
I

i1; Aw
'iru

"'•J
J

•i

&

apb 6 ■ (j

' -

Į J imHMiiiimHuimmiaiimiiitiiiimmiitiiHiiiiiiiiiiimiHliuMniHUmiHMiliUHUimiuHUimiluiiiiiimiiiiiHQ

THE LITHUANIAN 8EMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1838. ~ YEARLY SUBSCRIPTION S3.00
Brings the beet results to Advertieeni. Rates on application.

PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAtiANOY CITY. PA. |

5

S>
a

MAHANOY AND A ST..
<

1921

A

(J I
t"'
I

...ii

DU-KART NEDKLINI8 LAIKRA6ZTI8 “8AULK” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIA 

PRENUMERATA KASZTUOJA:
/klA. A.tit viro m et to Ant y/tiscis m do ll.SB.

EUROPOJE: Ant viso meto C 4.00.
MF* LainkiM Ir piningus visada siuskite tiktai ant uito adreso:

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

QmMNMnmmMNMi

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

No. 30 / BNTBKBD AT TUB MAHANOY CITY. PA., Y 
\PO8T-OFFICB A8 8BCOND 0LA8R MAIL MATTI R J

--------      -        - ■ . IW. II——I.M W UI MII ,0111 i —i 111 i e II MI Ii. •     U ■ i M ii

1SZ AMERIKOS
Kardinoas Dougherty sugryžo.

New York. — Kardinolas 
llougherty pribuvo in czionais 
ant laivo'Olympic. Tukstanczci 
jin sveikino. Ketverge pribuvo 

kur likos pa- 
t ukstanezius 
iszkele jam

iu Filadelphia, 
sveikintas per 
žm’oniu, o vakare 
puiku bankieta ant kurio dali- 
bavo daugeli 
isz visu daliu.

ženkli vu ypatų

Veluk mirt isz bado ne kaip su- 
r gryžti prie darbo.

Scranton, 
jenti anglekasiai 
kasik losią, 
kamitetui, 
isz bado su sav> szeimvnoms 
ne kaip sugryžti prie darbo in 
Jermin Kasiklas, kur locninin 
kai ne nori mokėti paskirtos 
mokesties anglekasiams pagal 
unijos nutarimą.

Idant suszi'lpti 
straikierius. anglekasiai dės po 
2.5 (*(“iitns ant menesio. Tokiu 
budu susirinks apie 15.(H)() do
leriu del straikieriu ir juju 
szeimvnu.

Pa. — Straikuo- 
(>ld Forge* 

apreiszke unijos 
jog greieziau mirs 
sav>

Jaunas skulptūras

Norinfs \\ illiamas Wilongh-

1

by (ari vos I 2 met u. bet 
augsz.tina senesnius skiilplurus 
(artistai kurie padirba isz mo
lu ar akmens \ isokia- stovy- 
las) .nes ant parodos, kuri atsi
buvo Washingtom*. aplnike an
tra dovana už savo iždirbima.

per-

J

a "■'I!'

•*»•» lį

■ '1.

t uosi us
H1

Kasgi teip sumanytu padaryti, 
jaigu ne motere.

Saginaw, Mich. — Valdžios 
uostitojai sziadien visur jeszko 
uždraustojo vaisiaus vadinamo 
“guzutes". Lenda kur tik su
uodžia taji gnrdumyna ir pasi- 
yma su savim, o jaigu katras 
turi daugiau proto, tai parduo
da kitiems, 
pelną. Panaszei du “uostitojai 
jeszkojo guzutes ir czionais po 
stabas atejviu, bet tūla mote-

Elzbieta 
apgavo tuosius uostytojus ne
paprastu budu. Elzbietele tu
rėjo kambarije baczka gero

gnzute

rele

isz ko turi gera

Karpovskiene,

kambarije
sztopo, kuri kaip rodos parda
vinėjo savo kūmutėms. Sede- 

pamate nu- 
ejnanczius 

ir dasiprato 
(r e> 

isz kaiminku
valdžei apie josios bizni. Grei
tai uždėjo
baczkos, uždengė
ant \ irszaus 
du liktorius 
atsiklaupė ir pradėjo melstis.

\ os Elzbieta atsiklaupė, kad 
>ztai in duris kas tokis pradė
jo baladot.
dari.
“dirvuotai
jo ir pradėjo daryti krata, l>(*t 

nesurado, o po alto
rium nedryso 
atėjo jiems 
jog

dama prie lango, 
žiuretu< sznipus 
prie josios namo 
ko jie jeszko, nes 
viena

įirdejo, buk 
pranesze

kėlės lentas ant 
abrusn. o 

pastate k ii želi ir 
kuriuos uždegi*,

Liepe inejti in vi- 
Detekti vai ♦ t apreiszke

moterėlei ko ate-

gužuti o po alt 
jeszkoti, nes ne 

in guoges mi.slis, 
po altoriui 

guzutes.
jog
sake gud dej,
Elzbieta prisijuokus 

suramman- 
ant apmalszinimo

stovi
Perprasze

jiai pertrauke
iszejo laukan.

in vales,
isztrauke stikleli 
ežio sztop< 
baimes.

)

baczka 
moteria, 

malda, pa-

60 metu senumo milema, pa
veržė meile vyro jaunos mo- 

teres.
Detroit, Mich. — Jau jaigu 

sena boba 60 metu senumo ga
li paveržti meile vyro moteres 
turinezios 22 metus, tai ka 
kalbėti apie jaunas merginas!

Mrs. Nettie Gauneriene, 
metu senumo
Ona Diennr, 60 motu senumo 
motorėli a 
doleriu už paveržima meiles 
josios vyro. Savo užmeti ne ji me 
Nettie kalba, buk toji semi 
“va m pi ra" 
puiku automobiliu

09

apskundė Mrs.

ant 25 tukstanczius 
už paveržima

pirko josios vyrui 
, auksini 

ziegoreli ir davinėjo daug piiii- 
gu ant praleidimo su jaja ant 
geru laiku. Tokiu budu už- 
mirszo apie jaja ir paliovė mi- 
leti.

Gauner vra konduktorium 
ant stritkario kur jin pažino 
sena boba ir atkalbino jin nuo 
jojo paežiu les.

vra

Ir kalėjime vagiu nestokas.
Detroit, Mich. — Vienas isz 

kalininku ezionaitiniam kalėji
me Edwardas Dawson, ana die
na apskundė savo dranga M. 
Shek, už pavogimu jojo drapa
nų. Sudže 
da szeszis 
nedraug
jime. — Tai tau, 
žmogus ne yra saugus nuo va
giu.

padovanojo vagiui 
menesius

iszka pasielgimą kale
no kalėjimo
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ISZ VISU SZALIU 
0 
.i.i.

Vokiszka ciesoriene mirė 
Doorne.

Doorn, X’okietije. — Buvusi 
vokiszka ciesoriene, pati \ il- 
helmo, Augusta \ iktorijf*, mi- 

panedclio ryta ‘czionais 
sirgdama szirdies liga, nuo di 
delio rupesezio 
kares.

I jaidot lives

lo
ja igu žmogus

Inkunijimas kudykio po smert 
-pirmojo.

Redondo Beach, Calif, 
dusai tiki, jog
gyvena dievobaimingai, tai po 
smert jojo dusze iuejna in nau- 
jei nžgymusio kudykio ir vela 
gyvena tolinus ant svieto. Pa- 
naszus atsitikimas, atsibuvo ir 
czionais pagal tvirtiniina po
nios Ada May Robins, buk jo
sios dukrele Viviana \ ra dva-

• i 1 i i • * i • v

siszku kudvkiu m kuria inžen- B
gi* dvasi* pirmntinios dukreles 
kuri mirė 191$) mete*.

Pirma dukrele,.mirėdvie
ju dienu po užgymimui Dy- 
rart, lovoi, o motina vos iszli- 
ko gyva. Robbinsiene dažinojo 
per spiritualistika,

naujo 14 Ju- 
man ir vv- 

ir pasninkaut, pa-

buk dūk-
rele atsigims isz 
niaus, paliepdama 
rui melstis 
sirengti in baltas drapanas ir 
laukti atejnanczios dienos.

Buvo tai apie treczia valan- 
kalba Robbinsie-da isz rvto

m*, kada asz su vyru paregėjo
me prisiartinanezia szvieša in 
musu kambarį, kuri iszrode ne 
ant žemiszkos esybes, laikyda
ma rankosia kudyki, kuris bu
vo tikras pavidalas musu m i le
mo mirusio kudykio ir padejas 
ant lovos vela isznvko. Kudv- 
kis iszrode:J\(dp butu ka tik už- 
gymias ir iszfodo ant visko 
kaip musu pirmutinis kndykis 
kuris mirė du metai adgal.

Ar tik Robbinsonieniai ne
prisisapnavo tasai inkuniji- 
mas antro kudvkio. B.

Arcibiskupas Mundeleinas ba
dai pasiliks kardinolu.

Chicago. — Arcibiskupas 
Jurgio Mundeleinas, badai pa
siliks neužilgio. kardinolu po 
mirtai kardinolo Gibbonso. 
Vatikanas turi szeszis ameri- 
koniszkus arcibiskupas ant to
jo dinsto iszskyriant Mundelei- 
na, o tiejei yra: Hanna isz San 

isz Saint 
isz Cincinna-

Chicago. —

Francisko; Glennon
Louis;
tos; Messner isz Milwaukee 
Shaw isz New Orleans ir Doro- 
ling isz Saint Paul.

Moeller 
isz

Gere ir rūke, mirdamas turėjo 
110 metus. % 

Yreka, Calif.
Lapoute,mire czionais ne nuo 
senatvės bet nuo 
kokius aplaike puldamas nuo 

už toki trepu. Laponte jrvme Franci-

— Kazimieras

sužeidimu

Jcszkos akarbo paslėpto 60
ft

re rvta 7

I 
ir prasidėjimo

atsibus Potts- 
dame, ant kuriu dalibaus tik 
ne kurie sanarei buvusios ką
rą liszkos szeimvnos. Nežino ar 
alijentai sutiks ant pavelinimo 
idant kaizeris* atvažiuotu ant 
laidotuvių ar ne. Velione gy
liu* 185S mete, turėdama 63 me
tus senumo, buvo gera motere 
ir dydele gaspadine, nes dažiu- 
rinejo pati visa karaliszka 
dvara. 
1881 mete 
baudavo jokiosia iszkilmesia.

r>e

pati visa
Isztekejo už kaizerio 

ir ni(*kados nedali-

Socialistai isztirinejo apie szu-
nybes bolsrfeviku.

Madrid, Tszpanije. — Isz- 
paniszKi socialistiszki delega
tai Fernandas ir Angrino ku
rie iszkeliavo in Rosije isztiri- 
net tenaitini soviatu padėjimą, 
sugiĄžo adgal ir nusprendė ne
prisidėti prie t rodžio Interna- 
cijonalo Moskvojc.

Delegatai sako, buk Rosijoi 
sziandieninis padėjimas yra 
aršzesnis ne kaip arsziausiam 
kalėjime, visa valdže randasi 
rankosia bolszeviku kurie lai
ko žmonis dvdžiausiam skur
de ir nelaisvoje. Soviatu sap
nas apie proletarizma ir žmo
nių valdimas yra melas. Sovia
tu valdže yra arszesne ne kaip 
kokia kapitaliszka valdže.

Iszpaniszki socialistai nuta
rė neprisidėti jokiu budu prie 
Internacijonalo, paniekindami 
visa valdže soviatu.

Ryga.

tverdami

geležinkeli.

W. D. BOC2KOWMMI, Fre». A M»r 
r. W. BOCKKOWNK1, Killer 33 METAS

r>

Joliet, 
girdėjo apie

visi

(isz-

Ludwig,

Paaukavo paintukia kraujo 
ant ižgialbejimo brolio gy

vasties.
Manitowoc, Wis. — Ernest 

prezidentas fabriko
Wisconsin Knitting Mills, pa
aukavo daugiau kaip paintu
kia savo kraujo del inleidimo 
in gyslai savo mirsztancziui 
broliui kunigo C. F. Ludwigo, 
tyksle ižgialbejimo jam gyvas- 
czio.

Brolis pavojingai sirgo ir 
tiktai inMdmas daugiau krau
jo in gyslas galėjo ižgialbeti 
jin nuo mirties. Brolis paauka
vo reikalingo kraujo ir dabar 

. mirsztantis pasveiko ir gy-

atejte ir 
per

kitokias
uždėjimą ant

metu adgal.
Pap(*(*ti*, Tahiti. — Sziomis 

fiienomis susitvėrė kompanija 
idant jeszkoti paslėpto skarbo 
ant salos Pinaki. Istorija tojo 
paslėpto skarbo skamba se
kaneziai :

Laike
Q() metu adgal,

apiplesze

rcvoliucijos Peruje, 
keli revoliuci- 

keliolika 
bažnycziu nuo visokiu brangiu 
papuoszu, indu 
kuriuos paslėpė 
na k i.

Viena diena 1912 mete, ame
rikonas vardu Thompsonas ej- 
damas nliczia
Australijoj, davė almužna uba
gui, kuris jojo prasze idant 
jam duotu savo adresa ir pra- 
vardia. Po

jonieriai

ir deimantu, 
ant salos Pi-

mieste Sidney,

laikui

gyme 
joi 110 metu adgal, bet pribuvo 
in Amerika kada turėjo viena 
meta. Senukas rūke ir gere kas 
tik papuolė, pradedamas nuo 
dcszimts metu amžiaus lyg 
paskutinios dienos savo gyve
nimo. •
Vaikas norėjo iszžudyt visa 

szeimyna.
Pottsville, Pa.’— Jonas Rus- 

kanin slavokas 16 metu vaikas 
gyvenantis Hakersville, likos 
uždarytas kalėjimo už baudi- .

Siberokai sukylo, degina rek
vizuotus grudus ir paėmė 

Tobolska.
Badai vakariniam

Sibvre sukylo kaimuoeziai su- 
“žalia armije" pa- 

ymdami Tobolska, perkirsda
mi Transibirska
Priežastis sukylimo yra ta, buk
bolszevikai paėmė geležinkeli 
nuo Czelibiausko in Omską ir 
iszgabenima rekvizuotus grū
dus ir maista in Moskva. Toji 
žale armije sudegino daugiau 
kaip szimta tukstaneziu kilo
gramu ’gludu, kuriuos bolsze
vikai ketino iszgabenti in vidu- 
rinia Rosija del saves. Žale 
armije ejna pirmyn su dyde- 
liu pasisekimu užyuidami jau 
keliolika svarbiu vietų.

minėtus i

Lentine dvase imdavę vagi, da
bar už tai ejna teismas.

III. — Gal jau 
kvaila szmota

lentos vadinama “ouija" 
tark vidži) kuri žmonims pra- 
naszauja 
kvailybes, 
josios ranku. Dabar toji dva
sine lenta instume dvi geras 
szeimynas in et'geli. Mrs. Al
berta Yost » apskundė kaimy
nus I*’ra na Waters ir jojo pa- 
ežia, buk jieje pavogė jiai 10 
svaru radžinku, buszeli bulviu 
ir kitokiu dalikli isz josios 
skiepo. Aut slidžios užklausi
mo kokiu budu dažinojo, buk 
Watersai pavogė
daigius-, Yostiene atsake, buk 
jiai apie tai pasakė “vidži" 
lenta. Dabar taji klausima tu
rės perkratinėt džiure, ar isz- 
tikruju toji dvasine lenta turi 
tiek galybes ar ne. — Oj toji 
“vidži." Daug j i ji padare 
Modes del žmonių kurie in tai 

. tyki ir yra tokeis noiszmane- 
feis ir lengvatikeis tikėti, in

I szmoteli lentos.

ma nužudyti visa savo szeimy- 
na. Ne senei jojo tėvas nubau
dė jin už sukapojima vaisinio 
medžio. Vaikas už taji nubaudi 
ma atkerszino levui sakyda
mas: “Kuda asz užaugsiu ant 
vyro, tai tave už tai užmusziu.’

Norėjo iszpildyti savo kersz- 
ta ana diena. Kada motina isz
ejo parsineszti vandens, tasai 
ižgama szove in jaja keturis 
kartus. Po tam užklupo ant vy
resnio brolio,

Paliko paežiai szilinga idant 
nusipirktu sau virvia.

London. — Kada advokatas 
atydare paskutini testamenta 
Eugeni uszo Cheroleto,

pasikartu ant

rado 
jame paraszyta sekaneziai: “ 
Suma vieno szilingo palieku 
savo paežiai idant nusipirktu 
sau virvia ir
pirmutinio medžio, nes toji 
ragana man dagryso gyvenime 
ir neturėjau no valandėlės ra
mybes nuo kada su jaja apsi
vedžiau." — Nežine ar pati 
iszpildys jojo paskutini veli
umui ar ne.

Ne senei Birminghame mi
re

Daug

platino miszku kirtimas. Ne
matoma, jei nesiliaus kili v, po 
keliu metu miszku maža belik- 
siant. Del to Apskrities Taryba 
nutare^peikalauti nuo Telsziu 
Komendanto, kad miszku kirti
ma laikinai sustabdytu, ir pra- 
szyt Steigiamojo S<*imo atsius
ti komisija visam dalykui isz- 
tirti.

rr<*lsziu miesto Valdyba savo 
posėdy kovo 17 <1. paskirstė Tcl 
sziu miesto gyventojam pasko
los bonu pirkimą sijjryg ju tur
tu in penkias rusZis 4,0(H) auks. 
11 - 2,000 auks.;
auks.; IV - 300 aul 
arba 50 auks. •

—------ ---------------- -----— 1 1 -...—*

Isz Lietuviszku kaimeh

SHENANDOAH, PA.

Našu le viržius
Keli ley Run

— Antanas 
likos užmusztas 
kasi k losią per nupuolimo aug
liu.

III
<s

- 1.(100 
ir V - 100

kokiam 
Thompsonas likos paszauktas 
in ligonbuti idant

t kuris geidže jam Į 
slaptvbia.

jame

atlankytu
sena ubagu,

kokia
pažino

vargsza kuri gausei apdovano
jo.

pavest i 
Thompsonas

Ubagas jam apsako apie 
paslėpta skarba ir buk jisai 
yra paskutinis isz tuju pleszi- 
ku kurie apiplesze bažnyczias 
ir paslėpė skarba ant salos Pi
na k i, o kad jojo paskutine va
landa prisiartina, paveda jam 
slaptybe kur tasai skarbas yra 
užkastas. Lyg sziam laikui su
rado kelis auksinius indus bet 
viso skarbo nesurado ir dabar 
tam tyksle susitvėrė kompani- 
je kuri jeszkos likusiu brange
nybių kuriu verte ubagas ap-

Anykscziai. Labiausia mum> 
inkirejo su tomis stuikomis in 

į Utena, nes kas antra savaite va 
žuoti tenka apie 40 ar48 vars
tus. Viena diena buvo išvary
ta Seiminiszkiu seniūnija 'in 
Utena malku. Tai yra in Utena 
45 varstai, o dar už Utenos mi- 
szkas apie 8 varstus. Mums nu 
važavus in Utena turėjom lauk 
t i apie 4 valandas, kol susirin
ko Apskrities valdyba ir pas
kyrė mums žmogų parodyti 
miszka ir vieta malkoms padėti

mums

DR. THOMA APLEIDO 
SZIAULIUS.

Sziauliai, Lietuva - Dr. Tho
ma atidavė Amerikos Raudo,- 
nojo Kryžiaus ofiso raktus ka
pitonui Baker ir atsisveikino 
su Sziauliais. Vakare atvvko in 
ofisą Baltijos Komisijos Rygo
je.

Kapitonas
skaitė ant keliu milijonu do
leriu. ’ ,
Francije ketina užimti Berlina. Sziauliuo.se per keturis

Jaigu vokie-Paryžius.
ežiai nesutiks ant apmokėjimo
paženklintos bausmės, tai fran- 
euzai ketiiia užimti Westfalije ” 
arba tiesiog ejti in Berlina. Vo- 
kiccziai supranta gerai, jog 
szi menesi baigėsi paženklintas 
laikas kuriame turi sulikti mo
kėti bausmia arba būti nubaus
ta per netekimą dydesniu 
miestu o gal ir visos vieszpa- 
tvstes.

netekimą

VISOKI PRANESZIMAI ISZ 
LIETUVOS INF. BIURO.

WnsliliiKtvn, D. C.70.3 15-th St„

Lenkai dalina Lietuvoje
Ginklus savo Szalininkams.

Balandžio 11 diena, gautas 
toksai “

‘ ‘ Kraszto Apsaugio M i-
Eltos ’ ’ kablegramas:

nisteris Žukas atsistatvdi- 
Jo vieton paskirtas j y

y >

no.
Professoriaus Szimkus..

“ELTO
Nuo B. Baluczio gautas yra to- 
sai kablegramas:

< i Vilniaus ir Szvencziu- 
oniu rajonuose Lenkai da
lins savo szalininkams ci- 
viliems gyventojams daug 
ginklu tverdami antra P. 
O. W. (Polska Organizaci
ja Wojskowa) po vardu 

St raž Bezpieczenstwa. ’ ’
Balutis 526.

4 *

Telsziai, 111. 21. Pradėta rū
pintis, kad pro Telszius butu
pravesta.s geležinkelis. Telsziu 
apskrities Tarybft savo kovo 16 
d. posed y u szi klausima svars
to ir rado kad Telsziams gele-

Thoma buvo 
mene

sius ir apleido su puikiausiu re 
lordu. Jis prižiūrėjo paskirsty
mą njedikamentu ir ligonbuti- 

s ir 
stotims

•iiu reikmenų ligonbucziams i
‘pirmos pagelbos 
aipgi prižiūrėjo

drabužiu ir kitu reikalingu rei
kmenų invairioms instaigoms 
szioje apielinkeje.' Kapitonas 
Baker atliks panaszu darba.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Komisija vadina Sziau- 
lius “rail-head post", nes 
czion baigiasi geležinkeline ke- 

Paryžiaus i n Ryga.

0 1 m v/i mop 
iszdalinima

rail-head post",

lioipT sz
Sziauliai tik szimtas myliu nuo 
Rygos Isz Sziauliu in Ryga au
tomobiliais važiu o j a ma.

Dr. Thoma dabar dirbs prie 
vaiku klinikų Rygoje.

SZIAULIU STOTIS UŽDĄ 
RYTA.

Dabar kuomet

ir “Rail-
stotis tapo uždarytas, ir

bet nepataiko. 
Nepoilgam tėvas sugryžinejo 
isz darbo in kuri paleido pen
kis szuvius, bet ant gilukio ne 
vienas nepataikė in savo auka, pirkję $avo paežiai gera virve 
Ant galo palicije isztrauke iž- 
gaina’isz jojo kavones ir nuga
beno in pavietava kalėjimu 
Pottsvilleje, kur sėdės lyg teis
mui. i » :

Richardas Hood palikdamas 
savo sūnui keturis pensus su 
praszimu 11 milemas sūneli,

idaiit pasikartu, nes ne tik ka 
asz iszkentojau daug nuo josios 
liežįyio, bet ir tu sūneli kenti
pekliszkas kipikes ir ne turi 
ramybes savo gyvenime."

Daktaras A. J. Ancen*- 
\ iezius, užbaigė .savo mokslą, 
atidarė ofisą ant kampo Cher
ry ir Ferguson ulieziu. Yra tai 
sūnus mstvos Jurgio Ancere- 
v i cz i a u>.

— t Inžinieriai surado nauja 
;ysla anglių artimojo parko,

Apie 17) pėdu storio.
Bukmauto gysla ang- 

Readingo •

g .
kuri y a 
Yra t.
lies prigulinti prie 
Kompanijos.

Szvento Jurgio parapi
ja jau iszmokejo skolos J6,()00 
doleriu ant bažnyczios o da pa- 
silieka mokėt 111,400 doleriu. 
Komitetas darbuojesi visom pa 
jiegom idant likusia skola isz- 
moket kanuogreieziausia.

Neužmirszkite jog lietu 
viszkoje aptiekoje pono Kazu- 
no, gausite visko, kas reikalin
ga ’ 1 užlaikimo sveikatos.

— Neužilgo

Kovos 12 
(raukinis važiuoja tarp Rygos

Berlyno, Sziauliu 
head"
kapitonas 3. D. Baker isz Der
lingame, Cali foru i jos, kuris pri 
žiurėjo tu stoti, dabar 
prie Rygos ofiso.

Kapitonas F. T. W. Bosw(*l, 
direktorius Pro v i jautu Depart- 
mento, atviko Sziauliuose per
žiūrėti visus rekordus pirm ne
gu stotis tapo uždarytas.

Pagalba szios apielinkej bus 
duota isz komisijos Kauno ma
gazinu.

ATSAKYMAI.

— A ežiu 
Patalpin- 

sim kada sueis tris menesiai.

J. G. Herrin, 111. 
szirdingai už Eiles.

F. S. P. Hazleton. — Not ac-
žinkelis labui reikalingas ir eepted, Does’nt concern the pu-
kad jo nebuvimas duoda gy

lenkiszkosiu 
parapijosia užejs permaina ku
nigu. Kun. Dambrauskas iszke- 
liauna in tevvne o Kun. \Vrub
lewskis liks permainytas in ki
ta parapija. Kokie kunigai už- 
yms juju vietas tai da nežine.

Belt, Montana. — Darbai 
czionais konia visiszkai sustojo 
szimtai žmonių vaiksezioja be 
jokiu užsiėmimu. Smelteris 
Great Falls sustojo, Butte ka
sikius nedirba kaipo ir Great 
Northern szapai uždaryti. Te
gul czionais niekas nevažiuoja 
ant uždarbiu. rrurejome

bet nuo 
vienas i>z 

didžiausiu snieginiu szturmu, 
kokio žmones nepamena nuo 
daugelio metu. Lietuviu czion- 
aitineje aplinkinėje randasi 
mažai.

užsiėmimu.

labai
lengva žiema szimet, 
Apriliaus nupuolė 
lidžiausiu

Chicago. — Ana diena ties 
Ashland a ve. ir 35 gat. nežino
mas piktadaris dienos metu 
staiga užpuolė ir su lazda pa
vojingai apmusze 
darbininku unijos “business" 
agenta Stanley Rokosz (Ra- 
gaiszi,) gi užpraeita nakti ne
žinomi piktadariai iszpasalu 
užpuolė nužudė Petra Dauno
ra, prigulėjusi prie 
Parko Lietuviu parapijos.

atlikta

skerdvklu
“business

Brighton I

Žmogžudyste atlikta aut 
kampo 42-os ir Mozart gat.

Maczi nsieji 
paskui nelaimingaji 
žmogų ir ant paminėto kampo 
iszpasalu Daunora nuszove. 
Dvi kilipkos paleistos jam nu
garom Piktadarei pabėgo.

Policija su atsidėjimu jeszko • 
niekszu.

tvirtina, kad
sek e du

AKYVOS ŽINIUTES.

Amerike parsiduoda kas
metas apie du milijonai rožių.

Valstijosia Arizonoj, YeL 
randasi vįsa 

visi

»

Suvienitu.ju Valstijų pa-

M

lowstone Parke,
suakmenijusia girria, 
medžiai yra pavirtę in akme
nius.

*
cztas užmoka 96 milijonus do
leriu kas metas del geležinkeliu 
ant gabenimo paczto.

•Artimiausia žvaigžde nuo
V A t A

t

!iil

'l?i

I* -Artimiausia žvaigžde nuo 
musu žemes yya Ii) tukstaneziu 

tiek laiko už-

blic at large and is a case for 
. news

paper is published for the be
nefit of its* readers and not for 
parish disputes.

K. Ę. Scranton, Pa. — Netu-

ventojams dideliu nuostoliu. H™ bishop to decide. A
Iszrenkta komisija isz 7 asme
nų, kuriai pavesta sziais reika
las tartis su valdžia. Telsziu
apskrities savivaldybe, instai- 
gos ir draugijos žada ta darbu 
remti. ’

rime tokiu maldaknygių, visos 
jau užsibaigė, Neužilgo par- 

Telsziu apskrity labai iszsi-’ trauksim isz Europos.

metu tolumo -
ymtu nuvažiuoti in jaja.

szninkui pradėjo neszioti pir
miausia karaliene Ona, po savo 
vyrui karaliui Charles 111, 14-*
98 mėtę., • ; . y

Juodas drapanas po neba
9 I

i

yy

a

Sziauliuo.se


/
K t

S

*
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i
f

K *
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‘kas girdėt
Džiaugkimes 

ventojai, nes musu 
sziadien k via in virszn ir vra 
\ ertas dubai* konia 64 centus, 
o 1920 mete buvo 
tai 45 centus, 
amerikoniszko dolerio szia
dien, tai visu darbininku algos 
k\ lo ant 37 procento. Jaigu 
teip tolinus 
musu dolenikas 
tas szimta 
kare.

1Vmeriko 
dolerukas

g V-

vertas tik- 
Yniatd verte 
dolerio

37 procent
tai neužilgio 

vela bus ver- 
contu kaip priesz

e.js,

K.

Jamaikoje 
priesz numirimą žmogaus, 
veža gra ha kėlės diena 
apleidimu szio svieto.

koki?

gra Korius da 
at -

Kns- 
ž.in koki> priėmimas grabo- 
ritins buitį Ameiike, jaigu at
vežtu grabu gvvmn nebasznin- 
kni.'

susidedanti isz penkin 
negali iszsuiailyl pa g 

doleri u a n t
tasai : 

pridėti da ant užlaikymo 
katos ir sziokio
mo.

Well, jaigu 
gn, tai vvras 
(ik 
t reczia

ant 2,385 
Bet nžmirszo

Isananu, ezevones

SAia.E

KUR BŪNA?
"TT

KARMOS GERIAUSIOS.
—■

Kurio tik norite pirktis ūkias ko
kiame nors neimtu kraszte Amerikos, 
pirmiausiai raszykite pas mane o asz 
jumis prisiusiu už dyka puikia Ir nau
dinga knygele uklu plrkmd Jeszkan- 
tiems lietuviams. Toje knygele rasite 
naudingu apraszyniu, 
yra lengvlausls būdas
prasidėjimu gyventi Ir klek kainuoja 
prasidedant ant uklu gyveni!, gvvulel, 
ukiszki padarai Ii* maszinos, ir rasite 
apraMzyJu jx> kiek kokiu Javu yra se- 
Jarnu In akcTl, ir daug kitokiu naudin
gu paaiszk Iniinu.

gailesįies ir kitus nt- 
• gyvenime. Pa- 

guodokile semi kniga
iau kaip sitikimns jojo

nirto.
žmogelis kito jjį jn apdaryti.

svel
tokio simigu-

ir duo-

.iet u vos Atstovybe 
s(‘kanczios

nenžtenka pini
gą Ii pirkti sau 

puse overkoezio, 
apveda lo 

marszkiniiis. \ yrąs gali atpr 
syt karta ant moto savo siute*- liu Petį*

dali
pati tik

ir d n
o-

gali pirkti
žioim >s

lauks t is

Anieri-
ypa-

(’ikanaviržius, isz
Rudaminos

Mano brolis Dainininkas Sa- 
ki'viczius, apie (it) metu senumo 

1 apie 35gyvenant is Anfei'ike

S '•T4

it '

II

Ii, o motore 
rinia skrybelia
Ant paveikslu gali 
karta ant numesio, ir t. t.

vasn 
laike.

Visokeis budais žimuiis ste’i-
gėsi apgauli prohi bici.Įe. Sztai

I k oje pajcszko* 
los:

“Jonas
Meiszymu kaimo,
par., buv. Kalvarijos pavieto 
Suvalkų giib., jcszko .savo bro-

Antano
(Petras s

X. \ .),<*i rlm
♦Jomis 

iszbuvo Vokie- 
cziu nelaisvoj, dideliam varge 
ir Iik ka sugrįžo

<k 
kana v i ežiu : 
Broklv ne, 
pažinstamu. 
szeszis metus

ir Vinco (’i-
gyveno 

i s;i\o 
suvirszum

^,!< szI ak\\ iausia būda iszrado kokis

Retrogrado darbininkai isz 
ardo maszinas 
idant permainyt 
lio duonos,
szinas ant iszdirbiiiio

l’abri kilosią 
ant szmole- 

vietojr varyti imi-' 
mnteri 1 

jolo kuris dimlii jiems duona. 
'Teip, bol>zevika> žud 
kuri deda kiansziniu> ir neiiž 
ilgio ne teks nieko.

Preke 
nupuolė 
eentn ant 
baczka geriančiu
Inoje malime nno$s. 15 lyg 
40 už baczka.

< > \ iszla

miltu Minnoapoliui 
ant penkesdeszimts 

baczkos, iog dabar 
miltu kasz-

su savo

inotiii kuris dirbo kėlioji metui 
Udgnl Sugar Loaf Camp, Flori
da, Duokite man žino ar Jisai 

ra-
SZO pas niŲų<| kagreicziausi.a.

l’rszide Pajaujis
4,33 W. Maple St.’

dą. gyvas, arba tegul pats

M rs. r

(to A.19) ’ Midianov (*i t v Pa.

kaip ant ukioH
ir geriauHis

£ tp

uklu aprakzytu kuriuos yra ant par
davimo Michigan Ir Wisconsin valstl-

Teipgi rasite daug

....... ■■■ M— ... .................. ■■ ■!»■■*» .............................................. ............. »|-1. I > .... ..  a..... . ■ mil—, mi.mi. i . ■'

ALTIC STATES B ANtf
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Kapitalas ir Perviršis $250.000,00
•-

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytirięse Valstijose,

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

Siunčiame Pinigus į 'Lietuvą žemiausiu Kurnu. Gh- 
rantuojame už visus per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri-

r z* • Pade- .■i*
I

gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei yaštps jr. jos<‘. Asz turiu paerneu |hz Anglu far- fa
J lloza)>as 1 •lerlu 110 geru uklu ant pardavimo, į 

Vaikasa, isz Kauno Ked.. Ma ' :r 'iu u biriinkais, n *6(1 
Iže i kiu Apskr«, 

pirmiau gyvejio Newark, 
N\ J. dabar nežinau kur. Mel
džiu atsizaukt. (1.30)

Marijona Daugeliene
725 ii at tie St., 

Schenectady, N. Y.

Mano pusbrolis

Akmenis Vai i'
!I , ' )

■II;-

ant pardavimo,
'iu u bu'linkals

,y vuiir .r i ta. zlnoi.i:.. 'l’urene

scz., 
žeistas ir sergąs. Jam rcikalin-:.

I Jet n von gu

gti sziokin-lokm, bid greitu pa
galba. Praszom

i resu: Jonaš (’ikamix iezins J<ai- 
pro- j me

, o __ ___ (>
tokius arbūzus pardavinetu po ežio, Lietuvoj 

j viena doleri. i Hiu Lietuvos
i Šakojusiu: kada arbūzai jau I shingtone (Lilhuanit 
vra pusiau isznokia, indeda in 1 
juos mielins ir kitokio szlopo Washington, D. C.) 

f ' Į ir V(*la tižkenisza
tojo laiko \ idurije arbūzo pi 

‘‘ re\ oliucije 
maim* ant alkoholinio

Klausimas iizejna, ar valdže 
pardavimui lokius 

svaiginanezius arbnzns, be per- 
p roh ibi c i jonier isz k u

tai taimeris F. H. (’hanlear isz 
Virginijos. Apsiyma jisai 

su ’<leszimt s 
v id tiri je,

gint arbūzus 
cciitu alkoholimis

sideda

i pavėlins

įamžinu > 
instat imu.

Ull- J

skvlia. Nuo
i-
. iir persi-

arbuzo.
* *

Isz NrW Mexico,

atsiliepti ad-

Mikniszkin,
Marijampoh's

°j<5
i Atslovvbei \\ a- 

n n Lega
tion,) 103-15 th Street, N. W., Į

valsez.,
Rudaminos 

apskri- 
arba duoti žj-

Dega-

IR VĖL $7,492.78 ARBA 474.-
215 MARKIU LIETUVAI.

Mano brolis Jonas 
zunas apie 26 metai kaip gyve
no Brooklyn, 
viszkio Vaisi., 
'gmino, Graziszkn para. Taipgi 
'mano drangas Juozapato1 Sva- 
bono. Tegul atsiszaukia. (t.30) 

Mat. Kanier, 
2 Balinant Avė.,

< hioida, X. V.
,lr. —------------------------ -----------------

Kemar-

X. V. isz \rilkn-
Vait kabuliu

< L

*T

Pergyvenas
ket iiresdeszimts 

metus ir fiagimdžius jam sze- 
sziolika vaiku, Magdalena

per
vyru 

penkis

vaiku,
Montell, padavė praszima in 
suda ant persiskv rimo, t vir- 
lindama, buk josios vyras pa

su ja ja brutal isz- 
Argi jisai spyrėsi idant, 

motore da daugiau jam
gimdytu vaiku.1

Tasai atsitiko M i cl liga n e ir 
nėr dvvo!

sielginejo 
kai.
jojo

Szilku dirbtuvėse Kinuosia 
dirba daugiau kaip keturi 
lijonai žmonių. Terp 1u 
dasi daugiaaše moterių ir vai 
ku.

mi-
ran-

Xo\v \ orke
priesz sudžia keturiolikos me
tu senumo mergaite, kuri nesi
lankė in mokslą i nes

I f 

U t. ...... ... ... / . . v.. .....

f 17 tikiu ant iHztnaininio In mlentu1 | 
namus. Tos visos ukios raudasi pui
kioj aplinkinėj, liugano miesto Scott
ville, Mich, kur yru 

lietm iu

pranosza 
apie kvaila likimiszka apeiga, 
kuri paejna mm seiioviszku 
laiku. Sztai kaimelije Abiguid, 
zokonas Broliu Svieto, apvaik
štinėjo Dydžiaja
nepaprastu budu, o lai pai-enge 
sau N’ukrižinvojima. prie ko 
naudojo du Indijomts, žinoma

pel nyezia

I

<O

tokius, kurie buvo jau priemia 
krikszczionybin. 'Tuosius Indi- 
jonns pririszo prie kryžių ilnt 
kuriu laike per ilga laika,
kada juosius nuėmė, buvo labai 
nusilpnėjo ir vos g\ vi.

'Tasai sztamas
to tiki in kankinimu savo kimo 
bjauriausiu budu, 
jus
vieni kitus.
mate du amerikonai, kurie apie 
tai sekaneziar apraszineja: .-•

Pakula vojenti

Broliu Svic-s

o kad pade- 
Kristui konfeti, križiavoja 

Tajn Ceremonija

stojo ant diena :

Mergai
te padavė priežade, jog įiega- krvžiu,
Įėjo lankytis 
yra vedus motore, turi prižiū
rėti naminiu ga^padorysta ir 
viena kudyki. Sudže ižgirdn> 
tui, paleido jauna moterių, 
t v i Gindamas, buk tiesos nega
li priversti vedusios moteres. 
noriais jiji butu jauniausia, 
idant lankytųsi in mokslainc.

Matyt, jog New Yorko tiesos 
ne yra teip kvailos kaip Penn- 
sylvįinijoi, kur tūlas slidžiu 

moterei tu
ri neziui tik 16 metu, priversti
nai lankytis in inokslaiiie, no
rinti jiji buvo neszczia.

ant mokslo, nes

knr 
privertė vedusiai

l’a> \ iena 
atėjo 
j>z

sudarę 
procesijų ir prie gailės muzikes 
ir giesmių, C'jo už mit‘slelo ant 
gana stataus 
vieni kilus su bota

Indijonu

i Igu

ISZ

kalno, plakdami 
gaiš. Viemts 

nesz.e ant peczili 
po kuriuom ke-

lis kartas siiklypo ir parpuolė.
Po tam inkase krvžiu iii žeme •/ 
ir abudu Indijonai 
križiavoti.

Vnldžė privalo tokio budo 
tikėjimą uždrausti.

buvo nu.
I

Ant tokio
fanaliz.mo tebyriam civilizavo- 

buti vie-'tam laike 
tos.

neprivalo t

j
i

visi žino kaip dyde- 
liu valscziu yra 'Teksas. In tą
jį valsti galimu lengvai sutal- 
pyti visa Vokietija su 50 mili
jonais gvventojii. Sziadien

Gal ne

gyventoju.
Teksuose randasi tiktai 4,661,- 

Suvicn it imsią(127 gyVentoj u.
rabinu Valstijosia yra tiek žemes, jogžyd isz ka

35 metu
I .odziaus 

rei-zk(* bilk ; 
Palestina, bet 
\ ima, geidže 
sn trims paczionis. 
jisai rabinui, Imk būdamas jau
nu, apsivedė su žydelkintia, su 
kuria susilaukt* du \aikii8, po 
tam geide su jaja persiskirt, 
bet jiji ant to nesutiko, po tam 
apsivedė be persiskyrimo 
antra židelka, 
tai laikui pamėtė jnjn, apsi-j angliszkai, kas 
vesdamas trecziu kartu* -su dintu leidimą 
k rikszczioniszka 
kuria teipgi

senumo
kuris

geidže keliant i iii I
l priesz iszkelia- i

galėt u

psi vede

vyras l lengvu i 
jam np-’josios bilijoną žmonių.

sntalpyti ant

užbaigti reikalu
Ib i pažino

su
bet po kokiam

kartu*trecziu
mergina, 

susilaukė
vaikus bet priesz pesirengiiini 
iszkeluut in Palestina ir juja 
pamote. Dabar geidže aplaikyt 
nuo rabino persiskyrimą su 
dviems žyjelkonis ant kart. — 
Akyva, kaip tasai žydiszkas 
katalikas, tris kartus vedins, 
a f si kratys nuo savo bobų? Ge
rinusiai padalytu kad visa ta 
“lniszhocha’, paymtu su sa
vim iii Palestina.

‘811 
su 

kelis

Kokis tai žinunas
* • 1 *A ' 1___ 1_

Kliudei-

sunkenybe ketina už
dėti kongresmonas Upshaw isz 

ižduotoju sve-

A n uja

Georgijus ant
1 imtantiszkn laikraszcziu ezio- 
nais. Jaigu jojo bilus bus pri- 
ymfas per kongresą, tai visi 
hitkraszczei ižduodami 
ninjc kąlboje, turėtu iždavine- 
li laikrnszti savo kalboje ir 
kožna straipsni turėtu talpinti 

daug sutruk
ta ikru szcz i o ir 

pa i leszi n nereikalingus
Tokis ližmaninms kon

gresmeno C pshaw 
demokratas) yra 
iszmint ingas.

per
sveti-

kasz-
his.

(kuris yra 
kvailas ir ne-

lietuviszkos kny-

Kad pagelbėti 
kovojo už szalies laisvo ir taTi- 

Taidos Kondas jr 
vol pasiuntė A. Stidginsko var
du $7,492.78 dral’ta arba apie 
474.215 markiu.
pereito T. Fondo Seimo iki 1d. 
balandžio 1921 m. 'Tautos Fon
das pasiuntė Lietuvos laisves 
apgynimui $38,632.54 arba 2,- 
683.897 markiu. Yra tai gausi 
parama Liet n vai sunkioje ko
voje jjji lenku, ploszikais.

LietiiMi; jei brangi tail tevy- 
gimlinis kumpelis; jei 

groieziau • isz vary t u 
isz Lietuvos 

žemeles, aukok bent dalele sa
vo uždarbio Lietuvos laisves 
apgynimui per 'Pantos Fonda. 
Jei nori, kad. Lietuvos jauni
mas turėtu tinkama užlaikvnui 
lankant mokyklas, kad nereik
tu badanti i|.*;džj.Oi\>’i gauti. Aid 
kok bebimokinanezips jaujitio- 
meuys su^zeJpimuL. Jei nori, 
IgaxI tamsa..jkurdą--greieziąn 
praszalinti. isz lietuviu tarpo, 
jei nori, kad kiekvienas priau
gantis Lietuvos vaikelis butu 
mokomas 
kok Lietuvos 
kosios 'kult uros 
Tautos Fonda.

'Tanios Fondas,
222 So. 9th St., 

Brook 1\ n, X. 5'.

Lietuvai jos

tos gyvybe,

ne ir
nori, kati
lenku pleszikus

I r teip nuo

raszyt i-skaityti, 
krikszczionisz- 
reikalams per

Rll-

Parsiduodą. geras namas.
n. .. t

beras namas aut Szeintauno 
su visokeis intaisimais ir sma
gumais, teipgi tinkamas ant 
biznio, 
priežast ies

Gera

teipgi
pars i d uos pigei isz 

nesveikatos locni- 
ninkes. Gera proga pirkinio 

namo pigei. Atsiszaukite 
tiiojaus pas (t. A. 22)

Mrs. Marv Smith
(Ramaszauckitme) 

Box 91

gero

Port C’arbon, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Aptiekti Mąhąąoy City, Pa., 
geroj vietoj.\Daug daktaro re
ceptu.- Czionais randasi didelis 
skaitlius Liettiviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o-nesiranda Lie
tuvi szkos aptiekos, todėl yra 
gera proga f rietuvių i nusipirk
ti ir dury t i giara bizni. Galima 
ir nupirkti nania kuriamo ran
dasi. 3zi aptiektu Apie dauginus 

“Saules” of L 
(t- 1-).

1

atsiszaukito in 
sa.
‘ ’ • i te

Merginu bąlberlu szapaa. A 
Uniojs prekes tiktai. Fra- -X 
szom. Taipgi iBZDĮbklnamo .£\\ 
yyrus ir merginas balbe- rAl 
riautl. Noužmirszkito nu->
yyrus ir merginas balbe- r^A 
riautl. Noužmirszkito nu-> 
mąro. Notoli Union ,R. IL 
rupijos.

i 

r

Kazis Rėklaitis >
Lietuviszkas Graborius 

C
-n--------T-r-r-r

■ rw 1 , > »

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagclbiniuko 
nioterc. Prieinamos prekes.

pas mus uždėta 
d'džlausl lietuviu ūkininku kolonija 
nmerlkoje kurioj asz vienas apgyven
dinau 450 lietuvius ant tikiu, 
loji kolonija yra laukui gražus Ilgus 
be akmenų, oras sveikas, vanduo geras 
yra daug upeliu ir gražu ežeriu. žeme 
su moliu, su juodžemiu ir su derlingu 
smielžemlu maiszytu, auna kagerlau* 
šiai visokį javaj» daržoves, pievos ir 

Parduodame tikės, gyvulius 
Ir ukiszkns maszinas ant. lengvu isz 
mokėjimu. Turim paėmė ir Wisconsin 
valstijoje-45 ūkias ant pardavimo 

I -■ ■ * ■ - ■ ■
nijos. Atvažuoklte pas iuuh, ežia tuoj 
didelioj musu kolonljol Jumis aprodi-į 
sime daugybe ūkiu isz kuriu galėsite, 
pasirinkti tinkamiausia, c J 
netiks tai nnveszime jus isz musu ko-j 
I on i jo s laivu in Wisconsino

Ai važuokite 
nau-

Adresa vokite: 
ANTON KIEDIS CO.
Peoples State Bank Bldg, 

SCOTTVILLE.

sodnai.

Bell

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Telefonas No. 119.

1 >4—« 

r— 
Pirmutine Lietuviseka 

BĄNKA
k '.v\ > ‘iv

. JI

T

t

t

I
I

yiŲnczią plalngUH In visa.h dalis 
paatiulio. Parduoda laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompanl- į 
jos prekes. Priima piningus del 

^augaus perlaikymo? teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne

pasaulio. Parduoda laivakortes Į

mažiaus 6 menesiu.

Mimu

' su
gėla žeme, tarnj! mažos lietuviu kolo-

o jeigu ežia.

ten galėsite pasirinkti, 
arba raszykite, gausite puiku ir 
dingą uklu knygele.

x a Iki ija

a 15
MK’H
_____ i

REIKALINGA- Didella dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku ■
Hzlobiu, Jcku Ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatini! andaroku, tlesog In na
mus.
dykai.
New York City.

kitokius dokumentus.
-----   .... ............... . ■, . -   —        ,, ,,, „Į, „ 4 .A g ii uit,, , ..........  ,11

IJANRO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. r y teiki & popiety.
SUBATOM1S — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
J’ANEDftLl A1S — nuo 9 vai. fyte iki 8 i oi. V^ar.e.

BALTIC STATES
t 294 — 8th Avenue
J / s

I SURA TOMIS

Lj

r

i 'I •
!1 '

ANK S
New York, N, Y, gP

■■

Raszykite o gausite scmpelIUF 
Madiaon Mills. 503 Broadway, 

adv
I

T

~’-rr. g—AmiL i>.ifn-niFrr ■ L.r Įf—n—- r, m. .i ■. .m-im

R. M* S
IN

Europa
Kas dvi savaites ant “O" laivu

NEW YORK—HAMBURG

I ' M

v 21 MOJAUS 
. 4 JWNiAl'8

. 18 JUM AUS

Uždirbu Ir į 
Notarlallezkal užtvirtinu visokiu# i r . ■ • . ■ _ . . < 
jautiems in Tčvyne. Banka esanti j

4 po didella kaucija Ir kontrole į 
Valdžios Bankinio Departamento , 
bu kurią atliekant reikalus nėra

Raškykite ant | 
žemlaua padėto adreso o gausite

Dokumentus, Paazportua važiuo- j

Valdžios Bankinio Departamento ,

jokios baimes.

visada atsakima:

Joseph G. BogdeA,
Banke? & Alderman.

P. B. Lie. 159.

l

t

1

Uor. W. Long Ave. & S. Main St. ■ 
DuBois, Pa.

DAKTARAS SĄLM
Buvusia vivtn lh*.

Ifėnuany.
u<» South Main SL '
Mabaiio)' Uity, Pa«

Atidaryta Puuo(l«‘lk
‘ f tariiinke Ir

;Šaradoj.

VnliuidoM: tl ryte
iki 7 vaka>‘C4

Itpila Ir cgzaiplna- 
yojinius dykai. '

T
I

J

i-v :

r—..
L

■y r."

'V :s'? > ■' f

F
feAi

Sekančios lygos i.szgydomi trumpam
laike ir suteikiame luojaus palengvi
nimą.
ASTHMA arba dusulis, sunkumas 
apt krutinės, sunkus, atsidūsėjimas ir
panasžas Ilgus.
BRONCHITIS—sunktis kosulis, skau
smas ktutlnoje, trotis aut vogps.
K R AU JO LIG OS— Sc roCula, 
kas tižii'iicinimas. kraujo.

kronisz-

SUSTOJA TEIGP1 PRIE
Cherbourg ir Southampton

ORBITA .
OROPESĄ 
OROUNA .

1, 2 ir 3 klosos pasažierlal
Pulki vlgndu del 3 klesos 

pasažieria.
THE ROYAL f MAIL 
STEAM PACKET CO.

NEW YORK

■. i

20 BROADWAY
Arba pas bijo koki agentą. 

SANDERSON <fe SON, Agents

Sziandien 
gos yra brangios ir negalimą 
jnjn gauti, o ypatingai malda-, 
kniges. -Jaigu kas turi milemu , 
sena knyga ir geistu jnjn turėti 
apdaryta, tegul prisiuneze iu 
rodvHta o v 

nąuja. Knyga yra žmogaus ge- 
riauses. dpaugas ir 

...... 1.,!1........... 4r.vtt.ir

bus apdaryta kaip

piiiupnu
t/ i n -

1^02 Fonu A y o,
M. Nomkofftj. >

, rittaburuh, > Pa.
... .. .. . ....

KATARĄS^pu^ckmo fosioa liįjos yra 
gprai žlnonja, to(|01 czla* ncatkarto- 
jame.
NICDAG IR DEJIM A.S —dali n Is 
bIezRus, taipgi ligųs ausies.
TROTIS APlirriTOr- ir pangszas ligas 
vidum, v • *• . - s »
GOITRE -r paHididinlinas- kįltlo. giles. 
SZJRŲIES .LlGASH - 3kauswHs peczuo- 
8c, is^tipimas kojų, tankiiš^izlupumas. 
KEPEfįU LIGAS Skaiism^ Hzuonose, 
negaišta (jda, ir abėbiap Itekpiagninas.

yym privu- 
nųuM iiBV-P- • > •* 4* ■ '
RUAIATIZAIAS—ŠausgelK ^kuulu 
limo ir Lt.
saką kad neiszgydoma.

ar vb

yzmpiES 4A(lAS'^ -3kauawiis ppczuo- 
80, Is^liphnaH kojų, lankuš^izlupuiuas. 
KEPENŲ LIGAS ŠkaiiBin^ hzuoiioso,

V xn U 1J G AS?-y įąpJjjpS’ 
tiųCH liga,s.

j.

DAKTARAS W. BURKK
LIETUVIS Į

kur gyduold ur daktarui

01)0$ isz.beriinaiiįi'papiiczkai,

kurio ub^arsiulinuB 
ilbk-

Muhąnoy City, Pa. iiplp niųijuS'niiolus.

418 ,W. Market St. PotUviUe
į » I O", 7*--* -H
Su vUprqa Ilgoms priima, ą«o

1IM B vai popiet B Ud B niūra j)
-Afc- -MM -H- *-W-

valandos Iki 10 valanda ha ryt«į

Ir punuHzoH IIjjoh.
Dukluro .Saliu T 

ežiu, palalpjius, piirmKlnxQ, 
turo Hmmuuy Malu si.
Muhąnoy City, Pa. nplp Helijus'metus. 
Lituoti žmonis tegul ats i kiliko; pa s Jin, 
nes tin i didele pgąelnue 4 $iyko pe 
img u& piflg Ir pųsikĮpb^įįna? ,

Sfrgnjpldn ofisjis 7 B,'|k<i)įp|idonl 
Mi rwlnrnu iZrd vniwn lu Vi vh'zIniYI 1H
ir Subatomis. Vjdapdos M30 ryte- iki

tjeąo dak-

Ima u&.yodg jr pųsikiilbę^na., 
Sbamokln ofisas 7 E, Ihdcp

SI. pdaras Ketvorgais, ^otny’čzionils

■ 'V.T » f* f

KAMPAS 25-TO8 GATVES 
tir® Jmčnrrji

Kūdikiai mėgsta jil Jie prašo

“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per istisds naktis su verkiančiu kūdikio,M • 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”
M ešlung!?, d i e gi y s, 

suiręs pilvas, ‘ perpilni 
vnduriai suteikiu mažy
čiai bereikalingą ne#- 
niagum.i. " 

”. f.
.h.

•I

pašalina šiuos nesmagumus.
dauginus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
siųstumeni per paštų, tai reikia siųsti 60c. j

F. AD. RTClJTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, i o< Brooklyn, New V o fc City. I

T

STEBUKLINGAS 8-niu DIENINIS LAIKRODĖLIS
Yra tai geriausias ir praktingiausias laikro
dėlis už visus kitoniszkus laikrtMiciius, už 
tai kad to laikrodėlio ne reikia užsukdyti 
kožna diena, tik viena syki ant 8 dienu. Yra 
tai kas stebėtino ir toki laikroilęli turėt, 
yra didelis parankamas. Luksztai to laikro
dėlio yra gražus Jv labai tvirti, 
intxhanizmas i “ 1
l.aiko 
metu.

7 aknwuu 
i geriausio . plieno tr nikelio, 

gerai laika ir g va rant uolas ant 20

Kožnaui kas tik patento

Dabar paniisiyk, kiek naudos ir pa
rankamo gati (urėti isz .-tokio Įsi k rod vilo, 

ne reikia jo užsukdyt kožĮia diena tik* 
syki in X dienas.
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus

L.'^iOo bpt mes parduodamo tik per trumpa 
; ,\i/ž ruJ>Ų(liO8, preke< .0'4 JRl<*do duo

dam kuris perka laikrodėli, maszinele drji- 
Uavoti gromafas, arba taip vadinama "type- 

' iKiritei” kuri yra graži ir tVirta..Turi visas
liięrae ir ženklus jr nuineriys.. JU*, not jos 
gali drukuot kaip ant brangimą masziuos. Ji 
'parsiduoda po $5.00 ir brtingiau liet mčs 
duodam DYKAI kas perka ląiktodcll. UŽ- 

B lirkinam kožnam užgamsljnjinft arba graži- 
name pinigus, i’iisiusk irk 25c rankpinigp 

“o-kinis Užmokėsite kada viską ųtnęsz ant
Jus u adreso. Adresavokitc sziteip:

PRACTICAL MAJ.ES COMPANY,
1219 N. Irving Ave. Dept. tiži. Chicago, IU.

—RWS ........................................................... .......... ■! If n—y ■■ yi "■ ■■■■■..... MUFTT-I.

i

Kįidfy 'Tamsta perki guminį autuvą, temyk kad bdtŲ

f

I

a?arv.

Visi galima gaut balti, raudoni arba

Jie apsaugoja viršų bato, ir

\ v

Y

>■

>1

y

RaudohfiuKoulys dirbtuvės ženklas.
Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 

iiusiptMeHB.1* , iV„

'.*■; I

G

bal

4 ‘160 Waler Si., MiUignaka, Imi.

Namas, kuris moka milijonus už laipsni;”

t

c* lia

j e o‘

Nešioji ilgiau— ;
Jautį geriausiomis savo koja.

. >A c ’ ’

Trįy.'skirtingi augščiai padaryti mainerio autuvoBatąs, 
Himinjcr ir, Lopac.
juodį.

Paplatinti padai "Ball-Band” autuvo yra padąryti ypa
tingai nešiojimui mainęjiams. Jie apsaugoja vipšų bato, ir 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrys kampai akmens 
arba anglięs nęgali nei ipjaut nei įplešt.

Tartiufą sutaupini pinįgus kada nešioji “Ball-Band” nes
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštui 
dėti ant pataisymo. ', . ‘

. Mibhai>aku W oolen Manufacturing Company . 
: 1 ' UJO Water St., Muhanaka, Imi. • , . . .'

■’ . *
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> t Afla, pastovėjęs kol VaŪbrg 
jnejs in namus, eme dabar, pa-,
maži eiti ant namu. Visus kai-

----------- --- ----------- ----------- ------------ --------------------------- ------------------ . . ............ . ... ... v- n < '■ .

Skilvio Nedatekliai, Nervin 
gumas, Prastas Kraujas 

ir Cirkuliacija 
yra priežatjs devynčs dešini!ies musų ligų 
vargo, f'
puikins gyduoles Nuga-Toiie kuris padaro tiršta ir raudoną*

BALTRUVIENE.
»t

LIETUVIU BENDROVES.matysite betraukianc'zius sžm*- 
ant musu sody- 

kad mnszys ,bus 
Nežinau, ar iszligs 

vienas isz musu gyvąs. 
ju yra daug 

nedovanos 
musu moterims, ne vaikams, 
Ki*nujus upeliu tekes. Ne vi^įio 
nep.ttsigades. Broliai... pt

volus būrius 
bu. Spėju, 

j(gmurtnus.
nprs 
Atminkite, 
dauginus.

mnszys ,bus

kovojo už darbininku reikalus, 
. socialistai ir 

soca lizino

kad 
Jie

ipas jau seniai miegojo. Priė
jės prie savo trobos, stovim 
eizios ant aukszto upes kranto, 
paežiam kaimo gale, pažvelgė 
ųi^yzako liuliuojanczias 1\... 
gas, in skaistu dangų, ju ap
linkui užmigusia gamta, in ta
lpinėje riogsanezia užs,nudusia

nepasigaj Jes. Brol ia i...
jo balsas sudrėbėjo, 

akis vol eme Valionis jeszkoti 
ir galop ju žvelgesiai susitiko. 
Matyti, Vulioros szirdis spė
jo, ka jis tolinus norėjo paaa- 

ftjįriu, in savo amžinųjų prieszi- i kytl, akyse žybvjo dvi. di-

Cziu
ban-

įlinku sodybas — ir gilus alsi-'d®li aszuri. Afla liūdnai piTtfįi- 
įjusimas iszleko isZ jo jaunos, j 
Jarsztos krutinę*... Kirvi nu- 
leido žemyn, instinktinai sus
paudė kirvakoti stipriau ir t y. 
liai galva palingavęs staiga at* 

•sikreipe in namus. 
; Czia-pat, priesz
ĄUgsz.to ūgio stipriai sudėtai, j mj n,ua tur už ta atsakyt ikgin 
didele barzda vyras ir jau, jau

'>''dr

juoko ir, dar karta pagliiniQi|e* 
jeu savo akis Valioros stovy- 
la. emoijkarsztai ir jausmingai 
kalbėti. f (1

Broliai! asz'save gimlu- 
mas UŽŲtuaziau musu visu pik- 

ji stovėjo tadari. Kam gi jus ir .jusu szei-

ketino durti in ji ilgu žvdgan- 
4jziu peiliu.

, Aflastaiga pakcįe kirvi ank- 
pats atszoko in szoiui ir

I

jąu, nejaukdamas jo užpuolant, Dangus, Udaiiui
____ a.. ..... M.i....... L../,,

gi dėlei manės vieno tur lietis 
kraujus tu aekidtu žmonyu? 
kuin-gl del manes vieno tur ^li
ti tiek reikalingu tu sklypelio 
žemes upgįijcju. lakite sveiki. "H x r < r « • • m •

įmina jus! asz yįe-
pals mėtėsi ant jo. Matyti buvo nūs savo mirtimi atsakysiu. ,už 
Vad <Bi vivku snsireme drauge.
Tas tyras, 
pasijudinimu buvę stipresnis, 

4x4 A f los vikrumas ne i

tu nuodėmę, kuria, 
hprendžiant isz jo (damas padariau. Likite sveik)..

, Dar karta liūdnai | 
ilgai in.yaHordjyg amižnai noredu- 

.liepe blukti imtynių pabaigos. .Macs .su jg.atsisveikint. Ir moss-

save gįu- 
’eiki.. 

pažvelgė

Urnai Afla. prisuokęs atųmsze į telejes kepure
jnn

o visgi jie nėra 
net yra didžiausi 
prios^iniukai. l’žrubežyj krik- 
szezionys darbininkai yra su- 
>sispmtę in didžiausias darbiniu 
ku draugijas. Priosz kara prie 
ju prigulėjo arti keliu milijonu . 
darbininku/ Tos darbininku 
draugijos drąsini, 
darbininku būvio pagerinimą, 
reikalui atsiėjus i

už socialistus yra 
» w.« . .. -----y,...... Ne- (
jaugi tie milijonai darbininku.

prieszininkii, toki 
T\is vra

kovoja už

streikus, jos!

Isz visu Amerikos lietuviu 
bendrovių rimeziausiai ir sėk
mingiausiai bizni varo,, tai 

| Lietuvos Amerikos Pramones 
Bendrove (Lithuanian Ameri
can Trading Co.*, arba kaip kiti 
vadina ‘ ‘ 
ve”.)
..Szioji Bendrove turi insigi- 
jusi Lietuvoje prie Airiogalos 
ant upes Dubisos vandens jė
ga, kuri tai jėga jau inkinkyta 
in sukimą,
Jiu, karszima vilnų, vėlimo mi
lo; netrukus suksis ir verpimo 
maszinerija, kuri jau baigiama

Baltimores Bendro-

«* * I

O 
4*

* >

kentėjimo ir*C *7 F r ** • *> » i 9 > •**' I l i V(l 11 I ■

Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant į

nemažiau 
turtuoliu persek i ujamos. ?

socializmo 
nesusiprato, k va iii/
Belgijoj, \rokietijoj, Fraucijoj, 
Aust rijoj’.
daug susipratusiu durbininkii 
kurie

yra 

socializmo 
pi’it^zininkais. Isz kitos puses 

nori dabar

Taigi, matai,

kartu yra

n<» visi socialistai 
darbininku būvi pagerint. A ra 
ir buvo tokiu six'ialistu, kurie, 
sako: Kuo dabar darbininkams 
blogiau, tuo bus geriau, nes 
kuo blogiau bus darbininkams, 
tuo daugiau jie keiks dalųirli- 
ne pasaulio tvarka,
trumo ir greieziau 
social i stiszka tvarka.

Kur tik pasisuka uosti kai,
Tai jau kurna negerai,

girnų valcu, pik-

Ant vienos veseilios keli pribu- taisyti. Tariamasi su Airioga-
los miesteliu, kad su padarytaVO, 

uostikai" at kliuvo,'vandens jėga elektra apszvie-Valdžioj) “
Munszaines kaip priputo. 
Muszti li;>( u vilks užklupo. 

Kol <la po viena susirėmė, 
Kiti dalybų ne ome.

O kad užpuolė tris ant vieno, 
Tai jau da laikyt i negak'jo 

Su jieileis musiszkei pavieszino

! tus netik maitina ir visus prie 
jo inrengtus fabrikėlius, bet ir 
visa Airiogalos miesteli ap- 
szvies elektros lemputes.

krauju, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.
Skįstas Vandeninis Kraujas^ 

Prasta Cirkulacija,

t

n
J I

Silpni Nervai
rclAlvIa fiifpn.'G paniiiriif»ii|, 

ucnorninlę si‘* 
tvtjiri. Kiekvienai organas 
ir vilkinio* kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gpr- 
iiyiitc (r veiki me. 
stiprimus \ ra 
<»nrcnifnw 
Jiuojn 
musų veikim^, musu link* 
muujiki jr mu»ų L 
V>ral ir moterį* mi 
rūsiai* nertais, ajlpn/ih 
nvrv ni« 
v ingi. _ 

tinkantį nutikti

kuri
IDUMU

Ncr* i| 
pnm.it hiO 

•writ n>* 
jivcjk.Hą,

ir inu.Mj almi*, 
Min*

neri uis,
) r m I IftųMl, 

bnugstųs, nelink- 
v ritinio

IKT-

ir Jii|ni 
ntsukom) bes.
Nugu- i om yrn puikiausia gyduoU pM<auh iv 
silpnoms ir nuninKoms sistemoms ,|j< 
i uri sat y.lc dnugphosphoro kuris suhmhiNoui 
stiprius nuolAl inius nervus, gvrą swikai.’i, 
raudonus ir linkima apsičjirn/j.

silpnoms ir nervingoms Ji<

Nuga*Tone (tiri daug 
geležies kurj«> > ra '4eri3* 
uaia gyduole žinoma 
dvi pamary mo IJrMtą 
raudono kraujo. INtfra 
nieko k if n geresnio del 
Ub!) šikusių, allpnci* 
aeįicmi^kų žmonių nu 
^kyp'fn, vandeniniu 
krnuio. Jih taipvgi 
šutais** veikim | Mr lira 
kuri mHuirko * irkulin- 
viją ir priduoda šil(x|, 
gaivinanti kraiijrj j

*v

to
tfnh i ii.iri 11
KiekUeno organa ir raumenj visame kūne-

pa d a r \ daina v
pr n-ai i ūda muh u/ kicl < j un i.

Al ūsų Absoliutiškas
G varan tarimas J

Nuga* Fone kainuoja $1.00 už lH>nką kurios^ 
užtenka vivitm mCncfthii, arba 6 
huiGvov už $S.(HL

Nuga* fone veikia ant kepenų
v id uri t m regu liar iai <

ir ilmatų, 
i uonil*

elektros
Briaunos upes Dubisos jėga novirjuinimn*. 
bus mkinkoma m daugeli nau- Rn*». k«*«i vidų, 
dingu Lietuvai maszinu.

iSsnoji Bendrove steigia Lie-1 prfimnus m<m,v,
. lv. .. n 1 npjuvrlęa lie/in !*•

Skilvio Nedatckliai
dyspvpski, /ahsfj* cv

4
>
i

riuo$c ir /nrnu- 
rau^aiiman, 

no*

Vnrlrjkit Nugą-loiu' p*r " 
JO dienų, jeigu nebuut ii^nuMinti pi$ek* 
m&mh sugraJinkh likusio ten kur pjrRo<p; 
jūsų pinigai Imis tuoj afrnoktML 
mdur^’iit nei vieno c<n(o nimuotlo. 
imaųic

/
/Szioji Bendrove steigia Lie- i pribn/lus Mapa*•* | npsivt D'*. ita»>i>ti^

tuvyje medžiu distilecijos fa-1
Ir per duris visus ižgarbino 

Ir da kelios bobos isz kitur pri-
Jy«’

)UAŲ 
lOsakvrn.^ mums <iAn<lien ir titgauldf

. .i —-.i .. —-------- Nmp»Tone
pamu!inuln Licl vienoje geroie aptiekus* ant v

f UO|M » l'i 
liniAs, 
gos jr paini*

1

netoks kan- 
padarys

i 
I

Petras. Bet socialistai reika-j 
Jauja 
mo, 
resnio su darbininkais apsieji
mo. ,

Juozas. Taip, jie tai sako ii 
tai yra \ im i telis 
tas. I 
kai nėr socializmas. Laiko dar- ; 
bo 
padidinimo, 

i apsiejimo

ji ijJmm\ bf.t L<1brika, kur dirbs invairios ru- n«»iradnim« nedaugi ,buvo,
Tai ir in c/.iseziu pakliuvo, 

tai paminės, 
.ules ir gerai pa-

szies smala del stogu,
Vigai josios

Mdarbo laiko sutrumpini-į O ne viena pa
mokesezio padidinimo, go- ; Menes!

!■

yra paprastai
Kcrn* 
«cr i

greitai prasima nu vartojant mas 
gyduoles Nugn-T<»ne. los smeikia 
n>icK4 ir Jauti kaip nauja* Zmo^M*.

praAiillna m i 
Niifln-7 <»ne.

v nrtojant .vpvk.1sveikatą, .vpeka ir fcpiimii.irszies smala del stogu, keliu, 
'medžio konservai, tepalams;
tarpentina, anglis, medžio spi-' 

I rita ir 1.1.
Szioji Bendrove sėkmingai 

varo konstrukcijos darba; sta
to invairius namus ir turi ne
judinamos nuosavybes Akrono 
mieste virsz $300,000.00.

Szios Bendroves patarnavi- 
! mu siuneziami pinigai Lietu- 
' tf/xn vr**rv n’t'Ainmi niitnni lory

I

’i...... ......PRISĖSKIT ŠlT/\ KI POSĄ ŠIANDIEN
^'•7 S !)c:irbofn Si., CLkšik”

QtlC’doHnl laimius? Ranit mvii * už k.| ihimimKh

bonkf) Nuga- 1 <>r< .

j Nai Jonai I aburator*. J . 70i>,

tų pačių iilvgų ir g*aram iio*.

• fili •••>••

B 
-la' 

įtampai' ;iru»*>Kv<4|

į ;

n kur >ziudienVJaipfn k ęuzes ne tu
ri.

munszai- 
nes džiuguli, 

Groja, geria, kaip brolei. 
Kol ne gyvulei.

Tuojans susirupeziuoje 
galios susiprovoja, 

Gzsijierku varantus, 
TAmjk* sargas peštukus.

o* 
Dstipriai laiky-

CHW
V n rd a s

(hitu* ir No arLa R I

V|ivNf a?

damas kirvi žengti iu 
prieszininku sodybų puse. Kai- 

kiryjs perkirto piktadario gal- myiiui isz kurto, nesuprato viso 
; griuvo, dalyko, 

maiszas, ne i>«m»te,

ko.
Bet Afla ilga laika prieszino- 

si sutikti su ju nuomom’ ir ne- 
sedo ant stovinezio prie jų si)o-, norėjo gfižti atgal. Galop vie- 

»nus sod ieez i u at si sza u k e:
to****' j

ė^ilio kur tasai

suvX kirviu jo peili in -szali ir, 
sužvilgęs Žvaigždžiu szviesoje,.

gerus daik- j
Bet, tas viskas dar visisz j Lz kitai pai t laukia

i>

Mali

pakirstasvm Tasai
lyg kpks amtoiu
ninžiaUsTo balso neiszleides.

Tuomet Afla pasilenkus nn- 
azhioste kraujus nuo savo kir
vio ir priėjės prie trobos,j

j dalyko, nieko
kur Afla

neat sake. Bet 
einu, visi 

szpko vyties ir jirisivije sulai-, kais

itsi-

lo.
Kirvi pa«lojęs ant keliu, o 

galva parėmęs ant rankos, in-
Palauk, Afla, gal jie ne

dingo; g<41 jie 
smeige savo al>is in toli ir >ipp<lar neateis pas mus teiji greit, 
ligi austant iszsedejo. * 

Kada, pirmutiniai > pauksz . . . . « a . . a k a kKada pHinutinim pauksz- 
cziii balsai /prižadino ji isz to' 
,susiimistyxnoA jis staiga pasziiį

tPalfpik. ko teip skubiniesi mir
ti.

mokesezio! 
u darbiniu-!

reikalauja ir 
k.rikszczionys demokratai, prie j 
kuriu asz ir priguliu. To nori ir 
viso?
pinku
tik tie ap ja keliai, kurie toliau^ 

gi*8varbiausias. 'daiktas sočia- j 
lizino ► yra notai, kad dabai 
pageriu,t ^larbiniuku. gyveni-j 
ma, 1 .....’*..... * -..... ’

sutrumpinimo, 
gero s

Ir ant pai

to.

Afla
ko. Jo akis atsirėmė in gulipti, 
perskeltu lavonm

pakeje nųika prie

Atsiniiiics, piktai prakoszc pe.r
— *•*■''*' »

sukruto.,. 1 
galvos patrynė kakta ir viską

dantis:’ A ,
— HlV.gj'yatr

isos krjkszczioniszkos darbi-;
• • • v • '

draugijos ir to nezAuoi-
- . . o j

savo nosies nieko nęmato. Tiii-r 
I

lįzmo > yra

von yra ten greieziausiai isz- 
mekami, kas atliekama su te- 

i naftiniu atstovu tarpininkyste.
I

' gauna 8 nuo^z. dividendu. Pas-

i

Szios Bendroves szerininkai

iPo penktus dolerius užsimoka, kutiniai dividenezekiai buvo

’ Į

l’oprovai kaip nrklei szoku, 
N^imon pabėga, 
I rt vėlai susisėda,

Su stiklais guoges skaidosi,
H

lx;t kad padaryt socialiu! -
Ir volei provojesi. 

' • • •4

V

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

K ickx ienas

F. AD. RICHTER A CO., 
3rd Av». & 35th St., 
Brooklyn, New York

tikrinkite, 
nate tikrąjį su Inka
ro vai/baženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai 
kuotu.

aptie- 
koriu> parduoda 
Pain-Expellcrj. Ta
čiau*. visviena persi- 

ar

yra naiuhjania 
viršum p<r yo 
beveik visose 
lio valstybėj.-

Xtio 
skausmų, 
jus, apšlubimo. 
stcrčjimu, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam p a šąli n i m u i 
ankstyvo peršalimo, 

ištikimas 
draugas

Pain-Expelleris 
>, >’u- 
Itlctų,

pa>au- 
Cnc. 

rcumaiiškų 
ncuralgi- 

nik-

gau-iszsiuncziami vasario 15, 1921.
Szios Bendroves szeriai par

siduoda po $10.00. Vienas hjs- 
muo gali pirkti iki SIOJOOO.OO. 
Liberty Bondsai priimama pil
na verte iki pusei užsiraszomos 
sumos. Užsiraszant 10 szeru 
moka pinigais $50.00 ir Liberty 
Bond gali duoti už $50.00, už 
ka iszduodama $100.00 vertes 
10 szeru. A

Szios Bendroves szeriai yri 
visi vienos ruszies; visi gauna 
lygius uždarbius ir turi lygius 
balsus. Susdami Liberty bond-

sufabri-

t*'

tBrpliai, — pratarė A f,Ja, Gszka. tvarka. Tiesa, jie mano, Į; 
kad tu tvarka 
kams tikrus rojus, ryžiai apie , . . , • r • ,
ta rojų dabar ir pa^ikalbeaiio.!Įr v:n.'IMMr 
Asz tau parodysiu kaip ant 
delno, kad jis bus ne rojus, bet 
greieziau tikras darbininku ir 
visu žmpnjy pradaras.

’ Pptraą, Su tuo ' asz sutinku, i 
HoHhid* Socialistu tyarka butu 
bloga, tai tu, broliuk, manės 1 
neintikriiisi.

Juozas, Tiesa visados paims 
virszu. Taigi areziau prie da
lyko. Kastai yra ta sočia Ii s- 
tiszku tvarka, kurios tiek net 
socialistu nosupranta, o delei 
kurios kitijtiok karszcziuojasi /1 
Socialistai’’ sako, kad visa ta 
nelygybe žmonių turtuose pa
reinu nuo to, kad dabar pasau
lyj yra privatine atskiru žmo^ 
niii-nuosavybe ant darbo in- 
rankiu, žemes. Tie, kurio turi 
savo nuosavybėj žemes, dirbtu
vių, vieszpatauja ant savo dar
bininku, kurie pas juos dirba. 
Tie, kurie turi daugiau darlm 
ninku, turtingi.. Kiti gi, kurie 
neturi nei žemes, nei jokiumuo- 
savu darbo inrąnkiu, mafczinu, 
lieka neturtingais. Ka gi, paša/ 
kyši, reikia,stengties, kad kuo
dai i giau s i a i ž m oi i i u, 
žmones atskirai ar.kuopomis 
inguutu žemes ir darbo inran- 
kiu? 1

.*—> ar-n& viję tiek, ar diena ye-
- , r < -j - - T i

lęp dionomi^ ne negalime skai-

'"V*" « *** ' * 7 < * • ’ 4 •Jiaur-ag dU‘U4- 3 n k szc z i a 11,
bus darbinin

kams tikras rojus
Viena, perknpczc nesenai czion

S

:/$ztai apie
' * pribuvo,

šitas senas,
šeimynos
suteikia ncapkainuo- 
jannj pagalbą.

lytį, nes netrukus juos pamaty- 
.sįįe* Kanvgi mane užlaikutjO, 
kada ąon P(4s.n eįnu pas pries^i- 

’ .uinkus, , k&4.ė jie atkerszvtu 
<' *_S ■ ■ j <>nr i ■ - • ’ • • » t

Na ii' ezionajb silkes pinklioje, 
Ba tai už, bizni rokuoja.

Name kur “silkes », pardavine- 
ja,

Į

r

• jie visada mitprędaųia^ jusu, ir ju-*, — KJ yair, • ne visam1 v. .v. «’ . ’ *
Jums pasiseka musu nęatsargut ■ S5jępupm.fcnoįaimeu intrauk-

1
tas jnjnš'v kenks, jeigu Afles

mu pasiiiaudpti. Amžinai' din-niaue, broliai, ka 
go musu vyraj^gindami ta že- tas jnjnš ' kenks, jeigu Atlos
mes sklypeli, kurį spėjo dar.m^ th.rpjpsu nebus? . 
jusu mišru iszpleszti, bet ir ju
sti nors vienas krito už Savo 
uedojybes...

Ir ta isztares pakilome j tidin' 
kaimą. Kaime jam pasirodžius 
visi nustebo, kad po vakaryk- 
szczios savo prakalbos gyvas 
iszliko. , ,

Tuomet Afla, susirinkęs ap
linkui kiek galėdamas kaimy-J 
nn, prataro in juos: t

Stebėkite^, kad iszlikau 
gj'va s? Bet savo gyvybe ture- 

•.jau iszkoyoti. Eime prie mano 
'trobos, o auka mano liuosybes 

vienas isz 
gyvaseziu 

pž visa eile musu

paukutinius žo
džius norėjo, vėl eitj tolyn, bei

Ir isztares

kaimynui ji sulaike.-

,s
v

’ Petras, Su tuo ' asz sutinku,
. ’!n’

I Per naktis klyksmai i|t*iprovi- 
iwjlb 

rtiejli pro ta \ ieta niekas ne- 
■galk 

Turi užsukti uosi in szali.
Budai miestas ketina iszvaryti, 

Grinezia iszrukinti,
Žmones nuo tosio< bjaurybe.-

VYRU
LIGOS

♦ o „ o

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpa Lietuviu doktorM 
Plttaburge. L__ ______
82 metus invairlaa Ilgus vyru ir moterų, todėl Jas nuodug
niai patinsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, 
paelnanczlas nuo neczyatumo kraujo.
t

kai ir Lonkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare
2 popiet.

Jisai mokinosi Varszavoję, studijavo beglje

Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
ligas tinimo, lovalriaa Ilgas 

Atslszftuklte ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusia*

'sus ar pinigus siuskite regis
truotame laiszke. Visais reika
lais adresuokite:

Lithuanian American 
Trading Co., Room 27

112 No. Greene St., 
Baltimore, Md.

NedellonilH 9 iki
, Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

tosio< 
apsaugoti.

V iJ

Puuniyt vienus ątsiszauke:

-

rp

Lpliaus bus.
■‘ v ’n v
Art e> A.

pi

bolszeviku i.
d ‘ * M I * 4 <

KOMUNISTU
ŽADAMASIS ROJUS.

JA

—įm i } .
P#si kalboj i iųą.%, dvieju darbi
ninku ai>jjtjSochOizina bei Bol- 

^■v^cyjgnia.
(Pdf asze Ncbružu j ils. )

Kas tai yra socializmas. ‘. j 
Gaįla buvo Juozui jo draugo.;

Dabar jis . pasiryžo pertikrjjit; 
ji. Juozaa staigiai atsikėlė; f n 
gi;eitaįs. žingsniai,s nuėjo i^ej 
gyvenamos Petro vietos, kprį 
buvo. jĮptoJi tos grabes. Nuėjėsi 
jo bu t an išsivadino ji laukan; 
pasįyn ; pasiginezy t
apie socialistu mokslu.. Petras,! 

piiatoy kokig,.bjidn Afla iįizlj.ko mėgins pusiginezyt, sutiko. , ■.

’ v pąinatysito^ Nors 
uiusu kankintųjų 
ųžmpkejo
broliu. Ir ju nors vienas kartu 
pražuvo. .Eime...

Ir rims bų^ slinko per kai-, 
ma prie >Atlos troįos.- Priėjo 
artyn pamatp giilintl ant že
mes iszsklę^onns kojomis... įr. 
rankomis, perskilusia golvy,ra nkomjH, pernk i 1 us ia 
yįeiia. Jaz smurtlriiv«iu Havo

t t "'j . • « . ' 1 • «

piTeszi ninku. Tuomet visį šų-,

gsj’vds.> Prasidėjo pagyrimai, 
ut’fvho tini A iki' *Vfirl kilti-stpbė|ininĮsi, 'kad toksai; sifp 
iiao, ^įžiįfeti'.vynfkas, g ‘ ’ 
apjjaįčti{ toki’ lokiua.1 -\ 
t Z Be t Ąf Ja. t y 16 jo,”«.t i k jo a ki s

įdėjo

<

fi^į’jii<ioj4arp> MusirjnJtusiu' lUD;- 
terisžkiu ’ ir jeszkojo ju tarpe 
Valforos. Galop, at Vadinuos ju, 
^le. kjtuv>stoviiic^ia ir

L $

kad visi

nasiyniksz^iot ;■
-» t L* a _

Xu,!-Pčtrai, Jare Juozas, visj 
dnr esi;;sočiai i st as ? < . tA’l

Petras,Alane, dar niekas nes 
inttkrmo, kad socialistu mogs-l 
Jas blogas-butu.a . /v

agi * nors karta- isz4 
siaiszkinkini-'viską. Kas tai! 
yra aociulizmas ?.Ncsuprautim^A • • • 4 < «. « * 1

dhn os i i social i st as ? .

Taip nori krikszczionys 
demokratai; Bet .socialistai 
kaip tik pricsZjingab die noti, 
kad nieks neturėtu savo savas
ty j nei. žemes, nei darbo/nirąu- 
kiji.' Prie socialistu tvarkos 
mudu,negalėsim ir niekas ne- 
ga le(s 1 pre t savastyje nei skly -

A • 1 1 ' L 4

mudu .negalėsim ir niekas ne

viską.

polio žemėn, nei' nuiszjnos, jici

ijikio; visa žeme, sako socia-
\'.‘4 . < x!i4 „M

, kpsįos sjl jos linksmu Į žvdto-f 
..i •___ ♦ i • ♦. lAt

in kaimyiiuH gtUr
4 ■ ■ *

— Broliui, vienas isz 
prioszininku žuvo isz UW0 
ranku. Bet palis /Jjfpto, jįįd 
mpms«:lo nedovanos. J?uai^Je 

darni, kur jis szia nakOjszejo 
neilgai, lauke baisiai mpms iit- 
kerszy^., Ir iii atvykstant

’ rrwl-’limltslrno TMa+h nlMnAfert-HVt ‘/T

siu, stgiga■' nuszvito ir 
kreipdamas i 
siu balsu prataro:

vumo savųjų, -jią <gaU>p žino
dami, kur ji» sziu nakįi jsz/'.ję,

v to dalyko (! sąko, kiul. 
fdyJjjjmas yra . ta h.toks mpks-į 
J(lSykuris, 
rėikižlus.
^kftlbia, kacl kiekvienas susi
pratęs darbininkas turi būti; 
SPoialisUi. JBet tai jie drįsta 
kyt tik tokiems;, kurie mažai.

• r • ' 11

imti • darbininkių
tiesiog’*

K 
Socialistai

ark!lo, nei jokio Jcito durbd'in- 

•Ilsta),4 turi prigulėti tik, vi
soms szalies (Lietuvos) gyvom 
tojams, visuomenei, tik valsti
jai, o ne atskiriems, nors ir vi- 
sieips. žmonoms. *■' .

Tolinus bus. .

turi

NAUJAS 1SZBADIMAB PLAUKAM*

Dcluvoje H mtUJoDO taonla
kh supranta. Tai. gal «akvt tik ° ,el^»* •#*-

’ F ' If aito m i.lnoVn lakai iMttfeftatoa ta

•tie, [ 
yenuw.

jr v* to• t
Miczigane du piktadariai,

Szpjclei ir bdlszevikai, 
Užpuojajaut žmogaus ejnanczio 

Nieko in jos nekalbanezio.
♦ Ant tilto abudu stovėjo 

Ant nekalto tikojo, 
Kada tas jau a lojo,

Lržnybti jin porpjo.
Sužeidė nebagcli labai, 

Nės žmogeliui pasiseko gerai. 
Mat prie saves revolver?'turėjo 

Tai kaip tik iszimti galėjo, 
Szove i.n tuodu latrus, 

Poriniu i du kartus.
> Isz baimes szuviu 

taikus
Ba nepaszove tuodu szunc vai- 

kus,
Ant lytojaus tiedu latrai 

. * tai padare,
Jog ta nekalta žmogeli priesz

1 no buvo

da

■ .yaįta nuvarė.
Kur» bausme užsimokėjo.

Bet k'ozoje nošedgjo.
. y » • ■

Aineriko ,Intru nestokupja, ■ 
Jį Tegul jos ža i bas 11žkhpoja.1 '

.Ify r-*** ■

K UKSUI NLTUOLUS 
» k-.. ’ ’ 4. .. A . / * . "■ r ’ 1

Tai rfhjauBla proga daug
ąukaiHU 1d . Lietuva nusiusti.
Greitumo nuaiuntlmo pinigu 
nieks su maniui uogai lenk-

tejarns pristatau kvitas su

Lalvakorczlu agontwa, 
Llopoju, Hamburgą !r Visur. 
* Fasa! kelionei in Lietuva.

Padarymas Llotuvjszku do-
A - ' .K, «

tyiiluoti; visiems pinigų slup- 
tcjamB pristatau kvitas su 
paraszala priomoju plųtguu

kumentu.

l

———I wm—— ■ ari n ■■ ‘

Pamftglnkito nanjo—

Rttffle s’
Su užregistruotu vRUbužonkllu Sur, VaUt. 

Ikdeoiu Biure.
Naujame įnėlyuaiiie pakelyje,

Vjsos tvirtos, gemalus užmnfinn- 
cioe ypatybes Siame vaisto i'lėtoa, 
bu priurutiiža priiuipiui Švelnaus 
Kyijpulo.

■ Rufiles yra hibni paveikiantis 
'pleiskanų pafialintojns— begaliniai 

' i 
patiks kad 

į® ir gačniau- 
Ak siaiy{>atai.

puikus plauku sutaikytojai, kuris

i ■ i :

i .

i

1 I
♦.

i'ROMO; i *»

1 i < 
‘ - i

f ad er i:r» c.. < o
S h . |‘ IN A 1 » U , 
ni v < 

NI.W YOU K

1-

n
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SZTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS;

Mes paskelbiame visuomene! kad 
'esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU- 
VISZKA VAISTINYCZIA visoj Ame
rikoj,
Europos metodą nuo visokiu ligų.

» Mes turime ta sekheta. kuriuom 
t PERGALIME visokias ligas.

kuri iszdirba vaistus, pagal (j

41 
JiTa 8e-

ykreta sužinosite kaip vartosite MUSU / 
nes musu PASZLOVINTXVAISTUS, 

vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIEKOSE visoj 
Amerikoj galima gauti szios musu 
nekaistas:
^jSalutara Riteri del vfdurinJtyJigu.

Regulntorhifi del moterių.

i i

I' i

.b

>
4

t Aptiekoso
I parsiduoda 
t po65o. arba 
I atsi u skite 
E 75c., tad 
i atsiueime 
I por pafitp 
| tiesiog is 
w labara* 
| torijos. y

I JtetfoHl 
f rcikalnii- 
| kite 
I kitokio 
■ pakelio, 
H Žiūrėkite, 
H kad bulų 
E INKARO n Yais- 'J bužettklls.
...... >i»r b „r w

' pakelio, .■ I “
kM<l bulų

PARMOS ANT PARDAVIMO

Kraujo Valylojns kurio pats nžvardijimas iszainzkina rolkalinsama. <( 
JSulutaro Linimentas del visokiu kaulu skaudėjimo ir kitokiu skausmu. *'
Trajiuikm Kasgi dnr jos nežino? Tos garsingos namu gyduoles. 
Reikalaukite musu suraszo vaistu ir žolių siuneziame už dyka.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted St. Tęį Canal 6417. Chicago
- --------------- I——-----X r ▼

Lietuvos Prekybos ir
IR JO SKYRIAI

’ VILNIUJ r 
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS

y
/ T
i

* <į4
4 iv

Pramones Bankas

1 'I

RASEINIUOS i
DfEPOJUJ !

KLAIPĖDOJ j
MARIJAMPOLĖJ . .

VIRBALYJE ’ 
isznioka pinigus pasiustus per savo 

Kol žemas auksino kursas, j 
Ten gausi |

" Parsiduoda 3
Lietuviu kolonijoi, kur jau gy
vena 450 lietuviu ūkininkai. 
Viena farma 120 akioru su bu- 
dinkais, kitu. 78'akiem su bn- 
dinkais už $2,000. kita 40 akio- 
j’u už $2,100. Kam tokios far- 

o

farnios didėjo kuogreieziausia
AGENTŪRA NEWARKE 
dek pinigus L. P. P. Banlfan.

7 nuosz. padėjus 2 metams, .m-
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.

Pinigus ’ pasiuntimui jprjima ir informacijas 
susidėjimą banke duoda pftpl<Q agentūros vedėjas

; , pinigus siuskite per paczto 
, Money Or^er. Raszydaml 

pridekite 2ę. stftippa lr visada 
nJMAflnvAtr Iftor '* • 1

I 1

, Money Order,
* * t a a ui ‘ < . * . ‘ «

■ adrounvokitoRžItelp:
>1

f ■
z

tu
įima plauku labai trumpam laikė;< to 
vfėta tožpuoluėiii, itatųto tankus piau*

‘ lAfonUMflaa AvkaiL
į<

kurie žino, tik Misijos 
‘ ' '* j

npifi szvjcHOHUuj, kulturisakflf|-! 
lijus kmHztus. Nob yra |>akan- m# bu:. n».OnndMa Cuuuilaa. ■

o.. nu tuyL supr at i moį
e *4 » ■ . *• « t. kai: Ovaranty. UtonMeijM drtal

L 1į

ht1/W Trvtx t it ’ rltorwj A- K
, f •

t1’

M;
Brooklyn, K. T,

*■ ♦ ■ I , 'į • ♦ ■ •»

P. MIHOLAINLS,
&O ■

reikalinga, raszykite
- - ' - • 4

mos 
gausite platesnes informacijas.

1 . Jos. Malei kailis,

apie

M..DAMAUSKAS, 747WoadfcewargViT
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4 SAULE

PARSIDUODA KARMA. Žinios Vietines
VGeriausin f
Valley,’ drauge su gyvuleis 
niaszinoms. Apie prt'ke ir isz-j 
lygas atsiszaukite ant farmos 
pas Daniel Markle arba pas

Daniel Day
108 W. Spruce St., 

Mahanov Uitv, Pa.• •

farma Quakake
■ su irvvuleis ii

(A. 19)

-PARSIDUODA FARMA.

Mare, mileliui pati Lud- 
• viko Žilinsko, 65 metu senumo, 
vy veliant i po Xo.

., mire’Skulkin Jla- 
ligonbuteje panedelio ry- 

i dvdeliam 
nuliudimia vyra ir dvi poduk- 
tes Jaksztiene isz 
Diliene isz Shenadorio.

I
M

11

į South St r
' ven
į ta. \ elione paliko
I ....t;...r....;..

1

Kelios geros 
mos Ringtown, Pa. 
mažu nuo $1,500 iki $6,000. Ga
lima pirkti ant lengvu mokes- 
įziu. Dabar geriausis 

pasinaudokite 
Atsiszaukit in Saules ofisą.

\ a ini n gos 
dideliu ir

439 West

miesto ir

Apsisaugokites 
dvidoszinits 

buniaszkos kuri

pirkt,

Utarninke likos suriszti 
mazgu moteristes permoteristes 
(‘zesna uaszle Ona Ragažins-

, 618 
Aleksandru 
Krak vilios, 
vens mieste.

kieno E.

kun.

Pine St r. su 
Balszezaucku isz 

Jaunavedžiai gy-

*

MERGELE MIELIAUSE!

Ant Pardavimo Farmos.

pirkti farmaKurie norite 
didžiausioj Lietuviu kolonijo
je tai asz galiu prirodyti ku
rios parsiduoda ir ant kurios 
pats savininkas gyvena. Jeigu 
norite pirkti
tai raszykite man kokio didu
mo ir brangumo 

Asz

nuo savininko

ATPIGO MAISTAS. i 
Atpigo maistas o Ir mus medus, 
Mes turim tikra kurs labai gardus, 
Nėra fabrieznas bet visai lyras 
ums ta pasakys kiekvienas vyras.
Mes kopinejam bites visados 
Medaus ne vaszko nclrukst niekados 
Teipgi ruginius miltus parduodam 
Rupel sumaltus szvležlus ataduodain 

Varmas nupirkti pas mus geriausia 
Gzla mus Lietuviai gyven tlrszczlausla, 
Jie lur Draugyja lankei sueina 
O Ir laikrasztls h<z mus Iszeina.

Taigi laikrasztls Iszeina Isz
kolonijos, kuris apraszo apie tikos Ir 
uklnlnkavima, isz kurio daug ka gali
ma pasimokyti, jo preke $l metams, o 
in Lietuva $1.25, Jo niekur nesulaiko 
ant ragožių. Pasiimkite savo giminėms 
o gausite dldia padėka.

I M. WALENCZHJS,

J

I
I

Pasisekimas daugiausia re- 
masi praszalinime nenaudin
gumo.

Pinigas neiszmintingai isz- 
duotas yra tai pinigas nereika-

ir brangumo norėtumėt 
pirkti. Asz duosiu patarimu 
ne tik pirkime nes ir pradeji- 
nin farineriauti. Itaszvkite ant 
adreso. ( A. 22 F.)

Jos, (leribo,
Scottville, Mieli.

mus
i

Xieks ant žemes nėra meilu 
Szirdžiai malonu, o

fctei-n 
dolerines 

pasklido po 
\ isas szalis o ir mieste atsira- 

yra gerai pa
ti vietoje szilkinin siū

lu, turi briiiksziiins padarytus 
at ramentu.

Parapijos balius 
vakaru 

saloje nusidavė 
Sveteliu buvo 

buvo 
linksminosi 

į užganadytas.

far-1 .
>i ligos

'4

T
1 PARSIDUODA FARMA.

Labai pigu i, 
Datve, 200 akel iu 
akiočių girios

Kaip mylėti jauna

akinis dai
(In,

laikas 
proga. I

(A. 26) su

į do. Bumaszka 
dirbta,

ninke

priežast is 
žemes o

2 trobos, 
tai, 2 arklei, 3 karves ii 
les ir visztos, visi i 
darai, visokios maszinos, 
jas inžinas 7 arkliu 
P/eke tik $4,500. 
giaus raszykite ant adr 

Frank Rudžiais.
Forestport, X. Y.
—------- ---------------------------------------- -----------  Į

I

(A. 15)

so
10

2 tvnr-
2 kinu !

ukibzki pu- liuksu).|

į negalima 
; Kožnas

nau- 
drutumo.

Žiūrini 
susirinkimą 

dis nudžiugo 
szeiinyna, 
vienos

merg
Prie kurios traukia mano szir- 

(<lele.

Kas isz pasaulės dydžiu grožy- 
(bin,

Kas man isz turto, visu grožy- 
(bin,

Kas man isz visko - niekas 
( net raukia

Kas man isz visko

l’ik mano szirdis jos vienos 
(laukia.

tikriaczioj pasaulej ji

Box I 12 HART, MICH.

Ingai iszduotas.
Pinigas investytas in musu 

Preferred Stock’a padaro dau- 
giaus pinigo, praszalina eikvo
jimą ir padaugina jusu uždar
bi.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 pagelbos 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieesiai Ir 
pažinstami.

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

$5
užtektinai pradėti.

Pennsylvania 
Power & Light Co. 
1'rnmonc kurios reiknlingumns yra pastovus

—ISZP1DYKITE SZI KUPONĄ DABAR; PRISIUSKITE SZIANDIEN— 
Pennsylvania Power & Light (’o., Investment Dept., 
Eighth and Hamilton Sts., Allentown. Pa.
Send me (1) 8-pagd Illustrated booklet. “The Story of an Opportunity 

(2) Information about Pennsylvania Power & Light Co.
(3) Details of Easy Payment Plan, (I) How to judge

ntar- 
Xorkevicziaus 
pasekmingai, 

prigrūsta, .jog 
ne apsisukt, 

ir buvo 
in t a ji 

net szir-
visi rodos viena 

____ . , brolei 
Apie dau-__________ motinos

d'eip, privalo Imti visados. .Juk 
esame atskirti per placzes ma
res nuo musu inilemu tevvne- 
jo, kam mums da czionais skjr- 
tis! Geriausia gyventi sutaiko- 
je ir broliszkoje meileje, o ta
da busime guodoti nuo \ isu

ir seserėles
- Lietuvos.

t'SO.

Jos rimti žodžiai ausvsia
W. TRASKAUSKAS

LIETUY1SZKA8 GRAB0R1U8.

■u n ii. Jį.
* o t

V PIRMUTINIS LIETUVISZKA 9
URABORIUS MAHANOY CITY, PA

* Laidoja kunus numirusiu, Pa?amd< 
automobilius, rlglnus Ir vežimus de 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselliju, pasl 
Važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtua Ir tt

W. Centre SL
fee ■ ......................   ■■■n.i—mw

> 4L

guodoti
i kaipo gera milinti tauta, kuria 
[laimina Dievas visame ir ap-

MnhftDOT City, P*

visame 
saugoje nuo višu nelaimiu.

— Y. M. L. Ind. Kliubas nu
tarė nesiusti savo nariams už- 
praszymus ant ju Fokiliaus, 
nes ir teip suprantama kati vi- 

I si nariai vra

i

L:

ant ,|H

užpraszyti kadan- 
nžpraszymu, teip-

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva, Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai, 
■zykite apie kalnas o gausite
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Eslu po

Parduodu laivakortes

Ra-

UNION i 
įNĄTiPNĄM

BANK 
MAMANOr. 
K CITYyJ

Capitol Stock |125,OOMe 
Supini A Profit*

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prlo jusu piningu 1-rna 
diena Sausio Ir Liepos men»- 
auose, nepaisant* ar atnesiat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adams nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig J? Tai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Pro*.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.

VALGYKIT GEORGES
ke Cream ir Kendes

❖ <•

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bnmsls Daktaras Karftuaeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima Ilconlus lig 10 valanda ryt® 
11 lig 2 popiet. • lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 859 B«
113 E. cįal St. Shenandoah

< lig 9 vakare

• ■ ’ ’

gi neužteko
gi visi kiti kurie neapbiike už- 

i praszymus yra kviecziame alsi 
lankyti ant to didelio-’pokilio 

atsibus kita Utarninko
Todėl atsilankykime

I kuris
i vakarti.
visi, nepaisant .ar gavoto užpra

man 
(viena

Stovi mintyje1 nakti ir diena, 
Kur tik pažiūriu, akyse matos, 
Jos paveikslas priesz mane sta- 

(tos.

Malonios akis, nekalta szirdis, 
gi rd i.s

'l’ik Dievas žino ar ji bus mano, 
Xors asz ja myliu nuo laiko se- 

(no.

“Sakyk mergele, ar maut' myli 
Kiek kartu klausiau, visad tyli. 
Sakyk, neslepkie szirdyje savo, 
Ai- žadi būti m y lenui mano?” 

Akis nuleido, veidas užkaito, 
Ilgai nesvarsezius, atsake grei

tai : 
jiai žadi vest i.

it Home," 
Preferred Stock, 
in Investment.

Name ................. .

Address .....
t

h.

■" j ] i
i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

— DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vic4>-Prce.
W.F. Rynkewict

T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pr*a.
J. H. Gnrrahan, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Gnltmn, Tresa.
A. Danisewicx M. Uavula

V

Slaptybe Antgrabio” isz gyvenimo Prancūzu
Preke 35c. W. D. Eociow»kl Co

— .. * ' " ......................... "V*1,1 11 ■

Columbia Fonografai dar už 
prekes ka buvo, priesz-kare.‘‘ K>i dar jaunm 

(iali sau kita mergele rasti. 
Man ]ja!ifikiihn^prie to netrau- 

(kia, 
laukia, 

u gali suprasti, 
l'S-

—- (‘ari K. Meczionis. 
-—2?

♦ f

Y r lipino skdarkujkito 
Isz mano žodįi 
t\^zszioi pasuule.jt* negaliu v<

I szyina ar ne. Inžanga porai $5. | 
I --

I
I

I
I

i

I
I

I

I

!
I

I

I

L:

TEMYKITE!?

Franklin Bros, iszeina isz Biznio

$28,000 vertes Vyru ir Vaiku siutu; overkotu, keliniu, 
kepurių, skribeliu, marszkinu, nektaizu, szkarpetku, 
visokiu apatinu drapanų, kuparu, valizų. Vyru ezevery- 
ku, vilnoni ir gumini czebatai, gumini ezebatai. Darbinei 
kelįnes vyrams įr vaikams.
parduotas, ir turime apleisti sztora 1 diena Mojaus.

Teipgi iszparduodame lentinas, szepas, cash-registeri 
ir zerkolas, stalus, tas viskas teipgi bus parduota už 
labai pigia preke.

NEUŽMIRSZKITE VIETOS

marszkinu,

Visas tavoras turi būti isz-

Pasinaudokite isz progos.

Franklin Bros.
20 W. Center St. Mahanoy City

j

G'ara proga in vesti elektriką
m jusu namus.

Darbas kada

Kreipkitės pas mumis sziandien.

Musu plena? suteikia jumis proga, kur kiekvienai 
locnininkas arba gyventojas namuose gali turėti elektriką 
namuose.

Nėra jokio kelbumo. Grindų nesugadiname, nereikia 
iszlupti pleisteri. Dratai buna intraukti tarpe sienų, per 
musu nauja spasaba ir buna nematomi.
buna pabaigtas iszrodo lig dratai buvo intraukti kada 
buvo statoma stuba. > \

Daug iszkaszcrio nesiranda. Mokestis maža. Iszlygo^ 
lengvos.

Visas darbas yra daromas pagal tiesas National
Board of Fire Underwriters ir aplaikome patvirtinimą 
nuo ju kada užbaigėme darba.

Szitas pasiulinimas tik tiems kurio neturį savo 
namuose elektrjkos, kurie randasi prie musu kompanijos 
dratu linijų.

Pennsylvania Power & Light Co.
SHENANDOAH, MAHANOY CITY, SHAMOKIN, 

MT. CARMEL, KULPMONT, TREVORTON.
MAHANOY CITY 
KULPMONT >

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 to kad tuojau?U

J •
i

M

t

4

4 * N

DAKTARAS 1. W. 11ODGKNS 
Specialistus užslsmiejuslu Ir kronlszku 

Ilgu. Praktikavęs didžiausiose 
ligotibutese Pliihidelpliin.

arba dusulis ir baisomis 
yra liga kuria kožnas

atrandu teisinga priežastį juso ligos.
Mano ckzamlnavojimas yra pasek- 

■ mokslingas.
silpni, nervuotl, liguoti, ne darykite 
klaidos ka kiti darė, ateikite pas mane 
ypatlszkai H- paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti pra pavojinga.

Visos kroniszkos ligoti yra pasek- 
Jeigu 

kataru nosies, 
kepenų

I mlngns ir Jeigu ėsate 1^ T WHTIH. į-J

I

ir> **

-Hi

Jeigu • emindai gydomi per mane, 
turite užkietėjimą, 
gerkles, ' ‘ ‘ 
netvaria, įjorVitoti, nhs' 
i' 
kreipkitės pas mane 
padėjime iššalę.
ka kiti daktarai atsisukę gydyti.

DILES, arba iszHikiszusia žarnuke, 
iszgyilyta ant visados. Daug žmonių 
serga azita liga ir kenczla nelszpasa- 
kyta skausmu, 
ligas bijodami operacijos ar pjaustlmo 
bet linksma bus žinoti lokiams žmo
noms kad asz tokias ligas gydau be

viduriu nr Inkstu,

Anli,ronas, pūsles ir^szlaypniė Aigfts, 
» nepaisant lokiam 

Daug ligų iszgydyti

dtt- 4'

L iJlfy J
nept^sanf Ibkiarn

ir kitokias panaszas
Vh

7

1

mmn 

gi
'C fe

dusulis ir 
kuria 

Nelaukite kolei busite pcilo ir skausmingu operacijų, 
nuo kuriu 

trolis minties, silpnumas, 
nemiegls, stoka energi

jos Ir teip tollaus iszgydonti po gva- 
Koda Ir slaptingas pasikni

ASTHMA 
kentėjimais 
mainierls bijo, 
priversti jeszkoli pagalbos, kolei ne 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo

NEIIVISZKOS LIGOS 
minties,paeina 

neramumas,

nutrija, 
bėjimas DYKAI.

kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dii bia. Dr. Hodgens norėtu-(uriiti ^pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GYDIME JUSO DUį>UlAp.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES
on sos valandos 9 ryte lig S vakare. Nedelioinis 10 ryte lig 2 popiet.

Ant vyrsziaus ('liestus Drapanų Sztoro. Duris isz deszincs puses. 2 floras.
Wilkes-Barre, Pa.60 South Main Street.

M. YURKANIN, Vlco-l’rezidentas.
VIKTORAS M, UNGURAITIS. Kasljerlus. j

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.
—$—$—

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiunczįami.

S. J. MOCHAITIS, Prezidentas.

i

II ill
I

I

J

&

4

♦
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Dabar galima suezedinti $25 iki $75 
$120 Fonografai dabar $ 85 
$150 Fonografai dabar $125 
$225 Fonografai dabar $150 
$ 75 Fonografai dabar $ 60

Mus tiesus susinoszimas su Lietuva duoda mums gale, 
jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 

l\lcs esame Bankieriai po kaucija,
leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu biznjuj, ir mūs vyriausias siekis yra jums intikti.

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

JCįįl** Turime dideli pasirinkimą Lietuviszku ir

nusiusti 
pigiausiai. turjme i

Mus visas laikas

Lenkiszku Rekordu.
4

GUINANS ~ Mahanoy City
201 TV. Centre St,

■r

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
42 D ROAD  WAV NEW YORK, N.Y.

* Szipkortes.
Mes atstovaujamo ir parduodame szipkortes ant geriau- 

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas 
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apio virszuje paminėtus <« « « —. • lt. • •W-X. W-WV A -V-

siu Linijų,
t.,'

dalykus. Noriai duosimo pąiį|irirna DYKAI.
O ’Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

I

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

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena
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Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
LITUANIA”
ESTONIA”

GEG. 18 
LITUANIA” BIRŽ. 1 

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