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1SZ AMERIKOS

tukstan-21 
dažinoja apie

ran- 
ir dalia r e j na 

surastu

Darbininkai rado $21,000 se
nam name turės viską su- 

graiyt.
Nuttalsburg, W. Va. — Se

nam name Holland House dar
bininkai surado 
ežius dolerius,
tai gymines Ilollando, uždėjo 
areszta ant pinigu, kurie 
dasi ban k u ošia 
teismas ant atgavimo 
pinigu.

Apie 40 metu adgal pribuvo 
isz Anglijos Williamas 
land ir apsigyveno czionais. 
Pastate sau narna ir gyveno 
jame lyg 1918 mete. Hollandas 
mirė staiga i 
savo szeimynai kur buvo pasle
piąs pinigus. Po mireziai narna 
pirko Stover Coal kompanije 
in kuri insikrauste supreden- 
tas kasikiu, ir pradėjo intaisy- 
1i pagal naujo budo. Darbinin
kai pleszdami sienas ir grin-

ir apsigyveno 
sau

Hol

nepasakydamas

sienas
dis užtiko puodus po visa na
rna kuriuosia radosi 
ir sidabras. Pasidalino pinigus 

laikydami 
beje savo radini.

Ne ilgai slaptybe 
skarbo užsilaiko,
szoimyna dažinojo apie tai 

ant pinigu ir

terp save

nos

auksas

slapty-

surasto 
likusi

ji atsisako 
doleriu,

uždėjo areszta 
kovos ant atgavimo 21 tuks
tanczius doleriu.
Nužudė motere kuri jam nepa

skolino 110 doleriu.
- 4-1' ” ISį M ' 'W t * 1 ,i* • IMI 41/į

Milford, Conn. — Badai Jo
nas Kaczeimanckas prisipaži
no palicijai, buk tai jisai nužu
dė Mrs. Czemokienia, kada to

jam paskolyt 110
kuriuos tai pinigus 

motere suezedino idant užmo
kėti skola ant namo.

Ona, asztuoniu metu senumo 
dukrele Czernokienes, mate 
kaip Kaczernauckas iszkraus- 
tinejo visa kambari jeszkoda- 
mas pinigu, po užmuszimui 
motinos su akmeniu, 
suėmė Kaczemaucka 
porte. Geri žmones dabar pra
dėjo rinkti aukas ant ūžia i ki
mo likusiu sierateliu kurie tu
ri nuo vieno meto lyg 
amžiaus.
Motere dirbo kaip arklis, vy
ras jaja maitino tiktai su ro

pėms.
Scranton, Pa. Edna 

Wardele isz miestelio Moskvos 
aplaike persiskyrimą nuo savo 
vyro už nežmoniszka pasielgi
mą su jaja. Laike perklausimo, 
aproiszko sudžiui, buk josios 
vyras jaja pakinko in žagre ir

Czernokienes
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dieno
mis iszplauke isz czionais nau
jas torpedinis 
I lornet, 
iu ant

laivelis “S(*a 
kuris plauke 30 my- 

Iszkeliavo 
jisai in Key West ant iszbandi- 
mo.

valandos.

užmanima idant 
rod ima krutaneziu 

laikyti szokius, o

Gal ir gyvent uždraus refor
matoriai.

Scott Bluff, Nebr. — Czio- 
naitinio miesto valdže priėmė 
ir patvirtino 
uždraust 
paveiksiu,
neturinti da 21 metu amžiaus 
vaikai turi būti name asztun- 
ta valanda. — Jaigu teip ir to
jaus pasiūt iszki reformatai 

invikdvnes tokias tiesas, thi ir 
gyvent žmogus negales be jnju 
navel i ni mo.

Už dukteria maitys visa szei- 
myna.

Tulsa, Okla. — Kas kiszasi 
pardavimo .13 metu senumo13 metu

Palicije jj0r0S Hull per josios tėvus del 
30 

pasirodo, buk
Bridge-

12 metu

May

meksikono 
metu

Yenęl Zapilla, 
senumo,

tėvai mergaites gyvenanti se
nam apleistam tvarte ir kone 
mirė isz bado, pakol juosius 
ten nesurado Zepjlla, paaukau
damas jiems gera

Motere sukapota kirvju, $450 
dingo isz szieniko. Vyras ir 

tris kiti aresztavotais.
Saginaw, Mich. — Gulinti 

savo miegkanibari, 
.ta į. ’ 
amžiaus 

(kos surasta 
; 7

ISZ ROSIJOSISZ VISU SZALIUKAIP PALICIJOS SZUNES GAUDO VAGIUS. 'dll 
4

isz geriausiu paliceis-11

Kruvina sanvaite arti Kislo- 
vodskio.

Konstantinopolius,
— Telegramai pranesza buk 

bolszevikai 
negyvus kamiso- 
gyventojams už

perskel-
34 metu

, su 
su kirviu,

Barbara Zuzula, li
sa vo name po No.

24 Superior Str., 
'subata. ..
Įsurado 
žudinstos badai buvo vagysta, 
nes 450 doleroi, kurio b’uvo pa
slėpti szienike 
nužudintos, kaipo 
burdingieris Andrius Mazdan 
ir Franas Ansik likos areszta- 
voti.

Vyras surado kurni savo mo- 
teres prie baczkutes vyno kuri 
radosi tame kambarijo, 
manoma, tai motere 
vvna leisti isz 
kada buvo pasilenkus prie jo
sios, ypas su kirviu likos už
duotas. Palicije daro slieetva 
ir yra tosios nuomones, jog vy; 
ras nužudintos 
apie taji 
nuduoda.

galva Turkije. Finland i jo.

, užpraejta
Josios vvras Mikola 

.josios lavonu. Tyksias

dingo.
ir buvusis

Vvras

o kaip 
turėjo 

ba ožkutes, o

žino daugiau 
atsitikima

f

no kaip

Isz vargszo pasiliko milijonie
rium.

Oakland, Calif. — Czionaiti- 
palicije pajesko Alfredo 

kuris pardavinėjo 
szniurelius, alave-

John

New

no 
Newsome, 
a.nt nlicziu 
liūs ir zapalkas, nes tasai varg- 
szas ana diena pasiliko impe- 
džiu milijoninio turto.’ Advo
katas isz Filadelfijos,
Lanberg, aproiszko, buk New- 
some radosi tonais, bet apleido 
miestą penki metai adgal ir 
nežino kur dabar randasi.
Užvydus motere iždegino savo 

vyrui akis.
York. — Fotografas

Royal Steinbergas, randasi li- 
gonbuteje Harleme, baisei ap
degintas karbolinia rukszte, 
kuria mete ant jojo jo pati isz 
dydelio užvydejimo koki turė
jo priesz savo vyra. Toji mote- 

užvydus ir ne- 
jaigu nepa- 

kitom

rele buvo jam 
karta kelbodavo 
liaus

f 

užsidavinet su
I

rukszte

noterimis tai jojo ne turės ne 
ant jojo ne- 

Nelaimingas • žmogus 
akiu

viena ir daugiau 
žiūros.
neteko abieju

subjaurintas

Szitas szuo 
ku szunu ant : 
ir gaudo vagius 
parodo būda kaip jisai 
palicijautas ir nesuvma

yra varnas
jisai prie najorkines

Fritzas” 
švietė. Priguli

i geriau nekaip palicijentas.
policijos

VELNIO ISTORIJE.

(Feljetonas)

arti Kislovodskio, 
suradia du 
rius pradėjo
|tai atkerszinti. Per visa sanvai 
te pildė kruvinas skordinos ant 
nekaltu gyventoju ir paežiam 
tik Mineroslavskam apskritije 
iszskerde daugiau kaip asztuo- 
nis szimtus žmonių, 
negalėdami nukensti 
neteko proto, 
savžudinstas.
Japonije turi 77,005,510 gy

ventoju.
Tokio. — Pirmutinis

.1 a poni jo i, pa
pa rode, 

7,005,510

T 
szas gyventoju

« paiieijoS
Ant paveikslojbuk tenai:: 

laiko vagi už kojų pakol -nepribuna 'gyventoju,
vagio.

Velnią kasdien daugelis mini džiu 
jo bijo ir kitus juo baido. Bet 
ir žino kas nors, isz kur ir ka-

< jis ne- 
Norint sziek

la velnias atsirado, kiel 
laimiu pridaro ?
'.iek pažinti velnią, asz noriu 
luoli kelius bruožus isz jo gy
venimo.

.Velnes labai
Szventas rasztas
orio pasaulio inkurima jau bu
vo \ elnias.
Velnes auksztos kilmes, jis bil

uos isz j u
ga-

> ’ labai
sako kad

senas.

vo lygus aniuolams, 
tarpo kilęs.
!ingas, kad net isz ju tarpo ki- 
'es Vėluos teip galingas, kad 
net paežiam Dievui padaro ne- į 

Kad ne vėluos,;
tai butu Adomas su J ieva ne
nusikaltę ir nereikėtų 
Tėvui siusti savo Sūnaus

savo

Voluos teip

o

Ne k u r ie 
kaukiu, 

kiti pa pildo

sura-

gal naujausia būda, 
randasi 7 
nepriskaitant prie 

Szaga- 
lino kur randasi 55,961,140 gy- 

velnin bu- ventoju. Japonijai ranadsi 124, 
perpjautas pn- 

suk tirtas 
kitos žeme. Zo- 

giiioj senoveje velnes bu-

Vienas svarbiausiu 
vo nugalėtas, 
sau; isz vienos puses 
dangus, o isz 

b g ..
vo beveik lygus Dievui.

Kada velniu nepasiseko 
v oje su 
žemyn ir ežia pradėjo 
žmonoms visokiu szunybiu. 
pej; — tni in karves teszmeni 
inlindo ir pieną pagadino tai 
in krosui inlindes,. vaitoja, tai 

akmeni svaido, 
i mai- 

Žmogus

ko-
Dievu, tad jis nusileido 

daryti 
Žiu

— tai

už užkampio
tai nakezia sutikės žmogų

• • 1 • • f t
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to Ko reds, Formozos ir

850 daugiau vyru ne kaip mo
terių — vyru yra 28,042,995 o 
moterių 27,918,154 
yra 11,222,053.

Dydžiausi miestai kaip To
kio turi 2,173,162 gyventoju; 
Osaka

J szeimvnu

gyventoju 
Yokohama

malonumu.

a rkliais.
gavės gera ark Ii džiaugdamas 
veda ji in tvaria, bet rytojaus 
ditma vietoje arklio randa di
džiule kulbe. Kur tu iszskai- 
tysi visas szunybes, kuriu vel
niai pridarė žmonėms!

Bet dabar paskutiniais 
žmones visur 

laikraszczius

no su juo

Baisus padėjimas Petrograde, 
— brangenybe baisi.

įleisi nfors,
Pabėgėliai isz Petrogrado pra
nesza apie baisu padėjimu te
nuis. Isz priežasties štoko ku
rio visi stritkarci sustojo ėja, o 
geležinkelei tik kaip kada eina 
per k a negali d a vežu 

k. ”
maisto.

Svaras sviesto k. ’’ ';e 10 
tukstanezin rubliu, : . ras duo
nos 600 r., svaras mėsos 2 tuks- 
tanezei r., Padejirnasdnteligen- 
tu vra baisus. . 1
Trockis szauke po ginklu 20-36 

metinius vyrus in 
kariumene.

Moskva. — Leonas Troc
kis, bolszevikiszkas kares mi- 
nisteris, szauke po ginklu visus 
vyrus turinezius nuo 20 lyg 36 
motu amžiaus, 
ra i tujų metu bus 
voti, tada Rosije bus

nes tai juju di-

2,173,162
1,252,972;

422,942; Kpbe 608,628; Kyoto
591,305 ir t. t. Japonijoi yra
55,961,140 gyventoju; Koreoi

Formozoje 36,54 
Viso

Kada visi vy- 
sumobiliza- 

pasiren- 
gus ant užklupimo ant Lenki
jos ir Rumunijos.

Bolszevikai, stengsis sunai
kint Lenkije,
džiausią nevidonka, o kada jiji 
puls, tada bolszevikai užklups 
ant likusios Europos. Konia vi
sa bolszeviku armije, isz pietu 
likos atitraukta ant vakarinio . 
fronto. Kada užklups ant 
Lenkjos tai da neapgarsinta.
Bolszevikai uždare visus klio- 

sztorius Kijeve^ .17,284,207;
398; Szagaline. 105,765.
Japonijos ciesorysteje yra 77, 
005,510 gyventoji. Gana dyde
lis skaitlius aut teip mažo 
sklypo.
Isz Londono in Najorka in 24 

valandas per orą.
Londonas. — Anglijai yra 

daromi bandiniai kas diena su 
nauju orlaiviu, kuris turi dau
giau kaip tūkstanti arkliu pa
jėgu. Su tuom 

perlėkti isz
in dvideszimts ketu- 

res vadandas. Orlaivi gales su
tilpti apie trisdeszimts 
žieriu. Juk sziadien negalime 
stebėtis isz nieko — viskas vra v 

galema.
Du kaimai iszneszti in padan

ges.
Italije. — Paler-

ant teip

4 13 I 10 j I * 1
Odessa. — Taryba bolszevi- 

kiszkn kamisorin uždare visus 
moteriszkus ir vyruszkus klio- 
sztorius, o visa turtą konfiska- * 
yo del savo naudos. Tasai tur
tas isznesza ant milijonu rub
liu. Kliosztoriuosia radosi 
daug brangiu paminklu ku
riuos bolszevikai parduos.'

Kliosztoriuosia 
brangiu

lai- 
važineja,

♦ 
mažai 

padangoje 
didžiule

Duoda rodą idant amerikonkos *I kais 
skaito knygas, 
bet apie velnio darbus 
tegirdi, 
skrenda 
pauksztis! 
manai, 
do 
kaip lopszy

milžinu mano-
Londono inDievui 

ant 
įemes, kad per savo kanezias 
’szpirktu musu pirmųjų 
modemo.
lui velnias norėjo pakiszti ko
ja. Velnias užnesze 
uit aukszto kalno ir, 
daugybe gražiu miestu 
ke: “Nusilenk 
Tau atiduosiu 
tu s”

levu
Maža to, net Kris-

ma 
Najorka

netekėtu europiniu bankrutu

»

Madame Pierre Tartone, pa
ti garsingo

Sztai
neregeta
Ar velnias? — pa-

Bet kur tau: Nusiloi- 
pauksztis,

pasa-
*•

žiūrai — sėdiKristų 
parodęs 
, pasa- 

man — ir asz
szituos

Bet Kristus

žmogus ir matai 
besisukant kaž koki spar.na bet 

pamatai, kad 
ne žmogus suka sparna, o ma
szina. Bendrai imant, ten kur 
manai pamatyti vonia, ten dir« 

Gal but maszi-

ir baisei
ant veidoprižiūra ir 

maitinima, jaigu už tai atiduos teip, jog isztikruju jau nieka-
yra

kai insižiuri, tai

jam dukrelia 
to tėvai sutiko

Ant
bet dažinojas

už paczia.
f 

apie tai valdže, uždraudė mer
gaitei gyventi su meksikonu, 
kuri teipgi areszatvojo.
Motere suėsta per katina. Mo- 
tere badai likos nužudinta.
Milwaukee, Wis. — Czionais

Medyolan, 
me ir Brescia iszleke in padan
ges du randaviszki magazinai. 
Eksplozije kylo vienlaikei isz 

suprast, jog kas 
juosius uždege. 

teip smarki,
jog du artimi kaimai likos su
naikinti lygei su žeme. Badai 
daug žmonių užmuszta ir su
žeista.

mies- 
nesidave 

velniui insivesti galingas, kad 
net drysdavo su Dievu 
tis. •

Rasztai rodo, kad ,, ,r .....
stabmeldžiai teip pat pažine vel,,,,u Kur veln,lu dln'
velne ir ju velnes buvęs dar ga
lingesnis, nes kai kada nuyeik-

viso gyvesezio už nužudinima JavGS Ju dievus.

dos ncdirsteles meilingos aku
tes.
Visa amži kalėjime ,turi $144,- 

132.
New York. — Alfonsas Ste- 

phani, kuris randasi czionaiti- 
niam kalėjime, apkaltintas ant

turėjo dirbti ant farmos kaip tl.aukegi 8li0ctva. apie slaptin- .
arktis, o per '

- maitino ropėms. Wardello 
pirmutine pati teipgi 
prieszais jin,

visa žiema jaja (rjl inirtį -t t r in
__________ I 

liudijo 
jog panaszei su 

jaja pasielgdavo kada buvo 
jojo pati.

ropėms.
80 metines senukes 

Elzbietos Brasson, kuria sura
do josios gyvenime negyva.

advokato, yra turtingu žmo
gum bet isz savo turto jiegali 
pasinaudot. Apie dvideszimts 
metu adgal jojo motina mirda-

yra

varžv-

senovės
pažine

Toli in pie- 
vadinamas Ai-

ba maszina.
uos ir isz vaiko velnius isz szio 
pasaulio. Tai kur pagaliau

Ala. — Nepa-

Žąsinas ir aklas jautis geriau
si draugai.

Greensboro, 
prasti draugai randasi czionais
ant farmos S. Holcrofto, kurie 
yra neatskyriami ir vienas ki
tam buna paszialpoje. Yra tai 
didelis žąsinas ir aklas senas 
jautis. Kožna diena kada prisi
artina laikas girdimo, žąsimis 
pradeda ‘kvaksėt priėjus 
jauezio ir veda prie
Zasinas lauke pakol jojo drau
gas atsigėrė, po tam duoda žen
klą kvaksėjimu jog jau laikas 

laikas 
kvaksi idant jojo

<įrangas žinotu kur eina. Tasai 
nepaprastas draugvimas tęsia
si nuo keliu metu o kas ta ja po- 
relia pamato, stebisi nemažai

ko duodasi 
tok is tyczia 
Eksplozije buvo

tikru žinių nėr, bet pamoks- 
tvirtina, 

virina 
nuode- 

Ar nebus, tik

O’o

lūs kunigai
kad pragare
smaloje žmones, kurie
mese paskendę,
visi velnei nusikraustė in pra
garo,

dažnai 
velniai

tūs yra szalis, 
giptas, kuris minimas deszim- 
tyje Dievo prisikymu. Aaigip- 
to rasztai, kuriu žinios ' siekia 

s, sako, kad 
kovojęs su j u

Kaimynai nuo kokio tai lai- ma, paliko jam 50 tukstanczius metu senovės
senukes ir apie taiko neinate

praneszo palicijai, kuri atėjus 
rado jaja 

su baisei
f

Josios veidas
vo konia
nuo kimo, 
kone visas 
sudraskitas.

m narna 
grindų 
kimu.

. gulint ant 
apdraskytu

visas

prie
buvo tai 
.senukes.

doleriu. Nuo tojo laiko toji su
ma užaugot an^ $144,132. Su
das paskiro tam tikrus globo
jus, kurie dažiuri tojo turto 
del nelaimingo kaliuinko ku
ris isz jojo negali pasinaudoti. 
Pennsylvanijoi atsibuvo pra
ejta meta 555 visokį straikai.

Philadelphia. —- Visokiosia 
szakosia veftelgystes ir kasi- 
klosift praeita meta atsibuvo 
net 555 darbininkiszki ergeloi 
ir straikai.
kus darbininkai neteko $14 
514,195 mokosties.

velnes amžinai 
dievais, o ypacz su vyriansiuo-

Yiena karta velnias, pa
sikvietęs dievą pas save in sve- 
?zius, paprasze ji atsigulti kar
stau, ar tiktu jis jam. Jei kars
tas tiktu, tad velnias pažadėjo 
ta karsta dievui dovanoti. Die
vas int i ko j o ve n iu i i r at s i g ui e 
karstau. Velniui to tereikejo; 
jis chop karsta i y uždaro.

mat ten daug nusikaltė
liu žmonių ir velniams daug su 
jais darbo.

Norints praejta meta ma-
žai statėsi namu 
isz Ohajaus pardavė medžio už 
100 milijonu doleriu.

bet kupczei

pi. PINIGU SIUNTĖJU ATY- 
DAI.

eiti. Eina priszakije ir 
nuo laiko

ir kakhts bu- 
apgriaužtas 

akis isztrauktos ir 
josios kūnas buvo 

Regėjimas buvo
baisus. Kada palicijc inejo in 
vidų, dydelis,^ juodas katinas 
iszszoko per langa, 
numiletas katinas 

upeluko. Yra manoma, jog katinas buvo
uždarytas kambarijo per tris 
sanvaitęs ir isz bado pradėjo 
apgrianžinet lavona.. Isz visko 
duodasi suprast, jog kasHokis 
senukia nužudino, nes kamba
rine buvo dydelis neparedkas * 
ir viskas iszkraustinta. Senuke , 
turėjo du burdingierius, kurie 

Idingo tame laike, kada senuko

Per tuosius strai-

__ ___ ________, Paežiam 
mieste Philadelfijoi atsibuvo 
275 straikai. Per tuosius nesu
pratimus ne dirbo 81,947 vyru /ir 7041 moterių.

Philadelphijoi praejta
meta sūdai perskyrė net 1,960 
vedusiu potu,1919 mete tiktai

To
kiu budu velnias, sugavę die Va 
nukovė ji, supjaustė in gabalus 
ir iszmete kūno 
szali. ’ 1 
kovon su vOhiiu ir, 
velnią, 
d ieva.
daug žalos ir Aigipto gyvento
jams: užneszdavo smėliu iszti- 
sus Jaukus. Babeliepziai, ku
rie gyveno priesz 5000 metu

dalis po visa 
Tikilievo sūnūs stojo 

, nugelejas 
iszgelbejo savo teva- 

pridarydavdVėl nes

sus Jaukus.

Kristui negimus, sako, velnes
_ ■ ' a — m.teip inkyrejo ju dievams, kad

Malonu mums praneszti Sau
les skaitytojams, kad visi ku
rio siuntė Lietuvon pinigus 
per Lietuvos Prekybos ir Pra
mones Benka Agentūra No- 
warkc, likos višiszkai paten
kinti musu patarnavimu. Tai 
liudija skaitlingi padėkos lai- 
szkai nuo klientu,.kuriu vienas 
isz Philadelphijos sztai ka ra-

“ Gerb., sziuomi pranoszu,

met iszsiunsti pinigai pasiekia į 
pagelbos laukianczius gimines 
Lietuvoj iii 5 savaites.

x Yra sakoma, dvigubai duo
da tas, kurs greit duoda. Eida
mi Jusu skaitytoju pagelbon, 
mes dar greieziau stengsimės 
jiems tarnauti, 
jog. anas priežodis iiitikins ir 
juos, kad in laika suszelpti gi

o esam tikri

malioriaus piane- 
visomssza visoms amerikonkoms 

idant saugotusi nuo isztekeji- • 
mo už europiszku susibankruti- 
uusiu ponuliu, nes pati datyro 
pekliszko gyvenimo su tokiu 
ponuliu ir dabar yra priversta 
jin apleisti. Szimtai ameriko- 
niszku milijonierku geisdamos 

ponios baronienes, 
grofienes ir kitokioms 

už kokio ban-

’ pasilikti

neras isz teka

i

■i

U nie-
*5

mines ir draugai bus labai d<s 0 8ukis7Jl jiU11 milijonus,

szo: '
kad perlaida No. 342 sumoj 
1000 auks. yra priimta, 
tariu szirdingai aeziu.
ginsiu ir kitus siunsti per*Ju- 

Panasziu laiszku gauna
me daugybes.

Lengva insivaizdinti, kaip

už lj:a 
Para

kingi savo už jo greita patar
navimu.

M. Narjauskas 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nes Bąnko Atstovas.

po tam numeta in kampa savo 
amerikoniszka pacziule.

Sausio

nm”
'Vienatinis kudykis kokis 

Washing-
*

užgymo Baltnami, 
tono (kuriamo gyvena prezi
dentas) tai buvo dukrele pro-

* Sausio 1921 Ameriko 
radosi 8,000,000 
automobiliu ir milijonas dar
biniu —- viso dovini milijonai.

Amerikoniszki fakrikan- 
tai siuvamu maszinu kas metas 
sunaudojo 60 milijonu pėdu

pasažieriniu .
I
i
1

• *

i
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KAS GIRDĖTFe, 1

na praszimai daktaru in valdze 
idant pavėlintu dirbti gera aju,

A

SAULE

Badai ne teip szlektai su dar 
bais kaip girdime, 
rugojama ant bedarbes 
n i uos i a m i ėst uosiu, kur buvo
geriausi uždariau laike kares; 
stokas visokiu užkalbinimu ant 
tavom atėmė nuo szimtu tuks- 
taneziu žmonių darbus. No- 
rints bedarbe kaip kur, bet ne- 
Miduoda užtemint 
jeneziu “proletaru 
to yra ta, jog laike kares dau 
darbininku pribuvo in miestus 
isz visu daliu Ameriko, o buvo 
tai daugiause pakelevingi dar- 
binininkai, o netekimas darbu 
1h* buvo del juju bledingu, 
sudėjo savo locnastes 
del i iszsinesze in kur 
ha ant farmu.

Daugiaaše 
dides-

vaikszczio- 
. Priežastis

(Fr>

nes 
m pati

kit ur ar-

ku-Henrey Lowery, nigeris, 
ris nužudė C. Grigą ir jojo duk-

Modena, Tex., Knledu 
diena, likos tomis dienomis su- 
ymtas ir sudegintas ant laužo 
artimoje, kur žudinsta papilde. 
Po tam myne žmonių iszsiskir- 
ste ir nuėjo namo.
jeigu žmones neaplaiko teisin- 
gyste, tai patys paynia in savo 
rankas.

1 oria

Ameriko

Negirdėta? ( 
mieste AVinnip<‘g, 
na is buczkei laba i 
pagal apskaitiina 
s tame

laigtas atsitiko 
Kanadoi. Te

su s i maži no, 
knnadiszko 

tatistiko. Sako jisai, jog
mieste randasi 200 tukstftneziu 

/gyventoju Neskaitant tuju vy
ru kurie neburziuojp savo pa- 
<*zias, tai kožna diena kita da
lis vyru bueziuoje savo paeziu- 
les 25,000 kartu isz ryto ir va
kare. Tasai žmogelis kuris 
hadai yra mylėtojas buczkiu, 
gal turėjo daug laiko ant pada
rinio tojo skaitlį aus.

Liūdna, jog jisai
slaptingu huezkiu, prie 

liūdintoji!, o 
idant

n<‘surasze 
kuriu 

galnesiranda*'
pabijojo, idant nesigautu in 
kalėjimą, arba būti nukryžia- 
votn per inirszusius vyrus ku
rie tuosius buczkins vage....

Tie jei, kurie da neatsilygino 
Fu prenumarata, meldžeme pa
skubint, nes busime privm’stais 
sulaikyti laikraszti. Žinote, 
jog iždavyste laikraszczio szia- 
<lien daug kasztuoje ir pinigas 
reikalingas ant vedimo biznio.

p---- ----
Lietuviszki inteligentai tiek 

prikalė nauju lietuviskku žo
džiu, jog žmogus skaitydamas 
‘ ‘ progesiviszkus“ laikrasz- 
czius aplaiko svaiguli nuo t uju 
nauju žodžiu arsziau 
nuo munszaines.

paveizdos paraszeme 
del musu skaitytoju straipsneli 
susidedanti isz tuju nukaltu 
žodžiu kuris skamba sziteip:

“Jonas sutiko Jurgi ir žadė
jo jam smogti per
Jurgis pasikloves ant savo spe- 

rFada nuėjo in 
ant

ne kaip

Ant

terla, bet

ku nesidavė.
inr®dne pasiskunst ant jojo. 
•Jurgis nusiskiaustes peili turė
jo pasirengęs ant jojo nžklupi
nio ir net jin tūžmastis apėmė 
kada jin nesutiko, bet jam jojo 
draugas prisuokė visame ir lie
pė jam atgresmuoti ir valiavo- 
jo ka turi daryt. Komentuoda
mas ka ežia daryt, norėjo ryla 
dranga nubaust nuėjo pasižmO- 
niti pas Miką idant savo užgai
da apmalszyt.
ka nuėjo abudu in kareziama ir 
ant to viskas

' yra notis.
()j kibi lietuviszka literatūra 

kyla stebėtinai, tik ar žmones 
panorės josios mokytis 
neiszeidami isz proto. Pote- 
rei permainyti katekizmas per- 
ląainytas, literatūra permainy
ta, tiktai smegenis, tuju 
sžtai mokytu” 
gana!

' .<*
No.

Paprakes Mi-

užsihaige. — tai

josios 
isz proto.

aug-
vis skystus ir

i 4

•*/

nes baise! pradėjo platintis, vi
sokios vidurines ligos ir žarnų 
Hgos nuo gėrimo munszaines. 
Gerai butu idant valdžia ka- 
greieziausia 
pildytu, jeigu 
sveikus gyventojus.

taji praszima isz- 
geidžia turėti 

Juk alus 
niekam nekenkia kaip tai daro 
arielka, o isz to butu užgąnady- 

goidžia iszgerti
stiklą sudrutinanezio gėrimo.
t i visi, kurie

Sziadien visi nori būti isz- 
mintingais! Ir,tasai, kuris kai
mo mokslainia yra neužbaigęs, 
nori būti “ 
tas, ka pabaigęs vra 
teta. T ’ \
tos truputi “mokslo“ garsi- 
nanezio per kokius ten agitato
rius, tai jam nuduoda, jog jau 
yra pabaigęs svieto moksląI- 
nes.

Tokio žmogaus reike gailėtis 
nes tai kvailiauses sztamas 
A *

mandresnis”
universi-

Pas, kuris yra pavuos- 
“ mokslo

svieto

kvailiauses 
mandruju” 

ir nesiduoda 
mintingam žmogui.

kuris

kaip

viska žino 
prasikalbet isz-

sako 
iszgerta tik- 

arielkos

y

84,060,482 galonus 
1919 mete, o per 

daugiau 
ne-

Jeigu lai kiszasi 
bonded goods” ir tai, 

aptiekosia, tai

Prohibicijos valdžia 
buk praeita mota 
tai 5,581,558 galonu 
arba net 
mažiau kaip
lai žmones užezedino 
kaip milijardu doleriu, bet 
žine isz kur toj draugavę soma 
laja žinia? 
tiktai “
ka parsiduoda 
apskaitiinai draugoves yra me
lagingi, het kaip su munszaine 
ir kitus naminius iszdirbimus 
ir kontrabanda isz Kubos, Ka
nados ir kitur! 
minis “sztopas
visur kuri pardavinėja brangei 
tracina žmones, naikina 
kata ir žarnas.

daugiau 
privatiszko sztopo

* 1
Sziadien nu

yra dirbomas

Sziadien

svei-

randasi
‘ ‘ privauszRO sztopo ' namuo- 
sia ne kaip buvo priesz kvaila 
proliibiceje. *

* *

v.

prie

Sztai nesenei kokis tai in
žinierius Norvegijos 
nauja telegrafine maszina

iszrado 
i, su 

kurios pagialba galima siuns
ti telegramas ir kitokius ap- 

greieziau ne kaip 
senoviszku bildu per plakimu, 
ženkleliu.

Su nauju

rasai mus

iszradiinn galima 
siunsti ant kart visa laikrasz-’ 
ti, fotografėje, 
ir t. t. kurie vra

parasza, czeki 
atmuszii tei

singai ir greitai kur jie nebūtu 
siuncziąmi in laika doszimts 
minutu. Tokiu bildu siuntimas 
telegramų ne bus jokia sunke
nybe, o vienas žmogus užyms 
vieta doszimts darbininku.

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE PRANESZI- 

’ MAS.
>' ■ J ■•••

Pasitarimai delei inteikimo pa- 
szalpos ‘ ‘ Liet. Raud. Kry

žiui. “
Vasario 23 diena yra kau

kiamas paskolos stoeziu atsto
vu suvažiavimas, 
girdėti.

~ bau .i* > «... ii, ii ik AVii i.r

KŪDIKĖLIO JEAUKOS
ZAUS DRAUGIJAI KAUNE

SURINKTOS ATSTOVO 
JONO SZE8ZKAU8KO

•

$29.25
51.68 

.'33.00 
27.95 
42.00 
11.85

v ; w r

y S#Bradddck, Ph.' 
Homestead, Pa. 
Bentleyville, Pa.

I Sugar Notch, Pa. 
Kingston/ Pa. 
Plymouth, Pa. 
Szaulin DraUg. Pittston, Pa. ' 

71.00 
Kun. Ka- 

sakaiezio para. Pittston, Pa'.
64.00 
38.60 
54.65 
50.28 
15.50 
10.50 

Dienos 
1000.00 
1000.00 

47.75 
para. Chicago,'

Szv. Mykolo para, Chicag

Koiokta bažnyczioj

Girardville, Pa. 
Mahanoy City, 
Minersville, Pa. para. 
St. Clair, Pa. 
Tamtiųua, Pa.
Pelnas 6tos. Lietuviu 
Lake Side Park, Pa. 
Pittston, Pa. 
So. Chicago, 111. 
Szv. Kn’žiaus

Pa.

f'

ATSAKYMAI.
a u oi wa'—

ANT PARDAVIMO.

Lietnviszkas Skvrius 
Raudono Kryžiaus del Lietu- 

visokes rodąs ir

yra suradęs ir 
valdi sz- 

asmenims

viu suteikia 
patarnauje dykai visame. Szis 
Biuras per pasidarbavimu sve- 
I imtaueziams, 
nurodęs i invairioms
konis instaigOms ar 
ju neteisinga pasielgimą su no- 
kuriais kurie kreipėsi 
užtarymo. Keliems tukstan- 
cziams jau net ir 
mokėtus taksu pinigus, 
teraujantes
mais szis Biuras net ir iszsisto- 
rojo tiek kad lietuviai kaipo 
Rusjos pavergtos tautos žmo
nes galėtu naudotis szin taksu 

t. v. vedusiems 
iki

czion
Keliems

sugražino in- 
Besi- 

sziokiais kiaušy-

paliuosa vinių, 
o nevedu šiem s

da turėdami koki

iki $2000., 
$1000.

Iszkiipkite szi ta adresa in- 
lipikite in kokia knigute o ka- 

reikala ra
sokite sziteip: American Red 
Cross, Lithuanian Section, 
West 37th. Str. New York. 
Galite raszvti lietuvisžkai 
ba kaip kas moka.

15

ar-

Daugelis

kare, likos amt diena 
už api- 

— Prie ko 
ne-

austrijokiszku 
aristokratu (augsztu ponu) 
priesz 
aresztavoti Vicdniuje 
pleszima namu,
ymsis aristokratai, jeigu 
iszmoko jokio amato, tik plesze 
nuo žmonių? Tai ir dabar prie 
to darbo vmasi.

.n ■ m ■ ■« ■■ ■ ■ 1

Mete 1920 Kalifornijoi bu
vo derlingas ant radzinku. 
Joaquin pakalnėje surinkta 
net 182 milijonai tonu, kurias 
pardavė už 50 milijonu dole
riu. — Ka ežia probibicijos 
paisyt, bile turime radzinku 
ant dirbimo munszaines.

ežia 
bile turime

Valdyba 
skvriu atstovu

lai k ra sotiniu kai

jau tiek invairiu

Be to, kaip 
Vyriausioji Lietuviu 

Piliecziu Sąjungos 
kvieczia savo 
suvažiavima Vasario 24 diena, 
o kai-kurie
vra sumanė susivažiuoti Vasa
rio 25 diena, kad aptarus savo 
profesionalus reikalus ir savo 
darba link antros paskolos pa
vedimo.

Kuomet
organizacijų daro savo pasita
rimus, butu didžiai pravartu 
pasitarti ir invairioms organi
zacijoms, kurios užsiima Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus su- 
szelpimu.

Lietuvos Atstovybe Ameri
koje yra jau kelius kartus 
prispirt i na i 
kos Lietuviu Raud. Kryžiaus 

Draugijos Valdybos 
priduoti apyskaita, kiek ji yra 

tam L. R. Kryžiui 
nuo jos pir-

yra jau kelius 
prasziusi Ameri-

Rėmėju

suteikusi 
paszalpo's, bet ne 
inininko, ne nuo Tautos Fondo 
sokrotonato, nes szi Draugija 
skaitosi jo dalimi, jokios žinios 
nėra **
kurie szios 
Draugijos 
laikraszcziuose, 
rinktieji
Let. Raud. Kryžiui pilnai ati
duoti. Negaudamas jokio atsa
kymo isz szios Draugijos. Val
dybos, sziuome asz apelioju 
prie visu jos skyrių, o lygiai 
ir prie visu kitu instaigu. (Lie
tuvai Gelbėti Draugija ir ki- 

užsiima Lietuvos 
Kiyžiaus szelpimu at

siusti savo 
22 diena pasitarimui 
su Lietuvos Atstovybe Ameri
koje kaip tinkamiausia orga
nizavus paežiu auku rinkimą 
ir ju parsiuntimą Lietuvos R.

Susirinkimo
New Yorke bus paskelbta pas
kiau.

Jsz kalno pasisakau, 
visai nėra manoma kuoine nors 
ardyti ar trukdyti jau visas 
invairiu instaigu darbas, bet 

kaip jis sekmin- 
kad paežiu

gavusi. • Tuo tarpu kai-* 
L. R. Kr. Rėmėju 
nariai 

jos 
pinigai

tos, kurios 
Baud.

Krvžiui.

skelbiasi 
visi su~ 

bus sziftm

atstovus Vasario 
drauge

pasisakau

vieta

jog

cfciami atvykti 
Valdybų nariai

tik pasitarti 
gau nustaezius, 
buku butu dauginus Liet. R. 
Kiyžiaus gaunama. Supranto- 
ma, jog in ta pasitarima kvie- 

atstovai arba 
savo noru ir

pritarimu ir jos jisai visai ne- 
priverstinas, kaipo orga-* 

nizacijoms. Visi nutarimai to
kio atstovu pasitarimo gali bū
ti tiktai paskaitomi, kaipo vi
suomenes balsas, Su kūrinome 
paezios instaigos, kurios užsi
ima Liet. R. Kr. szelpimu, ga
les skaitvtis arba nesiskaitvti.

J. Vileiszis. 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

■ -. ■—» ■ ‘ « ■ W" .............. .... .

Pagal surasza, tai praej-

ra

J. K, Grand Rapids, Mieli. — 
jŠedekio tamista ant vietos. Fa
brikai neužilgio pradės

Ka pravažiuosi 
jeszkodamas darbo, tai 
iszsimaityt per taji laika, 
brikai fornicizu aplaiki 
užkalbinimu 
dirbt.

ir bus gerai.

89.10
Szv. Mvkolo para. Chicago

? x 4420
Sz. Pet.rir Pov. dbįeago. 44.13
Auszros*/Varbi para. Chicago

■ *! n « i ■ ... J 4 f44.25

27.75 
111.00 
51.45 
45.00 
24.00 
42.30 

181.72

Szv. Kaz. para. Chicago *80.70 
Melrose Park, Ill. 
Waukegan, Ill. 
Kenosha, Wis. 
Racine Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Sheboygan, Wis. 
Cicero, 111.
Petras Perskaudas (3cero, 111.

100.00
Szv. Jurgio para. Chicago, 111.

215.21 
Nekalto prasidėjimo para Chi
cago. Ill. '53.64
Dievo apveizdos para. Chica
go Ill. 121.01
Seniau surinkta ir apgarsinta

Raudonojo Kryžiaus 
Drja. aukojo 
Indiana Harbor, ląd. 
Gary, lud. , ■ 
Rockford, Ill. , 
Springfield, 111.. 
E. St. Louis, 111, 
Westvine? X|l. 
Spring Valey, 111.

*i:

dirbi

ęalesi 
Ea- 

»• daug 
ir pradės geriau

g

Keliems isz Pittsburgo. — 
Korespondencijų apie parapini 
ergeli daugiau nota įpinamo ir 
tnom užbaigehie taji veikalu, 
bn kaip matyt,, tai su tnom 
neiižbaigtuniem. Atsitiko, bu
vo patalpinta ir pabaigtas 
kriukis.

ir

ANT PARDAVIMO.

Asz A. M. Zugždiene pasili
kus naszlaite po mirusiam savo 
vyro, jau antras 
miriais, 
iszparduoti visus 
su visais i n tai s ima is ir vigą- 

labai pigei 
iszvažiuoti

me fas kaip 
dabar pastaua vijau 

savo namus,

domis, parduosiu
nes noriu iszvažiuoti in kita 
miestą prie giminiu, todėl jei
gu kas nori pirkti naujus na
mus tegul tuojaus atsiszaukia 
ant adreso

A. M. Zugždiene,
333 E. Willing Str. 

Tamaqua, Pa.

—: GAVENE

Aptinka Mahanoy City, Pa., 
geroj vibtoj. Daug daktaro ret 
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir kh 
lokiu ateiviu o nesiranda Ijic’- 
tuviszkos aptiekus, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daryti giara. bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptinka. Apie dauginus 
ntsiszaukite in ^Saules“ ofi
są. ’ (t. f.)

I

800.00 
Rėmėju 
3000,00 

55.00 
36.75 
77.71 
45.00 
53.10 
63.12 
42.13 
80.00 
26.15 

157.50

Oglesby, Ill. 
Kewanee, III. 
Cleveland, Ohio.
Szv Antano para. Detroit Mich 

i 38.66
Szv. Jurgio para. Detroit "Mich 

127.00 
Teof. J agniu has Detroit Mich 
Canada pinigais aukavo 100.00 
Grand Rapids, Mich. 
Saginaw, Mich.
Detroit - Delray, Mich. 
Cambridge, Mass. 
Norwood, Mass.

i.

115.37 
50.60 
70.00 

157.64 
60.50

Brockton - Montello, Mass.
102.08 
172.38 
46.04 
17.80 
51.25 
49:36 
75.00 
30.39 
12.85 
82.01 
82.85

Boston, Mass. 
Lewrence, Mass. 

’Lowell, Mass. 
Providence, R. I. 
Nashua, N. H. 
Worcester, Mass. 
Haverhill, Mass. 
W. Lynn, Mass< 
Manchester, N. H. 
Athol, Mass, 
ir 300 markiu. , 
Westfield, Mass, 
Maspetlų N. J. 
Jersey City, N. itL 
New York. «♦ 7 ,r 

Brooklyn, N. Y. 
Extra aukos del

W. Lynu, Mass<

26.20
18.50

‘ 56.50
68.75 

165.00 
naszlaicziu 

atstovu va- 
t

15.00
15.00 
72.00 
,41.64 

5.00 
A. Valaika Woddstock Vt. 4.00

Kaune pąrgrižus 
karienei iszkilmingu. 
Layronce, Mąąs. 
Boston, Mass.
Cambridge, Mass.
Brighton, Mass.
Adv. Bagoczius
Brighton, Mass

»,7sigr į '• i......................

DAKTARAS NAMUOSE.
... . ■<n

Ka tlk laze jo isz spaudos naujfi 
knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistlszkas £o- 
les, Kzaknls, Žiedai, lapai Ir t? t. DUO 
kokiu ilgu yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotiniszkats užvardijlmais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptlekoje. Apricz to yra daugybe
geru pamokinimu, slaptybių Ir recep
tu.. 1 ' 7
kiekvienam. Preke $1.00

I
; 151 Hudson Ave.

Tokia knygute yra reikalinga

• M. Zukaitis,
Rochester. M. Y.

Skaitykite laikraszti “Saule f f

Keliaujantiems in Lietuva 
Szi Pavasari*,r

>1
■'/ ;■ j

KOVO 1 diena 1921, iszplauks ant laivo “Saxonia” per 
Hamburgą pirma partija žmonių važiuojaneziu in Lietuva 
kartu su Jonu Romanu, “Lietuviu Prekybos Bendroves“ 
prezidentu. - * • '

Jei non su ta partija važiuoti tai tuojaus mums pra- . 
neszk. Mes iszgaųsim pasportus ir visus kitus reikalingus 
dokumentu^ Szi partija bus Lietuvoje in laika pradėti 
pavasario darha. Galėsite parvažiuoti be jokiu keblumu 
nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.

Treczios klesos kaina isz New Yorko iki Eydkunu 
$130.70. Pirmos klesos $185.70.

Raszyk tuojaus del platesniu informacijų.

Lietuviu Prekybos Bendroves

dokumentus.* Szi partija bus Lietuvoje in laika pradėti!

Raszyk tuo jaus del platesniu informacijų.
Lithuanian Sales Corporation

Boston, Mass.
1, " '7 ' » X ’-t ' 4

414 Broadway,

3ztai ir gaveno mumis ateina 
Neknrie žmonis maistu permaina, 
Subat, Sereda ir Petnyczia 
Praleisk be mėsos pabandyk tyczia, 
Ir gaspadine ten bus pagyrta 
Kad ir be mėsos gardžei iszvyrta 
Pirkia raginu iszmuasu miltu, 
Prikepkia gardžiu bandeliu sziltu, 
Oi kaip tai gardu rupi duonele. 
Net kvepia czystu rugiu duonele. 
Valkucziai praszo savo motinėlės 
Kad neapleistu ir ju dalelek, h 
Kad rupios duonos kas diena koptu 
Ant riekes storai medaus užteptu, i

Czysta miadu h: tikrai czistų rubinu 
miltu siuneziame in' visas Valstijas, 
tik pareikalaukite o prisiusime ir jum.

M. WALENCZ1OS, ' ' ' 
Jlort, Mtch.

■Mu,—................... .. ......

u

in' visas Valstijas,

HO Washington St.
’1

i T

Pirmutine Lietuviszka .
BANKA . •’ 

r r <
r

'j

v ~ Siunczla piningus in visas dalis
pasaulio, Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompanL
pasaulio, 
i
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, telpgi moka 
procentą nuo' padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu Ir 
NotarialIszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dideliu kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.
žomiaus padėto adreso o gausite

Raszykite ant

visada atsukimą: f

Joseph G. Bogden,
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. ft 8. Main St.

DuBois, Pa.
i*

Lietuvos ! rekybos ir Pramones Bankas*
IR JO SKYRIAI

H .Vilniuj 
panevežyj ,

SZIAUJJUOS
RASEINIUOS

LIEPOJUJ
KLAIPĖDOJ

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE

iszmoka pinigus pasiustus per Savo 
• WWW A Wk W W« WW ■« W « • 4 « f I l» •

knogreieziausia i
AGENTŪRA NEWARKE,

V '

Kol žemas auksino kufšas; 
dek pinigus L. P. P. Bankam Ten gausi b ’ * f'‘'* J 

7 nuosz. padėjus 2 metams.
Ten gausi

5 nuosz: ‘padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.
' H.L A-** . -- . J '■ 1 J

Pinigus pa^untimuL ^priima ię informacijas apie
susidėjimą banke duoda Baiiko agentūros vedėjas .. .

Nt. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. 3.
• 1 f B1 I I •' < ' 'll ,k . ,1 # ,1 • . * 1 " :i 1 "A . h IH *

f
. s

l

M*

1 ;. : I '

MONEY ORDERS, DRAFTS
' I \> I

i H

IR CABLE TRANSFERS:
* 1 ■ w T " ’ i v** ’

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža preke. 
Parduodame europos pinigus. Indedam 
pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki .ofisą American Express Co. 
ai•ba raškykite Lietuvisžkai tiesog. in

AMERICAN EXPRESS CO.
Foreign Money Order Department 

_ ' fl f J— ' I** 

‘K.

6Š Broadway
. < . . _ 1

New York
u
■r

X
r"*'

Jusu Silpni Nervai, Skystas
lt

I
■ lt' IS" 0'

* ’ vi

Kraujas ir Nusilpnėjimas 
Kūno reikalauja .

Nuga-Tone
puikius gyduolės kurios Augi na turtingą Ratidoną Krauj^,

Ii J

•* r

«

Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moterį*.
Nflra kitą gyduolę lygių Nuga-Tone, nčivienos taip geros” neivienos neduoda 

tokių rezultatų kaip Ta^i yra labai lengvai iša&kinanu tydėk kad Nt><a*Tone yra 
Btrrldta H 'aHUcnlų Draugių gyduolių? kurios yra variuojamo® ir rckofnendOojamoa
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuončs gydutts ui vieną kainą.

• Nuga*Tone turi savyjc*daug Fosforo reiJcalingo nervams ir Geležies, kraujui* Be stiprių 
nuolatinių nervų ir raudyno kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu* 
Kiekviena dūlis ir veikimas kūno pri k Tu ūso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime. 
PrądĄ šiandien gražinti savo nervų sietemą į stiprią, sveiką padėlį, vartojant Nuga^Tooe. 
Jus greitai pamatysite! savo senąi^ sveikatą, stiprumą ir ehergiją sugulant. Jus pajausite 

ąip naujus Žmogus ir gulėsite džiaugties gy venimu išnaujo.
Nuga-Tone sustipHna ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—^irdi,skilvi, grobus; 

kepenis, ink&,u$ ir tt. Suteikia g^tr>| apetito, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, tegalioja 
tiisttnimb grobų,'Sutaiso cirku1mctj4. prtisalinfc gleives nub liežuvio, prašalina nemklonų 
kvapą, prašalina skilvio ntsuwgurntu. ^up tai: skaudėjimą, i^puiiiua,s koktumą, gasus ir 

panašius nemalonunun^ Nelaukite kitos dienos bet utsisakykii Nugk-Totio

NBra kitu gyditolą lygiu Nuga-Tone, nėivicnos 
tokių rezultatų kaip šio^. . Tas yra lubat lengvai į;
geriausių pasaulyj gydytojų. 1 w .

• Nu^a-Tone turi savyjewdaug Fosforo rtiiJcalingo nervams ir Geležies, kraujui* Be stiprių
kūno prilcTuuso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime. 
> ųvfvų sistemą j stiprią, sveiką padėlį, vartojant N u gtt; Tope.Iszsiusfa Kaunan.

Kun. Petkus isjzvežo .Kaunan 
,; • , $3ooo.oo 

Atstovas Julionas Balse vienius 
, t-'..' tt

Per broliu Vail^kaicziu banka 
(pęlnaą. 6tos Liįeįuvjn. dienos 
Lake Side Park, ta-) IQO^OO

Nuga-Tone cąip naujus Žmogus ir gulėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.

k&,us ir tt. Suteikiu g^erą gpetpataiso virškinimą. duoda gerą miegą, reguUoja 
grobi i, su taiso cirku1iuctj4. priisnhna gleives nub liežuvio, prašalina nemalonų leuhnn cVtlvrir* Lmi , rv. imi* cLn *Z.u«* * *.»* t* bnVtt,ma trtiiktlnimb•tlmalatea find 

etrenffthena 
the vital pow* 
era. lt is a 
valuable blood, 
her V ė and 
health tonics A 
combination of 
corrective and re* 
■torative agente, 
that baa the high 

i approval of I 
ioal Science.

is ir

* L
MUSŲ ABSOLIUTE OVĄRANCIJA. Kaina nl m ILOp

jU* netwfcit už<aDjėOi*tas >*• 
sekpičinis, |iufcjražinkit grduples ten kur pirkote it atsiimkit savo
pinigui tuojau. jĮųš matdte, kad "jus neiudote nei crntfo. Mes ui tai 
siikotųc. Nuga-Tonc pajduodumas visuose geruose aptickuosc tomis paZio 
mis cipygotnis ir gwraittijM - r

..... ....Prisųsk Sj Kuponą šiandien
NATIONAL LABORATORY, L8O2

Gerbiamieji:***Čia rasite įdfttą

persiuntimų,, apniokotą, ........ .
, ' ■ I * i

*
ta meta stojo priesz sudus Suv, 
Valst. už visokius prasikalti-

. 7Woo

(peliuiš 6tps L^uvjn. dienos 
Lake Siiie jPąrk, l?aji . lQ0(j,bO 
Pittstoniecziai per p. Gudaiti

XOOO.OO
Tautos fonde yra. 3060.00 
Ant Atstovo vardo bąhkoi 

.. . 7000.00
Visiems aukotojams taVip nuo-

tuojau
Miestas Czikagos teip pra

dėjo augti, 
jau per mažos. Miestiszki inži
nieriai jau užbaigė planus 
ant padirbimo ulieziu ant dvie
ju laipsniu, tai yra kita uli- 
cze. padirbti ant viyszaus teby^- 
riu ulieziu arba po žeme.

jog not* uliezios
> už buteli pilsų. visam inrnąsmi gydyties, arba Mi buteliai už W.00. Imk 
i Nufca-Tnne dvidešimts• (ĮSI); dienų ir jeigu iųs nebūsit užgauedfajtas |M-

I has the hie! 
rovalof Men

M

-1/

■i . ........ ii * i

Vienybes
mus net 175 tukstanezei vaiku.

KUR BUNA.
/ V r .

■ ...i
♦ i' f " ik

Pajleszkau Antaną Maczanekab isz 
Szidtavos miestelio; mano szvogeris; 
pajieszko jo pati ir sūnūs, telpgi Pra
nas patin a ir Vladislovas Tlkuisžis ap

i 4 iszejo 
kaipo Dukart sanvaitinis laik

au taja permaina, jograsztis, 
likos permainytas nuo “Vieny
bes Lietuvninku”

Prenumerata ka-
trumpai ant

“Vienybes,” 
sztuoja ant meto, $3,50, iszeina 
asztuonin puslapiu. 

_4-------
į Isz visu daliu Ameriko daei- tebi svietą.

Stebuklai nauju , i suradimu 
niekad nepasibaigs kožna die
na iszramla ka tpkio, ka nus-

• ■■ ■ . ' *

Vajlulle, visi Kaiminiai. Praszau at- 
I 
meldžiu pranesžt

FRANA8 YANKUNA&

slBzaūkt arba Jei kaa žino apie Jum
(Feb. 27)

• ;l M PuUuįub St., ^Harttord/Cpnu..
A'

Tautos fonde yra.

szirdu' deziu KūdikėlioJėzaus

Jonas
-■f*' -'V..* /' . J < ' <

Di-augijos vardu/’
j ’.'-j < ' A , L

l’i/ , ’ '< "4'
j 4 ';

5J7 So. Dearborn St.. Chlca*o. 

.......ui ką malonėkit prisiųsti man

— buteli Nuija-Tone.

Vardai

Adresas

j

»*«•****••« •• ■ •••• • ^V’***'

<
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AUKSINAS.
E-***. ■■ B^l

Mieste buvo Slidu, sienos na
mu szlapios, nuo stogu varvė
jo, 6 vienok saule- ties Varsza- 
va žibėjo; ba tai buvo pabai
goje Morcziaus ir jau tur but 
apie dvideszimts sykiu ta die
na oras persimaino, ba kaip 
priežodis sako: “Morcziujesako: 
kaip goreziujo.”

koks tai ponaitis, 
puikiai pasjredias,
prie pilioriaus pasiremias, ant 
Modavos nliczios, ir žiurėjo in 
iszstatytus paveikslus, o kone 
priesz bromą senovės biskupu 
krokaviniu, vaikinas iszbalias 
ir nuvargins, vargingai apsire- 
dias, atkiszkias viena ranka in

. Jaunas
stovėjo

gedžiuosi...
Czia pradėjo verktiė.
— Jaigu tavo tavas ant to 

tiktu, imeze tavo pas save, ba 
tokio dabar vaikino reikalau
ju, kuris man važnycziuotn. 
Ale ar tu busi teisingas ir pa
klausantis?

— O busiu! kad tiktai ka 
mano tevelia isz to turėtu.

— Vesk mane pas tavo te-

— O motin, toip negali but, 
nes kad motina Žinotum del ko 
asz užtrtikaii...

Ir papasakojo motinai su 
biednu vaikinu atsitikima.

— Viskas tai grąžei ir ge

dyta vaikiSžcfci, kuris ėjo ’alki- 
szias su auksinu ranka. Stojo 
priešini nusistebėjusia Arneli- 
jo, o geras TaiiiOsziukas tarė:

— Tegul tai jus bus vin-
* czevones pinigėlis, geresnis, 

rai — atsakė motina — alo 
tuom laik tavo gentis Gusta
vas pas mus buvo.

.— Gustavas 1 
niausi O ar tai

va.

Bile pakaju turėti.
Szįrdeles, milėkite savo vy- 

relus,
Ne rodykite ragelus, 

jaigu norite vyra pataisiti,

SVEIKATOS KAMPELIS
Prlslustd per Raudono Kryžiaus 

Draugove.O _ t ,
Turite priesz jip nutilėti, 

Užtylėti, 
Nėšibarti, 

Reikia progos laukti
O tada jojo klaidas iszrodyti 
t

/kaip raudonikis, ba tas jumis 
ir man laime atriesze.

Dasiprotejo Amelije viską 
ir puolė motinai ant kaklo

f

LAIKYK KŪDIKI LAUKE.
Kūdikiai serganti krokle, 

jeigu kitokios pavojingesnes 
ligos prie to nesiranda, priva
lo kiek galint lauke būti laiko
mi, dienos laike, o naktims 
miegant ant miegamųjų prie
angiu, bet jeigu prieangiu nė
ra tai visi langai miegamajam 
kambarin turi būti iszkelti;

kūdikis turi sziltai 
inrengtas kad drebulys 

nekratytu, bet neperdaug szil-

1

Prisiuncziant savo varda ir 
antrasza sziuom antraszu: A«» 
merican Red Cross, Lithuanian 
Section, 15 W. 37th. St., New; 
York City, galima gauti lietu* 
Viu kalboje brožiurele su pla
tesniu apraszymu apie veži.

❖ ❖
MEKSZRAI (BAMBATIE- 

RIAI.)
— . .................. MIIWI,.—

Mekszrai (bambatieriai) yra 
pzaltiniu daugeliu limpancžiu

nesžioje. Ligų gemalus jie ne* 
szioja ant kojų ir pasturgalio 
ir bebeginejant po invairius 
maisto daigius, knygas, sze* 
pose ir ant lentynų palikineja 
tu gemalu visur.

Mekszrai labiause vaišinasi 
neezystoso kukniose kada žibu
riai pagesinti, o dar jeigu kur 
palikta trupiniu ar toip mais
to.

Vartojant Sodium fluorid 
labai pigiai ir greit galima isz- 
naikinti mekszrus, reikia pri
pilti sziu milteliu 
ir ant lentyniu.

Szie milteliai nedusina mek
szrus, bet limpa prie ju kojų 
o kadangi mekszrai savo kojas 
nuolatos laiszo, tokiu budu 
sziu milteliu užeda ir tuomi 
stimpa. Kadangi Sodium fluo
rid yra pavojngas tik tada ka
da nors szaukszta jo žmogus 
nuiyja, nors reikia daboti kad 
ju neužpilti ant maisto, bet 
kartais neužsi žiurėju s kad ir 
kur nors truputis užkrinta di
delio pavojaus nėra.

Vied- 
ne jis važevo 

pacztu? o kad jin... ka tik mud
vi nesuvažinejo. Ir isz kur jis 
czia ėmėsi?

Buvo iszsiunstas in Po- 
tersburga ir pro Varszava va
žiuodamas, neužmirszo savo 
teta atlankyt ir labai gerai, 
kad da mus neužmirszta. Klau
sinėjo ir apie tave; asz labai 
gailėjaus], kad tavęs nebuvo

IS'Z f

Ir nuėjo abudu ant Bednnrs- 
kos uliezios, kur ant kiemo 
vieno stalioriaus namuose gy
veno, o tikrai gulėjo vanden- 
vežis nepasijudinamas. Su no
ru pavelijo ant to, kad Tamo
sziukas, sūnūs jo, eitu pas po
naiti ant tarnystos, o yphcz, 

praeinanezius prasze almuž- kada pamatė auksini ponkrub- 
li, už ka szirdingai ponaieziui 
dekavojo, nes tuojaus pamisli- 
nias tarė:

— Ale ka asz czia senas ir jis taVes gerai no nepažinsta. 
isz lovos nepasikelontis be jo 
veiksiu ?

o kita ranka laike ant 
akiu, kaip rodos ko gėdinda
masis. Tuom tarpu praėjo pro 
bromą dvi moteres; viena buvo 
puikiai pasipuoszns, aksomine 
skrybėlaitė su juodu ant akiu 
tinkleliu ir buvo 
graži ir jauna;
buvo pasirėdžius, per ka gali
ma buvo pažint, 
na i te.

nos,

matyt, kad 
kita menkinus

kad tai t ar-

naiti ant tarnystes,

namie. Zinai gerai, kad jame 
visa mano viltis apie tavo.atei
nanti gyvenimą. O tur but da

kalbėdama:
— O ka, motinėlė, ar ne- 

iszejo man tas užtrukimas ant 
gero?

Motina jiai ta pripažino ir 
visi Dievui dėkavojo 
atsitikima.

už toki

Bet’tik sn gražumu 
Ne su piktumu, 

Ba nė Viėna kaip vyra inpi- 
kiną, 

kaili gerai gaunaTai ir in
O kaip karta pradeda, 
Tai jau nebūna gana,

>

nes jie tu ligų gemalus

Tai jau nebūna gana 
Lyg smert pešznsi, 
Kaip szunes ėdasi, 
Ant galo to datyre, 

'Jbg atsiflkyre, 
Isžejna ant nieku 

Ba kokie tėvai, 
Tokio ir ju vaikai! 

> ■ ■ -----
DIRBTINA POLITIKA.

žinoma, 
būtiA

BALTRUVIENE.
b

nes pasikėlus gali 
, ir lova turi 
areziaus prie

tai kad prisieitu prakaituoti 
ar sunkuma drabužiu kęsti.

Kol kūdikis turi karszti ar
ba nusilpnejas turi būti lovoje 
laikomas,
lengvai perszalti 
būti kaip galint 
lengu, bet ne ant cungo, ir lo
viniai drnbužia teip apkam- 
szyti kad nebūtu pavojaus kū
dikiui nusispardyti.

Krokle sergantieji kaip tik 
szalczio gauna, tuoj uždegimo 
plaucziU ar net ir gerkliniu li
gų pavojuje. Todėl vešiai ne 
szaltai ligonis turi būti laiko
mas.

Dulkes labai pavojingos 
krokle sergantiems, viena kad 
plėucziamS daug kenkia, kita 
kad verstinai verczia ligoni 
nuolatos kosėti.

Maistas ligonio teipgi turi 
būti sargiai prižiuromas, mais
tas privalo būti lengvas kaip 
tai pienas, kiausziniai ir pikle- 
votu kvietiniu miltu valgiai.

Budas gydymo nėra kitas 
kaip tik gydytojaus nurodys 
tas, nės krokle serganezio pa
dėjimas paprastai priguli nuo 
pat ligonio.

<• ❖ ❖
VĖŽYS PLATINASI.

Oj tas tavo užtrukimas...
— Pamatysi, mama, kad 

Jaigu norėtum, tai asz neiszeis ant blogo. Teip prijau- 
cziu.

— Duok Dieve! vienok no
rėjau kad butu tave pamatęs. 
Teip tu dabar grąžei su tai 
skrybėlaitė iszrodai.

Ir užsimislijo motina. Nasz- 
le būdama, po diktam urednin- 
kui, sriadien kone biedna, gei
de del savo dukters gero vyro, 
o juom buvo Gustavas, jos se-

tave nugabeneze in szv. Kazi
miero szpitole, ten ligoniam 
labai gerai, asz už tave užmo
kėsiu.

— Mano duszytia - prataro 
panaite in tarnaite - paskolink 
man pinigu, ba asz ne skatiko 
prie saves neturiu, o norecziau 
ta biedna vaikiuką suszelpt.

— Ir neturiu - atsako tar
naite - tiktai viena auksina tu
riu, o juk panaite žino, jog tu
rime pasamdyt “družka” ir 
važiuot pas ta ponia.

‘ — Mano brangianse, jau 
asz eisiu pekszcze, o duokime 
tam vaikiukui, žiūrėk kaip 
vargingai iszrodo.

— Nes mes jaigu nevažiuo
sime, tai ilgai užtruksime, ba 
geras galas; ponia ilgai mns 
nesulaukdama, labai rūpinsis, 
t — Jaigu asz tavęs praszau, 
tai nieką nekalbėk, o duok.

Ir davė vargingam vaikiu
kui auksina.

Jaunas ponaitis, 
tu paveikslu stovėjo, ta viską 
mate, vienok ju kalbos negir
dėjo. Užėmė iin panaites gera 
szirdTjį o pnėk’ fam pamate 
ant kojų puikes kurpaites ir 
puiku apredala; norėjo prisi: 
artint, kad'geriaus galetn pri- 
sižiūrėt, nes kad ulyczia važia
vo kelios karietos, tai negalėjo 
greitai in ta pnse pereit, kur 
panaite stovėjo; o kada palan
kias valandėlių perėjo, jau pa
naites su tarnaite ne buvo, pa
bėgėjo gera gala, bet ant tusz- 
czio.

Biskutnka buvo piktas ir ne
užganėdintas, grižo adgal prie 
biedno vaikiuko, kuris da lai
ke rankoje auksina, eme nuo 
jo ir davė in ta vieta auksini 
pinigą vertes 5 rubliu.

Pamatęs ta vaikinas atmai
na suszuko isz džiaugsmo:

— Dieve! Dieve! kokia ta
vo Apveizda; o mumis dabar 
reikėjo 20 auksinu del užmokė
jimo už kambarėli Vandos, jau 
mus sziadien locnininkas namo 
norėjo iszmest ant ulycrios. 
Mano ligotas tėvas but tikrai 
numinąs. Tu, szviesiansias po
naiti! gyvastį mano tėvo su
gražinai.

Kalbėdamas tai, teip buvo 
susijudinęs, kad net in siena 
atsirėmė.

— Kuom gi yra tavo tė
vas? mano vaike, ir del ko teip 
esate biedni ?

— Mano tėvas buvo van- 
denvežiu; da rudeni laike pir-. kavo. 
mutiniu szalcziu, eidamas in 
Visla parpuolė ir jam kasžin 
kas strėnose tinko. Nuo to lai
ko nuo lovos nekele — vežimė
lis ir arklis nuėjo ant gyduo
lių. Motinos jau senei ne turiu. 
Asz vienas prie tėvo. Iki to 
laiko lupomes kaip galėdami; 
kada tęva apžiūrėjau, dirbau 
pas kaiminus, ka galėdamas, 
nesziojau smiltis (pieska^), 
vandeni ir per tai bado neture* 
jom; nes ant , randos, niekaip 
negalėjau uždirbt; tėvas jau 
mane senei siunezia ant tar
nystes, ale kas mane be cze- 
batu ir be marszkiniu ims, mis-

< i družka

kuris prie

z

ežiu.

— Ne labai gerai szpitole- 
sia, kaip žmones pasakoja, bet 
kaip girdėjau, kad szv. Kazi
miero ne szlektai, o geriau, 
kaip kur kitur. Jaigu meile 
ponaiezio tai jau ten eieze.

Prancūzu agentu * pastango
mis buvo skleidžiamos triuksz- 
mingos žinios apie tai jog bol- 
szevikai tai Lietuvos, tai Lat
vijos pafronte yra surengė « * A *

pa šienuose

viena dora

Geras ponaitis Užsiėmė tuo- sora sūnūs, kuris buvo turtin- 
jaus patalpinimu ligonio in 
szpitole ir apredimu 
nė iszejo tlys dienos 
vandenvežts gulėjo : 
ir czystoj lovoj, i 
jam gydintojai ir seseres, kad 
gales da vaikszcziot ir ne užil- 
gio .pasveiks, o Tamosziukas 
gražiam gelumbiniam surdo- 
tia, sn puikiais czebatais ir 
skrybėlaitė, 
pono akės, laukdamas ant pri-' 
sakymu.

In pora nedeliu, viena vaka- 
ra, kada senas lekajus buvo 
biski nesveikas, L. 
pats poną nurengė

i 
vaikino; dystes.

o ir nemažai turėjo ure-

Pažinojau, jog
mergina,

Bjaurei padare gana, 
Tėvelius savo pamėtė,

In kita miestą nusibosto,
Badai su luteronu apsiporavo, dinti.

Amelije (teip buvo dukters 
minksztoj vardas) nelabai apie tai rupi-

senas

ir prižadėjo nosi. Gustavas neaugo Lenki-
joj, o ir 15 metu už ja senes
nis, mate jin apie pora sykiu, 
kaip da buvo mažiuke ir ne 
yra dyvai kad menkai apie jin 
rūpinosi.

žiurėjo in savo! • • •

Tamosziukasl 
, o ponas 

paklausė jo, ar yra užganadin- 
tas isz savo tarnystos ?

— Kur-gi nebusiu. Vakar, 
buvau pas 

tava ir jis sveikesnis<

JonaBuvo tai priesz szv. 
pasninkas. Pagal tenaitiniu 
to laiko gyventoju būda, ap- 
vaikszcziojo Varszavos gyven
tojai ta diena sekanezei: Ėjo 
visi ant tilto; nekurtos mote 
vainikus in vadneni, kiti ėjo, 
kad pažiopsot, treti pasiro
dyt, ketvirti vėla teip, kaip 
Amelije su motina ant szviežio 
oro po karszėziui ėjo pasivaik- 
szcziot. Apie szv. Joną Varszn-

kaip ponaitis žino, 
mano „
zokoninkesf taip' geros ir teip 
jin prižiūri, jog net liepe te- ye prasideda visoki reikalai, 
vas, kad asz ponaieziui 
malone 
cziau ir velijo jumis geriau^ 
sios ponisteje laimes.

— O tu nieko nereikalauji?
— Nieko, geras pone, visko 

esin pilnas. Tiktai, kad nors 
priesz-smerti viena, daigta ga- 
leeziau pamatyt.

— Na ka toki?
— O tai, kad da kada ga- 

lecze pamatyt ta jauna panai
te, ka man ta auksina davė. 
Jiji mano laimes priežaseze, 
ba kad ne jiji1, ponaitis ne bo
tum manes papiates. Ponaitis 
tur but ja patinstate? Perpra- 
szau vienok už mano drąsą, 
jog drisau apię tai kalbėt.

— Nepažiriėtu jos suvis, o 
nevat hepažineze kad ir pama- 
tycze.

— O! asz pąžjncze ant vei
do ir balso; turėsiu duot ant 
miežiu szv., tai kur norint pa
matysiu.' M* ■

Pagyre jin ponaitis už tai ir

Na ir Vyra gavo.
Ka ant to gali sakyti, 

Ir kaip apiė tai mislyti? 
Del ko teip padare, nežinau, 
Bet apie tokius triksus daug 

jau girdėjau.
Kad ir iszrode ant dievuo- 

tos, 
O bet buvo nuomones kitokios.

Merginos sziadien ant niek- 
szo žiuri, 

Nd ant vieros kokia kas turi, 
Mat anglikas geresnis, 

Ir poningesnis, 
Ant Lietuviu ne žiuri, 

Ba už grinorius turi.
Jau daug tėip lietuvaitės 

, padare, 
Sau akis uždare, 

Dabar gailesi savo pasielgimo, 
1 - %

i

Ir szuniszko gyvenimo.

li ž ta
kojeles pabucziuo-

savo

lytu, kad koks tinginys; o tu- 
recziau norą ant tarnyfetos ir 
ka nęrint del tėvelio uždirbt. 
Ubagaut nevat < nemoku o ir

4 , •' ’ * i H . f: <!J. ♦ i, 41' 1 I. ,

per ka nemažai karietų in Var- 
szava per ta pati tilta važevo. 
Tarpe tu karietų, bnvo viena 
lengva ir puiki kariotaito, isz • 
kurios iszlipo jaunas, labai 
puikiai pnsipnoszinias ponai
tis. Vaikinas teipgi prie jo 
grąžei pasiredias stovėjo ir 
klausė apie paliepimu kur pa
dėt arklius ir karieta, kad ta
me sztai vaikinas iszgirdo žo
džius :

7 — Vaktuokis mama! 
Dabar tvėrė vaikinas

poną už rankos ir sznabždelėjo 
jam in ausi:

— Tai jos balsas, tai jiji, 
toji panaite.

Jaunikaitis apsižvelgė ir ne
vat ne paliepimu vaikinui ne- 
atidaves, vaikszeziojo» paskui 
motina ir dukter. — Pasitiko 
ant tilto kelis patinstamus, 
nuo kuriu dažinojo kas per vie
nos — ir kožna^‘jiais gyre.

Girdėdamas tai,‘ stengėsi
kad kaip norint in ju narna da- 
sigriebt; kelis syk atlanko ir 
ant galo pasisako motinai, jog 
norėtu gaut už paezia jos duk
teria.

Teisybe, nebuvo teip turtin
gu, kaip Gustavas; turėjo tik 
viena dvarukri, netoli Krokavo 
ir neturėjo jokios uredystes. 
Pažinus motina jo gera szirdi, 
o vela: juk katras pirmesnis, 
tas geresnis, nesibaido iszduo- 
tie duktere už jo.

Dienojo szliubo, kuris ketino 
atsibut Trijų Karalių diena, 
kada Amelije pasirodžius ino- 
jo in pakaju, kuriamo buvo sU- 
sirinkia svecziai, viena sena 
poni paklauso baikaudama: 
' — O vinezovonos pinigas 
ar yra?
♦ — Ach užmirszau —atsa
ke motina.
I Tai asz apie jin pasirti- 
phisiu — pridūrė jaunikis. 

* * m r A i.
užtrukimu savo giliuką ant vi* įftts, Tuojaus grižo vesdamas

velijo sau ja teiposgi pamatyt. 
Vienok negalėjo prisirengt ant
to, ba ne ilgai trukus, iszyažia- 
vo su Tamosziuku in savo dva
ro, kuris stovėjo netoli Kro

♦ • •
■ Gera panaite su savo tarnai- 

nliczios Orlei ant 
uliezios Leszno ir labai skubi
nos, kada užsuko greitai in ta 
szali . važiuojanti ketvertu 
pacztavn arkliu kinkita karie
ta teip greitai; jog vos spėjo 
in s^li pasitraukt. Persigan- 
dusios ir nuilsusios, daejo ant 
galo prie savo namo ir tnojaus 
panaite gavo iszmętinejima 
npo savo plotinos* ; r

— Kaip galėjote teip ilgai

te, ėjo nuo

. važiuojanti

Hovytis! už adinos reikalas bu
vo grįžt. O teip ežia buvai rei- 
kalinga iiamien!... Kas Žino — 
dadūre motina, eina su duktere

Tai asž apie jin pasirU- 

in kita pakaju -— mažu tuom į Tai pasakęs, iszejo isz pako-

apdospražudei,
• z *

, Bž rank^ labąi prastai pare
• ‘ < į * F j

vijos pafrontė yra surengė 
daug saVo kariuomenes ir ren
giasi užpulti Pabalti jos Vals
tybes. Korespondento Duran- 
ty ir McCoulagho straipsniai, 
kursai neva rėmėsi musu Už
sienio Reikalu Ministerio žod
žiais, rūpinosi ta pavoju pnd>- 

. Visu sziu gandu tikslas 
buvo vienas - ižgazdinti Lietu- 
vifis, priversti juos nusileisti 
ir dėtis prie Lenkijos. Ameri-

verczia

1

Dvi kūmutes ne senei suėjo, 
Ir tuOjaus persi kalbėjo, 

Ne gana buvp su žodžėis, 
Szoko viena aut kitos su na

gais:
Nusitvėrė už kudln, 

Dydesne mažesne mete ant 
grindu, 

Butu visas kudlas nurovus 
Kad nepriszoktu žmogus, 

Mažesne ižgialbejo, 
Ir vaina nustojo, 

Isz to viso pasidarė ne kas, 
pas vaita užmokėjo ugadas, 

O ir gerai užsimokėjo,
Ir namon parėjo. 

Argi ne puikios misiukes? 
O jus kvailos avukėsl

kos Letuviti spaudoje randasi 
taipgi rasztu, kurie gal visai 
nenoroms tarnauju tai paežiai 
politikai. Taip 
iszspauzdinta
Vinėi straipsniu. Szis bendra
darbis gazdina bolszevizmu, 
germanizmu ir islamizmu, ir 
pėrsza mums viena iszgelbeto- 
ju p. J. Gabri. Teisybe, “Drau
go” 
daug tinkamu pastabu, bet jug 
yra straipsniu, kuriu jokia 
redakcija neiszdrista be pasta
bu, talpinti. Kitame laikraszty- 
je randame tokia triukszmin- 
ga žinia, kuri, kaipo kabelgra- 
ma extra talpinoma. “Buvo su
rengtas milžiniszkas raudonų
jų sukilimas. Lietuvos Val
džiai pasmaugė 
pradžioje.” 
vietų Respublikos minister is 
Czicerinas ir net Lenku atsto
vas Lnbomirski tvirtino, jog 
jokio pavojaus nėra, jog triuk- 
szmas delei rengiamojo bolsze- 
viku užpuolimo nėra pama
tuotas. ' 
isz musu 
tvirtintu ta triukszma, lygiu 
budn nėra. Be to nuo Martyno 
Yczo, kurio nieks jug negali 
intarti bolszeviku szalininku, 
gauta apie ta milžiniszka rau
donųjų sukilimą sziokia žinia:

Ui

“Draugė” tapo 
keletas Rene

redakcija yra padėjusi

Skaitlius mireziu nuo vėžio 
kas diena didinasi, ir laikas 
statistiszkai , rodo kad vėžio 
ypatybes baisiai
Ypatingai laikinai platinasi 
epidemija kuri turi visus mi

nors galutinai

platinasi.

ji paežioje 
Tuo tarpu ir So-

Oficialiu praneszimu
valdžios, kurie pa-

Srutjmes ir nuobegas užlai
kyk czystai, ir karts nuo karto 
verdaneziu vandeniu nupilk* 
Verdantis vanduo sn muilu ar 
bent kokiu szarmu yra pigiau** 
se ir geriause disinfekcija.
E*
i 
I
I
3
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Ant (SawnioB
No. 113 Graudus Verksmai, ar 

ba Pasibudinlmas prie Apmlsll- 
nimo Kanczlos Vieszp., Jezuso 
Krlstuso. Pagal senoviszka būda 

I Preke......................................... 10c
No. 114, Stacijos arba Kai vari- 

10c 
No. 116, Maldeles Arclbrostvos

rodymus vežo, 
specialistai neiszrade kas tai 
do epidemija.

Sziose dienose yra labai 
svarbu kad visi ir kiek vienas 
isz musu butumė apsipažine su 
vėžio ypatybėmis, nes užsižiu- 
rejus ir gan anksti pradėjus 
vėžys yra pasekmingai iszgy- 
domas. Bet visa nelaime tai ta
me kad vėžys pat pardžioje 
mažai yra jaueziamas ir sunku 
tikrai spręsti kad tai vėžio 
pradžia nes pradžioj liga tokia 
lengva.

Ypatingai moterys turi apsi
žiūrėti, ir kaip tik jautus kūne 
sukietėjusius dalis ar skausmą 
apie kuri mėsos pradeda ple- 
muoti ar kietintis, nieko ne
laukus reikia kreiptis gydyto
jaus patarimo, 
sitikimu mėnesiniu 
mas buvo szaltiniu vėžio.

Ronos spuogai, indreskimai 
votys, karpos net ir apgamos 
kurie neatsiliepė gydymui kar
tais yra vėžio ypatybėms ir

yra

Generolas Žukauskas su- 
aresztavo keletą lenku ir bol
szeviku maisztininku (conspi
rators,) kuriuos patis karei
viai yra nurodė. ’ ’

Isz to praszimo yra aiszku, 
jog armijos vadas (vyriausiuo
ju karo vadu pasileka kraszto 
to apsaugos Ministeris, kaip ir

suaresztavotos keletą ir lenku jeigu nesirūpinus jiems gydy- 
ir bolszeviku agitatorių. Kuo
met dėlei tokio ir lenku ir bol- auka pasilieka. Raudonosios 

Kad butu geros del savo vyru, szeviku areszto iszeina vientik 
milžiniszkas raudonu sukili

mas,” nenoroms 
Pilėno laiszkas, t Upes N-2 Vie
nybes Lietuvninku.f ’ Delei 
szios dirbtinos isz Prancūzijos 
paeinanezios politikos, alian- 
tai nerado galimu pripažinti 
Lietuvos ir tinka pripažinti 
tik Estonija ir Latvija. Lietu
vai norima primesti plebesci- 
tas ir sakoma, jog Lietuvos 
nepripažins, iki tas plebeScitas 
neužsibaigs, o Lietuviai turė
tu ąiszkiai pasisakyti ir taip

Jau tik atliktas kriukis? 
Jaigu boboje tupi striukis, 
Tankiause vyra geriausia, 

Palaiką už niekiausia.
Vyras turi būti visados, 
Galva del savo bobos, 

O jaigu savo boba i per daug 
tupinės, 

Tai gyvenimo gero ne turės.
Mažai yra tokiu moterių,

buvo) Gen. S. Žukauskas yra

*

E

| ja, Viesz., Jezuso Kriatuso.
Ė hu. no, xviaiuviVB ai viuiubivus 
| Szvencziausio Veido Viesz., Mu- 
| su Jėzaus Kristaus....;.......

MALDA KNYGOS.

s

10c

I No. 105, Anlolas Sargas, smagi 
| malda knygute, spaudlnta Saules 
| spaustuvėje, 350 pus., visos rei- 
Į kalingos maldos, stacijos, grau-
1 dus verksmai, t.L Drucziai ap- 
| daryta in tamsei rusva audima,
2 auksuoti krasztai*.
i i 
| puiki maža malda-knygute, 256 

j rinels mlnksztais iszmargintals 
t —...— s
I knygute yra mažesne negu Mar |

75c
No. 408, Gilus Atsidūsėjimas, I

I puslapiu. Pulkel apdaryta sku- 
~ I
| vyrszais, auksuoti krasztai. Salta

4,11.25
3

S

Daugelyje at 
su mažę j i

tojaus pagalbos, su laiku vėžio

O daug tokiu atsiranda, 
Ka an| vyro visaip iszranda’.

To szirdeles nedarytu, 
Jaigu kiek apszvietos turėtu 
Szviesi motore szlekta vyra, 

Padaro žmogų gera.
Niokszas boba, vyra savo 

■ apkalba,
Ir per visa savo gyvenimą tu

ri balda.
Juk ir asz vyra turėjau,

Ir asz goduot nemokėjau, 
IV pati pHpažinau, 

Jog isz; sžio svieto iszkrimtau.

i

u

Lietuvninku.

žas Aukso Altorėlis.....
No. 41G Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis, 448 puslapiu. 
Grąžei ir drucziai apdaryta sku- 
rinels minksztals Iszmarglntals 
vyrszais, auksuoti krasztai. $2.75

No. 416%, ta pati., baltos celu-S
| loldos apdarai, auksintais k rast- 
: tais, briauneles apkaustytos pa

auksuotomis bletelemis, su ka
bute..... ...................... '......... $2.75

z *
8

X I
I
G

No. 110, Istorija S z venta, Seno 
Ir Naujo Instatymo, su 50 pavei
kslais. 110 dideliu ppslaplu, d ru
ožtai apdaryta popierfnels apda- 

| rats. Puikus 50 paveikslai per
siūto Seno ir Naujo Inktatymo 

f Preke............................  35c

t

gyslos apsireiszkimai ir juos 
noadžiurejus,

prisieina C. priežastim net 60% vėžio mo- 
szlinoje.

Vėžys ne yra prigimtine ar 
kokia kraujo liga, net ir nela
bai užsikrecziama. 
suose atsitikimuose 
mos ypatybes yra nuolatinis 
noižojimas, ir retkareziai vė
žys staiga i randasi.

Visuose atsitikimuose nuro
dytais apsireiszkimais pasiro
džius, nieko Ueatideliojus rei
kia kreiptis 
gelbos.

Prisiuncziant savo varda ir 
antrasza sziuom antraszu: In
formation Editor, U. S. Public 
Health Service, Washington 
D. C. reikalaujant “Cancer 
facts which every adult should 
know” galima gauti anglu kab 
lioje bėržhirclė su platėsniii 
ripraszythu apie Veži. •
• ii

užlaidus buvo

Beveik vi- 
vežio pir-

£

3
W. B. BOCZKOlVSKI. CO 

Mahanoy City, Pa.
(Tjiil Hill HUM

KURSUI JWPU0UU8
Tai geriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti, 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti ; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszals priėmėju pinigu.

Lalvakorczlu agentūra in 
LIepoju, Hamburgą ir visur.

Rasai kelionei in Lietuva, 
Padarymas Liotuviszku do

kumentu.
1 Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszydaml 
pridekite 2c stampa Ir visada 
adresavokite szitelp;

1’. MIKOLAINIS,
6S Hudson Ave, 

Breokln, H. Y.

gydytojaus pa-
Šziadięn kokis mano gyveni

mas,
Kankina dydys vargas!

Turiu po svietą trankytis, 
Ne’ yžbij), ne toip maitytis.

’ Su tokia vigada, 
Tai jau gana.

mas,

Turiu po svietą trankytis,

jaigu ture tad geriau, \ 
Pameseze služba tdojati, 

Velujč^au^ą, duoną valgyti,
* * 1 .. , ' v . > ~

.f \ ,S* . i

I

yra pasakę, jog ant plebescito 
nesutiks iki, Lenkai tebelaiko 
Rytus ir iki 'Lietuva nebus pri
pažinta kaipo nepriklausoma 
Valstybe. .

Tokio savo žodžio dabar ir 
prisiėina laikytis ir nieko nesL 
bijoti.

Sausio 27,1921,
bijoti.

Lietuvos Jnfęrmacijos Biuras.

R as žydam!
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Tvircziausia Lietuviszka

BANKA
❖

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Siunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykite apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines
, > Pe-

Eslu po

Parduodu laivakortes

> — Seredoje pripuola 
lenu Diena.”

— Subatoje 
Abrahomo Lincolno gimimas.

— Tai ir Gavėno po szonu, 
barstikimes pelenais, nes musu 
kūnas daug prasižengė, o no- 
rints per tais 40 dienas truputi 
susi valdi kini.

— Ant kampo Centre ir A. 
uliezios užsidėjo naujas pigus 
sztoras
ta vora pigiau 
kromosia.

— Per

prezidento

fe

UNI 
NATIONAL j

BANK j
^AHAN0in|

I

1
A

o
Capitol Stock B125*00<kM
Barplv* A Profits įmotOJI

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Juru piningu 1-ma 
diena Sautdo ir Liepos mene- 
auoee, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Bank* 
nepaisant ar mažas ar dideli*

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig S vai. poplot, Subato* 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
. F. J. NOONAN, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kaalerlua.

LIETUVISŽKAS QRABORIUS 
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St Mahanoy City, Pa.

J

t

DAKTARAS W. BURKE <
LIETUVIS ;

418 W. Market St. Pottsville <
>11 ■ . .... ■<

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos iki 10 valanda isi ryto, 
1 Iki B vai popiet. B iki 8 vakare*

Daktaras Juozas J. Austrą '
LIETUVIS '

Buvusia Daktaras Karlumeaeje. I
GYDO VISOKIAS LIGAS I

Priima ligonius lig 10 valanda ryte
12 lig 2 popiet

Telefonas—Bell 3o9 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

TRASKAUSKAS
LIETUVISŽKAS GRABORIUS.
W.

q j V
r

A

PIRMUTINIS LIETUVISŽKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kūnas numirusiu, Pasamdė 
automobiliu*, riginua ir vežimu* dei 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo Ir tt Krausto dalgtus Ir tt 
6S0 W. Centre SL Mahanoy City. P*

kur parduoda visoki 
ne kaip kitosia

-V—- ---------- . - -------------- - ■ ■ A.1..LAL*

Isz Liethviszku kaimelu

• Hazelton, Pa. —
pusgalvis norėdamas pasirody
ti kuom jisai
iszaugsztinet bolszevikus Mi- 
kolo Ruszko
teip persiėmė raudona dvasia, 
jog net patis radikalai negalė
jo to nukeipti iv pnųiesze apie 
tai palicijai,
pusgalvi arosztuvojo ir turėjo 
užsimoket $18 bausmes ir ap- 
laike gera pamokslą nuo bur
mistro Martino.

— * Ana. diena

NESIT1KEJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Kokis lai

kvepia, pradėjo

karczemoje ir

kuri raudona,j i

Siunczlu szlrdlnga padokavone už 
tetp puikia knyga kokia yra ••Tūkstan
tis Ir Viena NaktnM. Da- tokiu istorijų 
no esmių girdėja* ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink- 
srnlna diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlebliios už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau noparslgabcnau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
Ir skaityti o ture* smagumo daugiau 
kaip už užimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Pojnt Md

- - - ...

Al yda tiems kurie turi mokėti 
Income Taksns.

Pradedant 31 d. Sausio (Jan. 31) 
Mahanoy City, Pa. rasis Deputy Reve
nue Kolektorls ir galesite jin matyti 
Council kamabruoso, del dadarimo 
Income Tax.

Sckanczluose vietose atlankys 
Mahanoy PJane—15 Feb.

Reading Szapuose.
Frackville—17 Feb.

Bank#.
McAdoo—21 ir 22. Ant. paczto.
Delano—24 Fob. L. V. R. R. Stacijoi. 
Sheppton Ir Oneida—25 Feb. Paczte. 

. ......................... .....-... --- - - - 

NAUJAS ISZRADIMA8 PLAUKAMS.
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\ Puse Prekes Pardavimas \
Phila.

• >

First National

augliunupuolimą
Mahanoy kasiklosia, likos už- 

WilHam Salteris, o 
jojo bode Juozas Taruta isz- 
sigialbejo nuo smert tiktai per 
18 coliu. Velionis gyme Lietu
voje, kur paliko motina, ir bro
li. Amerike pergyveno gana 
ilga laika, prigulėjo prie Szv. 
M ikoloa draugystes ir likos pa
laidotas panedeli ryta.

Mahanojus yra
miestelis, bet visokiu

griautas tukstancziu

Ncnžmlrsaklte kad dabar ‘•SAULES" 
prenumerata yra $3.00 ant viso meto 
o $1.50 ant puses meto.

Dekavoje Mi milijono įmonių ui 
puikus plaukus, o telp-gi sulaikė puo 
Įima plauku labai trumpam laike, ir 
vieta iszpuoluAlu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kita pas: Dr*. Ilrundzas Cosmetics,

Hta. W. Brooklyn. 9. y

Informacijas dykai
R*szy

Moterems Siutai, Kailinei 
Kotai ir Andarokai.

4Ė
i
‘4

\ Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines, ;
/ « a * t

Skribeles ir Kepures.

V

Vaikams Siutai, Overkotai, 
Sveterei ir Marszkinei.

i

isz czionats 
iszvežta in Wilkesbarius ketu
ris trokus konfiskuotos gyzu- 
tes verties 125
doleriu. >

— Darbai gerai ejna, daug 
pribuna isz kitur dirbti kasi- 
klosia. Parapijos veikalai ejna 
gerai ir kožnas užganadytas 
isz greito sugryžimo kum Ku- 
dirko isz Lietuvos.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
l

— Nors 
mažas 
szkandalu jame randasi pilna. 
Nors moterėles turi kuom mu
kai not liežuveis. Ka daryt, 
mažam miestelije kožnas žino 

o kaip kada ir užkito “bizni” 
daugi

apie penkesde-— Badai 
szimts moterių likos paszauk- 
tos ant “(Įžiuręs” in Pottsvi- 
lles soda atejnanti menesi. Ju
ju pravardes apgarsys szia 
sanvaitia.
kokios moterėles 
tas ”’z'” ”

d žiūrės

pravardes apgarsys
Akyva bus žinoti, 

pildys dins-
džiu res.
Panedeli 

villo, apsivedė
rvtn Miners- 
Mikps AI e j ha 1 

su Katre Pajaujute, kuri Ma
na nojuje turi 
mu, nes yra 
keletą metu adgalios su tėvais 
iszsikrauste in Minersville. Vė
liname linksmo gyvenimo. *4l

— Ant Aszlando ligonbn- 
tes jau surinkta konia 150 
tukstanezius doleriu.

— Jonas Szmitas, 
kas, pirko narna kuriame ran
dasi Kvino buezeme ant kam
po Main ir Centre nlicziu 
viena isz geriausiu vietų mies
te. Szmitas

daug pažinsta- 
czia gymus ir tik

locnaste $.38,750. 
bus sugriauti 
tvti.

slavo-

y.

užmokejo už taja 
Seni namai 

ir nauji pasta-

Fairmont Springs, Pa. — Dvi 
nelaimes atsitiko szeimynoje 
ponstvos Motiejaus Žilinsko, 
nes Dievas paszauke pas save 
juju 4 metu milema dukrelia 
kuri likos palaidota 21 sausio, 

tai yra 4 diena
atsibuvo laidotuves

o szi menesi 
vasario
19 metu sūnaus Antano kuris 
mirė nuo persiszalimo. Velio
nis czion buvo gymes 
milejo skaityti 
Dievas suramina 
vėlius.

< <
ir labai 

Saule.” 
likusius te-

La i

Minersville, Pa. — Uta min
ko ryta kum Dumczius snriszo 
mazgu moterystes p. Williama 
Paruli su pana Marijona Ka
lėda, abudu isz miesto. Jauna
vedžiai yra gerai žinomi vi
siems kurie vėlina jaunai po
rai laimingo gyvenimo nau
jam gyvenime.

Pusbernis kuris žirniu nenorė
jo valgyt.

pervertos knupszczia
panardindamas ir

F
I

i

Tiesiai be persedimu isz New Yorko m 
■i

HAMBURGĄ.
LIEPOJU,

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

Kares 
Tax $5

Laivas “POLONIA” buvęs “KURSK” iszplauks 15 Feb.
Laivas “LITUANIA” iszplauks 4 Morcziaus

Kreipkijęs prie musu agentu justi mieste arba pas
BALTIC AMERICAN LINE Ine., Gen. Pas. Agents,

42 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.

DALTIC STATES BANIf 
mJ Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 JL Ai

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

fl?

\ Visokiu Panczaku ir Szkarpetku 
... .

t >

g
IK

už labai numažintas prekes.

^MAHANOY CITY
GUINAN’S

SHENANDOAH,

‘Slaptybe Antgrabio”

e

j:

MT. CARMEL.
e.

-ARMEL.Z j

?ia isz
Prelie 86c

gyvenimo Francuzu 
8*e. W. D. B«eMwUi<C«

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

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

Naujas laivas. “Minnekahda” iszplauks 24 Morcziaus
(’Piktai treczia klesa)

Treczia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00
Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
kainbarije. Uždaromi kainbarai del moterų ir vaiku.

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

Pade-Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4 
liūs galima prisiųsti per paštų.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu, 
rantuojame už visas per 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri-(j

r/ /<

Ga
mas siunčiamas pinigu

„ „ , J

gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir " 
kitokius dokumentus.

šiaip dienomis—nuo 9y. ryte iki 3 popiety.BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9,v. ryte iki 3 popiety. 
SU DATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare. 
PANEDELIAIS ~ nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK
294 — 8tn Avenue New York, N. Y.

! KAMPAS 25-TOS GATVES
^^inūjįrŲUĮllUUTIUDEr

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISŽKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

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

kreipktes pas Geo. J. Bartnszin* Agento, nes Jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir Isz Lietuvos. 
Isztnaino ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dieno* kurs*. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų.
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvine nes užlaikom narna bu 38 kambarais. Paleidžiam pasažlerius 
ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu vlrsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautieęziai brangus kurie manot keliaut in Uetuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypaXiszkai. 
Gausite oanžinlszkus patarimus nes mus prideristevyra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

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

Vienas iszmishis pusbcniis, 
sėdėdamas prie pilno bliudo 
žirniu, 
szaukszta, 
vela iszkialdamas kalbėjo:

— Jaigu ant szaukszto už- 
sikabinsit, tai valgysiu, 
gu neužsikabinsit, i

Žirniai, žinoma ant pervers
to szaukszto nosikabino.

Ūkininkas ta viską mate ir 
girdėjo, vienok nieko jam ne
sako.

Atsitiko vienok 
keliu metu, jog buvo nederlin
gi metai, kada jau tas pusber
nis buvo apsipaeziaves ir ant 
savo locnos ukes gaspadoria- 
vo, neteko duonos, per ka nu
sidavė pas savo sena ūkininką, 
pas kuri kadaise nenorėjo žir
niu valgyt

o ,pii- 
ne valgysi u..

V, D4ZZ.A

BEKOZMOGŪSEHNEGAL GYVENT— ———    —, 
............. R... . l*H»—» - I— ■ H Hl" i * — i— «•—■—• ■————•—MHM*

BE sveikatos, Mokslo, litcra-
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turos, dailgs, juokų, meiles ir 
Šeimynos ir Sveikatos Sargo.

metui $3.00. 1 num. 25c. BE didžiausios visame sviete 
dailės paveikslų knygos. Kaina $4.00. BE puikiausios apie meilę knygos: 

<■ tr • > . * • i w hr • a z-v -v-* w » * f W jf • . V 1 I • f 1 r > Y* • r J

} šeimynos mėnraščio: Meilės- 
I Kaina 
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Suf- 
likos sužeistas 
karus Bronius

— Praeita petnyezia 
folk kasi klojo 

anglimisper

v v ra s

$3.00. 1 num. 25c.
Pasitinkam žmonis ant

St r. Nelaimingas
Lukaszeviezius nuo 421 West 
Mahanoy

gydosi namie.
Praeita Nedėlios vakara

buvo laikytas susirinkimas, Y. 
M. L. Ind. K lobo. Buvo visokiu 
inneszimu ir iszrinkti nauji vir
szininkai. Ant susirinkimo ra
dosi .34 sanariai, kurie sudėjo 
po viena doleri, kaipo insiraszi- 

25c.,mo ir nutarta mokėti po 
Buvo teipgi nutar- 
buvusiu

menesmes.
ta priimti buvusiu sąnarius 
kuriu vardai dar randasi kny- 

už $1.00 insiraszimo ir 
jiems menuo‘laiko su

lūžti prie k lobo. Ateinantis su 
i rinkimas bus laikomas Nede- 

Ice Cream ir Kendesį lioi 19 <L szio inenesio ant Mar- 
a a < gelio sales, 7:30 vai., vakare.

VALGYKIT GEORGES :
9 V

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Merginu balberlu szapa*. | 
Uniojs prekes tiktai. Pra- > 
ezom. Teipgl Iszmokiname l' 
vyrus ir merginas balbe- 
rlautl. Neužmirszklte nu- 
maro, Netoli Union R. R. 
stacijos.

9* Jtossokoffs,
1202 Peno Avė.

a

Pittsburgh* Pa.

REIKALINGA.
4

Mergina ar vidur-amžio mo
tore del naminio darho geroi 
Bzeimyno’r susidedanti isz dvie
ju ypatų. Geras buvimas svei
koj vietoi. Angelskai nerei
kė mokėti. 
$20. iki $25.
burdrts.

geroi

Angelskai
Alga isz pradžių 

ant menesio ir 
Raižykite Lietuvisz- 

kai ar angelskai ant adreso:
Mrs. C. P. Leląsh, 

Lakewood Road.

po tam už

,kad paszialptu
Ūkininkas atidarė 
kuriame vienas 
pilnas rugiu, 

grikiu

gose, 
duota
(r r>
S

gelio sales, 7:30 vai., vakare. 
Naujas komitetas susideda isz 
S. J. Norkeviczia Prez. Anta
nas Sakalauskas Vice-Prez. 
Juozas Ancereviczia Sekreto
rius, W. D. Boczkauskas Kasi- 
jerius, Klemensas Lakickas ir 

Rėklaitis,Antanas 
kasos.

globejai

ANT PARDAVIMO.

Puiki farma, 100 aktorių, parsiduos 
pigel. Geras 12 ruimu namas, 3 lubu 
tvartas, ir kiti budlnkal. Vanduo šlu
boj ir tvarte. Arti kaimelio. Dvi ba- 
žnyczioH, inokslaine ir t. t. 
gas.

geras tur- 
(Feb.ll)

L. L. Derrick, ..Aldonville* Pa.

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagolbininke 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portugalą Minyėkos Meilišką Laišką 
•knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BE knygos 
apie paleistuvybę: Baltoji Vergija. Kaina $1.00.

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kitaip, 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimės rūmą iš pat pamatų. Todėl 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra 
tuojaus zižsisakyt musų laikraštį ir knygas.
..•S^l*v Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar- j 

f ba bųnkos čekiais, arba popierinius doleritft regis- 
P truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų

adresus:
2023 St. Paul Ave., ||

(Mokslas) <.u '•> m

AL. MARGERIS PUB. CO. 
CHICAGO, ILL'.

Z
o 

, (Juokai)jam kieti, 
aruodas buvo 

miežiu, 
ketvirtas

antras
otreczias

žirniu:
— Mažu žirniu reikalauji ?- 

užklausė ūkininkas.
— O, labai reikalingi - at

sake vargszas.
— Tai duok niaisza ir lai-

y

kyk.
Tai kalbėdamas, 

lia ir laikydamas teip paezei 
kninpszezia, tare in žirnius:

— Jaigu kabinsites, tai pil
siu in maisza.

— Pono gčradejAu, atversk 
szupele, o žirniai 
binsis.

ome szupo-

tuojaus ka-

— Q ar pameni, broliuk 
kaip pas mano niekinai tuos 
žirnius, 
ant bliudo.

Vargszas puolė ukiniilkui in 
kojas ir su aszaroms perpra- 
szinejo pripažindamas, jog 
sunkiai nusidėjo paniekinda
mas Dievo dovana.

Doras ūkininkas, davės pui
kų pamokinimu, dovanojo jam 
ir pripilė - net keturis <mai- 
szus: rugiu, miežiu.

pervertos szaukszta

pripažindamas, jog

A.

TO

VYRU 
LIGOS

žirniu.

KVITU
grikiu ir

Knygele Draugystėm* del 
iszmokejimo pinigu ligonla- 
ma - - - - ’ • 50c.'I

KVITU Knygele Draugystėms, del
Kasierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu 50c.

w. n. nor’ZKATiflKAS.m..

■■

REGULARISZKAS PROCENTAS 
Kas 3 mehesios 

. $35 
Luiosas nuo normaliszko
Federal Income Taksu 

galima ingyti už 
beveik $1,860.00 

per nupirkimą 
20 Szerii

Cumulative Preferred Stock of 
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.

Prisiuskite žemiaus padėta kuponą arba klauski-
ste bile kokio mus darbininko, jie yra musu 
agentai.
Reikalaujate tik $5 pradėti,

> Fill tills out NOW; mi^ll it TO-DAY
RM. . .« —»■ — —»■■■» *■!**!** • H*-< ■■■ ,,t "'** ■ '■ 1 ' " " • ••«'■ 1

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

Please send me (.1) 8-pago illustrated booklet '
(2)“The 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

Signed __
' . i ||

i"' ' t ■ \ ' 'iH' ‘ - m"" r1' 1

................................................. .. ............................ 'f

*

r
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Daktarą* KOLER yr* vienatini* tarpe Lietuviu daktaro* 
PlttaburgG. Jisai mokinosi Varezavoje, studijavo begije 
32 metus in vairias liga* vyru ir moterų, todėl ja* nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybe* 
vyru, spuogus, niežėjimus, ilga* tinimo, invalria* liga* 
paelnanczlas nuo neczystump kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslaz-

4 kai Ir Lonkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet. ‘

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

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

procentą ant sudėtu piningu. -
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankai kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecsUl Ir 
pažinstami. 4 .

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

Yra tai Banka, kurioje jauęziątes 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 pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
■— DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-PreaD. M. Graham, Pies.

J, H. Garrahan, Attorney W.F. Byokewics
z P. 0. Fenton

t

D. F. Guinan, Trasa.
A. Danieevrica M. Garui*

T. G. Hornsbv
lt




