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iSZ AMERIKOS Atkerszino savo bobutei, jog

Scranton, Pa. - 
paeziule kovojo 

lova 
kas likosi

so 
czistindama 
tmcizun, 
pastate po lova

i 0
Ižgere tručizna del blakių ma

nydamas, jog tai arielka.
-Frano Rai
šu blakėms, 
su blakine 

bonkoje
ant tos puses 

ant kurios vyras gulėjo. Nesi
tikėjo nebagele, jog toji blaki
ne tručizna konia ne iszvare 
josios Franuka isz svieto.

Franukas atejas isz miesto; 
atsineszc teipgi 
ciznos bet ne blakines 
žmogiszkos 
po lova neužtemino visai pir
mutines bonkos. Nakties laike 
burna Franuko iždžiuvo ir nu
tarė truputi atvilgyt su atgai- 
vinaneziu vandeniu. Sieke po 
lova, capt už bonkos r patrau- 

gurkszni. Nesuprato 
ka. patrankė, atsigu- 

bet kada blaki- 
pradejo savo 

viduriuosią,

bonkute tru- 
tiktai 

ir pastato teipgi

EKSPLOZIJE SUGRIOVĖ DYDELI ELEVATORIŲ.

♦
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clevatoris (grudu magazinas) eksplodavojoDvdžiauses
nuo grūdiniu dulkiu, padaridama bledes ant dcszimts milijo
nu doleriu. Ohicagas net sudrebėjo nuo tosios eksplozijos; 
szeszi darbipinkai likos užmusztais, o szmotelci likos iszncsz- 
ti net penkis miles, o balsas eksplozijos davėsi girdėt net 
Benton Harbor, Mich.

davėsi

ke gera 
“smoko 1 1

le ir užmigo, 
uis 
darbu

dinamitas
Fa rnuk<)

pradėjo dejuot ir rėkt pagini
bos.
ras

Likos paszauktas dakta- 
kuris nugabeno serganti in 

ligonbuti kur badai randami 
pavojngam 
ne iszliks.

badai 
padėjime ir isz to

Viena Lietuve neteko gyvas
ties, kita mirszta 

szaines.
Plymouth, Pa. — Saliunin- 

\as Szimas Martuseviczius li
kos aresztavotu už pardavimu 

arba arielkos sn- 
mediniu spiritu, 
Susnauck iene o 

randasi ant 
mirsztanczio patalo.

Badai abi moterėles iszgere 
po kelis stiklelius tojo sztopo, 
nuo ko Sasnauckiene krvto

munszaines
maiszvtos su %
nuo ko mirė
Krvsoleviczlene

1). C. - Ant 
geležinkeliu 

važiavo net 1,-

Praejta meta pervažiavo ant 
geležinkeliu 1,234,222,889 

žmonių.
Washington, 

amerikoniszku 
praejta meta
234,222,889 pasažieriu, o mete 
1919 važiavo 1,174,721,842.

Padalinant juju kelione ant 
visu, tai kožnas pasažieris ke
liavo 37 miles. Kiek užmokėjo 
už savo keliones tai to rapartai 
nedanesza.

Pa. -

ko 
t u o jaus 
tuseviezius

nuo mun-

karezemoje, bet Mar
tai , u^gijiczina ir 

sako, jog moteres jau buvo už
sigeria kdip atėjo pas ji.

Pittsburg. — 
linskis 37 metu

———<—-■ ■n"— — -—r——>   - ■ -  ........................ ..

Du lietuvei užmuszti o vienas 
sužeistas nelaimėje automo- 

biliuje.
Franas Mo
ir Ona Ange

lis abudu isz Cloversdale, li- 
o Petras An- 

likos mirtinai 
kada automobilius 

pataikė in stulpą arti Morga
no. Szoferis Emory llardcsti 
apsisaugojo nuo nelaimes.

kos užmusztais,
gelis 32 metu 
sužeistas,

Emory llardcsti

vogė visztas.
Milwaukee, Wis.

mond Bartwick doviniu metu 
senumo vaikas, 
pas savo bobutia Marijona 
Bartwicliieuia7 
tankei per pcczius rimbus, bet 
tylėjo ir nesĮskunde, bet szir- 
dije turėjo ^pricszais bobute 
neapikanta ir lauke progos, 
kada galės atkerszinti jiai už 
visus plakimui. Sztai proga ir kožnn 
atsirado. Aini diena paliejo 
aresztavojo senuke už vogimą 
visztu nuo kaimyno. Senuke 
prisiege, Jog Visztu ne vogė, 
bet vaikas pgįzauko slide, jog 
pavogė ir mate kaip pavogtas 

athoszo namon nakti-

~ Rfty-
kuris gyveno

aplankydavo

ISZ VISU SZALIU
„ir- ui n HMM ' n ' (

Revoliucija Vokietijoi užbaigta 
— 1,400 straikieriAi areszta-

, voti
Valdže

I

(

pr i siege, Jog yisztu

Berlinas — Valdže afteszta- 
vojo 1,400 štraikiorius, kurie 
šukele revoliucija padalydami 
daug bledes ir tokiu budu sukė
limas likos užbaigtas. Palicija 
patruliuoju uliezes ir suyma 

nužiūrėta rėvoliucijo-

M 
MM

J 
Nutarimas Delei Lietuvos -fc

Latvijos Sienų Iszlyginimo.- a

Kovo 24 diena isz Kaunonuo 
B. Bahiczio Lietuvos AtstoVpr 
be yra gavusi toki kablegramsu

Lietuvos Latviu sienos artį* 
t ražas užsibaigė. Lietuva gari
na Palangos apskriti su 20 ki
lometru pajūrio. Nauja siena 
eina sekaneziu budu: juros 
punktas 4 vioratai sziauriąu 
Šventosios, toliau in sziaurry- 
czius iki Šventosios arti Kragi- 
szkio, toliau senoji siena iki

M 33 METASW. D. HOCZKOWNKL Pw». & Mgr▼ t • »** n v nni, i f ••«« •
F. W. BOCZKOWNKI, Editor

Prigialbes generolui Fochui.

|MU NA1 <ONM.

2*i siena
Vageru. Toliaus taip Vageru

neri.
Coblenz, 

munistai vėla šukele sukyli- 
mus Moerse' ir Crefpliį ir ki
tosia dalisią Vokietijos. Apie 
tris szinitai žmonių likos už- 
muszta. Dresdene aresztavota 
keli szimtai terp kuriu randa
si 60 moterių.
Nepaprastos laidotuves. Gaili- 
ninkai .aplaike dovanu cigarus, 

muilą, valgi ir t. t.
Rangoon, Indije. 

szum dvideszimts tukstaneziu 
žmonių dalibavo laidotuvesia 
mirusio Chan Mali Phee. Pro- 
cije traukėsi per dvi miles lyg 
capiniu. Velionis ^daug turto 
praleido del vargszu ir

Vo k i e t i ja. — Ko-

ir Crei'pldj ir ki-
ir Žagarės, Latviams pereina 
sklypas arti keturiu tukstan-

visztas 
jo.
Kate priėmė žiurke ant augini

mo.
Charleston,? W. Va.' — Sztai 

pavidalas visatines 
broliszkumo, kokio 
tautos sziadien laikosi. Dydcle 
kate prigulinti prie 
Marks, 
kuti, atnesze pas save ir padė
jo szale katinuku kuriuos ana

žiuri ir penu teip paLkaip ir mile!as per visus. Laidotuvesia

meiles ir 
visosne

prigulinti prie ( C. R. 
rado ant uliezios žiur-

diena susilaukė. Ziurkuti pri-

Suvir-

buvo

Paryžius. — Generolas Wev- 
cnerolui -prigialbetj g 

marszalkui Fochui ant padari
nio pa red ko 
Vokietijos.

užymtose dalvse

ežiu deszimtiniu. Toliau pride
dant mums Entkunu tyaima se
na siena iki Žeimelio meridi
ano. Toliaus iki Eurovawany 
Poniemon sklypas apie ketu
riolika tukstaneziu deszimtiniu 
Latviams sykiu su Brunaviwtei 
ir Eurowan y Poniemon. Toliau 
<ena siena iki Aknystos kyszu- 
lio pridedant mums- llsenberg 
ir Ellern su apie tūkstanti sze- 
<zius szimtus deszimtiniu isz 
Kurso. Toliau Aknystos kyszu- 
lis Latviams. Toliau sena siena 
iki aukseziau ežero Suviek. To
liau mums isz Kurso plotas bu 
Steinsee paraleliai senai sienai 
iki punkto pusiaukelyje tarp 
Ežeremi ir Turmonto viso apie

VISOKĮ PRANESZIMAI ISZ 
LIETUVOS INF. BIURO.

703 15-th Street, N. W.
Washington, D. C.

dalibavo žmonis Visokiu tautu 
ir luomu. Arti kapiniu kožnas 
aplaike dovanu szmoteli niuilo 
cigaru, žapalkas, vejadarl (fa
nu) ir užkandala. Kasztas tuja 
aidotuviu panesze velionio gy- 

mines, nes teip vėlino sau Chan 
Mah Phee..Daugeli europiecziu 

Kovocząs, likos nubaustas in teipgi eme dalibas tosia laido- 
kalejima ant vieno moto už tuves.

Pardavinėjo auksinius pinin
gus po peną, bet., tik du pirko.

Londonas — Žmones nėra to-

savo vaikus ir visi gyvena su- 
taikoje. Argi, tai ne davadas 
meiles,' kokios žmonim labai 
trūksta.
Prirakino lenciūgais savo duk- 
' teria kiaulių tvarte.
.. Uniontown, Pa.—■ Audrius

Kariuo-
7,000 deszimtiniu. Toliau sena 
siena Kurso iki galui iszsky*- 
rius pataisa Latviu naudai prie 
Turmonto ir Rytscha apie470 . 
deszimtiniu. Pardavimas plotu 
vieni kiliems'^urK ttisdij- 
szhnts pirma. Abelnai atiduo
dam dvideszimts asztuonistuk- 
stanezius deszimtiniu. Gaunam 
dvideszimts tukstaneziu. Sziaft- 
dien atvyko naujas Rusu pa-

Lenkai Stiprina Sav- 
mene Lietuvoje

Kovo 21 diena isz Kauno nuo 
Baluczio gautas toksai kable 
gramas: ^Pasitvirtina Žinios, 
jog Lenkai jau po Paryžiaus 
decizijos sustiprino savo jiegas 
Svenczioniu rajonepenkiais rai 
teliu pulkais. Pulkai, kurie tu-

Laike murinus nelaisvoje ir 
juosius žudino.

Atlanta, Gr.
Inas, locnininkas dydolos far-1 
mos ant kurios dirbo daugeli! 
murinu, ąu kureis Williamsas 
pasielginėjo kaipo su neval- 
nihkais, likos uždarytas kalė
jimo už žudinsta. Tasai rakalis 
nužudė apie penkiolika muri
nu, kurie bandė pabėgti isz to
sios nelaisvos. Juju kimus už
lašinėjo arba inmesdavo iii 
upe, o nekurie murinai turėjo 
iszkast sau duobes priesz nu- 
žudinima. Lyg sziai dienai 
jeszkotojai surado vienuolika

. nužudintu murinu.
Banditai apmilsze moteria ir 

pavogė $20,000,
. Saint Paul, JMinn. — Penki 
banditai ineja in City įlanka, 
apmusze moteriszka kasijeriu, 
paymdami su savim 20 tuks
tanezius doleriu ir hupiszkojo 
su aut omo b ilium in nežinoma 
vieta. Kelis žmonis kurio rado
si banke, 
bot nuo juju nieko no paėmė.
Szeszi užmuszti, daugeli sužei- 

do eksplozije bombos.
Chicago.

Italy” • kur randasi

fabrike Weil Paper’Co.,hįkos surastas per ejuanezius

Jonas Wi|liuu kitiviiiir^KurK ttisde-

pasiolgima
Margarieta nežmoniszkai.

•Mergaite buvo pabėgus isz 
namu, o kada jaja tėvas sura-

su savo duktere
Kudykis turi 11 dieduku ir 

bobueziu.
Hillsdale, Mich. — Kada ana 

dukrele del 
mergaite 

i, 
du diedukus, tris prabobukes, 
tris pradiedukus ir viena pra- 
pra-bobute.

diena 
Ross

uzgymo 
Polsdorfem

*’^**•*1 • ?. fc isz kart apturėjo dvi bobutesVogte pribuvo in Amerika, bus
sugražintas.

i

i ‘

Brooklyn, N. Y. — Ant lai
Eldena

&

i

i
'į 
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uumu, u KUUU jujn, įtvus buiu- kfo ]engvatikej kaip daugiau- 
do ir atvodo namon, uz bausme . . ■....... ' .

szuvon, tuo tar- [siuntinys Nostovonka. Akvel

Pagimdė trinukus.
Milwaukee, Wis.

Frano Karvaliaucko
— Pati 
pagimdo 

tris sūnelius ir visi yra sveiki 
ir augs ant džiaugsmo tėvams. 
Dabar toje szeimynoje randa
si asztuoni sūnūs.

Pirko moteria, vaikus ir šamo- 
gonka.

Chicago. — Vesti prekyba 
moterims, kol kas, Jungtinėse 
Valstijose
Kad tai yra tiesa

dar neleidžiama.
, galite pasi

klausti pono Jono Petrusz, ku
ris gyvena 33l)7 W. 38 gatvėj.

* Trumpai sakant, visa susi
dėjo sekamai. Pons Julius 
Marcuska, pas kuri pons Ęe- 
trusz gyveno, 

“propozicija

i Little

1 w e , J

- -- - -- ' sei Ūkiama, kaip parodo sekan-
liu tvarte, idant mergaite nu- , 
baust ir kad savo bausmes ne- 
užmirsztu pakol gyva bus.

Margarieta likos nusiunstU 
in sztora parneszti valgomu ta- 
voru. Pakelije susitiko su savo 
draugėms, užtrukdama ilgiaus 
ne kaip jiai reikėjo. Bijodama 
aplaikyti kumszcziu nuo moti
nos,

prirakino su lenciūgais kinu-

nuėjo pas kaimynus ir 
ten pernakvojo, kur ant ryto
jaus jaja surado tėvas ir nu
baudė nežmoniszkai.

Z

Prigialbejo motinai nužudyti 
ir paslėpti savo patėvi, 

t

Grand Rapids, Mich. — Kas- 
sustate prie sienos, Iparas Didia, 14 motu senumo į.

ana diena
Jon Jacob

son isz Rumunijos ir*bus dabar 
sugražintu. Paveikslas parodo 
kaip su tokeis szpicleis laivo 
kapitonas pasielgė, nes suraki
na kaip kokius piktadarius. 
Konfiskavo 33,500 galonu vy

no.
New York. — Prbhibicijos 

*• agentai konfiskavo 33,500 ga
lonu vyno verties 250 tnkstaii- 

* ožius’, doleriu nuo Menorah 
■ kompanijos, kini turėjo vyną 

sukrovus savo. 
Bowery uliezios. 
konfiskavo.
arielkos už 50 tukstanezius do
leriu.
Kiauszinei po 14 centu tuzinas.

Dubuque, Iowa. — Klauszi- 
• nei czionais atpigo ant 14 cėn- 
, tu už tuziną. Priežastis tame 

//yra kova terp kromininku ku
lio nepasidavė vieni kitiems.

vo * * Eldena* ’ 
plauko pasislepes

at-

magazine ant
Priek tam 

kitosia vietosią

pu savo vietose arba kilnojami 
isz vietos vieton tame paezia- 
me rajone. Atkartot iii i ganda, 
jog Vilniaus rajonas stiprina
mas trimis naujais pulkas.

‘‘Baltutis”
Tokios tat žinios apie isz 

isznau jo daroma Lenku kariuo-
- . “El

tos” pirmesnio praneszima 
Lenkai turėjo arba priversti 
Zeligowski pasiduoti po Lenku 
Valdžios vadovybe, arba ji pra- 
szalinus pastatyti savo kariuo
mene, bet jos neturėjo būti 
daugiau 15,000 žmonių, 
kitaip ir būti negalėjo,

rodąs netrukus isz važi noja.'
Svarbiausioji szio praneszi- 

rno žinia yra tat, kad Lietuvos 
Respublika jau yra pridėjusi 
prie Baltijos juros.JcJtUC .apie

is atsitikimas. Ana diena tu- 
as aktoris susilaižino su savo 

draugu, jog stos ant kampo uli
ezios ir pardavinės auksinius 
penkdolerius po viena peną, 
jet nosiras penki praeigiai ku
rie panorės pirkti nuo jojo auk
sini pininga.

Draugas priėmė laižybas. At- 
’ sistojo aktoris ir siūle praej- 

giams pininga, 
tik juokėsi ir 
kalbėdami, jog tai gal kokis 
szposas arba žmogus yra nepil
no proto. Tik du praejgiai pir
ko auksinius piningus ii* tai tik 
isz akyvumo ar tikrai piningai 
yra auksinei. Kada žmonis da.

: isztikniju galiipa 
pirkti už peną auksini pininga,

bet praejgiai 
peczeis trauke 

g tai

įJU-LUU J. *. 144VVII KJVUL4 114V V* , ♦ •

vaikas, prisipažino del palici-
• pradėjo jieszkoti tojo gerade-

po tam su

jos, buk jisai prigialbejo mo
tinai nužudyti savo patėvi 

. .Juozą Skalbinsa, po tam su 
Dalijo miesto savo broluku 9 metu senumo,

Skalbinsa
i

daugiausia apsigyvenusiu Ita 
lu, f ‘
oksplodavojp bomba, kuri už- Uarbininkus.
musze szeszis "darbininkus, O Knonnrns nnhndn nnktHo jo moteri. Sutarta — padaryta. dallgoli sllžeido. Ek8p]oz’ijo|.y Kaspaias pabudo naktijo

patėvio. Paszoko isz lovos, pa-

ves
andsai jam da- 

” — nupirkti

Pons Petrusz užmokėjas septy- 
nesdcsziints/ penkis dolerius, 
ir jau manes, kad pono Mar- 
cusko moteris ir du josios kū
dikiai tikrai priklauša jam, 
taigi ponui Petrusz. Priek tam, 
davė jam magarieziaus šamo 
gonka ir J 
munszaines.

Bet taip nebuvo, 
džis” 
sprendęs “saviszkai.” 

ir pasakos, kad pons 
uneleistina pre-

Tokio irtštatymo, kuris

musze szeszis "darbininkus, o 
Eksplozije 

davėsi girdot po visa aplinkir 
no. k

20 kilometru juros kranto. Tal
gisveikinarni yra visi Lietuvoj

menes stiprinimu, Sulig 
pirmesnio i

pi liecziai su nauju laimejimty.
IZ z-x 0.1 rlirxwxn 1Kovo 24 diena, 1921m.

ELTOS ŽINIOS 4
WK

f f-
prąiieeiimu,Vilniaus t f

Rods 
jeigu 

dar Tautos Sąjungą yra reika
lavusi, idant Lietuvos karino- z i
menes ; 
g _ .
nai suprantomas yra ir 
B ai iucz io pr anesz i m a s, 
kiantis Lenku valdžios akcija. 
Tacziau isz gautojo pilnojo 
Tautu Sąjungos nutarimo teks
tą kaip ir nematyti, kad Len
kams yra uždrausta turėti dau
giau ten savo kariuomenes.

Parižius. — Palicija areszta- Ten sakoma, jog tiktai paežiam 
nevalia turėti 

vienos divizijos, o 
kiek gali turėti Lenku karo va
dovybe, apie tai nutiliama. Be 
to yra ir,daug kitu mažmožiu, 

surado, o prie vagystes nepri- kurie visa padėti perstato visai 
ne musu 

NPet’b jog

jaus, bet aktoris su savo drau
gu nusidavė in koteli ant geru

pafronte butu nedau 
finu dvieju divizijų. Todėl pil- 

gerb. 
smer-

keliu dienu prasidės III - $
paskaitų serija 1-1919,11-1929, 
Lietuvos Mokslo Dr^įtfjėfc 
Auksztuose Mokslo Kursuose.

gustaitis, dr. J. Basauaviczitiė,

Mokslo Dr^kfjoM

Prelegentą i bus r d-ras Pr. Aų-

M. Biržiszka, M. Hareckis (gu
das), M. Reinys, 
M. Sziksznys, B.

iszveže lavoną su vežimuku ir Pįetu už kurios draugas turėjo

J. Szepeh’B, 
. . k. ar i

Vrublevskis (lenkas) .ir kitį..
Untulis, Y-

paliko ant geležinkelio, kur užmokėti.
Sukramtė ir nurijo 2,500 fran

ku ' • ■ ginu ten

ižgirde^ barni terp motinos ir vojo Gene Lapes, bankini tania 

griebo kirvi ir kirto patėviui
Ižgama tėvas, subjaurino savo |in galva, o motina damusze jin

locna dukteria. ^
Wilkes-Barre, Pa. — Franas

su pagalu, o jaunesnis brolis 
kirto su špatu, Kada palicije

ant kurio puolė nužiūrėjimas, 
buk jisai pavogė isz bankas 
2,50(į franku. Norints padare 
ant jojo krata, bet piningu ne-

Zeligowskiui 
daugiau

- Lasinskis isz Key burn, Union ’
keliolika galonu Township, likos aresztavotas k .

“Džio-
Landis visa reikalu isz- 

“saviszkai.
■emes 
Petrusz varas 
kybą.” 
leistu pirkti ir parduoti mote
ris ir dagi kūdikius, Jungtinė
se Valstijose dar neesą. O kad 
tokio instatymo dar nėra, tai 
polis Petrusz netik kad turėjos 
atsižadėti savojo “pirkinio,” 
bet dagi užsimokėti penkis 
szimtus doleriu .pabaudos.

Vadinas, prakiszes penkis 
szimtus dolerius.

pirkinio,

— 3 [pažino prie kaltes ir Tižtvirti:
už sužagejima savo ketu roll-savo vaiku.
kos metines dukters ir uždary
tas kalėjime isz kurio iszsilaur

Jisai že, bet likos suymtas vėliau ir 
isz naujo uždarytas.

Du metai adgal tušai ižga
ma buvo nubaustas ant dvie
ju motu in kalėjimą už sumu- 
szima savo paezios^ bet iszsi- 
lauže ir už tai gavo da szeszis 
menesius daugiau. Po ižbaigi- 
mui savo laikė, siigryžo namon 
keli menesiai adgal sužadėda
mas savo dukteria už ka vėla, 
randasi kalėjimo. Laike teismo
pasirodė buk Lasinskis turi 
dvi pačzes. ■' ■ : •

Patėvis tankei burdavosi su 
visais namie, ir kerszino užmu- 
szimu visos szoimynos.

I
II. u , Į,^

sipažino. Kada ji nuvedė ant 
palioijos pajuto Lapes, jog jam 
viduriuosią darosi negerai, pri
sipažino tada, jog bumaszkas 
sukramtė ir nurijo. Daktaras 
isztusztino vidurius, sukramtyr 
tus piningus iszgayo, o yagi už-

“Unzor .fog
Vidaus department© sveikatos 
skyrius Ijabai susirupines cho
leros epidemija pavasario pra
džioj. Kad iszvengti tokio cho
leros plėtimosi, imasi iii vairiu 
priemonių, taip kitu ir skiepi- 
jjimo priemones, tikėdamiesi, 
kad taip pavykę sulaikyt epi-

I 1 » VI ■ am

latosireiszke 13 susirgimu

dare kalėjimo, kur guli sergan- 
pranoszimu tis

t Į II. ■■ 1.1—!>!■ Mta ,»Į ,«»■, .

Gilberton, Pa.— Franukas, 
vieno meto sūnelis Bryno Vaši- 
liaucko mirė utarninko diėna 
Laidotuves atsibus Sx e n ado riję

— Juožas Szvelkovskis mi
re Nedėlios diena Meizville po 
trumpai ligai. Velionio kuna

kitoj .szviespj ir tai 
naudon.
“Eltos” 
duodamas pirmas žinias, dai 
nebuvo gavės pilnųjų žinių.

Praneszimas.
Visoms • Laisves

Stotims sziuome praneszame, 
jog plentiotas paskolos stoeziu 
atstovu suvažiavimas'Kovo 30 
diena yra atszaukiamas ir ati
dedamas tolymesniam laikui,

Vilniaus” pranoszimu, nuo W . * • * A « M ’ • '■ ' Ik V
naujas laikrasztis rusu kalba, 
vardu “LUva,”
Mykolo Biržiszkos. Nuo tos 
pat dienos paliaus ejes laik
rasztis * ‘ Vilenskij Kurjer. ’ * 
Su visais uždaromojo laikraez- 
czio skaitytojais atsiteis nau
jas laikrasztis.

ii'

kovo 1 d. Vilniuj leidžiamas

redaguojamas

Vilenskij Kurjer.

dėmi ja. Viso' paskutiniu metu Homestead in kur likos nusiun 
ahsireiszke 13'susirgimu* Istas seredoie..

Priseina 
korespondentas pa- Vlkaviszkis, 111. 5. Eltos ko-

Paskolos

rio 1 d. sz. m. Vilkaviszkio tur
gavietėje kainos buvo szios: 
rugiu pudui 40-41 auks., kvie- 
cziu 72-73 auks., miežiu ir avi
žių 36-37 auks., bulviu 3 auks. 
50 sk., linu sėmenų 63-67 auks., 

svarui 14-15 auks., 
7-8

sviesto 
kiausziniu 
auks.,

deszimcziu
sūrini 8-89 auks., aliė- 

kuomot jaubus atvykę visi nau-|jaus svarui 8 auks., visztai 50- 
60 auks.,

laikui

jau versziukui 
aviai 350-400 auks.

jaunam
Seimo Į60-80 auks.,

Gynimo kiaulei 4-iu pud. svaro 520-535 
, auks., vežimui malku in metro

jos Misijos nariai ir bus 
gautas isz Steigiamojo 
antrosios Lietuvos * 

paėmė sesuo Dumsziene \ isz Į Paskolos patvirt inimas.
Jonas Vileišis’ Lietuvos Atsto- talpumo 110-120 auks., vieiui 
vns Amerikoj. 28 Kovo. 1921m. arkliui vežimui dumiu.Istas seredoie..

Ji I
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KAS GIRDĖT licijautas isz Lynn, Mass., isz- 
bnvo vos 7 metus Amerikoje, *

■............... - ! 1 ....................

Isz Lietuvos
, SAULIO ... ... u.u-.-f
KUR BUNA

/

Ant Pardavimo Fanuos. I ^rginu baiberiu szapaa.
• į > A 11 1 i

moka kalbėti 9-nes 
Mes, kurie

Nevados legislatura padaro 
kuri žudintojus 
o ne pakorimu 

kaip

naujos tiesas, 
nubaus gazu 
ariją suszandimu, 
szioliai baudė.

Žadintojas no žino kada, jin 
nubaus mirezia. su gazu, nes 
miegodamas, dažiuretojas in- 
leidžo in kambarį gaza ir ka- 
lininkas daugiau nopabunda. 

tvirtina, buk tokia 
yra labai lengva ir tie

Daktarai 
mirtis

lyg

bot jau
skirtingas kalbas.
vos sužloberiojame tmgliszkai, 
o cze 27 metu policmamikas 
mus amerikonus už juostos 
užkisza! Gimęs Lietuvoje, Dy- 
czius atkeliavo
mete. Jis veikiai instojo armi- 
jon ir iszturnavo 5 metus dau
gel v j stoeziu ir ant Hawaii Ha
lu..’. ’ Be

27 metu

AMERIKIEČIAI SULAIKĖ 
SZILTINES EPIDEMIJA.

czionai 19141

— Szilti- 
pradojo

Kaunas, Lietuva, 
nes epidemija, kuri 
plėtotis gruodžio nienesi ir ku
ri sausio menesi gresze szalti, 
tapo aiszkia.i

Asz Magde G ram tone po tė
vais Kumauckiuto, pajoszkau 
savo pusseseres Petrones Vai- 
czunukes, paejna isz Margavęs 
Kaimo, 
dzin atsiszaukt.

Mrs. M. Gramiene
Box 28G

Iglaukos para. Mel
ui '(to. 27)

9

Cairnbrook, Pa.

anglu kalbos, kuria

sulaikyta. Sti
prus žingsniai vartoti Alytos

teip baisi kaip per elektriką Lietuviu.
arba pakorimą.

vartoja, kaip gimtas ameriko
nas, — ar net gerinus, — jis 
dar vartoja savo gimta kalba, 

. Tolinus jisai kalba 
Rusu, Serbu,
ir Czeku, be to visai gerai apsi-

Lenku, Slavėnu

ZvduŽmogus, kuris apkalba savo!l>a^*nP8 su Vokiecziu ir 
nitui kilnnM nats dpi Į knlboillis. JJU bpflt polic-artima, 

savos.
pina kilpas pats del i kalbomis, 

molius!i

Harrv S. BlackMilijonioris
isz Nnjorko, likos aresztavotas 
Rovnl Palm, Floridai už ture-• T I
j ima daug gėrimo. Probibicijos 
agentai padaro krata jojo pui
kiam vagone, kur rado 53 skri- 
nes goriausioj guzutes verties 
asztuonis t_________

C

Xekurio 
nuomones, jog 
niuje yra vertas 
res galvos.

vra tosios i^1 
. l- 

du ant ‘mote-

vyra i 
doleris kiszo-

ir Mariampoies apiolinke.se, 
kur radosi daugiausia užkrės
tu.

Nuo laiko kuomet epidemi
ja apsireiszke, Amerikos Rau
donasis Kryžius Alytuose ap
rūpino ligonbutl su pelikes de- 
szi.mts lovų ir padidino ligon
iui! i Mariampoloj 
pini 1 ris szinilns ligoniu, 
'“i varsinga 
i avesta

Mariampoles

idant aprn- 
tnip- 

k varant ana tapo 
visojo Mariampoles

Abiejose 
rasta,

Pittsburgo vadas palicijos juuo

Asz Elzbieta Rekliane po te- 
Veliczkiutv,

brolio Piiiszio Veliczkos, paei
na isz Strvnlku Red., 
kulnio Kaimo (inksziu) Sosna-
vos para. Prnsziau

vais paieszkuu

K lev in

Kurie norite pirkti farm a 
didžiauaioj Lietuviu kolonijo
je tai asz galiu prirodyti ku
rios parsiduoda ir ant kurios 
pats savininkas gyvena. Jeigu 
norite pirkti nuo savininko 
tai, raižykite man kokio didu
mo ir brangumo

duosiu patarimu 
no tik pirkime nes ir prudeji- 
ma farmeriauti. Raszykite ant 
adreso. (A. 22 F.)

ir 
pirkti.

pirkti

A 87.

Box 142
vos para. Prnsziau atsiszaukt 
arba žinantieji, apie ji ineld'žiuĮ 
)raiH‘sz.t

Elzbieta
141 Metropolitan Avo 

Brooklyn N. Y.

1 to 28 
Veliczkintc,

Asz J ieva Kiericne po levai 
, pajie>zkai

pirkti

norėtumėt

<A- 
Jos. G ori bo, 

Scottville, Mich.

Oniojs prekes tiktai. Pra- Jlį 
Bzom. Teipgi tszmoklnamo 
vyrus ir merginas balbe- 
ri&utl. Noužmirszklto nu- 
maro. Netoli Union IL H. 
etacijos.

L V

JI
J

N. NosHokoffB, 
1202 Penn Avė.

——1 " "T*........ ............. .

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

DuvuhIn DaktnrnR Kniinmeaeje.

I’lttKbargh. Fa.

I

b

GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.l
12 lig 2 poplot 6 lig 9 vakare I 

Telefonas—Bell 359 IL I
113 E. Coal St. Shenandoah j

V« __ ▼

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

I

KURSEI NUPUOLUS I 
Tai geriausia proga daug I 
auksinu in lAetuva nusiusti. I 
Greitume nusiuntimo pinigu I 
nieks su manim negal lenk- | 
tyniuotl; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Lalvakorcziu agentūra in 
Llepoju, Hamburgą Ir visur.

Pasai kelionei in Lietuva. > 
Padarymas Lietuviszka do

kumentu. ., -
Pinigus siuskite per paėsto 

Money Order. Raszydami 
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokite szlteip:

P. MI KOL AINIS,
53 Hudson Ave^ 

Brooklyn, N. T.

F*

1'4

M

beveik visoš'c pašau-

Nuo 
skausmų, 
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginitno ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šilas senas, ištikimas 
šeimynos

Pain-Expcllcris 
yra naudojamas, fitl- fj 
viršum per 50 metų, 
beveik visoš'c pasau
lio valstybėse.

reumatiškų 
neuralgi

v.

Kaina ' 
35c. ir 70c. 
ui bonką.

Kiekvienas
p a r d u o d a

Ta*
kopus
Pain-Expcllerj.
čiaus, viuvicua persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbažeukliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai 
kuoty.

aptic- R. M.S. P.
IN

Europa
Kas dvi savaites ant “O” laivu 

NEW YORK—HAMBURG 
SUSTOJA TEIGTI PRIE 

Cherbourg ir Southampton 
J 21 NOJAUS 

. . 4 JUNIAU8 
. 1H JLMALS 

kičuos pasažierial
Puiki vigiulu del 3 klesos 

pasnžlerlu.
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO/’ 

2<l HltOADWAV
Arba pas bi)o kaki agcnla.

Ale n skinte 
šeriu Mikase ir Mariuku taipgi 
Juozu Alensku paeinaneziu isz 
Ranmnuvo, Kronos para. Taip
gi Katre,
Dzidoriutes isz Girciszku, Ru
daminos para.,

])US-SO-

apielinkese buvo 
jog epidemija atsirado 

pabegeilu isz Sovietu Ru- 
1 sijos, kurie tapo slaptai inves- 
ti per 1----------

aplink Lietuva.
Del

Jievuka ir Magde sufabri-
ORBITA . .
OROPESA
ORDUNA .

1, 2 ir 3
vemesi ant nepaprasto budo iž- 

i nuo geri- 
virszininkas teisin- 

ir užlaikimo naredko 
dūminiam mieste, 
mia kirmelia in

tukstanczins doleriu.!gy<lhno girtuoklius
mino.

ijoi gystes
tai velnova, 

begu tukatan- 
czei kareiviu. Isz penkioliktos

Bolszevi k iszkojo 
pasidaro kokia 
jaigu isz josios

anmjoi
I

Pasai

ir Szoszioliktos bolszevikiszkoH Pn6as
armijos, kuri
Pskovo, pabėgo tiek kareiviu, 

kvlo dvde-

sanit ariszkus vartus

pared k< 
inloidže ra- į 

kirmelia in girtuoklio s
kambarėli in kuria likos palai- Scranton, Penn., Kapitonas V. 

1 ant iszsibkuvinimo,

darbo sziojo 
kaip ir praejtuose epidemijo
se, Pulk. Edward Ryan isz

ant iszsibkuvinimo,

puikaus

Pulk.

stovi artimoje įJ»'it jin porgazdyt ir uudtioti, įTenn ,

jog visoje annijoi 
lis sumiszimas.

Dabar 
mandicris, 
kas tiesas

bolszovikiszkas
apgarsino
net szesziolikuosia

provincijosia.

ka- 
kar’iRtt-

su kožnu

Milijonai moterių Amerike 
ruko paslaptai paperosus. Teip 
iszsitarc hilas fabrikantas mo
terį szku paperosu ir prisipa
žino, buk skaitlis rukaneziu 
moterių dauginasi
metu. Moteres Amerike suru
ko daugiau kaip 20 bilijonus 
paperosu. — Sztai darbas del 
reformatorių, kurie vietoje už
drausti žmogui iszgerti stiklą 
gero alaus, kad imtųsi prie 
isznaikinimo tojo bjaurio pa- 
proezio terp moterių.

Valdiszki padotkai ant turto 
(inkom taks) kaip kada suėda 
dydelius turtus kaip tai paro
do sekanti atsitikimai. Ilenri- 
kis Frick užrasze Princeton 
universitetui 15 milijonu do
leriu. Isz tosios sumos univer
sitetas turėjo užmokėti padot- 
ko net asztuonis milijonus do
leriu, kas pasiliko tik septini 
milijonai del universiteto.

Kada mirusis milijonioris 
James Stillman paliko arti 50 
milijonu doleriu, tai apmokė
jimui padotko, szeimynai pasi
liko tiktai 24 milijonai.

Gerai kad milijonieriai turi 
isz ko mokėti, bet žmogus už
dirbantis per metus daugiau 
du tnkstanezius turi mokėti 
padotka, o kuris prisiduotu 
labąi del szeimynos.

Bet del ko sudžios ir kiti 
valdiszki uredninkai nemoka 
padotko nuo savo inejgos, ku
rie galėtu lengvai tai padaryti, 
o ne lupti nuo vargingo darbi
ninko* — Jau tai per dydele 
neteisi ngysta!

jai! visi nibežiai bmtalisz- 
kumo pervirszino ’ nužudinline 
Ilenrietos Defelieos, motinos 
doviniu vaiku, kuri likos už
smaugta ant s inert per keturis 
piktadarius, kurie ineja in jo
sios gyvenimą Brook lyne, rei
kalaudami pinigu 
brangenybių.

Rozalije Menditto, kuri da- 
žiurinojo ligoje Defelicienia, 
likos suriszta ir burna užrisz- 
ta su abmsu.

Defolicieniui tcipgl
szo burna ir užriszo su virve, 
kuri teip jaja stiverže, jog už- 
smaugo ant smert. Piktadarei 

1 paemia 2500 doleriu prasiszali- i • • • • •

ir kitokiu

užkhn-

no. Buvo tai jauni vyrai paojT 
nanti isz umcrikoniszko gymi- 
mo.

Žurnalas “The Policeman’s 
(Policijanto Naujie

nom) už Vasari, raszd aekąn- 
mIaL *»AntnnAR D veži n no-

News fl

9

isz Betlie

Juozas Alens- 
kas i.r • J ieva Alenskiute isz Pa- 

Jeigu 
meldžiu 
(to 26)

sudoniu, 
kas žino 
praneszt.

J ieva Kieriene
18 Maple* St.

Punsko para, 
apie juos,

draugas 
suteikia ncapkatnuo- 
jatn^ pagalbą.

F. AD. RICHTER A C0.t 
3rd Ave« A 35th St«, 
Brooklyn, New York

J

Mt. Carmel Pa.
U

ii

jog jisai nuo girtavimo tikrai 
mato 
t jokie 
iszgazdyt per 
prietolius.“ *

<r

“kirmėlės.
irt uokliai

savo

— Bet ar 
save 

senus

? 9

duosis
4<

Somoskoey
ir Liet. Luther Bridges 

isz Sparks, Georgia, tapo apdo
vanoti Vyties Kryžiaus 1 laip
snio. Dekoracija, kuri del 
suomeniszkos 
ku didžios

FARMOS ANT PARDAVIMO

fanuos didėjo
• *

KVITU Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu llgonla
ma

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant

50c.

susirinkimu
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY. PA.

50c.
•»

“ vi- 
labdarybes lai- 

’’ laikyta 
kaipo ženklas augszto atsižy- 
mojirno ir vienas isz seniausiu 
orderiu visoj Europoj, 
trijų dabartiniu 
amerikiecziu tik 
y pa tos tapo tuo 
dovanotos.

nelaimes

Apart 
apdovanotu 
trys kitos 

Kryžium ap-

I h* U Į

Parsiduoda 3
Lietuviu kolouijoi, kur jau gy
vena. 450 lietuviu ūkininkai. 
Viena farmu 120 akieru su bu
di ūkais, kita 78 akieru su bu
di ūkais už $2,000. kitu 40 akie
ru už $2,100. Kam tokios far- 
mos reikalingu raszykite 
gausite platesnes informacijan.

Jos. Maleikaitis, 
(A. 12) K. 4 Scottville, Mieli.

---r' ?- .-1.^., ■t 1;— j t-------- 11 v -^4.
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Gromatnesziu Mai-
szai szi ryta pilni

Raudonu Kopertu
Sziandien yra Raudonu Laiszku Diena del 

Tukstancziu Pennsylvanijos Žmonių. -
Mažiaus kaip in meto laika arti 5,000 žmonių, vyru, moterų o t 
ir vaiku, visokio sztamo, investino pinigus in Preferred Stock* •

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

KODĖL?
t

■ i

Už tai kad tie žmonis rado atsakima musu Preferred Stock’e 
del klausimo, “ 
oj vietoj ir atnesztu man giararegulariszka procentą?

Kur galu indeti savo pinigą idant butu saugi- 
9 9

Procentą mokamas Aprilaus 1, July 1, Oktoberio 1, ir Jan. 1. 
Jeigu suvirsz 7% procentą in metus už juso investytus pi
nigus. - m -. . .

A

Jeigu dar neturite nusipirkia szitu szeru, tai nors prisiuskite 
žemiaus padėta kuponu o gausite paveiksluotą knygute kurį
pilnai apraszo apie szitus szerus. 
ingū informacijų.

jo j e talpinusi daug natb*
%ingū informacijų. Galite nusipirkti. szitus szeru nuo bile 

kokio musu darbininko — jie yra musu agentai. Pręke $93?
ir dividentas už .kiekviena szera, tik.

1$5.00
I

Iii

į .. , ► ■ * ■ 1 f .. ' J

Reikalaujate idant pradėti.
■ » '

I*

i

I

I

'*i I
i

15
v

A

t
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Pennsylvania Power & Light Co.,
Jnv.eiUmeut Dept., 
tf-th & Hamilton Sts., Allontpwn, Pa. ,

Send mo free illustrated booklet and more information about your Pre
ferred Stock.

Namo
Street and No.

4w 
• /• !
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Silpni, liguoti ir nervoti žmones
KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ

IR GYDIMĄ PER NAUJAUSIA IR GERIAUSIA BUDA
Mano pasekme kaipo specialistas, paeina nuo io kad tuojaus 

. • > • W a • « 1 •atrandu teisinga priežastį juso ligos. •
pasck-

,1

NEW YORK

- — . - - - ---------- --------- ■■ ■ —*

UElKALDiGA- Didelia dirbtuve rei
kalauja pardavęju drapanų, pauczlaku 
szleblu, jeku ir del pardavimo marsz** 
kluu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus. Raszykite o gausite sempcllus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
Now York City. * adv.

-įj.
•JS

DAKTARAS L W. HODGENS 
Spi'cinllstas iizmImcii**JunIu Ir kronlszku

Mauo ekz.aminavojiinas yra 
mingas ir mokslingas. Jeigu esate 
silpni, nervuoli, llguotl, 11c darykite 
klaidos ka kiti dare, ateikite pas mane 
ypaliszkal ir puslapiai pasikalbėsime, 

pra pavojinga.
Visos kroniszkos ligos yra pasek* 

iningui gydomi per 
turite Ųžkletejlnui,

ildiirlu ar inkstu.

niokslingas.

Lauki i

malu*.

I 1 !■ ■■■■—.hll —■ ■ l| , I I

Pirmutine Lietuviszka 
BANKA

Slunczla piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, tol p gi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. IszdlrbU Ir 
Notarialiszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus n6ra 
jokios baimes.
žemiaus pad8to adreso o gausite 
visada atsakima:

* ' * k

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cer. W. Long Avo. & S. Main 8L 

DuBois, Pa.

.Idgu 
kutam nosim, 

kepenų 
netiiirkii, nenuoti, nuslIpneJLnm, du* 
Hiili, roniv*,* pūsles Ir szlnpuuio ligus. 
kreipkite^ pus inline nrpiiisunt koklmn 
piidė.lliiie esate. Daug Ilgu iszgydytl 
kn kiti daktarai atsisakė gydyti.

1*1 LES, artai iazMlkiszusla žarniiko, 
iszgydyta ant yisądop. Daug žmonių 
serga szlta Ilga ir kenezia neiszpasa- 
kyta skausmą, ir kitokias -paaaszas 
ligas bijodami opc racijos .a r pjdustimo 
bei linksma bus žinoti lokiams žmo
nėms had asz lokius ligas gydau be 
peilo ir skausmingu operacijų.

5ERVĮ8ZK08 LIGOS 
paeina trolis niiplicp, 
neramumas,

gerkles. kepenų

ilgu. Praktikavęs didžiausiose 
llgonbutese Philadelphia.

ASTHMA arba, dusulis ir baisomis 
kentėjimais yni liga kuria kož.nas 
mainioris bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti jeszkoll pagūlbos, kolei uo 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvopo ir gal busite priversti sustoti 
dirbia. Dr. llodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKAI INGA 
BUDA GYDIME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES
Ofisos valandos 1) ryte lig 8 vakare. Nedrlioinls 10 ryte lig 2 popiet. 

Ant vyrsziaus Chestus Drapanų Sztoro. Duris isz desžines puses. 2 floras.
Wilkes-Barre, Pą.

kuria l

I

nuo kuriu 
silpnumas, 

nenilegts, stoka energi
jos ir teip tolinus i^zgydomi po gva- 

Itoila ir slaptingas paslkal-ntneija.
hOjiitiHN DYKAI.

Raszykite ant

60 South Main Street.

6 if

►tvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai.

................ ... .. .......... .. .. ............ ..
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maineriams
mūsų specialiu procesu į vlea gryną,

M

Uenausi
Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikrž 

pagerinimą sąvo kojoms, kada perki 
“Ball-Band” robinį autuvą.
“Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

BALL BAND
kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio,

. kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali

Kiekvienas

ii V\ M 5U1«

I

Paplantinti padąi ‘‘Ball-Band” autuvo 
yra padaryti ypatingai maineriams neėioti. 
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat- 
varus ir stipri taip, kącj akumo ar anglis 
negali įpjaut artp iplešt jį.

Žiūrėk Raudona Koulys ženklo ant

Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat- 
_________ _______ _ • _ . 1 1 1 ■ • 

arl^a iplešt jį.negali įpjaut
Ziurek Ra

4*

I

Ball-Band” batus, Himiners irŽaut Ball-Band batus, Himmers ir
opac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk 

jų savo pardavėjo.

©•

HIM IN ER

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
*'460 Water St., Mishawaka, Ind.

apiolinke.se
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ANTANAS KAREIVIS.

Seneliai

veja užbriežes po 
dairėsi. Tuom laik Vincukas 
dūme paperosa ir užsikosejas 
trenkė: su Ugne paperosa>dn

likia grinezeloje 
sznubždejo poterėli... Norint 
nedoras suniis, vienok senoliai sziaudus. Traukis oro per pa
gailojusi kalbėdami:

— Ne kas, kaip Jokūbėlio 
paperosai... Jau butu senei tas 
buvia, kad nebueze sergėjus?[Jokūbas supratęs nelaime, me- 
Priek tam bausme Dievo ir i 
nieko dauginus.

Netrukus inbega pas<senius 
pabalus ir baisiui nusigandus 
Oirute:

— Tetuk, nelaime! O aha-p 
no Dieve,-manb Dieve.
lo nelaime.... < .

— Kas stojosi, > Omlto t *ar,

SAULE
^l*****> tetefrtel >MH>tete*mMte>«a*>iM».WWil»wii«^iw*tei M. t m

ginto Jokūbėlio ir sudegusios 
i... ir ntlnn- 

marezia.

I

kluoneli stytis tarj) saves kalbėdami: j
n .U* yTui' tikta Dievo bausme iTamosziu vargavęs 
uŽ’iszgujima tėvu ir vaįysta.

Liepsnos rodos nematoma 
ranku 'gaivlntofii» rijo.- sienas 
grinczeles ir kitų>triobeliu - 
ir netrukus tik degėsiu krūve
les stovėjo.

Isz kaiminu triobu nei vie- gojo broliene 
na'nesudegė.

Tamosziai rodos nejauto tos ' 
Dievo bausmes. Tamoszius su- ; 
tukintas, suvis girtas, žiurėjo i

kyt savo nulindusia 
apie padarytas

B

Vaikai 
kada ke

szius ingaivino ugni. 
tada ugni paregėjo, 
lieso vietose pasirodė liepsna.

t0si,gesint ugni. Vincukas no
rėjo bėgt, nes jau nespėjo.^— 
visa kluoneli liepsna apsupo; o 
v^ikail. jame...
rojo tik tiek atminties, jog pnt- 
dbjo szaukt pagiulbos kiek tik; 
gerkle isznesze. Subėgo žmones 
pas ugni^a jis du szauke silpnu 
balsu ''pagalbos. Tamosziene 
motiniszka szirdžia prijausda
ma vaiku v nelaime, bėga, in 
tvarteli jeszkot vaiku — Jo
kūbėlio ir Vincuku — o eze ju

tuk brangus! Antanas gyvas, nėra! Szauke su gaileseziu: j,
I

gelbėkit, kas in Dieva pasakyta, jog Vincuko kūneli

Jokubukas hv

dide-

tikrai didele nelaime? kalbėk, 
Onuk! ar gal Antanėlis pražu
vo? Kalbėk greieziaus....

— Tuojaus (lažinosi te, lo,

nes baiset apdegintas! vos "dib- 
sze kūne klabina! O mano Die
ve, mano Dieve!

— O Dieve! paimkio velei 
mane sena! o asz nelaimingak!

Ir puolė senis 
kaip be valdžios.

Senoji rodos nieko nesupras
dama poterevo ir raudojo.

Netrukus keli vyrai atneszo 
be žado Antaija ir paguldė ant 
lovos.

Senis

ant žemes

neturėjo tiek pajiegu 
nuo žemes atsikelt. O koks da
bar ten buvo verksmas, o la- 
biause verke Onuka. Tuojaus 
likos parkviestas ir kunigas, o 
norėdamas senius suramint ta
re:

Nesirūpinkite apie savo 
suuu! nieko pikto jam neatsiti
ko! Gyvas ir bus gyvu... Kaip 
gerai prižiūrėsite, neilgai gu
lės... Gurbe jum, jog turite do
ru s u nu, kuris vertas didžiau
sios nuo Dievo laimes.

Ir sėdo kunigas prie lovos, 
sopuliuose suspausto Antano 
ir pradėjo su pagelba žmonių 
apžiūrinei žaidulius.

Dabar turime dažinot, kas 
per priežastis buvo užsidegimo 
Tamosziaus triobu.

Čigonui, bijodami žandam,, 
per ilga laiku m kuimu Tumo- 
sziuos paimtie paslėptu arkliu 
neatvyko. Arkliui stovėjo, o 
Tamoszius pusgirtis su baime 
apžvelginejo. Kada tik arklius 
su baime paszerdavo, bėgdavo 
in karczcina ir aut drąsos po
ra puskvatiorkiu Užgerdavo. 
Girdydavo arklius nakti, idant 
kas nepamatytu...

Toji tėvo slaptybe, pabudina 
akivuma. sunelije - Jokubelije, 
kuris pastanavijo dažinot, kas 
tai galėtu bųt. Inslinkdavo lai
kais in kluonu paskui tęva, nes 
kožna karta tėvas iszvarydavo. 
Ant galo pastanavijo nakties 
laike dažinot, ka ten tėvas turi.

Viena naktį (kada sudegu 
triobos) paėmė jaunesni ?u 
savim broluku, 
su juom tvarte gulėjo, inŲndo 
pęr stogu iu kluonu ir pradėjo 
jeszkot. i Naktis buvo tykiu, 
arkliai kluone paslėpti, slaptos 
dureles kuleis užkrautos, tai 
arkliu baladojimo nebuvo ga
lerna girdėt.

— Czia kas nors turi but! 
— tare Jokūbėlis. —r Palauk, 
Vincuk, mes eze ka nors užtik- 
siipę, .tiktai asz briežuka už- 
žiebeiiL

Ir iszsieme isz kiszeniaus 
dėžutė briežuku (zapalku,) ka 
su savim visada nesziojo; teip
gi iszsieme isz kito kiszeniaus 
pakeli paperosu, 
kaus už pavogta nuo motinos 
g

neilgai

kuris drauge

nuo Mausz-

aidi pirktu, ir briežuka nž- 
briežes, užruko paperosa

mete ant 
grendimo, nežiūrėdamas, jog 
buvo priterszta sziaudu. Nuo 
briežuko pradėjo sziaudai gru- 
zdet. Jokubukas ugnies nema
to, tiktai dūmo paperosa ir nuo 
to T>aperoso szviesos žiurėjo, 
ar ko neužtikisw

— Al gildi, Jokubuk, duo- 
kie il man papelosu! — praszc 
7 metu broleli?.

Jokubukas iszsieme isz bur
nos pusiau surukitą paperosa 
ir padavė Vincukui, o pats už
ruko ciela užbriežes briežuka 
ir laikydamas rankoj žiurėjo 
in sziaudus prisikiszoa, Briežu- 
kas pasibaigė .ir volą mete in 
užpakali, laže:

briežuka deganti
O

< lezeme ir troezia ir

Vaikai mano kluonelije
dega... 
intikit

Niekas vienok in ;Ugne neno
rėjo ejtie. Arde tiktai sienas, 
idant ugnis i
Tame sztai atbėga Antanas, in- 
puola in kluoną ir, ant vaito
jimo po dilinus irmgni mėtosi.. 
Troazkina jin dūmai, akys jau 
nieko nemato, liepsnos apsiau
bė... Jis, kaip koke dvase, jesz- 
ko apeziuopa vaiku: Užtiko aut 
dvieju gulinęziu kurni — viena 
didesni, kita mažesni. Pagrie
bė didesni ?|ir nežudindamas 
atminties isznefeze per liepsna. 
Buvo tai Jokuljukas, 
vas, norint be 
buvo apdegęs.

Antanas atdavęs Joknbuka

ant degėsiu ir. suspirgėjusio 
kūdikio. Tnmosziene kaip be Antanui ir 
proto užsidėjus ant galvos ran
kas roko. :

Paveikslas buvo baisus... o 
vionbk žmonys buvo be jau- 
slost! Nei vienas ju neramino, 
nei žodžio nepriikidbcjo..,

Teip tai skriauda tėvams
padaryta ir žmonesiu atliepe...

Kaip jau

Užnilrszias i.
skriaudas, rūstybes jokios ant 
brolio szirdije neturėjo. Pare
gėjus savo teviszkes 'degėsius 
apalpo! Vos atsikvdtejo, pare- 

• ir apdegusi bro, 
liūną, ir pradėjo gailos aszaras 
liet. Kas diena taisydamasis 
atlankinejo ir suramindamas 
savo marezia rodąs davinėjo.

' Tamoszicno dabar gėdinosi 
in akis pažvelgt,

kad but galėjus ir kalbėjo:
F— ***4 

kaip

i

t 
<

BALTRUVIENE. 
r -r ■

Isz Wilkesbariu in Hazelto- 
na karu atvažiavau, 

Ten kėlės girtuokles užtikau 
Jau ka ten gere, tai gere, 

Visa uždarbi
Ne žiuri ne namu ne vaiku 

Pilnos lovos blukiu, 
Grinczios no szluotos, 

mak lakotos.

J

Pasidaryk sau už pąreiga 
valyt dantis kasdiena

Mokinki t savo kūdikius kolei jie jauni užlaikyt 
j u dantis szvąriai.
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukrainto- 
mo valgio ir manksztinimosi.
Pagėde dantys užkrcczia sveikus ir pagimdo

>

vyro pragėrė, 
t

rodos in žemia butu inlindus,

Niekas man nepasilieka, 
tiktai užsikabint krep- 

szius ir ejt per svietą... }
— No, broliene,

atsake Antu- 
melsk Dievo, 

augszcziaus buvo idant kagreieziause Jokūbėlis 
pasveiktu. Asz gaspadoriausiu 
ant jusu dirvos... griuezele pa
statysime nauja 
dejingas Dievas, jo

laimes . žvaigždele del

li kapus sudėjo, o apie Jokū
bėli pavietavas daktaras nu
arė, kad prie geros priežiūros 

, Motina 
užsiėmė li-

neiszsiplatintu. dh, gali pasveiktie.
Įdek atsikvotejus 
goniu.

Grinczeleja pas SOnus Paka
lus kitaip persistate. Apde
gintas ir. pažeistas Antanas 
gulėjo ilgai be žado, ant galo 
atidarė akis, 
vaitot ir suvis
Daug ant pradžių pagelbėjo 
kunigas. Kožnas troszko pa
lengvint ligoniui, o ir ne vienas 
butu davės savo locno kraujo 
del doraus Antano. Tame An- 

atkreipe 
in ieva akis ir vos girdėtu bui

volu mėtosi in ugni — pa taikė su pratarė:
Nesirūpink, 

nes jau (greitai pasveiksiu...
Senis net dabar 

ir pradėjo gailiai verkt, per k a 
palengvino savo szirdžiai.

Onute tuomlaik stovėjo prie 
duriu aut sargos ir kas tik 
°j° - ’ ’ , ' *
idant nieko Beprimintu apie 
Tamosziu, ba tuom suvis par
baigtu tėvus.. Bet tas ne ant 
ilgo buvo — Tamosziu 
locno praszimo 
kini pas tęva,

pradejo lengvai 
atgavo pometi.

kol asz gyvas - 
n as; — tiktai

nors 
mus užžibes!

Taukei

ncejsi pa-

Ir duos gera- 
g da kada

Antanas brolienei 
apie tai kalbėjo; o j lai niekas 

nebuvo, kaip tikant misliu 
krepszei.

Ant gi 
sveiko.

ilo Antanas suvis pa- 
Aut veido vienok bu

vo susirupines, rodos kas tokis 
Reikėjo vela ejtiė

dar gy- 
žado, ne visas

tanas misiszipsojas

eze degėsiai

J

ant kito kūno, nes jau suangli- 
jusio... Isznesze ir ta, 
ir pats vos pometi turėdamas. 
Ir kada isz liepsnos bego, ta
me griuvo stogas ir vienas 
sparas, parmusr<damas Antana 
ir prislėgė. Visi suszuko su 
baime ir moteres suklykė!

atbėgės kunigas pa-Tame 
szauke:

— Vaikai! gelbėkit Anta
ną kas gyvas.

Rodos ant kamando vado, 
visi szoko gelbet ir vienoj vU- 
landoj pakele Antana nuo že
mes. Buvo be žado. Nunesze 
tolinus, 
jaus nesze pas tėvuk

Tame netrukus

atgaivino jin ir tuo-

teveli asz

jin grauže. (
in fabriko, idant vela ant mai
sto del saves, seneliu o ir bro
lienes uždirbt, o
ant sodibaites kaip stovi, teip
stovi... laukelis neartas, o jau 

artinosi... Onute 
diena ir naktį apie Pakulas tu
pinėjo, nes Antanui nudavė 
jog jo mylemoji juom niekina,

laikas sėjos

y

t t ij O v tj v /

atsikvotejo |)a |sz jos ranku per ilgai ži|i-

atlankit Antanu, mplde szCut...
• ' M » te ♦ i ♦ . • I • rA

ant jo
atvedė zems- 

idant atsisvei-

su a k va ta ėjo.re jo. In darbu
ba jam pipejo ir apie broliene, 
nes tas labiause jo puikioj gal
voj sėdėjo, įdaui brolįęnia su- 

to rupesežio nei 
valgis jam 
negalėjo.

Toliųas Į)BS.
• : rMt,. - dhrt „ įtJM 

ATtiGo* Maistas.
Atpigo maistas o ir mus medus,

neito rUpesežio 
nelindo ir miegot

A
*

■***

. . - . « lx* 11 Aipigo HUllnUtH U Ir UlUS lUtJUUn,
klllt, bu tuojUUS ketino guboilt turim tikra kurs labai gardus,

paregėjo 
žmones baisu ir navatna. abro- 
zil Kada sziaudai apie slapta 
kavonia, kur arkliai stovėjo, 
apdege, arklini pajutę karszti 
pradėjo trankitis; o kada viena 
siena iszgriuvo, pora arkliu 
isz liepsnų jau gerai apspirge- 
jusiu, pankui juosius ir kita 
pora. Dabartės žmones supra
to, jog Tamoszius turėjo su 
čigonais susineezima. Pagavo 
apsvilusius arklius. . Tame įr 
zeinskiai atsisuko, arklius pa
davė po sarga ir pradėjo degė
siuose jeszkot*, dauginus pa
vogtu arkliu. Rado dar du su
degusius,. *

, .r*"" * /i"i ■

i Jau Antanas gulėjo ant lo
vos per kunigą ir Onute ap-1 
žiūrėtas, 
jau per zemskius surakintas. 
Pakula kambarėlije da apie 
tai nieko nežinojo. ..i

Tuom jlaik ; Tamiene, kaip 
apdovokus avis, apie vaikus 
tupinėjo, o mątydama suanglį- 
jusius vaikelius, vos isz proto 
neiszejo... O kad butu da ta 
atminus, jog tai. piktas augi
nimas priežasoze tos nelaimes, 
tai du kart tiek sopulio ant 
szirdies but turėjus! O tie 
dantyse snargliuotu vaiku pa- 
perosai, argi tai ne tėvu kaRe?

Jokūbėli pradėjo dori žmo
nes gaivint ir apriszinet... del 
jo da buvo viltis... gal gyven
damas pasitaisis ir už savo 
tėvu nusidėjimus atpukutavo

o Tamoszius buvo

Suauglijusi gi Vincuką sudėjo 
in grabeli ir atidavė žemei...f <

Nesį da negplas sunkiu Ta
niu .kentejiinu, ba seno Paku
los /žodisV Neturimo musu 
grinezeloja prieglaudos, nes- ir 
jus nesidžiaugsite1 ’ iszsipilde. 
Vejas nuo deganezid kluonelio 
pradėjo noazt plevius, rodos 
įmatomą, ranka ir, toji tuo- 
jaus ąudogo» o ir nieko negalė
jo iazgelbety ba žmonyfei užsp 
pAltt'ii* a • m . j

spjovė ir pradėjo namon skir

Ir pn ežios

Szii’delęs, ar tai gerai 
Jaigu grtuokliai tėvai ?

Abudu gere per dienas, ’ 
Kad butu blaivas nors viėnas.

Norints valkus prižiuretu, 
Ant doraus kelio vestu, 

Sztai dvi mergaites susitarė 
Veliku diena pa^irenge, 

Vos 14 metu turėjo, 
Ir iii miestą iszpleszkejo. 
Gana jau tokias motinas, 

Kad tokiom paroj tu galas, 
Per jiaises tas atsitiko, 

keleis, nuėjo, 
paliko. * 

Tai matote, kaip tai negerai 
Jaigu latrai tėvai;

O kiek tai

Savo nuėjo

J

>

mama 
paliko.

raudasi tarp 
Lietuviu, 

Paleistuviu ir gyvuliu?

V ienas boselis burdiugieri 
iszvare,

Per tai dydeli larma padare, , 
Mat bobele jojo labai gailėjosi, 

Už-tat aszaros liejasi.
Boselis turėjo rimbą panau

doti, 
Bobelei gerai in kaili duoti. 
Tegul dabar bobele paguli, 

BeL rimbas,gera gyduolėj

skaudejima.
Szveicziant dantis du kartu kožna diena su 
° Colgate’s” pataisys dantų sveikata.
Seni žmones taipgi turėtu taip daryt kas diena,
kad palaikius gera sveikata.

‘4GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”
Vardas “Colgate's" ant toiletiniit daiktu gvarantuoja
Teisumą. Grynuma ir Geruma Ruszies. 1 n steigta 1306. u

SZTAI KUR 
SEKRETAS

in kalėjimu. Onute nenorėjo in- 
leist ir melde Tamosziaus, 
idant keliautu be atsisveikini
mo, nes Tamoszius neklauso ir 
iii vidų invožliojo su barszkan- 
cziais paneziais. Da senis ne
paliovė 
prisiartino
aszaroms puolės tėvu in kojas 
paszauke:

verkt Antano, szitai
Tamoszius ir su

— Atleisk man teveli nusi
dėjimus ir atsisveikinkite!

Regėjimus apkaustito sū
naus suvis apsilpnino seneli ir 
pradėjo szaukt:

— Tai tu, Tamoszeli! 
tai gali but? mano 
kaustitas?.,.. Ne!... tai ne mano- 
sunaųs neturiu ir nenoriu tu
rėt! Asz ne vagis ir niekuom 
nepraši žengiau!1 Tu ne Tamo
szius, tu be mano kūdikis! Ma
no sunum yra tiktai Antanas!..

Įr mėtėsi senis ant lovos 
serganezio Antano ir teip gai
liai verke, jog net visi, susi
graudino. Teipgi ir Pakuiiene 
be valdžios ant žemes gulėjo o 
kuria ir in lova paguldė. Tarnu 
iszvede o ir žmonoj iszsiskirs- 
tc, tada kunigas, gydintojas o 
ir Onute pradėjo gaivint sene
lius, ir. norint ątgaįvino, bet 
senis Pakula su Antanu ilgai 
negalėjo lovų apjeist...
Pakulienes protas buvo kaip 
senos visztos iv nežinojo kas 
grinczeleja. dedasi. Netriuse 
apie puodelius ir nieko nedir
bo o butu ir,isz bado numiria, 
kad Onute nebutu pastclevus.

Dažinojus apie tai fabrikan
tas, pas kuri. Antanas dirbo, 
nieko nesigailėjo ir visko pri
davė, ko tik reikėjo. Tėvas 
Onutės o ir j i ji pati stojosi 
aniolais del tu vargdieniu!...

Del doru, kurio myli savo 
artimu, ir Dievas jaavo palaimi
nimu prisiunoziu.

O , ' « C į. II Į 5

Antanas po tiek sunkiu pra- 
ojgu, su malone Dievo, su pa- 
gelbu gydintojaus ir goru žmo
nių, greieziaus pasveiko už sa- 

vilkt, nusidavė pažiūrėt apde-

NČra fabrieznas bet visai tyras 
Jums ta pasakys kiekvienas vyras.

Mes k op i n e jum ’bites ylsados 
gedaus no vaszko'netjrukst niekados 
Teipgi ruginius lAiltus parduodam 
įtūpei sumaltus szviežlus ataduodutn 

Farmas nupirkti pas mus goriausia
; Czia mus Lietuviai gyven tlrszcziausia, 

Jie tur Draugyja tanke! sueinu 
O Ir laikrasztis isz mus iszelna.

Taigi laikrasztis Iszelna Isz 
kolonijos, kuris apraszo upių ukes ir 
ūkininkavimą, isz kurio daug ka gali
ma pasimokyti, jo preke $1 metams, o 
! n Lietuva $1.25, jo niekur nesulaiko 
ant rugežlu. Pasiųskite savo giminėms 
o gausite didia padėka.

M. WALENCZIUS,

m u b

... ar 
suims ap

Nes ii*

.'I

r *

njstmo ant -vągiOH Tarno, nu-yo.scna.toya. Vos galėjo pasi

HART, MICH.
.............. ‘ ■' I". ■ ■■■»*»—

jiPamėginkite naujo,, i r 
ftjxffles

Sn užregistruotu vaiKbnžeukUuSur. 
Patentu Biuro. ’

Nnnjiinic mėljnnnie pakelyje.
Visos .tvirtos, gemalas užmušan

čios ypatybės šiame vaiste idėtoa. r„ - ?- ---.. , , - ■
kvėjialo. ’ . s 1 > <

Ruflles yra labai paveikiantis 
ploįskąnų pufialipt ojas —- begaliniai

Visos tvirtos, gemalas u^xpufian-
v.v.F w

bu pneiuftifia prlimuiai Švelnaus 
kvepalo. s 1 > '<

Ruflles yra labai paveikiantis 
ploįskąnų pašaliptojas —r begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris/

W/es
I

Pkev i ;t •

I 
1

I

1 Al) !/U llllPAMl 
:ur.n 11 a, >*, ų 

BUOOKIVS 
M \\ YOPh

r-r

{>atiks kad 
r gačhiau-

I «iaiyp»tai.
Ii
I Aptlekoee
I parsiduoda
I po65c.a»ba 

atsiųskite 
75iJ„.tį4 
įsiusime 
Ssr paštu 

esiog ii
I labarą- 

torijos.
■1 'i'

Betinal

kitokio 
pakelio.' 
2|urekite,

[ kad butų 
INKARO

r vate- 
| baženklis.

Otsiųąime >

DAKTARAS NAMUOSE, 
t• / — 1 ‘ ", c?

* ' k 1 * • M ' i‘ | f

Ka tik Įstojo iflz spaudos nauja 

jo apraszoma visokios-vaistlszkas žd- 
lęs. szaknls, žiedai, ląpal Jr t. nuo 
kpklu Ilgu yra vaistai |r kaip varto
jami, Su lotlplsžkais užvardijlmajs, 
teip kad kožpas gali juos gauti bllo 
aptlokoje.
geru pamokinimu, slaptybių, ir recėp- 

Tokln. knygute yra reikalinga 
i

. 1 
ester. N. Y.

knyga “Dataras Namuose”, Knyguto- 

lęs. BzaknlH, žiedai, lapai Jr t. n(io

Su lotlplsžkuls užvardijlmajs,

Apricz to yru daugybe

tu. Toiqa. knygute y r 
kiekvienam. Preke $1.00

, 4A.M. Jakuliu 
451Hudson Rochi

B a, rimbas krauju upmalszina, 
Ir boba nuo pikto gina. 4 * W

Isz -kaimenes nuskurusios;
Tai be bus gero niekados, 

Iii viena miestalhukeliavau
Penketą sėsukiu užiikau, 
Gerai visos kaip vantos, 

Nesiranda ne vienos sztantos.
O tu visogalis ponia, 

Kokia juju vyrai turi koronia
Negali jokiu budu jiaises 

suvaldyti, 
Turi nebagai varga kentėti. 

Kad norintį žmonis susitartu
O tokiiis niekszas pakartu,
Tai po užkaborius nesival- 

( kiotu,
Ir žmonių nepiktintu.

M

net du vai-

Su abiem

J

Viena mergica 
kinus prigavo, 

isz sūdo laisnus
gavo,

O bet ne su vienu neapsivy- 
1 f ravo,
Ir tolinus paslėpta nureizavo. 
Bobos teip pat daug prisideda

Ba mergina prikalbina, 
Ydaut teip padalytu, 
In kitur iszinmytu, 

Ba. mat,- bobai gaila vyru 
' Kaipo burdingieriu geru,
Ba kaip katras apsipaeziuos,

Tai jau nuo burdo iszejs 
Naudos no ture§, 

Munszaine ne girdis! 
# e ♦

Isz juoku dalaikyt ne galiu, 
Kaip tiktai pamislinu, 

Kaip viena boba nirbir gere, 
. Tuojaus pokeri tvėrė,

Ugnije padegina, 
Ir iii alų indeda..

Badai tuja buna gardesnis 
Ir prie szirdies lipnesnis, 
Tai vis nieko, kad tik tai tu 

\ ’ darytu,
O su kai'sztu pokęyĮu vyrus 

».* bebadytu, te ' tava

7

1 '

r. neoauyni, 
Tokie szposai no tikia, 

Nuo visu szpos\i atlikia, 
Jaigu josios diedas gerti pa- 

' < vėlina,
Tai su tokiu vyru gana, 

Jaigu norite gera boba turetie, 
Turite jaja nuo alaus atpra- 

■ ; gintie,
Ba jaigu girtuokle boba;Ma jaigti girtuokle boba; 

Tai ne bus ge^o niekadg.

SVEIKATOS
Mes paskelbiame visuomenei kad < 

esame LI2TV
VJSZKA VAISTINYCZIA visoj Ame

rikoj. --------- - r-
Europos metodą nuo visokiu ligų.

. Mes turime ta sekhcta kuriuom 
t PERGALIME visokias llgaa.

1

7 VAISTUS.
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIEKOSE visoj 
Amerikoj galima gauti szias musu 

į liekarstas:
| _^Salntara Riteri del viduriniu ilgu.

I legul at ori ns del moterių.

PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU-

jikoj, kuri iszdirba valstua, pagal <

Ta se-
J kreta sužinosite kaip vartosite MUSU 

nes musu PASZLOVINTI.

> Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas Iszalszkina reikalingumą*
Siilutnro Linlinentas del visokiu kaulu skaudėjimo ir kitokiu skausmu.
TrajitnkiL Kasgi dar jos nežino? Tos garsingos namu gyduoles.
Reikalaukite musu suraszo vaistu Ir žolių — siunczlamc už dyka.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted St. Tel. Cana! 6417. Chicago

i h i m h a mm izp m xam ,y* ji* ** jp
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Baltic states banv
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 M*

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
,Rytinėse Valstijose.
Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė

lius galima prisiųsti per paštą.
Siunčiame Pinigus j Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga

rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
gelbstimo pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety. 
SUHAT0M1S — nuo 9 Vai. ryte iki 7 vai. vakare. 
PANEDĖLIAIS — nuo 3 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

ANK
t T

SUBATOM IS — nuo 9 Vai. ryte iki 7 vai. vakare.

ALTIC STATES
294 — 8th Avenue • New York, N. Y.

* KAMPAS ŽS-TOt GATVES
t

•F

5uhW

T

MOTINŲ. MODERNIŠKOJI LOPŠINE
b-Ar

*Cit neverki mano 
mažulėli neraudok, 
aš tau duosiu 

PANBINO 
čiūčia-liūlia.”

w r * - H* 1

, Greičiau bčgki į aptieką ir

•i

‘ nupirki 60c. ponkų K t

BAMBINO
Arbatinis Šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die-

girną ir į kelias Valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins
K. V • A • • T * 1 Jte 1* * A m te Ii • «■ ■ A Ik

Metines! Jeigu j’^sų aptiokorius neturi jė, tai prisiųskite

F. AD. RICHTER & CO.

U$kietčjimą» “Kndlkiai mfigsta Jį! Jio prašo dauginus F’ 

60ę, pašto markomis tiesiog į (. į • r .<i^« jte imk. a*_k tem

3rd A venų* & 35tK Street, Borough o( Brooklyn, N«w York Cfty.'

*
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kaulu ge- 
kur gyduole ar daktarai

Žinios Vietines SHENANDOAH, PA,
----     —      . .■ r- - -'**■>*-III - tiiiXf T |Ą||« I  * . ^wwJ.inynmnt.i^.iiiai.i.1 m ■*

Skilvio Nedatekllal, Nervin
gumas, Prastas Kraujas 

ir Cirkuliacija
yra priežatjs devynčs iš dešimties musų ligų, kentėjimo ir 
vargą,
puikias gyduoles Ntiga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną
• At f ’ • _ A. t 1 ’ A _ »

Columbia Fonografai dar už 
prekes ka buvo priesz-kare.

Del daugelio
Morkūnas mire

pažinsta-— 3 diena Atvelikis.
— Petnyczioj pirma 

Balandžio—Aprilaus.
— Ryto Anglekasiu szveido 

“Asztuoniu Valandų Darbo” 
isz tos priežasties visos k’isik- 
los nedirbs.

— 4 pripuola Apsireiszki- 
mas Szv.P. Marijos, nes perkel
ta isz dydeses petnyczios.

— Viktorukas, dvieju metu 
senumo sūnelis Jono Sinkaus, 
22(i W. Railroad uliezios, isz- 
puole per įauga ir ganą susižei-

dicna
mas Antanas
Nedėlios diena. Velionis turėjo ', 
apie 50 metu ir pergyveno Į 
Szenadori 33 metus.Szenadori 
paezia, sunu

33

56 South Main St.
Mahanoy City, Pa.
Buvusia viela U r.

Hermany.

Atidaryta Panedell, 
l'tarnlnke Ir 
SeredoJ.

Valandos: 11 ryte 
iki 7 vakare.

Bodą Ir egzaminu- 
vojinins dykai.

SekanczloH lygos isz gydo ml trumpam 
laike ir suteikiame tuojaus palengvi
nimą. 
RUMATIZMAS Sausgclc. 
Urnų ir t.t.
sako kad neiszgydoma. 

Iszbcrimal, papuczkal. 
ir panaszos Ilgos. 

Daktaro Salin kurio apgarsinimas
ežia pataipitas, parandavojo seno dak-Įde gulvelia. Daktaras apžiurėjo 

, taro Hermany otisa, f*
Mahanoy City. Pa. apie naujus metus, j 
Llguoti žmonis tegul atsilanko pas Jin, 
nes turi didele pasekme ir nieko nei. 
ima už rodą ir pasikalbėjimo.

Shamokin ofisas 7 E. Independent Į" 
St. adaras Ketvergals, ] 
ir Subatomls.

ODOS LIGAS

kurio apgarsinimas

56_.sl..*',a]n.s!’ I Hgoni.
— Panedelije prasidėjo ter

mas Pottsvilles sude, Kurc.ie- 
priesznis Slankėvieziene.

ir nieko no L,

Paliko 
ir dvi dukteres; 

viena broli Zion Grove. lusiido- 
tuves atsibus petnyczios ryta 
su pamaldoms lietuviszkoje 
bažnycziojo. 

• »

I

— Tik lietuviszkoje aptie
kė je 
gyduolių ant 
nesmagumu.

Kazuno gausite visokiu 
visokiu ligų ir

p. M. Juodeszka 
jauezesi daug 

iszvažiavo

Badai
smagiau nuo 

kada iszvažiavo gidytis in 
Mount Klemensą, Mich.

Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant

kraujo, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.
Silpni Nervai

reiškia ailpiią, paniurusią, 
pavargusią nenormalę sIk* 
temą. Kiekvienas organai 
ir veikimas kimo priguli 
nuo nervų stiprumo gyve* 
iiymc lr veikime. Nervų 
RtiprumaN yra pamatini 
finrcnžlna kuri kontro
liuoja musų sveikatą,

i link* 
laime.

J MUI* 
Milpnala 

> ner* 
nelink*

Imo 
atsakomybčs.
Nuga-Tonc yra puikiausia gyduole pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. JL. 
turi salyje daug Phosphoro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus Ir linksmą apsiejimą.

Skilvio Nedatekliai
nevirškinimą s, 
dyspepsia, žaksCJ- 
Imas, gnsnl vidu
riuose Ir /amu
ose, raugėjimas, 
r u estu mas, nc- 
prilmnus kvapas,

inijnii

urnųs Ir nfra tinkantis

muių veikimą* mulu 
smumą ir minui L 
Vyrni Ir moteris su 
rūšinis nervais, sii 
iiervnls yra ligūsti, 
vingi, baugAtus, nclit 

i sutikti gyveni

Jis

Skjstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta CirkUlacija,

Ntign-Toiie turi daug • 
KcleŽlcfi kuriu yra geria* 
tįsia gyduolč /|nom(i 
del padarymo tirštą 
raudono kraujo. Mera 
nieko kito gervini lodei 
Išblyškusių, silpnų, 
auneinlškų žmonių su 
skystu, v a n d e n In i u 
krauju. Jis taipogi 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkulia- 
cilą Ir priduoda šiltą, 
gaivinanti kraują J 
kiekvieną organą Ir raumenį visame kūne- 
Nuga-Tonc veikla ant kepenų Ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užkietcjlrną.

Musų Absoliutiškas 
G vara n tavi m as

Nuga-Tonc kainuoja $1.00 ui bonką kurios 
uZtčnkn visam mėnesiui, arba 6 (Šešios) 
bonkos už $5.00, Vartokit Nuga*Tone per 
20 dienų, Jeigu nebūsit uJgančdintl pasek* 
ničmls sngražinkit likusią ten kur pirkote; 
jusųj pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imniTiČ visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums šiandien ir atgaukit savo 
svcikatT), sp&ką ir gyvumą, I ~ ~
parsiduoda kiekvienoje geroje aptickojc ant 
tų pačių išlygų ir gvarancljos.

Jis taipogi
kuri sutvarko cirkulia*
VIJI| ĮHIUUVUII

gaivinanti kraują J

nes
Petny'ezioinis I už paveržimo jai vyro ir už lai 

savo prioszininkc ant 
tukstaneziu doleriu.

Valandos 9:30 ryte Iki įskundė
8 vakare. Petnyczloinia tik Iki 3 popiet. > • ,
. . v 1 II t. ., < I ( >4 1 I I 1 l >ASTHMA arba dusulis, sunkumas 
ant krutinės, sunkus atsidūsėjimas ir 
panaszas ligas.
BRONCHITIS sunkus kosulio, skau
smas krutinėjo, trolis ant vogos. 
KRAUJO IAGOS -Scrofula, 
kas uttrucinimas kraujo.

Charles Pa
nama del 

Union Banko, kuriu locninin-

— Aptiekoris 
vitt, pardavė

stiprina nuolatinius nervus, gerą sveikata,

savo

' Kurciene via slnvoke <> Slankė- kais yra Mockiiitis ir Ungurai-

kronisz-

i. tis. Už narna užmokėjo $24,500.pasi-viezene lietuve.
baigė utarninko ryta ant ne 
naudos skundikes no kaltinin
kes, nes sudžia Bergeris atmetė

rnTeismas 
ryta •/

PAJESZKOJIMAS.
KATARAS—pasekme tosios ligos yra t(?isma del s(ok()s davadlL Ad-
gerai žinoma.
jame.
NEDAGIRDEJIMAS—dalinis 
slszkas. teipgi ligas ausies.

ir panaszas ligas

todėl ežia neatkarto-

ar vl-

TROT IS APETITO 
vlduru.
GOITRE—pasldldlnimas kaklo giles.
SZIRDIES LIGAS—Skausmas pečiuo
se, isztinlmas kojų, tankus szlapumas. 
KEPENŲ LIGAS—Skausmas szuonose, 
neezista oda. Ir abelnas nesmagumas.

Visokios vyru privaVYRU LIGAS 
tines ligas.

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

♦
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Siuncziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kurna.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu j^aszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kainas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

■Union • 
lnationau
1 k IĮ

LV
i

5

J
J 
f

BANK ; 
mahauoy- 
įCITYįJ .

Capita! Stock |135,00Mf 
Karpiu A Profits IWWJI

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam p^le Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
auose, nepaisant* ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

Mes noilm kud Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig B vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 1? vai.

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

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes

❖ ❖ ❖
Geriausio padirbimo visam 

Schuylkill Paviete
HARRY GEORGES

24 W. Centre Street.

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagalbininke 
motere. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa.

BeU Telefonas No. 149.

apeliavo jovokatas skundikes 
ant naujo teisino, prižadėdama
pristatyt daugiau davadu. Žio
pliu sude rudose nemažai, nes 

g ‘‘karsztu 
Slankė vi 
nieko

tikėjosi iszgirst dau 
iszpažinimu,” 
eziene nepripažino
Kureienei nedave liudyt prie- 
szais savo vyra, nes Penm-vl a 
n i jos tiesos 
moteriai prieszais savo 

“skandaliszkas”
i burbulu, 

kurks truko, bet balso jokio ne-

bet
o

mekanikoPajeszkau tokio 
kuris apsiimtu mane iszmok i li
ti taisyti automobiliu maszi- 
nas. Atsiszaukite per gromata 
arba asabiszkai ant adreso 

J. Czerniewski
386 Clarmont Avė., 

Jersey City, N. J.(A. 5)
t______

Na ir
I užsibaigė su dydeliu

uždraudže liudvt
v v ra. 

teismas

Pajeszko Duonkepio.

skandaliszkas

! iszdnvc.
; — Y. M. L. Ind.
! laikys svarbu extra, susirinki

mą, Nedelioj 7:30 vai. vakare. 
Visi sanariai privalo pribūti, 
per paliepinia Komiteto.

— Utarninko
re Park Place Jonas Kvietins- 
kas nuo dusulio. Pergyveno 
(langeli metu Park Place. Pali

nko paezia ir suaugusius vai
kus. Laidotuves

: toje.

M. K liukas

vakara
lt. 

mi-

atsibus suba-

Iguotas Pauža, likos 
ant kalno arti New

su-
rastas
Bostono per ejnanczius žmonis 
iii darbu. Velionis turėjo apie 
44 metus amžiaus, ir buvo ne- 
vedias ir nepaliko czion jokiu 
gym in i u.

— Del daugelio pažinsta- 
mas buvusia saliuninkas Al
bertas Walewskis, 58 metu se- 

Frackvillo sere-
Paliko du sunds isz 

vienas

lininio liu re 
(los ryta, 
kuriu vienas yra. klieriku ir 
penkes (lukterės isz kuriu dvi 
yra miniszkos Filadelfijoi. Lai
dotuves atsibus Mahanojui su- 
batoje.

Visoms trims laidotuvėms 
užsiyms 
chai.

graboriai Traskau-

m— Seredos ryta sugrižo 
Najorka Petras Karaszauckas 
baigti mokslą Virgil konserva
torijoj. Petras yra eabus jauni
kaitis ir muzikos miletojas. Jo 
draugai linki 
pasisekimu.

jam geriausiu

ANT PARDAVIMO.

Buczerne ir groseriu sztoras. 
Teipgi didelis namas su visom 
vigadom, szilunia, 
elektrikai ir t. t. geroj ir gra
žioj vietoj, lietuviais apgyven
ta, po No. 511 W. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa. Viskas per
siduos neperbrangiai nes loc- 
nininkas važiuoja in Lietuva.

W. Valinczius
511 W. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO/
Aptieka Mahanoy City, Pa., 

geroj yietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis « • 1 • *1 • *1*

maudykle,

(A..1)

skaitlius Lietuviu, lenku ir ki-_ 
tokiu ateiviu o nesiranda Lie
tuviszkos aptiekos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk- - ~ — . « • « • • Z*M 1 •ti ir daryti giara bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriame ran-
dasi szi aptieka. Apie daugiaus
atsiszaukite in 
sa.

u Saules” ofi- 
f.l

Pajeszkau duonkepio. Pasto
vus darbas gera mokestis. At
siszaukite ant adreso.

Alex Nellis, 
Penn Station, Pa.Box 13

Dovana Dainų Knygele.

Kas prisius sxvo ir nors 5 
Lietuviu adresui gyvenaneziu 
Amerike ir Kanadoje,

5JXVO
1 LT O

ir Kanadoje, tam 
duosiu labai puikia dainų kny
gele dykai. Pasidarbuok o tuo- 
jaus gausi nes nedaug ju jau 
turime.

J. Kurk u lis
General Delivery 

Huntingdon, Pa.

TEMYKITE

Del parapijonu Parapijos Sz. 
Juozapo Lietuviszkos Rymo- 
Kataliku Bažnyczios Mahanoy 
City, Pa.

Temykite kad bus laikytas 
sjMJcialiszkas susirinkimas pa
rapijom! Parapijos Sz. Juoza
po Lietuviszkos
Sercdos vakara 8 valanda, 6 
diena Balandžio (April) 1921

Bažn vežios

■> 
Parapijos Mokslaineje, Maha
noy City, Pa. Kas-link klausy
mo del pataisymo Bažuyezios 
budinku, ir kapinu, kokiu spa- 
sabu sudaryti pinigu del ap
mokėjimo už pataisymus, pave
lijimo Trust Ežiams 
kontraktus del pataisymo ir pa 
skolinimo pinigu. Teipgi pasi
davimu in Korta delei paveli
jimo paskolos minėtos, ne dau
giau sumos per $21,000. Visi 
parapijonai privalo atsilankyti.

ADOMAS KLUCZINSKAS, 
Prezidentas Trust ’ežiu.

ATTEST:
URANAS KL1MAUSKAS 

Sekretorius.
Mahanoy City, Pa. 
March 22, 1921. J 

' " 1 - "I"'- ■ ...................... .. « ■ » " — -....... ..

užsiimti

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
. .................... 1

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda Iss ryto, 
1 Iki B vai popiet. • Iki 8 vakare.

W. TRASKAUSKAS 
tIETUVISZKAH UHAIIORIIIH.

ir TlWTOTfF-. -**»• y

asmVitali' «—

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus k vežimus del 
laldotuviu, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt. KOA W aa* wr_i__ __cat

apsivylęs liežuvis, 
deginimas, skil
vio Ilgos ir pana
šus nevirškinhno nedatekllal yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant šias geras 
gyduolės Ntign-Tonc. Jos suteikia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus, 

...........PRISiŲSKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN
National Laboratory, L, 700, 

Gundotliii Tamstos:—Rasit Šičia jdetą $ 

..................... bonką Nuga-Tonc.

Vardas...... ............................
i

Gatvč ir No. arba R. P. O

Miestas (City) .................

Nuga-Tonl

5J7 S. Dearborn St., Chicago.

. ui ką prlsiųsklt štampais apmokstą*

..... State

M. YURKANIN, Vlce-Fre.zldcntas. 
VIKTORAS M. UNGURAITIS. Knsijcrlus.

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

—$—$—$— ,,
VEDE BANKAVA ‘ BIZNI.

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

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.

S. .1. MOCKAITIS, Prezidentas.

JI.'

Dabar galima suezedinti $25 iki $75 
$120 Fonografai dabar $ 85 
$150 Fonografai dabar $125 
$225 Fonografai dabar $150

. $ 75 Fonografai dabar $ 60

Turime dideli pasirinkimą Lietuviszku ir 
Lenkiszku Rekordu.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziamj.
Mus tiesu! susineszimas su Lietuva duoda 
nusiusti

mums gale 
jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 

pigiausiai. Mes esame Bankieriai po kaucija, 
leidįma nuo Pcnnsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip « i • i i • • i • i • v ' ! i J ' .'1 f V .

turime .

kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti. Mus visaš laikas 
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu bizniui, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportaį.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesirne jumis iszruplnti 
pasporta.

jM»r mus in Lietuva iszsiusti.

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgu, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mus pašilei rauti placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.

Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

G U IN A N S201 W. Centre St 
Mahanoy City

> Vj5>; •..

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.
Didelis laivas “Manchuria” iszplauks 14 Aprilaus.
Didelis laivas “

Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 12 Mojaus.
(Tiktai 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 
kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.

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

Mongolą” iszplauks 28 Aprilaus

• < U? ,

f

VYRU
LIGOS

s?'

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
l’lttsburgo. J leal mokinosi Varszavoje, studijavo bogije 
82 motus invairlas Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsiu. Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmds, Ilgas tinimo, Invalrias Ilgas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr, Koler kalba Ruslsz- 

kai Ir Lenkiszkfti. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakaro 
Nedaliomis 9 iki 2 popiet.

fefc Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

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 pagalbos 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra “ ' ‘ ‘ -
' cijos, kada nąrite 

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. 8zita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Prea. L. Eckert, Vice-Piee.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz

P. O. Fepton T. G. Hornsby

tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- 
ijos, kada nąrite kur investyti piningus arba pirkti

D. M. Graham, Pre®. D. F, Guinan, Tress.
A. Danisewic* M, Garula

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA
42 BROADWAY . NEW > ORK. N.Y.

< (

< 4

TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
Per LIBAVA arba HAMBURGĄ — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
LITUANIA” B AL. 13
Estonia:’

Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams.
Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

BAL. 27

1

<

GEG. 11“POLONIA” 
“LITUANIA” GEG. 25

1

I

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ ;
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LęEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

kuogreicziinisia isztnoka pinigus pasiustus per savo
' AGENTŪRA NEWARKE. UKol žemas auksino kursas, 
dek pinigus L. P. P. Bankan.

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

Pinigu sx pasiuntimui 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J*.

Ton gausi

• • priima ir informacijas apie




