinan, Tfma.
A. D&nieewict M, Gavai*

T. G. Hdmsby




