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ISZ AMERIKOS
Apiplesze paczta ant 6 milijo

nu doleriu.
Washington, 1). C. — Vagis 

praejta meta apiplesze Suvie- 
nituju Valstijų paczta suvir- 
szuhi ant szosziu milijonu do
leriu, o tik apie tris milijonai 
doleriu likos atgautais nuo 

Nebereikalo, jog paez-
tine valdže apginklavo paez- 
tinius darbininkus ir apdova
nos taji darbininką 5000 dole
riu kuris pristatys paeztini 
vagi.

Kerszino užmuszimu kunigo, 
likos aresztavotas.

Kenosha, W4s. — Jonas 
Pranozaitis, 50 metu, likos už
darytas kalėjimo už kerszini- 
mą užmušimu kunigo A. Ba- 
linskio. Pranozaitis su paga
liu biflide iszlaužyti klebonijos 
duris ir gautis in viduri už- 
mnszti kunigą. Gyrėsi jisai
buk iszžudys visus kunigus. 
Tasai pasiutėlis jau kelis kar
tus sėdėjo kalėjimo už kitokius 
prasižengimus. x

vagiu.

ARESZTAVOJIMAS KOMUNISTU BERL1NE.

Mesa ženklivai atpigo.
Chicago. — Jautiena ir kiau- 

atpigo tomis 
dienomis, nes fermeriai pris
tatė del pakeriu daugybe viso
kiu gyvuliu. Jauczei parsida- 
vinejo po $8.15 už szimta sva
ru, kiauliena atpigo ant 40 
centu ant szimto.

Big Bill” Hay-

had os i
lienn ženki i va i 

nes

Dave paeziulei in kaili kad ne 
norėjo kasyti jam peczius.
Los Angeles, Calif. — Mote

rėles, sziadien galite aplaikyti 
persiskyrimą nuo savo vyru 
už mažiausia daigteli kaip tai 
padare Alieije Kellerman, ku
ri inneszo skunda ant persisky- 

savo “tironiszko” 
už tai, kad jam

DUO

tironiszkorimo nuo 
vvro Jameso 
nekase pecziu. Jamesui pradė
jo niežėti peczei ir prasze savo 
prisiegeles idant jam pakasytu 
peczius. Alicijo pasipriesžiho 
iszpildyti jojo praszima už ka 
gavo gerai in kaili. —O gal 
atojteje bobeles panorės per
siskirti su vyrais, 
palieps iszvirt 
v v ruože i.
Bolszevikai panaudojo jin už 

inranki.
Elizabeth, N. J. — Palicije 

suėmė czionais Antana Menke- 
vieziu, nekalta žmogeli, kuris 
iszmetinejo po stubas bolsze- 
vikiszkus plakatus. Laike per- 
klausimo,
kalbinėjo, jo 
tiejei plakatai buvo bolszevi- 
kiszka propaganda, nes sutiko 
jin du vyrai, pasiūlė jam du 
dolerius idant plakatus iszme- 
tintu. Nieko nepagialbejo isz
si kalbėjimai Antano ir turėjo 
užmokėti 10 doleriu bausmes.

Apipleszimai banku.
I nion Hill, N.

ginklavia banditai 
banka ant 5248 doleriu, po tam 
pabėgo su automobilium.

Bowling Green, Ky. — Du 
banditai apvogė privatiszka 
banka Davidson & Co., atyda- 
re geležiniu szepa, iszeme 85,- 

iszpiszkejo su

jaigu joms 
valgyt! Beda

Menkeviczius iszsi- 
<r nežinojo, kad

diena Gegužio 
savo bausmia

pirmutinių rau
nat platinimo bol-

LfO

Aidublistu vadas pabėgo in 
, Rosi ja.

Chicago. — “ 
wood, vadas Aidublistu, kuris

po kaucije $15,000 ir 
ketino pasiduot dvi valdžios l 

idant atsėdėti 
valdžios kalėji

mo už agitavima prieszais val
džia, kaip rodos pabėgo in Bo
siję, kur bus 
ka soviatu 
szevikiszkos propogandos 
Amerike. Su juom badai iszbe- 

ir kiti ajdublistai. Jaigu
Haywood ne stos priesz suda 
pirma, diena Gegužio, tai jojo 
kaucije dingsta.

Ajdublistai labai nusimyne 
pabėgimu savo vado o toji 
prieszinga drauguve susimaži
no dabar ant 30,000 sąnariu, o 
priesz tai turėjo arti puse mi
lijono sąnariu.

Badai vbolszevikiszki agen
tai pakurstė Havwooda idant 
pribūtu in RoSije ir vestu pro- 
poganda Amerike su auksinais 
ruble i s.
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Vokjecziai arosztavojo rau-

valdžia

lonosius komunistus kurie su- 
Badai 

rusiszki 
nuversti te- 

Terp
daugelis

( 
kele maiszati Eisfeldo. 
taji sukėlimą pakele 
bolszevikai idant 
byriu, valdžia Berline. 
a r esz t a v o t u r a n d a s i 
maskolių.

Rokiszkio apskrities milici
jos darbai 1920 m. Milicija tar- 

New York. — Kalvinas Ar-! nautojn apskrity.) 
mirė 20 Kovo Inivo 65, nuovadiju

Skupuolis paliko 15 milijonu 
turto, bet j uju nesuranda. ISZ VISU SZALIU

sulig <‘tatu ----- *-----
4; milicija Ukrajinai paėmė keliolika bol- 

Hobokene, turėdamas 79 metus turėjo 2'/ arklius. Per metus nu
intory Stevens,

J. — Apsi- 
a p vogė

I 000 doleriu ir 
automobiliam.
Nubaustas už siuntimą bjauros 

gromatos per paczta.
Morris Run, Pa. — Pi lipas>

Jaczkowski, užmokėjo 7)0 do
leriu už mokslą datirimo, buk 
per paczta negalima siunsti 
visko ka žmogus paraszo, o 
ypatingai jaigu gromatoje rau
dasi bjaurus žodžei ir kolio- 
ziinai kitu ypatų. Filipas pa- 
rasze gromata pas savo mile
ma, kurioje už daug iszreiszke 
savo nuomone ant josios, ka# 
prieszinasi pacztinioms tie
soms. Gromata gavosi in ran
kas brolio merginos, kuris in- 
teike jaja del pacztines val
džios, kuri ponu Filipa aresz- 
tavojo ir už savo kvailysta tu
rėjo užmokėti 50 doleriu baus

W. D. BOC'ZKOWHKf, Pres. & M<r 
F. W. BOCZKOW8KI, Editor
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Padirbinėjo neteisingus ameri- 
koniszkus pinigus.

Varszava, Lenkije. — Mies
te Lembergo valdže konfiska
vo konih penkis milijonus ne- 
tensingu 
maszku, kurias 
tai Szimas Lisner 
Lisneris nesenei

if • wiFvwftvnniiii ■ rrw* ■
F. W. BOCZKOW8KI, Mi tor
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Į RESPUBLIKOS PREZIDEN- . 
TO KANCELiVRIJA.

No. 240.

amerikoniszku bu- 
padirbo kokis 

ir jojo pati, 
atkeliavo isz 

Bosi jos. Ainerikoniszkas kon
sulas sako, buk tiejei pinigai 
yra gerai padirbti, turėdami 
vidurijc net szilkinius siutus. 
Bumaszkos buvo nuo dolerio 
lyg sziinto.

Daug užmuszta maiszatije 
Turine.

Terp nacijonalis-

Apdaužė kunigėli su parasoni- 
ku.

New London, Conn. — Kada 
bi skapas N i la na s isz Hartfor
do pribuvo in czionaitine len- 
kiszka parapije, apmalszyti 
nesupratimą terp parapijom), 
kurie . baisei neapkentė pra- 
baszcziaus kun. T. A. Czarkov- 
ski, viena isz moterėliu teip in- 
irszo ant prabaszczio, kuris vi- 
saip iszvadino pdrnųiijonus, jog 
atsistojus, pribėgo prie kunigo 
ir apdaužė smarkei su paraso- 
niku.

Biskupas melde visiems ap
leisti bažnvezia kurie yra neuž- 
ganadyti isz kun. Czerkowskio 
ir kone visa bažnveze iszsitusz- 
tino. Po tam paszaukta palici
je iszvaike parapijomis, bet 
nieką nearesztavojo.

Kun. Czerkowskis p r i buvo 
in czionais isz New Britain, 
pradedamas visaip paniekinot 
parapijomis, kurie negalėjo 
ilginus kentėti jojo paniekini
mu suszauke susirinkimą už- 
kviesdami

parapije,

sa i | > isz vadino p<&

mes ir kasztus teismo. — Dėde 
i Samas už tokias gromatas yma 
' in nagus raszytojus. Nevisados 

žmogus gali iszreikszti savo
• puomonia per paczta. ___

■ ark- 
arkliu pavogta 

buVo 55 sulaikyta arkliu 28, nu 
žudimu 4, padegimu 5, padegė
ju suimta 7, staigaus mirimo 
atsitikimu 10, nusižudymu 
degtindariu suimta 117, slaptai 
degtine pardavinejaneziu su
rasta 92, užraugtos brogos deg
tines varymui rasta 85, girtu 
sulaikyta 52, musztyniu vi(\szo- 
se vietose sustabdyta 50, azar
tinio loszimo kortomis 7, invai- 
riu piktadariu susekta 19, ko
munistu suimta 5, 
isz kalėjimo suimtu 4, naujoku 
ir dvzertiru sulaikyta 367, pa- 

Paežereliai- (Szakiu apskri bėgusiu isz belaisviu stovyklos

amžinas, palikdamas turto antp^^yl’1 ’’įvairiu vagiu ir
penkiolika milijonu doleriu. 
Buvo jisai teip skupus, jog iž
du odavo ant maisto tiktai 30 
centu ant dienos, prikaldavo 
sau pats puspadžius o nakti
mis rinko popieras nuo uliezios 
ir parduodavo. Norints tasai 
skupuolis paliko turto apie 
penkiolika milijonu, bet jojo 
testamento lyg 
niekas nesurado.

liavagiu 137,

9

sziai dienai
I

Isz Lietuvos
ties.) Priesz vasario 16 d. buvo 
susidariusi komisija .szventei kyta 
rengti. KadangiKadangi Paežereliu 
valscziuje yra 4 bažnytkiemiai 
tai komisijos buvo didžiausis 
rupesnis, kad žmones ir bažny-. 
ežia po pamaldų manifestuoda
mi sueitu in viena 
va I s(‘z i a u s ra sz t i i les 
m iestel i je. O rga n izuot a i

vieta prie 
Kriukų 

žmo
nes dalyvavo manifestacijoj isz 
Paežereiiu, Ilguvos ir Panemu
nei parapijų, o taip pat Kriuku 
miestelio žydai. Komisijos ru
pesniu prie kiekvienos parapi-ant jojo biskupa j.

idant pats persitikrintu kaip jo# buvo sudaryti burjai raite- 
prabaszczius pasielgia su pa
rūpi joną is.
Kudykis gyme su ^keturioms 

rankoms.
Mount Carmel, Pa. — Vie

nas isz nepapraszcziausiu gy- 
mimu czionaitineje aplinkine- vįu kalbos • 1 • 1 • • 11 J •kada pati 

pagimdė

pabėgusia

szevikiszku miestu.
Stokholm. — Pasikėlimai 

prieszais bolszevikus kyla kas 
dien Ckrajinojo. Kainiuocziai, 
kurie sukyh) prieszais bolszevi- 
kus, paėmė keliolika miestu 

’ terp Dniepro ir Dnistros upiu.
Ckrajinai randasi po vadovys
te generolo Makno, kurie dau
ginusia darbuojesi
daliję Karkovo, iszarde visa ge 
l(‘žink(‘li terp Moskvos ir Kri- 
meos. Bolszevikai sukuopino 
vaisku aplinkinėje Gomelo ir 
Riczitos, žiemiu daliję nuo Ki
jevo.
linkinėje

hetinioje

8, neturineziu dokumentu sulai
99 •—< y

139, isz ju konfiskuota 13ark- 
liu, 18 raguoeziu, 761. pud. in- 

daug brangiu 
persiusta etapo keliu 
prasikaltėliu 358, su- 

:g.;m ;i limpamomis

spekuliantu sulai k y t a

Bolševikai isžskerde ap- 
Sniolensko daugiau 

kaip du tukstaneziu žmonių in 
laika keliolikos dienu. Pasikė
limai vis platinasi.

Kaunas, 1921 m., 
Kovo men. 23 d.

Gerbiamajam
Amerikos Lietuviu Tautba 

Fondo Centro Pirmininkui, 
K. Urbanavicziui.

50 Sixth Street
So. Boston, Mass.

Papildant musztaja Tautos 
Fondui kablegrama E. Respu
blikos Prezidento Pareigas

Pirminih- 
man Tamstai pra- 

neszti, kad iki sziolei isz Tau
tos Fondo Lietuvos Gynimo 
reikalams yra gautos szios pi
nigo sumos:

Per Amerikos Lietusiu Pre
kybos Bendrove:

blikos
Steigiamojo Seimo 
kas insake

Rymas.
fu ir komunistu Icylo maisza- 
tis Turine, kuriame daugeli li
kos užmuszta. ir sužeista. Mu- 
szei prasidėjo kada nacijona- 
listai uždege darbininkiszka 
kancelarije už nužudinima vie
no isz komunistu.
Ar kur randasi senesne mergi

na?
Varszava. — Lenk i jo i 

dasi seniausia mergina Euro
poje, o gal visam sviete. To
sios paneles pravarde yra Ona 
Dobekiute, gyvenanti Chocho- 

tomis dienomis ap- 
vaiksztinejo 123 metines savo 
gymimo diena.
sveika ir darbszi prie naminio 
darbo. Sako, kad josios links
mas būdas ir regular i szkas gy
venimas yra priežaste teip ilgo 
amžio.

--- * M
Rosijoi nesiranda popieros, 
pradėjo naudoti senus szmo- 

telius.
Moskva. — Rosijoi teip yra 

stoka raszomos popieros jog 
ir kitur 

.......kuriu 
jeszkojimas korteliu.popieros, 
arba tokios, ant kurios yra pa- 
raszyta viena puse lapo, kuri 
galema butu naudoti ant para- 
szimo visokiu dokumentu. 
Tukstanczei moterių jeszko po
pieros po namus, kancelarijes, 
sklodosia ir knygynuosia.
70 metu žydelka nužudė karei

vi.
Lida, Lenkije. — Priesz czio- 

naitini suda tesėsi teismas 70 
metines žydelkos Rifkos Novo- 
pruckes už nužudinima leu- 
kiszko kareivio. Žudinstai pri- 
galbejo josios sūnūs su trimis 
kitais žydais, 
pjovė liežuvi,

love ir

czionais 
draugavęs

visokiu

ran-

Mergina yra

susitvėrė 
tvkslu yra

Auksinu
1) South Boston, Mass 40.466
2) Norwood, Mass. (Geležiu.
Vilkui) 20.273
3) 48.500
4) 12.500
5) Per Polithauia State Bank:

200.000 
548.000 
592.592 
719.000

Viso 2.181.331
Sekant Tautos Fondo nuro- 

dvmams isz tos sumos 200.000 
auks. yra r įduoti Lietuvos 
Gynimo Komitetui, 20.273 in- 
neszta Kraszto Apsaugos Mi
nisterijos depozitai! 
niam 
vra

6)
7)
8)

yra

Mass.

“Geleži- 
Vi Ikv i.r ’ • Kitos su mos 

innesztos bankau ir bus 
suvartotos gynimo reikalams.

Prie tos progos einas Res
publikos Prezidento Pareiga^ 
Steigiamojo Seimo Pirminin
kas insake
Tautos Fondui szird i ilgiausia 
padėka už taip uolia Fondo 
darbuote. Surinktosios Tautos 
Fondo aukos yra geriausiu 
liudininku prakilnaus Tautos 
Fondo darbo.

Priimkite

man paroikszti

mano gilios pa
garbos pareiszkima.

A Matuleviczius
Už Respublikos Prezidento 

Kancclerijos
Virszininka.

Augszcziau paduotose skait
linėse trūksta 150.000 markiu 
pasiunstu Lapkriczio 4 diena 

m. ir $7,492.78 doleriu,
kurie pasiunsta kovo 28 diena, 
1921 m. Pirmoji

Aukos draskaneziu žvėrių In
dijoj.

Londone. — Pagal surasza 
angliszkos valdžios tai. mete 
1920 Indijoj mirė 20,27§| žmo
nių nuo iiikandimu kirmėlių, 
norints taji meta užmuszta 54,- 
420 trucinancziu kirmėlių. 'Įsi
grisai sudraskė 1,298 žmonių. 
Daugiause tokiu atsitikimu bu
vo provincijoj Bikaru ir Ortssy 
Lampart a i užmusze 496 žmo
nių, vilkai 294, krokodilei sue
de 192, meszkos 128, sloniai 62 
o hienos 52 žmonis ir t. t.
Kunigas aresztavotas už laiki- 
..kima pamaldos už mirusi cie- 

sori.
Kassiea, Czekai. — Kunigas 

Philap, Rimo katalikiszkas ku
nigas, likos aresztavotas pėr 
valdžia 1iž atlaikymo gailingu 
pamaldu už mirusi austrijoki- 
szka ciesori Karolaus Ferdi
nando. Kunigas Fulapas, ajsz- 
kino, buk naudojo sena brevi
jorių nuo laiko kada tasai cie- 
soris da buvo gyvas, nes fenais 
radosi malda už ciesori.
Daugeli Meksikonu prigėrė per 

sutrukima prūdo?
Montrey, Mex. — Artimojo 

geležinkelio Tampico, truko 
dydelis prūdas, kuris nesulai
ko daug vandens po dydeliam 

Vanduo užliejo kelis

prnekęs už
1920vairiu grudu ir 

prekių, 
invairiu 
imta sergancziu 
lyties ligomis 4, už pasiprieszi- 
nima milicijai suimta 8, slapti 
susirinkimai surasti 4, szautu- 
vu ir revolveriu be leidimu ras
ta 52, neturineziu patentu par
davinėti prekes surasta 7, už 
neszvaruma nubausta 23, pasiu 
sta in beproeziu ligonine 2, Be 
to Rokiškio apskrities milicija 
saugojo apie 80 kilometru ru- 
bežiaus su Latvija.

Per nibtus milicijos sąstate 
iuvyko szios permainas: už gir
tuokliavimą paliuosuota ir nu
bausta 4 milicininkai, 
ma kysziu paliuosuota ir 
traukta atsakomybei) 2, 
sztuotu paleidimu paliuosuotas 
ir patrauktas atsakomybėn 1, 
už nesąžiningumą ir notinkoma 
pareigu ėjimu paliuosuota 7 
milicininkai ir 1 nuovados.mi
licijos virszininkas, paszuukta 
kariuomenėn 7, sulig savo noro

Kareiviui isz- 
szirdi supjaustė 

ant szmoteliu ir subjaurino 
veidą idant jojo piekas nepa
žintu. Sumiš žydelkos jau likos 
suszaudytas. Sudas nubaudė 
Rifka ant deszimts metu kalė
jimo.

ATSAKYMAI.

visi Tautos

suma turėjo 
kur nors užkliūti pasztoje, an
troji gi apsilenko kelyje.

Tikimės, kad
Fondo prieteliai parems Tau
tos Fonda kaip kad iki sziol 
kad rome, nes kaip tai malonu 
palikti dalininku taip gausios 
aukos savo brangiai gimtinei 
Lietuvai.
Tautos Fondo Sekretorius,

222 So. 9th. St., Brooklyn, N. Yiu, kurie tautiszkai pasipuosze 
dare gana malonu inspudi.

Dusetos (Ežerenu apskr.) 
Dusetose prie vietine# mokyk
los nuo nauju metu atsidengė 
vakariniai kursai suaugusiems 
Kursuose yra mokinama: lietp- 

į gramatika, aritme
tika, istorija, geografija, gam
tos mokslas ir dainuoti. Moki
na vietiniai mokytojai, 
jau antras menuo, 
suose prasidėjo mokslas, bet 
kursus lanko vos 9 jaunuoliai 
ir tie isz aplinkiniu kaimu, isz 
Dusėtu ne vienas nelanko kur
su, 
tokiu gandu, kad

je patiko czionais, 
Jurgio Kovaleskio 
kudyki kuris turėjo ketures 
rankas. Motore likos nugaben
ta in Szamokn ligonbute tuo- 
jaus po gimdimni kudykio.

Kudykis tuo ihire, buvo dru- 
taus sudėjimo, bet su tuom 
skyrėsi nuo kitu kudykiu kad 
turėjo ketures rankas. Ekstra 
pora rank,ucziu radosi tuojaus Rykite kursu, nes tai sumanė 

pecziu o terp pecziu

sudėjimo, bet su

žemiau 
fonnavojosi kita galvele — 
matyt, ketino tai būti dvinai.

Motina mire in dvi valandas 
po atvežimui in ligonbuti. Dak
taras Reese kalba, jog tokio 
atšitikimo Pennsylvanijoi no 
buvo girdėta. _______

Nors
kaip kur-

nor# ir ant vietos, Girdėtis 
girdi nelan-

uz emi- 
pa- 

už are- gailingu

|- Keli illUiIlLllV.il < j r> U 11 jU) Pel V U I1U1U 

is pasiluosavo 21. mil. Viso pa
liuosuota 43 žmonių.

------ ♦ . ♦------

valdže žmones apgauti, pramo
kius girdi ir paims 
mene vaikinus, 
prie ligoniu už gailiaszirdingas 
seseles. Draugai jaunuoliai, ne
klausykime tokiu gandu, nes 
tai tamsuoliu arb musu prieszu 
iszmisls. -lūžiojo taja diena iszkilmingai.

in kariūo- 
o mergaiitoft

Rymas apvaikszczioje 2674 
metus.

Rymas. — Miestas Rvmas * 

apvaiksZcziojo ana diena 2074
metus sukaktuviu nuo laiko 
insteigimo. Valdže apvaiksz-

lietui. Vanduo užliejo kelis 
kaimelius. Arti szimtas žmonių 
prigėrė, visi namai - likos nu
liesėti per vandeni.... .. a ,

/' ’x. -

Lietuviu Informacijos Biu- 
, Washington. — Jaigu 

siunezete karhonine kopije at- 
siszaukymu, tai meIdžeme siun 
sti ajszkcsnes, nes kaip kada 
sunku perskaityti tokias kopi
nes, kurios yru neajszkios ir 
statytojai turi daug ereglio 
statime. Tokios kopijos ejna in 
gurbą.

Į M. K. Hazleton, Pa. — Eilios 
netinka, da toli tamsta turi 
siegti, pakol pasiliksi poetu. 
Geriau mokykis raszyti geriau 
o bus tau naudingiau.

F. S. Baltimore. — Jaigu 
Christusas meldėsi “Teve mu- 

Lsu kuris esi danguje ir 1.1.” 
žinojo, jog Jojo Tėvas yra dan
guje. Todėl ir mes tikėkime, 
jog dangus yra, ir fenais gau
simės po smert už musu gerus 
darbus ant szio svieto. Žinoma, 
ne visiems dangus bus atyda- 
rytasK nes Įeiti ejs in ‘ ‘ bolszevi-

ras Washington.

kiszka rojų?’,

Vartok skanius szutiniu ir mė
sos pajus.

tai

Ar žinai kaip geri jie yra! 
Galima juos taip painvairinti, 
kad gali turėti kitoki kožna 
dieni\ ir visi bus skanus. Rei
kia tik mažo szmoto mėsos, 
kad daduoti skoni maistingam 
valgiui.

Nemanyk, kad turi valgyt 
daug mėsos, kad būti drutu. 
Mesa yra gera del subudavoji- 
mo kūno, bot daugelis kitu 
maistu yra taipgi geri tam.

Sziuose valgiuose dalis bu< 
davojanezios medegos paeinu 
isz brangesnes mėsos, o dalie 
nuo pigesniu; žirniu, szabelbo 
mi u
truputis mėsos su daržovėm ii 
javais duos jusu kunui viski 
kas jam reikalinga,

hominy ” ir miežiu. Tai

illUiIlLllV.il
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KAS GIRDĖT
Tik igi panedeliyį yokjelije 

turi laiko, sutikti ant alijentu 
pareikalavimo užmokėti baus
mių už papildytas bledes laike 
kares. .Jaigu Vokioeziai nesu
tiktu, tai Francijc užyms visa 
Rurho augliu aplinkiniu.

Vokioeziai vela sutiko mokė
ti 200 bilijonu markiu aukse 
(50 bilijonu doleriu) ir atsta
tyti sugriautus namus Franci* 
joi. Bet ant t uju iszligu alijen- 
tai nesutinka.

Pažiūrėsime ka Vokiecziai 
padarys lyg panedelio, nes tą
ją diena, laikas pasibaigė.

• Kusiszka knmisoriu rodą so- 
visit n, jog uesziojimas auksiniu 

nereikalingu 
idant

Imtu atv-

ziegoreliu 
daigi u ir paliepė 
: i u k s i i le i z i egore 1 i a i

v ra
VISI

* 
duoti del valdžius.

Ana diena keturesdesziipts 
virszininkn kurie dalino mais
tą Moskvoje, likos suszaiųly- 
tais už apgavysta.

Matyt, tam soviatiniam
• • • 1juje 
gesnis” padėjimas.

tasai 
kvėpuos

kada savo mili- 
Leibus ir Trockį u s ne

kas <iien

dievulėliau, 
muž\ kas 
(lai tik tada, 
muosius 
iszkars.

4 1 ro-
kyla “

. Bet kada 
vargingas 
hmgviau .*

« >«■ t '» *5 1 ■ . o- > ' •» i* y i 4 , < A .

užilgio reikeb traukti “džiu- melu biznis Stowarto turėjo * & • « • . « • 1 ♦ • <• • *

Daugeli furimo panašom pa- 
voizdu sziųm gyvenime. Nekn

isa mažo daigtelio 
dasidirba turtų ir (Justoje gar
bes,
puola. ženA u ir netenka visko, 

yra lygiais.

SAULE

nuo laiko, bet nepraleisk anų 
nųiistu vi.sįszkui. Pįęnas yra ki
bai .svarbus. Pirk bent piiskyor 
te ant dienos dej kųžmo nario 
jusu szeimynos. Joks kitus’ 
maistas negali ųžiipti jų Vietų' 
del vaiku. Sutaupink * pinigu 
ant mėsos, jųi tas būtinai reikU- 
l i nga, 
pieno.

I; ,

I

MIRTIES MINTYS.
Hill I. I. R ■*

pakylu saule ant dangausŠITAI SVEIKATOS
Mes paskelblmpe vlsuomenvt kad 

esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU- 
VISZKA VAISTINVCZIA visoj Ame
rikoj, kuri iszdirba vaistus, pųigal ■ 
Europos metodą nuo visokiu Ilgu.

Mes turimo ta. sekheta ktiriuom 
PERGALIME visokius ligas. Ta se
kretą sužinosite kaip vartosi f o MUSU 

nes musu I’ASZLOVINV'I

KUR IfH.> > isz kitu valscziu del por- 
kratipjo tuju teismu.

Xajorkine “ 
apkaltina prasižengėlius 
laužimą proh ibiui jos tiesu, nes 

34 kaltininku paliuosavo 
31. Per viena, mota net 40 tuks-, 
tanezei žmoniu likos areszta- 
votais už ])eržcpgima tuju tie
su.

re

ISZ

pasisekimu.
1 Ii

d žiu re” nelabai 
už rie žmonis

tiri)
Įeiti turi pi'nigu bet nu-

szeunynos.

pimgu

SEKRETAS

Žmonis ne 
yra gabus, kiti 
dyt pinigus

* » *

Visokios drapanos kas dien 
a tpigsiu ženk Ii va i. 
galima pupir)<ti gera siutą nuo 

ka Jvitados 
reikėjo mokėti 80 lyg 100 do
leriu ir daugiau.

Bet žmonis da

Vieni 
žino kaip oze? 

ir užkertii kelia 
kitiems, vosdapii bksni iszmin7

Sziadien
tingai pagal lų'zuo būda.

MAlSTA
30 lyg 40 doleriu,

susilaiko su 
pirkimu drapanų, nes kaip gir
dėt, tai da daugiau atpigs.

Dirst elekim 
sas szalis,

sziadien iii vi- 
visur pamatysiine 

savmvlincziiLs individus kurie 
puczesi kaip varles, ir statosi 
save “kas tai asz!
ga vystės

Visur ap- 
v o. ir isznaudojimai del 

savo pelno ir rinkimo sau tur
tus.

Sziadien

* >

meiliu-!

Konia du milijonai rnsiszku 
pabėgėliu iszsisklaide po visas 
dūlis svieto, o tik paezioje Vo
kietijoj randasi juju 
szimtus tukstaneziu. Daugelis 
isz. tuju vargszu mirszta mio 
bado, o dydesnis 
si be skatiko.
dėjo apleisti Bosiję nuo 1917. 
kada tai bolszevikai apėmė 
valdže.

4iii tris

dalis raiula-
Pabegeliai pra

tai bolszevikai

svieto • 
konia ke-l

Kas metas ant viso 
užaugina farmeriai 
turis bilijonus buszeliu kornu.

ISZSIRINK
MINTINGAI.

Studijuok Sziaš Penkias Mais
to Grupes.

ISZ-

del labo milemos 
levynes, mažai turime szirdin> 

darbininku ir pat rijo! ir, 
kožnas. tik lupa kiek in- 

kožuas
d\džiauses algas už savo 
siszvent ima ’’

Neužilgio viskas
nes žmonis
manst vt

“asz

nes 
steigė, geidže kanuo,- 

“ pa
de! labo tevvues. 

pasirodys, 
pradeda kitaip 

apie patrijotiszkuma 
tu.įu “asz” 
dumt adgal 
Amerikiecziai

ir neužilgio lures 
isz kur pribuvo.

davėsi apdumt 
jau daugeli kartu, bet pradeda 
jau szvięsiau žiūrėti iu tuosius 
daliklis ir suprato, jog pasili
ko tik “kainais” kuriu doleris 
yra geidžiamas, o ne juju ypa- 

savo pa-

i 4 kainais

tvbcs. — Viskas turi 
baiga ant svieto!

“Bill Snnday * > kuris va-
; žinoję po miestus atversdamas

Prohibiėai, pasiutiszki szpi-| 
cai, tvirtina, buk teismai už 
pasigėrimus daug sumažėjo. — 
Gel ir teisybe. Daugeli kartu 
po ižgerimui munszaines, žmo
nis apsisaugojo nuo teismu ir 
kalėjimu, nes ejna tiesiog 

aiigszcziausia teismą
nes ejna

ir velnią iszguja iszžmonis 
grieszininkn, K..* ..... ....

, bet kaip rodos, tai jojo pirmu-
B. S.” go-

gal v ra all ra i t

dvi Ii tu ros “B. S.” ge
riausia iszaiszkins kuom jisai 
yra ir k a jisai gali nuveikti.

; tinęs

prį esz 
Dievo.

Septini szimtni tukstaneziu 
žmonių kurie ne turi jokio už
siėmimo, galėtu szimet turėti 
geni darbus prie dirbimo 40 
tukstaneziu miliu plentu, jaigu 
tuosius plentus pradėtu tuo- 

Ant tojo tvkslo * * 
bilijoną dole-

turinti 118 metu senumo.
♦ * A * / ♦

Vietiniam ligonbntije Mil
waukee mire Brigida Harney, O K>C- 
nuke gyme IrĮandijoi 1803 me
le.

Velione, pagal josios prisi
pažinimą, 
ilgai ant svieto, jog naudojo 
tabaka. Pypkia rūke be palio- 
vos, o cigarus ir paperosus tik 
ta^a, kada jiai kas juos pado- 
yanojo... Matyt toji senuke isz- 
nikino visus mikrobus isz savo 
kūno, kurie jiai nieko nekentė 
daugiau per szimta metu — o 
gal gyzutoje juosius paskandi
no? ,

gyveno todėl t ei p

Augszcziausiam 
Francisco, Calif., 
Hays, 
nuo savo

smių San 
Helena La 

persiskyrinvi
Pidi f.

aplaike
y r o, a pla i k y d au 1a 

atsikratimo tūkstanti doleriu 
ir dažiurejima penkių metinio 
katino, ragai sūdo nusprendi
mą, tai tasai katinas negali bu- 

Ka Ii foru i jos 
gali ta ji ku

ti iszvežtu isz
valsczio, o vyras 
tina atlankyt kada jam patin-

Juii tik tosios bobos pu-ka. — 
siuto!

geleži akelei 
turi daugeli moteriszku darbi
ninkių, nes mete 1920, geležin- 
kelei turėjo 84,457 darbininkių. 
Dnugiause moterių turi užsiė
mimus rfisztininkiu,
bnncziu varsztotosia.

\merikoniszki

13G8 dir- 
Kada 

tukstanezej kareiviu sugryžo 
isz karos, aplankydami adgal 
savo diiistus, tada moteres 
turėjo praais^alyt, bet skaitlis 
moteriszku darbininkių mažai
susimažino.

Tūlas žinunas apskaito, jog 
vaLstije New Yorke reikes net 

11 

idant perkratinelu visus prohi-
. asztuonis milijonus “džiures

jaus dirbti.
valdže paskirs 
riu.

Butu viskas
kur taji bilijoną doleriu gaut 
o ne vogt!

gerai, bet isz

D. Rockefeller,John D. Rockefeller, dy- 
džiauses amerlkouiszkas mili
jonierių ir l>aip rodot? turtin- 
giauses žmogus ant svieto, ,ku- 
rįs ne. pats nežino kaip jis yra 
turtingu, mio naujų meto ižda- 
lino ant visokiu z gyradejiugu
ir moksliszku institiitu uema-. 
žian kaip 70 milijonu dcjoriii, 
arba nuo kad Rockefellpris. pa
stojo teip„turtingu, jųu iždali- 
no 480 milijonu doleriu, arba 
1.30 milijonu dauginu, pe kaip 
mirusis Audrius Carnegie, J<u- 
ris per visa savo gyvastį iždą-; 
lino 25 milijonus doleriu.

daejna 
silpnas

žiati kaip 70 milijonu doleriu,

Kockcfelleris jau 
lyg 90 metu ir labili 
žmogelis; niiytis luiikc jin kas 
diena.

Apie szimtajnetu adgal at- 
plauk,e iu Amerika jaunas vy
rukas isz, Iriandijos, kuris tė
vynėje dirbo audynięzipję. pa
liejo jisai ?T ’ ‘ 
reli su audekliniu tavoni- 
n is ėjo gana 
jiji padidino, 
jau turėjo gana dydeli bizni sų 
daugeli darbi pinkli. Tąsai jau
nas žmogus vadiųosi Altdcsan- 
dras T. Stewart.

Po jojo mirezei upeme. bizni 
administratorius Henrikis Hil
ton, bet: nęmpkedamas yųsti 
biznio konia uesubrųnkrutino 
visiszkai.

Tame atsirado kitas bijęiųe- 
ris, Jonas Wunamekqrm, kuris 
pirko visa bizni nuo Stowavto, 
sudrutino kapitola su savo, 
priėmė adgal prie darbo visus

Najorke mąža Sfttp-

gerai, neppilggm 
o už keliu metu

bet i lesinklipe k pirltQ 
3 * 

Javai. Duona ir pusryczlidąs- 
valgiui. Szie 1 
kaip kuras, )<ud galpt’ųmot įlĮ- 
likti savo darba, maždiuig teip i 

bedegiudis ali

' j valgiai;;\;cikla 
)<ud gąltįtmnot iit-

I

kaip gesolinns bedegtudis au-' 
tomobiliaus inžiiie padaro ji ei-j 
t i. Ta jus galite laikyti ju svar-Į 

ibiause uždupcz/ia. Ir paprastai 
jie yra pigiausias kąrąs, ka ga-

Kožnas maistas ka valgai ga- *»t- gaut. ?neg|mn, jie suteikia
Ii būtį indetas iii

Įfupe atlieka 
iszinaitini-'

g rupi u. K pž na
viena szjtu

O‘ n.
tam tikra užduota.
ina jusu kūno. Vertėtu iszrilik
ti muistą isz kpžnos grupes kas 
d i o il

1. Daržoves arba vaisiuj.
2. Pienas, 

mėsa, suris, 
niai, pinųcai.

.3.Javai - Kurnu 
žos, ryžiai, duona ir lt.

5. Jhebmun - Sviestas, maga- 
rinas, medvilnių sekliu aliejaus 
alyvų tiliejaus, riebmnai laszan 
ti nuo kepsnio, taukai.

Gali vartoti viena 
vieton kito toj pat grupėje. Pa- 
Veizdan, avižos gali but varto
tos vieton kviecziu, ir kiauszi- 
niai, o kartais szabelbonai vie
ton mėsos; bet. avižos negali 
būti vartojamos vieton p’ųmo.

)<iausziniai, žuvis 
szabelbonai, z ir-

miltai, avi-

t

ma i st a

Vartok avižas ir pieną.
Jums Reikia Maisto Isz Kož- 

nos Grupes Kasdien.. - Nepra-
leisk Ne Vietioš. 1'

Sąitąi priežastie Kodėl jums
Reįfcia Tu Penkių Grupių.

Vaisiai ir daržoves suteikia 
dali ipedegos isz kurios kūnas
yra padaryta^ ir pagelbsti jo 
daugybei daliu gerai veikti. Jie 
jiagelbsti iszvengti žarnų užsi- 

padaro jusu 
padayo jus 
kurias iszsi-

kimszima, kuris 
galva skaudėti ir 
rambiais. Ruszis, 
renki, paeina nuo ^(‘zono, bet 
atsimink, kad pigesliiai vaisiai 
tankiai turį ta pat verta kaip 
brangesni.

Pienas, Jdausziniai, 
mesa, žirniai,' 
Szie pagelbsti 
gumti kūpa ir atnaujinti sudė

tai

žirniai
ŽUVIS, 

zabelboniii. —
’ u” ’ m . • j. :-r. .

sul.mda.voti au-

vėtąs dalis. Tas tai ju svar
biausia užduotis. Džiovinti žir- 

g(»_ 
v S

niai ir szabelbonai padaro 
rus valgius vieton mėsos, laik

’1 ‘ ; "■ ff ’
° Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 

.yrą užtektinai BAUBINO 
jum ąbįepa J’’ ( r,* , >

Kūdikiai mėgsta ji t

kunui dali subudavojinio me- 
degoe . ,} • į

Nerpatiyk, kad kyiecziu duę-' 
nu yra vienatine ruszis javinio 
muisto. Tegul Sziaure pa.in.egj-

• x - • • ■’ * ’ 1’ 1 ’ '

nu Pigiu kofim duona, o Pietus 
s^iuures avižų kosze. Puse už»si-
ganedinimo yirinie yra paipe- 
gi n i mas nauju daigtu. Avižų 
pudingas yra labai skalius.

Cukrus ir sirupai yra kuras 
taipgi, ir jie priduoda skonį ki
tiem valgiam. rl'ai naudingas 
maistas, bet. daugelis žpioniil 
valgo daugiau jo negu reikia. 
Saldus vaisiai, suprantamai, tu 
ri daug cukraus ir
mesni vaikams negu saldainiui

Riebuma, tai 
ypacz reikalauja 
bąnti žmones, 
brangi riębuma nėra

y fa' tinka

. kuras

A t si iii ink 
ne

Jo 
linkiai dir-

nuo kepenio

kad 
kiek 

geresnis kuras už pigia. Vartok 
nulasz<‘jusia 

burna. Neh'isk mėsininkui
piauti tankus nuo 
taukai jums priguli, 
reikia sviesto riebumos 
jiems užtektinai 
pieno ir svieste.

ne 
;nu-
Tie

to

nu'sos.
Vaikams

I )uok
czjejume

ATPIGO iMAĮOTAS. F >
■ ■' 1

Atpigo maistaa o ir mua incduH, 
Mes turim tikra kurs labai gardus, 
Nėra fabrieznas bet visai tyras 
Jums ta pasakys kiekvienas vyras.

Mes kopinėja m bites visados
Medaus ne vaszko netruksi niekados 
Telpgl ruginius miltus parduodam 
Rupol sumaltus szvicžlus ataduodam 

Farmas nupirkti pas mus geriausia 
Czia mus Lietuviai gyven tirszcziausla, 
Jie tiir Draugyja tanke! sueina 
O ir laikrasztis isz mus iszeina.

Taigi laikrusztls iszeijm Isz mus 
kolonijos, kuris upraszo ųpio ukes ir 
Uklnlnkaviiua, isz kurio daug ka gali
ma pasimokyti, jo, preke $1 metams, o 
in Lietuva $1.25, jo niekur nesulaiko 
ant rugežiu. Pasiimk i t,e'savo giminėms 
o gausite didia pšdeka.

M. WALENX’ZIUS; ' 'IlART, M1C1I.

ny
A

Jie prašo dauginus 1
■ ' * ' *

. ■ > - f •**> <

Net ir mažyčiai žino, kad

*

t

v » •

IB AMBIUSO 1

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galitriybčs būti 

lengvai, tačiaus tikrai 1 Aptiekosę nįrsid.uoėįa po bOc.^ąrba yž GOc.
liuesu nuo vidurių užkietėjinįo- di paveikia per vienų naktį j 
lengvai, tąčiaiis tiaroj I Aptiekosy parsidnod^ po 50c.*ąrba yž (JOc. 
apmokėtų pašto siuntinių prisiunčiume tiesiog iš labajratorijos.

F. AD. iRICHTĘR & ęO.
3rd Avtnue & 35th Street, 1

—— - — . A 

' » - ’ f i *•>>»< f. ; . . < .,y

Borough of Brooklyn, New York Qty
4*

VYRU

f r?

T

įicijos prasižengėlius. Gal ne- darbininkus ir in keliolika

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. J lea! mokinosi Varszavoje, \studljavo beglje 
82. metus InvąlrUę Y7ru M todėl jas nuodug
niai pažlnsta. dydo užBlnuodlnlmą kraujo ir silpnybes 
▼yru. spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, ' invalrjas Ilgas
1
Clerical, per lalazkus ^sz negycjau. pr. Koler kalba RubIbz

Plttsbu'rge. Jisai moki n opi Varszavoje, jatudljavo beglje

pydo uželnuodlnlma kraujo Ir silpnybesnlal pažlnsta.

paeinanczlas nuo necžyatumo kraujo. Atalszaukite ypa- 
> Uszkal, per lalazkus r^sz negyijau. Pr. Koler kalba KubIbz- 
į kaj lr Lęnldszkat. Otisos valandos nuo 9 ryto Hg 5 yakaro

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
, ' '    —   ..1-    .V--,. _  .

Nedėliosiu 9 iki 2 popiet.

Dr. Richterio Galingas Šėunynin

Pain-Expclleris 
yra iiauc|ojatnas, su* 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pašau-, 
lio valstybėse.

Nuo 
shnusnitj, 
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, 
nuvarginitno ir grei 

» 1 !> .. .

reumatiškų 
ncurajgi-

ra u menų >

tani pašalinimui’ 
ankstyvo peršalimo, 
šitas'’’senas, ištikimas 
šeimynosšeimynos draugas ■ 
suteikja neapkąinuo- 
jam pagalbą.

’ I* ’ ) » ., »

MiT- R

.mis Linimentas!
Kiekvienas 

korius parduoda, 
Pųiri-Ęxpe,lterį. 'Fa- ; 
čiaus, visv|ciia persi
tikrinkite, ar ’ gau
nate tikrajj su Inka
ro vaizbaĖcnkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo, netikrų ir 
neteisėtai 

, kuotų.

tikrinkite,

h

< c

1

aptič

sufabri-.
’ V ' * k L. »

4

(

t
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F. AD. RICHTER A CO., 
Į”' 3rJ A 35th Sti?f 't 
y' '4<

’ k-
Brooklyn, ’ Toris

*

PIRMA DIDŽIAUSIA LIETŪ-

VAISTUS, 
vaistai PASJCKMINGAI GYDO. 
Visuose gerose / 
Amerikoj galima gauti s'zias musu 
nekarštas: •

Snliitnrii Riteri del viduriniu ligų, 
llciųilutoriiis del moterių.r

APT1EKO&E visoj

Kraujo VnlytojiiH kurie palH užvardljimas iBzaiszklna icikųllugnma. Į 
Snhitnro LlniinridaN del visokiu kaulu Hkaudcjimo Ir kitokių skausmu. < 
Trnjnnkn. Kasgi dar Joh nežino? Tos garsingos namu gycJu^cB. 5
Reikalaukite piUBU suraszo vaistu ir žolių — sluncziamc Už dyka. <

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
,1707 So. Halsted St. Tel. Canal 6417. Chicago |
" Šėėvv^vvVVVVM/vvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvsA/vvv
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Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS vyrus ir moteres.

rr

damas neaiškų minto ir nusilpnėta kūnų; pasiboijis
£nmnt^ vnhtus dvi pudidlnhna veiklumo ir vntatua Hvnigiinin* 

h<j$i viiuii nauju žmogui Dcvyncs iš deHimtrM visu ?.m< 
tokiu kaip hlogAK apctitlin, neg ruoni u lavintai 
išpūtimai, užketėjiniaR gktlvcA, tulžinis, anemia

JlniaH ntrvu ir nciralčjlhias mieguotl, paeina nuo jitoka 
najiėgOH, .h k is to vahdeniuoto kraujo ir neužtuktinioj 
kraujo.

Kožna (lalls kūno ir koŽnn jc veikme reminse ant nervu i , 
kurion did&inusJoi užlaiką g^rnm stovluje pilvą, Jakmus inkAtufl ir 
grobuH, Airdca plakimo, kraujo clrkulavlmo. Nugn*Tonc yra labai 
protingai gydymnH nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra nutaisyti iš aštonlu brangiu* 

% sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu Ir nuruodytu
I, ‘ \ - ‘‘ . -
Fosforą-mnlntus del Kraujo ir Nervu. ri

Nuga-Tonc priduoda gyvybę Jaknomn* pastiprin grobun teip, | 
jog jo tuštiname regularlsltal. //.,./ * ‘ , ___  1./ „
nuodinies atmatas. Niera dnugiaiiri guzu i£ suputimu, niera nmir- 

npvtitn, glnrą gruomulavimą, tvirtun nervus ir klotą pastiprintą miegą. 
r» lt 1/ MII 11 1 > t) 4 r <t W t »t J 4 > t • ■ t«

numo veidui ir žibunią nkiem.--! Nugn-Ton© ptuinrn tvirtu#, rustu,-»

Turedamns sunaikintų Sveikatų ir Špokas; ture-^ 
damas neaiškų minto ir nusilpnėtų kūnų; pasibojiskl 
imant vnlnlus dvi piididlnhtin veiklumo ir vntatua uvniginun*

' bnndyk Nutfn-Tohe jr pcrnltlkrik kaip greitu Įnik u Jau- Vy 
2-..(>rpus lijru* 

ridu riu. ycxnl ir 
m ujiun uui^iuin, ii iivui iii, kl'llkinimnl rCll-

Tnntizmo, Hkhuamai UaIvom* neurnluln, atokus energijos, nusilpnc- 
JlniiiH ntrvu ir ncRnlčjlmns miesruotl* pneina nuo Ktokn nervu ’ 
pttjiėjroH, akisto vahdeniuoto kraujo ir tu užtuktinioj cirkulacijos 
k ritu Jo*

pnJicjroH, 
jr.rviUMi, Iiiniwus 1*’ 

grobUR, Alrdcn plakimo, kraujo clrkulavlmo. Nuga-Tonc yra lobai J

Kodėl? Todėl kad Jie yra nutaikyti iŠ aštoniu brangiu* Į/l 

per uarsin^un Gydytoju*. Yra Jie ypatingai maistingi J Geležę ir Vįk 

' .... . "Z2...........   lį
Atgaivin InkAtus, išvara laukui Jį?

dančlo kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tonc duoa Juma ptebuklingą A 

Niuru-^'onv Hustipriri kraujo ir pagerina clrkulavlmo jo, priduos raudo-

ė ė
N u sz v i esd ai n a laukus; 
Fm’kry^> vasara galinus 
Ir pina vainikus.
Jxo vis liūdnas dar žvelgi 
Kodėl t.aų, nejin|ksųm?
Jyapi p<‘ jųokaįs ąpsįvelki 
Kas tave sunkina?
Ąr szirdi tau sujudinę 
Mi‘iluže neat jausta t 
Senus sapnus sujudino 
Dainele iszausta?”
“Ne meiles liūdi pa balsai, 
Nu to szirdis pilna;
ir, neiirkunyti sapnai 
Maiues pesunkina. «
Tik mirties pasakos garsui 
Man skraido po umus; 
Ateis dienele — ir czioiuų 
Manes jau czion nebebus!”
I 4

Sau laika gadini?
Ateis — bus ežia! Tada urnai 
l’žmirszi kas esi.

I

'l'eip liko karj visiems gamtn? 
Ko tau ežia daug galvot ?
Ateis, bus ežia ją valanda, 
Be reikalo svajot!
Nuėjo milijonai jau 
Nuejs da ir kįti.

1 
\\ 
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Ko nori tu, kam trip paikai

N

1

ii

I 1

Pasekme po 21 šienu 
arba grąžiname |nmt 
pinigus.

:W/

M.

T

Tai kam czįa laužai galva sau

vyrus Ir a veikesnei ir pulkosneH moteres. Nuua-Tonc netaipin savyj jokiu tn i it (lamu ar 
uiiuvivi. Yi« apvilkti vuįirujn* prauiiiu 
Bandyk juos. Rekomenduosi visiems

» j ,1 U r* 11 n v n 11 puiįvi siu n j 11 if v v 1 t r* • un > • oin 11» w 111»111 n *1 > y j j iv l U 11 i 1K H ** r
daromu paproty vairilu. Sudėti jie yra pariinkinm pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
skoni ir vartuoti galerna be Jokio neparanukunio.
nava preteloniM.

MUSU ABSOLIUTIAKA GVARĄNCIJAi? Preke Nutm-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90> pitiulu, arba vieno mėnesi

ir Jeigu hc bust užęanedinta* pa- 
iigrąžislrne Jubu pinigu*. Negalite 

Nuga-Tonc yra pardavinėjamas visose

gydymo. Galėto pirkti bonkuteni, arba Aršius menesius gydymo už penktus ($5.00)
dolerius* Imk Nuga-Tonc per dvidešimt (20) dienu ir Jeigu ho busi užfanedtntąs pa*

prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.' * ♦ ■ . ._  I . t • * f •

ERISIUSK SAVA PASTELlAVIMp ANT TUO KUPONĄ.

»ekvni|i, Rugrątink bonkute ir pilsu»t o me* u in a i Migrąžisime Ju 
r ‘‘ . ‘ r* j ““

aptickoac tomis pačioms išlygomis ir tą pučia garantija. ,

National Laboratory, L. 23’—537 South Dearborn St., Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionaid $ 
Nuga-Tonc*

ir meldžiu prisiųsti man bonkut
B

Vardas Ir pavarde. . . .
1 ♦

numeris..........Gatv c ir

G jkl i e a t a s ii • • • • ■ 'A ▼ • h 1* v f 4 • / f •‘t *“4 <♦>>. Valstija

»
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AMERICAN LINIJA
TiESJ/S .KELIAS ISZ. NEW YORK A IN HAMBURGĄ 

Pu run kiaušiu kelione del Lletuvįu ir Rusų 
-Dideli Nioderniszkl Duljeltavųis Szriuliais Laivai.

ThlIUZIA KI.ESA ISZ 1S VlEPO.IU
TIUJ ZIA KJ4SA ISZ NEW YOBKO IX EITKI Nl S $120.00, 

“MONGOLIA” 2S Mpjaus “MINNEKAHDA” naujau (tik 2 kieua) 21 Mojau 
*MABV(’nĮ’blA* 2 Jliįjąus

Su dadėliu $5.00 kares takuu • •
TreczJoH klesos keleiviai aprūpinami tarnu bu valgiu dideliam valgoma 

jam kambary. Uždaryti kambariai del'inotvru ir ‘Vaikų. '• *•"
Kreipkitės iu Kompanijos ofisą, 0 Broadway, New 'York,
jam kambary. Uždaryti kambariai debinoteru ir‘Vaikų. * <

,* l
kAi <

4>
I

arba ]iuk vletinlid hgenftls. 7

E«H R

Grįžtantiems Lietuvon
Isz New yprko in Liepoja be persėdimo $145.00 
Isz:New Yorko in Lięopjų por Hamburgą $133.00 
Isz New Yoyko in Eitkūnus per Hamburgą $130.00 
Isz New Yorko.in Ęitkunus per Rotterdam $104.60 
Isz New Yorko in Eitkūnus per Antverpen $107.15

Prie tu Kainu dasųleda $5.00 War Tax.
PASAI GRĮŽIMUI IN LIETUVA $10.00.

, ••'Keleiviui yra pasitinkami ant dypu, aprūpinami ju bagažai, gera
nakvyno, apmokėjhnas “incoinr lay”, palydėjimus ant latvn.

Veik visuose lietuviu laikrascziuose tilpo apgarsinimai jog itili 
“I 
nanruž dyku” yra neteisingi h1 tokiems ųetikėkite.
“dykai lųiyportus”, tai jie yra l’alszyvl ir keleiviams kainuoju deszim-

MjEdLAINiŠ?' &Ž Hudson 
JL i

22OS2—SI------- t—3—

visuose
biurai” gauna pasus in 3 dienas ir paskiausiai, kad “pasportus gau- 

Jei kas gauna

Raszydami. pridėkite 2c stompa ir adrcBųvokite: ,
Aki I / /“ •; »T.

Avė.
ferlopui daugLaus.
I " *111 ė Brooklyn, N, Y.

T

A F
o,

Lietuvos Prekybos i
' 4 C I*

__________ ___  k

PANEVEŽYJ
VILNIUJ

os ir Pramones Bankas i
IR JO SKYRIAI

l'l.

l

SZIAULIUOS
I

. 1

RASEINIUOS
UEPOJUJ

KLAIPĖDOJ
MARIJAMPOLĖJ

VIRBALYJE

Į 

f

I
L

kuogreieziausia iszmoka, pinigus pasiustus per savo’;
A xnj -W-RI-W a ** «r»w -• -r ’■ * i, ■■ • v ' <> ž '* ** i I

Ten gausi .
AGENTŪRA NEWARKjE.

I

, Kol žemas auksino kursas, ‘ 
dek pinigus L. P. Bankai!.

7 puęsz. padėjus 2 pietams.
' 5 nuosz. pade jus 1 mėtojus.

3 nuo^. padėjus neaprityotam laikui.
-J \'r >:* . : '. ir,V|9~'^.

sueitieji itnii Įįaftke dtiodti Baijko Ja$eiitu(rbs Vedėjas
ilsoaw — i

U, SAĮtJĄVSKAŠ. 747 Br.ad BĮ. »«»«.*, B J.
...........  l'_ ... . ' ... i....... i

i t , 1 ' T i' ■ 1 v <-

informacijas apie

1

Mnnstvdamn* kam kenti?” * * I i
“O tik o tik! leįp neminu. 
Vžėjna ant szirdies, 
Ęemanaųt kaxi teip su buriu 
In kapines iszlydes.
Ir tad szirdis nebėjus 
Ne džiaugsmo, ne skausmu 
Ir akis nebeszvies gražus 
Marsums dangaus krasztų.
Ir ausis balso jau negjrdes

y

Isz mylemos burnos;
Ir saule — saule jau lieszvies
Žemeliu ant krūvos

Martinas
v' U11 1%

I

KUR BUNA?
|i^ 7 .. r *

Alano broliai Vincas.ir E<t- 
j as KrataiLskai, Vincas gyyepo
Nfi ne r s y i l le, Pę t r RS' >S; >r iugJV g l - 
ley. Ill. Esu neregįs ir biiąu 
priglaudąs szpitolfcje. Meldžiu 
at.sisz.aukt. r / (39)- 

Jonas Krantuskis, -
Ci t v Home, Ward ė . 

Ni <.

ley.

Blackwells Island.

^-į-------- ■, it r H
Pamėginkite naujo

Pjxffles
Su užregistruotu vaiitaženkliu8ut. Vale*. 

1‘ateuui Jllure. ,
Nadaiuo įnėlynąme pakelyje. ‘ '•

Visos tvirtos, genialus užnjuftan- 
ėjos ypatybės Siamo vaisto Mėtos, 
Bn priemaiša priimniai Švelnaus- 
kvėjMtlo.

H u Alos yra labai* paveikiantis 
pleinkanu pašalintojas bogsUaisi 
puikus plauku autaįeytojas,^- kuris 

_i^ga?Dlau* 
|Uiyp»tąi 

- ♦
Aptiekė 
panraa<

CioB ypatybės Siamo vaisto Įdėtos, 
) 
kvčpulo.

Uuftles yra. labai’ paveikiantis 
pluinkanu pašalintojas —2 begaliniai 

r 
patiks k®d 
ir ga^nlauor

i

ĄptinkoM ’ 
panranada 
po65c. arba 
Ateina kito 
75c., tad 
atsiusime 
per pa&te 
tiesiog si

torijdš:

I

Biitiaal
B.**’’

jtlvekUe,

IKBABO.
ĮRftrvn*

įMMm? i

MUM* t
.1» t

t

«

i
I

V

BILE KAS (iAL GtfAJIT AT^TŠZIOS
PUMOS FLĖIT0&

ir*

/r 
| , . u «,.w , - - ... - K<< .T: ,p>
! Szis pulkus muzlkalis Instrumentas 
Į lai didžia aslas ^'ulopos lėrra<“ ‘

Labai paprastas. Jus.iszmok^jte ant 
jos grajtt in kelias minųtas. ;'^ojklu 
mokinimu noroikla. Pulkus* p&link&mt- 
mal jūsų «tūboj ir sųsiriugbnuosė. 
J’rekQ su 7 popųliarem dah
uoių. Nesiusk pinigu. Užmokėk kaip 
aplaikyai. Adresa-voklm szite|p: ■' 

' S. 0R10L CO.
New York, T.

r.

tai (gdMausias fjulopps įszraiUrnae. 
liibal pąprąsUm. Jus. jszmoksjte imt 
jos grajlt in kelias ■ minėtas, v^oklu

,49 Pur)< Row.

* ' Lietuviai ant’ Farinu
. • 5 .. ..
* t/ " ' ;

Kuriu lietuviai mąnptų eiQo gyventi 
. Tetmųet Ua8ižiD0ti
aplink nnisu JirųszUi, kreipkitės prie 
pins o mos Jumis patarnausime' ir 
padėsime jszrlnkM /urmų pajtel jusu 
i ‘ ‘ “ *. . '
derlingu j r pusėtinai Lietuviu^ apgy-

ąųg/ąfnios ąrba norqUu^ot /dąslž 
aplink nnisu krąszta, kreipk i les 
pins o mos jumis patarnausime* ir 
padėsime JszrlnkU Tamu pajtot jusu 
norą ir kapUa|a. Czionąls žjoiųo yra 

venta/kdrcsavokttė’ šzitoip:
JOHNSON & WINTKB, ‘ 

UENN4N. W^C,0NRlN.

■*!•

a

I
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KELEIVIS.
Legenda.

/_ __ _______ ___ _______ ______________

' iiėbžeme toj VąlAii 
y netoli i;:;;; ;;.'Įį'

I

r

’•4 Kuomet jie pasijuto vidąrj’j 
iipes, szimtai striolu juos suti- 
Ico ir ramios Syzako bangos 
Tandonni apsispalvavo ir kolo
nas lavonu jau plauke pavan- 
‘iTeniui. Kolei pries^iuiukaj prie 
kraszto prisikėlė jau' jti mažes- 
jitpji puse beliko.

priplaukė p^iv xx*<».-•<.v.», 
ginkluot), noęe<]u.mj užr

lr tie Ii ku 
prio krasžto

‘.H
.K>, 
doj.
trobeles
linksma, szirdlnga laimėjiiiįo

kraujas prie pirmųjų

rodos, ’
Staiga, netoli nuo srtVo 

iszgirdo skraidžjh^
netoli

daina, 1
tos dainos žodžiu ome smagiau 
gislose plakti 
rausvumu, ]

veidas apsiliejo
L

sieke prie kin'akoczio ir pailia-
pati ranka savauni

<mcrgaicziu gi-

— ■ ...... .. .................................. t.......

iii iszbalusi Aflos veidą ir ne-
. / K c?'.f k" ■ : w t '» .A 1» t i \ t i i i

i V
NliGiąDETINzk GER/\ PBOGA

... N |

krautuvėse 
ma?BOLSZEVIKU- 

KOMUNISTU
ŽADAMASIS ROJUS.

i '■

Pusikalbejimiis dvieju 
ninku apie So.cudizma bej Bol- 

szevizma. ' •
• ’ (Paraszo Noburžujus.)

„ . _,. j, sandeliuose 
yaldiszkuose?

naudai piykljaut negalėk, mais
to, rnbu ir į. t.

Pažiūrėkim dabar, kiek kas

z ino-, 
savo*

I v

SAULE

I

1

BALTRUVIENE.

> j

nes DEL’VYftU. 1 *
— .. - - ---Į "V

Silpni ir Ųprvumi vyrai gauna palen
gvinimą ęėr nandojima NOVO. Szlta 
slcbotlna gyduolę iszgydė tukstuoez/u. 
Jei keijcziai.c neryiszka nusilpnėjimą, 
(troĮis pajegok Ir minties, inkstu Ir 
ligps pęslas, jeigu negalite užlaikyti 
m/nl.l^B najuraljszkai, tai NČV0 jums 
jiageliiok ’S/,| gyduole priduos jumis 
drtilybeš Ir mitrumą trumpam laikė, 
idfuit jumis užtikrinti ka NOV0 jums 
(galt p^darj'ti, nies iszslusim jumis per 
pacz.j.p J5 dienu gydymo, vertes $2.00, 
jeigu prisiusite savo adi8ša ir už U0e 
stempu. ' /kepamirszlptc kad įneš uę 
duodgm junils tik šempolj, bot įsz- 
siusime jtimis pilna 15 dienu gydytas, 
kuris kaip nekurjuose padcjiritudso 
bus užtektinai Sziui'oferta tik iht 
trumpo laiko ir privalote ruszyti tuo- 
Jans per paczta, prastai suvlnubta i- 
dant niekas nežinotu kas sfuneziama.

1 * h| ' _ * ,,11'., *’1. «

jr ’ I | 
New York, N. Y.

i >

ąpl‘ibdtąj|, jieį.pąiiftojn^ ’^.aiįs- 
mas spingsėjo jos akyse...

Ualop subruzdo kainiynai 
pakelę Aflos layom) inuešZe m 
jo Įrębejo. Vąlięgą sąvaipii j>a-

J ir, 
kada lavonas bpvo padėtą# ant 
lovos, nepuses žodžicT netarda- 
Įpa atsisėdo szalę jo; atsisėdus 
vis žiūrėjosi i n jin savo liūdno-

kiltis teip-pat sękę pankui ji

i*

11
t >

gaus užrįiokpąąio, tu .korteliu.

gvlnlpja nfer jiąudolhąa NOVO. Szka

Jei keipcziatp nriyiszka rniHlIpnojlma,

lijj'pH pęKjen. jeigu negahle užlaikyti I
7

Užmokesnis rojuj: kvaila su 
protingu, tingipi su darbsz- 

cziu nori sulygini.
Petras. Geriausiai, kad visi 

ganiu lygiai, peš socializmas 
ligybes nori, kitaip vėl pasida
rys nelygybe.

"■ *' 11 *"

.. Juozas. Visi gaus lygiai ? Jei 
usz prakaituodamas apdirbsiu 
3 disszimtines žemes, 
draugi
mokesnio gausiu, kaipjr jis? 
Negalima mokėti lygu mokesni

Jei 
tai kiek-

man

protingu, tingini su darbsz-
> j " • t ♦ a* ' ‘ driilybek Ir 'mitrumą trumpam laikė. 

1“' ,*
(gaji p^darlti, niCM Iszsiusim jumis per 

jėigfū prisiusite savo adi8ša ir už UUe 

duodgm junils tik semj>clj,

pui atsisėdo szalę ją; atsisėdus 
vis žiūrėjosi m jin savo liūdno
mis akelėmis. Teip jai bescdiiit 
pęąe jo mik t i š. Pradfc ji i s r i n k- 
įieš kainiyminis ir sukrovus 
ankszta laužo, o mergaitėms 
dailiai .ji žaįiuipjnais pąpuo- 
szus, 
buvo:

—Aflos mirtis...
liitosvbė...

Ir po tu žodžiu baisiai susi
juokus išžvertnsi akis pąszoko

* ' 1 ' fe J * i Mfe teki fe fe * fe .

tę viski būreli i 
naneziu jin sutikti .su Valiėfa 
priesžakyj,' kuri : *
ažuol.0 lapu vnįnikh. Ir knoniėt 
jąu jo« prisiartino priėjo, 
Afla stiiiga sudrebojo ir uždętu 
Tint galvos vainiku su parašėli: 

TęvviiCH i
* ' - -"-i

priesžakyj,' kuri nesze puiku'
N.

ežiai 
’’ŠZoko 
Imti anų vieta, kad tokiu budu 
kiti galėtu 
ijjorsikolti Teczians sunkus a'p-

• Raudas ežia juosint į ko. Sztai 
pasirodė su nauju apgynėju

'Duriu Afla ir jie smukią į ėmęsi 
in savo darba. Baisu buvo pa
žvelgti, kaip Aflos kirvis dirbo 
feavo kruvina darba. Per ilgus 
jiietus ilsėjosi galop susilaukė 
'Savo linksmumo dienos. Smar-

• Icus tat buvo muszis: aiszkiąi 
'galėjai ant kalno stovėdamas

> darba 
ypacz kur tik 

pasisukdavo Ąfla šu savuoju, 
ten skilo kiaušzai, trupėjo ran
kos ir nustebės į 
tiesiai, galima sūky,t i, 
l__
piastyti ilgai nebuvo laiko. Ga-. kus. Tecziaust jd szirdis smfaį*- 
lop muszis tarp sziuodvieju | kinu plakėjose skaistesni jni- 
įuriu jau baigėsi, tik keliems-vo meiles spinduliai, tos meilę? 
teko iszti’ukus pasiekti valtis kuri “tėvynes meile” vadihar

I si. Gaila hfaolhi tėvu — bet lė; 
KiP ežia daryti t

lengvai pel* ni

su nauju

jąu jos

Darbo paskirstymas: nori dar-

ie
1

> ų, >i‘ ‘ Tęvy nes iszliuosuotojui
vol liudnai ženge pinnin. Kuo
met priėjo prie 
o aplinkui riedėjo, 
taszkvl u l. . .:___ ___

|mu biunejimo dhlnA. Afla, jau
I ilginus iszstor

Valioros pirmu žodžiu

bo ilgumu užkankint.
Petras. Ar žinai ka, Juozai,

•vienas labui mokytas socialis-
* 4 • fe fe fe fe fe ▲

padcjlniudse

te

I
Ji

rtas, kurs karta, kalbėjo apie 
kad ten kur 

M’

apieX’iename ' miestelije 
Pittsburgh,

<1

socialistus, sake, 
danginu

o mano 
lis per tingini 1 deszimliJ 
iiio gausiu,

tesiras daugiau norineziu 
dirbi, jie turės daugiau valau-

4 IJ ' ‘ - - -L

NOVO COMPANY.
By* 33,

tėvynes*/ isa'Vo trobeles 
tarp sii- 

kraujn lauku išz 
įiuosos krutinęs kįĮanti, links-

nebegaledajiiaš
veli ant kojų, prisėdo ant sė^o 
trobeles slenksczių. O mergai* . . • . .. . • MM

spindulius 
liuositiu

nors

nito lovos ir smarkiai bėgdama 
prie stacziaiisiojo kranto Szoko 

4 • 1. 1 • <1 %

les linksmai t.olįiLdainavo. Ju 
veiduose
džiaugsmo,
ir smagiau kvėpavę, nors gal 

prieszininkas j už valandėlės jy ne viena isz ju, 
o...............nedrįs- nfamo sngriž^sJ^^vjžiąi\D>jgS

davo pakelti ginklo ant jo, bet apsiverkti teVo ar ^Folįo iie|c*-

kiau plake;, jose skaistesni Į&ii-

pamatyti, kaip' dirbo
"baisus kirviai, Inai ei i 

kini tinęs

• Jtėvynės meile” vadinai-pasiekti valtis j kurj 
ir persikelti atgal.

yęjo Valiom ir jos akis nę imt j verkti ar džiaugtiesl Bet još 
akimirksnio 
Ji šoke ji 
ji ’pasiryžusi ant visoko...

Muszio meta ant kalno sto- 'Vynd Jitioda.

s J džiaugėsi, ,P<
ir buvo matyti, kadi kalbėjo joms, kad tėvynės liuo? 

sybe — taį visi žmogaus buiy- 
Muszis tęsęsi ir kitose vieto- bes uždaviniai. Ar jos klydo?—

neapleido Aflos. j u sžirdis matyti į

nemažesnis, nes ežiai gal ne t Tecžiauš už jas paežiussc nieko 
ėjo kova už gyvybe. Bet apsi
gynėjai visa 
inuszyj matydami visa iszgale 

’kovoje. Daugelis ju žuvo, tc- 
eziaus muszl laimėjo, nes sim

per upe

savo ateiti tam i
kalbėjo ju szirdžiu jausmai 

skambėjo 
žmones

dainos ir 
iszkibningii 

iszliuosavima,

■kūmas persikėlimo 
ir piisotiąaą.pvięszininko susil- 
'pilnas daug’ jiems pagelbėjo. 
Galop užpuldinejautieji kovo
je nd rodami vien atkerszyd ir
suardyti pradėjusi žydėti kai
mą ir pasisavinti, užgriebtąją 
žeme — apsigimuitieji visą vė
le indėje in ta kova, 
žūt galutinai ar kaita jau nu-

neąpkenęziamujų 
prieszininku ir Kuosai kvėpuo
dami imties in darba didesnei 
savo tėvynės naudai. Isz vienos

’ sikraty t i

pasiryžo

'puses kovoje titrtu geidulys jv 
atker^zijimo noras — isz ki
tos, vientik dvasia. Isz laimėjo 
dvasia...

MUszis jąu ėjo silpuin. Nąu- 
ju prięszininku gauju atplati- 
kianeziu per upe jau nebuvo, 
nebuvo jau to narsumo, kuris 
susitikęs su kieta žmonių siemf 
hutrupejain dulkes ir, apsiaus
tas isz visu pusiu, turėjo atsi
traukti. Tik dar kur-nekąr

Czia 
szvente 
tėvynes 

’ūpyj, tarp' krumti'" pasislėpęs, 
tykojo 
kuris
kovą ieip lengvai duotųsi. Jįš 

nedaug, tik vieno 
, jis norėjo atkėr^ 

szyti už to i_ 
A f lai . in ju rankas 
tiek gero padaryti norėjo,'— 
buvo tat užmusztojo senio su- 

Atkęrszijimo geidulys 
smaugė ji, o jis, lyg žaltys kim
inuose pasislėpęs, tykojo pato
gios valandos pnsktitinei stač
iai iszleis’ti.

J^ztai 6 Afla

o už-
* L

i

prieszininkrib,v ienas 
nenorėjo, kad jiems^ta

1

norėjo —
Atjos iliirties

senio mirti, kuris,
> atsidavus,

szyti už to

nūs.

kada pradėjo 
kaimynai, jau prie jo trobos 
rinkties, atsistojo ir vainikuo.- 
tas, saulei lendžiantis ženmi 
norėjo pažiūrėti' in ramias SV 
zako bangas, ' 
bei ore suszvitus, banguoja. Ir 
priėjo prie kranto ilgai, ilgai 
tyliai in jas žiurejeįši...

O akis pasislėpusiojo

V kaip jos, liuosy-

O akis pasislėpusiojo ana
pus upes’ Imkfnnakpradžiiigo ir 
jis sumurmėjo sau po nosim:

—Pulauk, pejlgai tasmatei kaip atskiros ypatos ?ą-
sireine inirtusįos jr tęvoje M-J pikas puosz tąVįir/giijvą!...

1 • fe 1 "B w ’ • ** te te • < «"* ! L - .skyrium, bet dažniausiai pul-

- J J ...
anksztosnio tikslo.

Galop muszis visiszkai fjdve- 
si, tik sutramdytieji'prieszįnin 
ku likuczpii skubiup ijar jgyyi 
isztrpkti . isz apg’meju nagu.

dayo tas 
atkerszy|i

isztrĮukti

kuris stengęsi tik
iicturedainas jok jo
* • i i ” * * •1 j-" FL i ’

- - A1'r'" k

Regis, jau visur muszis liovęsi. 
Afla, sicJuQslydaji)as kru
vina prakalta permestu

sjcĮuosiydanias 
prakaitu

pę? .petį, . aptiekusiu, krauju
-'.ik'“- g" ■ < * - k ' V . Jt, '

bar padaiysįya .saskaita..

vai- 
Da-

• Ir j Jcūęmet' norėjo jau
X ‘JIS V^f'te^fe A i * ? - . Ij^fefe felJL. «fr te te. A * tetefe 1 _ te fe

oi*ę staiga šli

upe insmego tiešiok in Alios 
szirdi. Jis i 
aįgĄl ' susyyęąvo 
auksztininkas...

upes kalinai su

atsikreipti in kaimyhu.s ir ka- žfr i 11 '■ ’ * •' ■ b ■ *2 . ‘J 2 • >žin ka pmtąrti% ‘ohv staiga su- 
szVilpe strieju ir perlėkus per

'B1, f i* • ' l w te j a.

ži’n ka pratarti.

žingtelėjo žingsni
» ir parkrito

kijpyin, vedė priesz .kaina liar-
: ’ J*' 

ramiai žęnge paskui jo, nes ge-1 
y*l • 1 'i.* ( X a T
la nuves,4ten jie laiihes?

’ Apąpus 
r—-z- - • 
inio^e paslėpę pikiadari... ‘

1 A • • ‘ 5* « t. .

in ramiai fekęnczias Syząko 
bangas. Zinoniu gauja tpoj 
szoko prie valcziu,
n., VJVL < <•! AV 5 o U J t U J O < k! V V U J —

bet veltui. Lavonas tuojąu bu
vo pagautas, bet bešzokdamą 
žęniin pataikino galva in ak
meni po vandeniu, 
ja ią dvi dali.

D.ajsu buvo Įiąžyelgti in tą, 
kitados teip puikia mergina. 
Kraujas aptašzke visas jos 
szlapias drapanas, paraudoniję 
nuo kraujo sniegena, virszuj 
kauszo iszvirte darė baisu ins- 
pudi. Jsz karto buvo matyti,,- 
kad mirtis, — savąvalc įnirtis 
padėjo savo 
ežio ranka ant to pora valandų 
atgal, tėip puikaus veidelio...

Gvva būdama nėkuomet ne-
• <

bangas. ).U<M 
kad tik ja

kokin-nbrs pądu isžgelbctti, - z < ■ * c i. . \ j . * ’ ■* < f ; ■*. >* 1 '■ v '

bet beszokdama
, T . * I r < ,i , V f

ir perskėlė

baisia, be gailės-

siskunde, skundas isz jos lupu 
niekados neiszejo jai kas slogi
no ju, tai vienintele paguoja 
atrazdavo tik pas Ąfla, bet ka
drtngi jiš.'paskutiniais , pietais 
np kaiįa teyypęj neapšiląnke; 
o. nuliūdimas dar lubiau kanki-
nę Jtayfą tęyypęj neapsiįąnke;

I. " " J ' " j ’ * • * > fe

bo ja, ji, nęturedania kam pa
siskųst!, visiszkai užsislėpė 
savyj ir joks dejavimo balsas 
neiszejo isz jos lupu, tylėjo, 
ta lytum, nieko nejauto, nieko 
nemato ir lauko tik tos valan
dos, kada, visas jos gyvenimo 
tikslas — Afla sugriž...

Ir susilaukė tos valandos 
bet kokia ji baisi! Vietoj dvie- 
iu.iapvąiuikuotn Kalvu, yiefęj 
pagarbos ątįpriaupięipą įcvy- 
nes apgynėjams'-* lainiejusiu- 
ju krūvelę taiso liūdnas laido* 
tUviu priedermes... kaip liūd
na, kaip liūdna!...

Gyvi Imdami geidę vien tik

visiszkai už?isį.epe

“ i || h ■ * | Į I , ■

tėvynės ir ramios vieteles sau. 
Darbavosi abu kiek galėdami 
— bet paskutiniu valandų atsi
tikimai suardė ju viltis, su
traukė ta svajbjimu ir geidi- 
mu ypatiszko gyvenimo siūlą...

Vaikiųelis turi dkjęli vargu, 
Įvokia lųi pėietja pricipainiojo, 

Ir pridirbo jalu ergelio. 
G J toji pelėda, 

Tegul ja ja driežai ėda,

Nėžįne ar i^zsipainiot galt T • 1 j • » • | , • v l

dti dirbt, o del to kiti pradės 
isz ten Ip’austyties ir liks tiek 
kiejt ęojkia.

• ’■

Dept. 13.

c

Pridirbo .sarmutds invales, 
Nežino ar i$zsipaiuiot gales 

Kaip bus tai visi dašižinositej

f

Ir nemažai prisijuoksite.
• v

pO r tele viena,

Turi s prova, >
Labai akyva;

Daugiau apie tai nesakysiu, 
.Ant tolinus nutylėsiu

Szonadorio sį
Kokia tai meili nieį'gina,

/

. I

A piga i’do j(* 1 )e n vore, 
Sako jog ten negero, 

Teisybe, czion neyra karezemu 
Tai nelankei matyti girtu.

Bet kas nori pasigerti, 
Jn kitur gali nuvažiuot i, 

t oi p daro, 
spri ”

J

padaro.

J

Ir lietuvei
Tankiu, sau ”
Nusiduoda in kitur ir gerai 

užsitraukia,
Jog rėplom namon traukia 

O jąigu vyrai tejp daro,
Tai ir bobelkos ruda rudoka 

padaro, 
V’y rams neapsileidžia, 

l)ą josios labiau gerti geidžia. 
Jau tos vyras rodos negauna, 

Katra boba, girtuokliauna, 
Ir gyvenimo gero muturi,•oro nežiūri, 
Jhi vargu vargsta ineszluosįa 

guli.

yyrukas kvafiera perVienas
maine,

Ir pas kitus nusidavė, .. x:------- r. .x.7 ?
valgyt davę.

grąžei prieini1,Svecze žinoma
G i art ir 

burdingieriš puikęi 
pasirodė,

Jog net bjaurei apšiteTsze, .
Puikoi pradėjo ant

kvatieros

Naujas
v

*ir - ’,M y • • • i •

ypatiszk,o gyvenimo siūlą... 
‘gtdi abu lavonais... <
1 Žmones isznesze ja ir susi t i-J 
ke su jos, tėvais, graudžiai de- 

1 juojaneziais
►

nelaiminga duk
ters mirtimi, klausė, kur dėti 
jos lavonas. Tuomet tėvai mel- 

, de kaimynu,
drauge su Aflos lavonu'sūdo-• 1 • , »

naujos

;ere be jokios inieros, 
suaugės vyras,

Ir tok i s ne czininas.
Bjauru žiūrėti ant bile susi

rinkimo.
Ant susiangliktisio vaikino, 
Kuris sarmatįnosi lietuvisz 

‘• /kai kalbėti,
Su savo kalbą pasirodyti. 
G ku, priKšz toki tingi ik a, 

Jaigu da‘y lupa plika,

Jaigu 
0 jau

<>•

O ka, priėsz toki' angį ik u,

kad leistu ja

Ir dori kainlyiiai

sznabzdejo j r savo tankumy- 
A >'* * A mrL « i m ib

Zjnppes peysįgandę tuo atsi-

gerai ąt-
»

miela i s utiko i r netruk u s lau
žas, ju papratimu, dailiausios 
mergaites pakurtas,’ apemb dm

r •/ ,♦ y ’<■ / v.' į* ■ * '

'mindami jos santikius su Afl/i,

Juozas. O tas ar ne prie var
le a d kękiąm 

ar dvąre, ar 
sziaip prie kokio nors užsiėmi
mo del kokios nors priožasties 
atsirado dvigubai daugiau no- 

negu reikia (o

> 
socialisto patarimo sęęiąlistu 
valdžia pradės didini, ilgint

ta? Prileiskim,
' į ' * 1 I » I

nors fabrike,

rinėziu dirbt,
• kiekvienas gales eit ten dirbt 

Tai sulig t<nes visi lygus.)
f

laiku darbo, prileiskini vers
pradės didini, ilgint

net 13 valandų dirbti, kad tik 
ten mažiau žmonių liktu Žino-

. ■ ■ <1 I
ma žmones pradės isz toil begi,
bet jie begs ne isz savo valios, 
o tik del to, k;ad juos ežia puri 
užkankint ilgumu darbo. Bus
i • • A a te. v te

tą pati vergija. O kuo kalti tie 
darbininkai, ’ 1 1
gitui atsirado.

J hz kitos puses
visi begs nuo

kad

>

ju ten dau-

sako sočia-
listai, kadąngi 
sunkesniu darbu, tai juos dir- 

reikes xĮarl»o laika 
'vzia 
darbininkai 

diibs C) ar.6 valandas in diena. 
Tiesa, tada lanko darbininku 
užteks, nes kiekvienas uores 
mažinu dirbt, bet jei kiekvie
nas tik puse dienos dirbs, tai, 
kad duobos užtektu, reikės dvi^

bantioms 
sumažini, 
Duokim,

kad jie 
lanku

Ii k th.

gubai daiigiau laukuos dirban- 
ežiu. Suvaryk in kaimus visu$ 
ponus, mokytojus, daktarus, 
vistiek nęhžfeks. Bus badas.

mokytojus, daktarus,

Darbo paskirstymas: isz gal- 
i yos kraustosi.vos kraustosi.

Petras. Tas pats socialistas
pasakė, kad žmones turės 
traukt burtus. Kas koki burta 
isztrauks, tas tuo turės per ko
ki JO m. Imti? Tadą isztikro 
luomu nebus. Vienas isztrauks 

fu’. f * I. F

bu) per 10 metu daktaru, už 10 
juetu gal teks isztrankti kiem
sargio amata,

' žinieriaus rir L t.
visko paragaus.

, Juozas. Eik tu

vėl už 10 — in- 
Kiekvienas

gult, ka fcltiJ
Iri? Dabar, kad but geru ūkis' ¥ "fe 4 i. * t 114 • 1 ♦ M

Tupi kožuaą. wnutylėtį, 
Ba angliszkai ne piano kalbėti.

fefe \ 'l 1 • s. • A -w'»Neseiiai v ienas tokis, 
Ant Veselkos pribuvo k vai lis 

PanAsžus in afrikona, 
O ne in joki Amerikoiia,

■ -L ... " . ' 4 » '

įlinku ar daktaru reikia ne 10, 
bet 20, 30 metu priprast, įsž- 
mokt savo amato. Jei už 5 ar 
10 metu daktaras turės tapti 
inžinierinni, tai tik gaila bus,lila l)us

Ant yešeilos norėjo pirm y bę bevertas
turėti,

Tai ne lietuviszkai ne norėjo 
kalbėti 

Pridirbo i'uniu nemažai,

inžinieriniu, tai tik gaila bus, 
kad jis daktaraut iszmoko, o

Į

I. ■ • , I ’ I

Tadu neturėsim nei
* s

iiėi. amatninko. Alatai Petrai,

pižinĮerius isz jo bus szuniui
- \ D. 1 ■ 1 >i * * r ■ '

gęro daktaro, nei inžinieriąus
fe * ♦• V

kaip sočialiętai nesisuktu, pa

tinginiui
bus lygus užmokesni 
vienas silkys 
po szputs kelmu

ir darbszcziani.

kam 
rūpes

tingai? • Vistiefc , užmokesnis
.Jonas ir SimanasI ■

sau: 
dirbt

vienodas. Jonas ir Simanas
J 11 '

dvigubai užmanę menkiau dir- 
l< asz.‘ Visi 

dirbt, aptingę 
badas, skurdas

ha, b tiek gaus, kiek
del jo nenorės 
o ir isz įo tik
tegali iszeįti. Taigi .nei vienas 
protingas žmogus nesutiks, 
kąd visieins užmokės n i s b u t ii

te ’ ’ i iJL ■ L i «

vienodas, pealsfžyęlginnt in jo 
darbsztuma. tJ 
uis Ję bus nelygus,

Bet jei ŲŽmokes- 
, tai vėl isz- 

lĮigs pąsaujyj nejygybi'. Taigi 
jei bus yisiszka lygybe, nebus 
'teisybes, darbszjLjuno; jeigu gi 
jiuš teisybe ir duij/s.ztuipas, m 
bus lygybes. Sako nuo vilk

Ir isz

jei bu’š yis.iszka ly

Sako 
užlipo anl meszkos.
bps lygybes.

t

užburto rato sociajizmas jokiu 
bildu nogal iszeit. į

Petras. Tada užmokesni ga
lima butu mokėt nuo atlikto 
darbo. Kas daugiau pristatys 
baldžiai javu, 
tas gaus didesni 
Kas mažiau — f ' I 11 11

gaus
stalu, drabužiu, 

užmokesni.
mažesni.

’ ■ r IJuožas. Taigi matai, ęors tai 
butu teisingiausiai, 
lygybt* iszgaravo.

bet .jau 
Silpnesnes 

sveikatos mažiau uždirbs, kiti 
gi (Jaugiau. Taigi vaikui vienu 
gaus isz savo tęvu daugiau, ki- 

ri’a nelygyb*1 su 
karta \ is 

Tokia tvarka yra ir 
neteisinga. Vienas dirba ant

tu — mažiau.
k į ę k v ie i i a j a u n e s n e 
di tį i n si's
l..- -
bįpgesnes žemes
djrba, bęt, ypa.cz atsitikus blo

* 1

■ j Vienas
ir nors daug

gani orui, mažai javu valdžiai 
pristato ir mažai 
užtat gauna, 
geresnes žemes 
kys geras,

užmokės tuo 
Kitas dirbs ant 1 * I

, ‘oras pastai- 
darbo mažiau, betj 

gi jis gaps daugiau, (nes dąu-
1

giau javu pristatė. Jei žiūrėt
tik in tai, kiek daktarasJigoį- 
niu apžiurėjo, vėl išžeina nę< 

nes jis gal ir gęrąi ir 
, viena ligoni aut 

t įima greit paleist, kita;
reikia ilgiau žiūrėt.,- Ta pati

.teisylie,
blogai žiūrėt

i-'
galima pasakyt apie kiekviena
amata. Jei prie tvarkos, kuri 

j yra, 
tai šu

dabar visam pasaulyj 
^nieks taip nenigbja, 
prantarną dėlko: dėlto, kad

. ‘ ’ . . ■ » '4 _ h. . a

visam
"L

I

f

1'

1 k

1;

Temykite Tautiecziai
Siunczlu pinigus lu visas dalis 
pasaulio pagal pigiausia diouįul 
kursą. Parduodu laivakortes 
ant visu linijų už kompanijų 
kainas. Iszdirbu visokios rusziea 
Dokimu/htus notarijaliszkuft lr> 
su užtvirtinimu konsuliu visu 
azaliu. Duodu patarimus Viso
kiuose reikaluose teisingai ir ; 
bepartyviszkai. Esu po kontrole į 
ir priežiūra Pennsylvanojos vai- l 
stijos Bankinio Departamento, ir 
po didėlia kaucija sudėta valdžiai 
pilftai gvarantuojant visokia pi- 
nigiszka apyvarta. Galima eusi- 
neszti ypatiszkal arba per gro-

I

kursą.
f

notarijaliszkrn; ir

Duodu patarimus viso-

matu, ^žinomi antraszu:
• J. G. BOGDEN, 

432 XV. IjXmg Ave.
DuBois, Pa.

I

*

/

ANT PARDAVIMO.
Ri—■ te.l t

Aptinka Mahanoy City, Pa., 
geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czioriais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie-* 11 _

Lietuviui įuaiptfjį-
■'ij v

ir nupirkti narna kuriamo ran
dasi szi aptieka. Apie dauginus 
atsiszaukite m “Saules” ofi
są. . (t 41)

tuviszkos aptiekos, jtpdel yrą 
gera proga T ’
ii ir daryti giara bizni. Galima

t

■! »
, i ,

i

•į
į
I

%

/
III

<

sius tėvynės apginę jus. Tie veĮ' |ikig(ip iszkarjto' nė. nežinojo ka 

taį'žinojo, kad kur tik juos Af- 
la nuvesr4ten jie ląijiies.'' ‘ 
;; Galop, priesžipinkui' anapus 
UĘ'os'; aprimus ir. paskutiniams 
jau ?bun afts *; t$5 niuszio la ii ko

sayb namus. Cžia jo lauke Va
liota,, czia lauki) dailiųjų nier- 
gaiezin pulkai, — visos norėjo 
iszrcikszti savo padėka už teip 
narsu tėvynes apginima? Czia 
lauke jo šengalves motutes šit 
mažais aąt ranku j^ndikįąįs, 
lauke ir tip, kune jau kovoj da
lyvauti :' _ J
kraujas dar virte, kuomęt piatę 
Afla, lyg liūtą koyojo. Laukę 
a jl J , a. F t v t t ’

dąijft p leip, ju galvos apsvai- 
goj tik vien a Vali o ta ak i m i rk š- 
nyįj. jąu&ląpojo szale .jo ir vėle
goį tik viena'Valiota akim i rkš

mais du lavonu — dvi šzirdi, 
kuriedvi buvo pilnos jausihii...

Ugnis rąmjai pyškėjo ir Su- 
vienino ta, k a, niiiIis.’Įnikoper
skyras. Ei^žkecziu keliu že.n-
vienino ta, k a įnirtis bhvopėr-

t

upes7; aprimus įr, paskutiniams 

atsitraukus, Afja pąsigręipę jp.

visos norėjo

ant ranku kūdikiais,

negalėjo, bet kuriu

jo visi, kas jausmą teyypeą
— „ • 1 t' ** 1 "•a • •

rojo iSžrėiksztj,. jam savo ’.szir-1
meiles kimtiiięj turėjo, — ir no-

diliga r i aeziu.

EXTRA NAUJYBE )
.r j- y : t,* '    ' ' ' ” ' r - • • - —  i. " - ų

Broliai ir 'Sėsęr/a Lietuviai:-* 
Ar jus žinotą įtad viena Isz gra 

žiausiu Poezijos ar Dainų Knyga) K 
jau atspausdinta ir galima Ja J S 
sžiandien jau gauti. Ar jus žinote J 5 

’kad tokios knygos nebuvo ir ne-^< 
siranda visoj Amerikos Lietuviu* J 
Literatūroj? Argi jus nenorėtu- ? y 
met jos turėti. Susideda isz 224 A < 
visokia gražiu dainų* 200 dideliu ? c 
puslapiu, gražiai pamarginta bu J J 
daugybe paveikslais,, su auto* , | 
riaus paveikslu.
I- 

kožnam turėti Na tai indčkite] 
dn dolarlu in Jaisžka arba iszpir- < 
kite money orderi ir siuskite j 
ant adreso szito: v m

A. J. JOKŪBAITIS,
327 E. Street. Boston 27, Mass. #

C

i!

4
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, Storą pulki j 
poplera, oiszkus drnkas. Verta* 
<ln dolarlu in Jaisžka arba iszpir-^viskas priguli bendrai visieins, 

o prie socialistu tvarkos visi 
bus visiszkai lygus. Kiekienas 
sau sakys: jei jis ten ir toki 
pelningesnį darba dirba, delko 
gi asz negaliu, juk mudu ly*’ 
gus... ; ' . j

Petras, Bet gi galima atsi
žiūrėt, kur koks oras buvo, ko
kia žeme, kaip daktaras ligonį 
žiurėjo, kaip smarkiai kas dir- « fe ’'t ♦ -ii

Juozas. Ar 
kiek lijo ar giedra 
iieprasides del to 
gįimzai. ir nepasitenkinimas t 
Kas gal i šeškai iii uot kiekvieno 
žęrnęs gąbįiTo kietuma ir nepar 
togipna? Ar daug bus tais isz- 

patenkiutu? O

jei jis ten ir toki

T ^te***»

skirstyt jiems darbo Savo ro iibiii-iiii HfWuwi«im»i>r 
KUKIUI NUPUOLUS

Tai geriausią proga daug

. *1 . • 1 ’ >1, 1 ‘ z ,

Už tat ant galo pasidarė ne-

Kąda.del visti pąbiuro,
Per ankszta jąrii Jbfayp, 

rI\irejo su savo Nellie iszsi- 
. , /kanioti,

J/ Ii, i ■' * ‘ ' * i'*' *

Ba 'rengėsi vaikinai in kaili 
‘it/ gerai duoti.

Tokiu kvailiu Sdsu't' rasime,

Pęr ankszta jąni ^įiyo,

j’uj nepasiseks. 'Kadangi bus i A 4, • i, • , • > j • i i i
yienąs sąkys: jei jis turi gėręs-
-Viši apszaukti lygiais, tai kiek-

a

v
t

aukMhu in Lietuva nusiusti, j 
Gtcitumo nusiuntimo pinigu . 
nieks su manim negal lenk-,3 
tynluoti; visiems pinigu slun-? j 
tojams pristatau kvitas bu n

I^alvakorczlu agentūra 1n J

ne vieta, kode) ąsz negaliu, juk 
inudu — lygus? Valdžia, kad 
visur ątšįrastu užtektinai dii\ 
bapęziu, tuyęs versti ar jioga, 
ąr badąfprie darbo. Ar tai ro; 
jtįs-? Vęr^ijiu baudžiava, pra

bo, kiek laiko dirbo?
^sugaudysi

l buvo!Ar 
didžiausi

it,

mudu — lygus? Vaklžia, kad

: ar jioga 
ę prie darbo. Ar tai r o-

f i i t • V . '•» i v • • ' 1

kur tynluoti; visiems pinigu siun-? j 
tojams pristatau kvitas bu 1 
paraszats ’ pr)cmoju pinigu. j 
> Lalyairorcziu agentūra ‘ In 1 
Liepoja, HamVuręa ir visur. J

Pasai kelionei in Lietuva. J

, z karuoti,gent gyvenimo - takai sfate yi- 

neip^tėnge 
_ „1 m c

ardas szauksmas- perdreske’ 
vakaro.ftuiunna tai Valiotos 
v’ęjo,\yiįįi. jausmu pajioga rau- 

liuosubfojo. - ■ ,
Bet Ąfla Valioros prilaiko- 

mąs pasirėmė ant' yięnos ran
kos jr jdti liudnu mirties žVei- 
ge8iu*<p|ižiurejp. in, susirinku- 

1 pinna 
,emą i gęsti, ir isz hlpu 
' : “5ra’..lior...” R 

' Kauką susmuko ir giliai 4ątr 

pą, isz feindjcs tekąs kraifjįs 
yaiisy a ppps^ąjvąyo ta paežį a 
vieta, kurioj ahuohiet nžmiįįžo 
yierip jb^ios^innįfcftoJ ’ '

Vafabra/’įėnihl galva nii)eir 

jau jos* negalėjo 
jos klojiu rMo

ąkaro. rfariiumii:

Jojo uęląiiningojo . tautos išz- 
liuosudtojo. ' •'
.'.'Bet Afla Valioros- prilaiko^ 
iniw’pasfai’eme ant" yięnos ran
kos -ir jap liudnu mirties žVeĮ- 
U ; - - • ,■<’ -v*”. r ,
šiiisf ąkis, kur mote 
Žaibys, į» ' »• f v i ■ * A

prubiJo jięb • i «••• ••• .
Kaukti susmuko ir giliai *a.tr 

sjduses Užleido paskutini kyli* 
pą, isz fl^ij;dies tekąs kraiiįįs 
ya6fty a i^p8^»Jvi>yo ta paežį a 
-   JL ----- ---- — — __ Jl. j. - A. _ _ V.   ■*    
yieriįi jpnosįi ninl&-

Xra...lior

bet ką gyvįšokias kliaiides
l<T- 

' r i '<*r ** * *"

invykdif ju gąrszcziausius geis- 
suyienino ąmžinai,.. .

I ‘J . o

- mirtis pribaigė,
J

mus t

, I 'V ..

' ••'t
« . J / -11

SžiąĄ<)ibn toj vietoj stovi

4 0

aknjįąę, ądt kurio padėtas metu
4 ; 4yėL ’ ■ i’ • • UJ * ; *» • m •

vgeriu duoti.
, , k t , J

K dr tiktai s pašjsjik^iįĮĄe,
Ant ■ vesęiJįu ’.jr bąlįu, »

Jaigfi’kur afeįjjuiia apt saliu, 
^sįmin tingi vyrai J 

Noriais nemoka angliszkai, 
Niekfad .su tuom nepasirodis,

M . t - * I f • * •'Ant/veseilįn yr bubu

Pasai kelionei iri Lietuva.
Padarymas Lletuvlszku do- V 

kum cnt u. į
Pipigus siuskite per paczto i 

Mohey Order. Raszydami l 
pridekite 2č štampą Ir visada 
adresavokite szltelp:

P.MĮKOLApiS,

■'Jį 
e#

" <1
V

/i
t|

4* i!

garas, o ne rojus.

Užmękesnio paskirstymai.
■Ai.. \ j < ”t • ■

Petras.'Isztikro, kol žmogus'

žęnies gąbąlo kietuma ir nepar

Raszyd&mi I

- A

* '***\

šk’aitliavimais patenkintu? O 
kaip sužiūrėsi, kas kur kokiam 
užkąmpyj spareziai dirbat? 
Kaip, pav., isžskaitHpot, kiek' 
ina^t.e inžinierių,š, kiidę jis plas 
)įa stato, advokatas, kądą jis 

daktaras, ką'da jis 
rįipinosi ligoni pagvdytt Ma- .. , . -v r..

tubti. Sakai 
įliek kas 
per 1 vąiąnda tinginys 
įiepądarys, dąjrbszfus gal daug. 
Nors jie vienoda laiku dirbo; 
į»ęt ar teisinga? bu's',vjbnodas 
jto|W hžinokosnis? N<‘.

Toliau s"bus.

įj,s?mintingi vyrais

Nielmd su tuom nepasirodis

t

užkampyj 
fe fe » b « 1 * . *

I

nemąstai, i socializmas atrodo 
gražus daiktas. Kaip tik pra
dedi* ilgiau galvot i, 
taip virsta.
- Juozas. E, dar ežia

ranką aptrinta^ vos-vos inskai- 

*? Tėvynės meile ir liuosybo
vt'x .Jj.. > I S *:*. 1 O*-.' < ‘

ViU>'S-” : .. L. ■ 

rasoti tint kapo tu vioju 

gi aus ',nr iduo ii j u Vefrį

žmoiię^Ąjęipejgp . il^u ^ąkhiiu

tomhs parastas:

Jis gi galva žemai nuleidęs: dus, 4iišpiukb szftW jo ii5 nieiciis 
prižadibįi, rydav’dpamažu ženge 

susima sics,gilini
pinnin, matyti 

ne^ uįefeuš

Įr angliku nesjrodis. M Uūilson ATe„

Uogaus gyyeuiino užda
žė .»r;■■ u's* '‘.1 *'1 ■: ■/*'■’

Taitupf' dau^iaju iįęi kęjo pa- 

(Ižiu/a^iiuS’'' jK&k 

kulitAląiebžtauš Aną tfįętji 
ž.monęs nmnegp - ilgu

vT ■

jie mažą kitJJ^lavb;(jaug da- . l’ ’ i . ; ' . i. 11

iDALAS
t

M» r4 U

V. !>«•»«<
* X' MI

Marį kvailiu nereikia sėti, 
Višįir gali juju rasti, 

^pribas i r - k vąilis, 
sekios pąsjrpdU!

i miii—iiai.iM .,n* .n,i» w

.^fe .^fe. .^fe te

DAKARAS W. BURK1 S
LIETUVIS ]

\'4

4^
,‘1 į

:< •

viskas ki-
t

f 4 h;
Brooklyn? JI. Y.
4 T ; « J 1 »■* •

‘ * 4

i pyla vedę,'

. • ■ /■

418
J LIETUVIS ;
*. Mvl^t St. PottivUIe;

......... ■' i•r
Su Tffomfl ligoms priims, nuo

vBlfMoi iki JO valanda !m ryte)
lį. Uit B ▼«! popiet. 6 Iki 8 vakare, 

—if1 ' ’»— t-* *'44 * *

Juozas. 111, dar ežia ne vis
kas. Pažiūrėkiipe dabar, kaip 

v r ' r°ju’ie 
itžmolęęSni JsztJglyt. Juo tojyn, 
vis giliau in bala brendame. 
Puprąstgį socialistai sako, kad 
4n pinigu nebus; bu&
tąm tikros korteles, ženkleliai, 
kurio ln1s dalinaipi visiems, ąž 

gaies gaujli

sOęitdištui inupo rojuje savo

giliau in bala brendame.

.m ’‘rojuj

AŽ'• kuriuos kiokvieus

tai kaip sipiku dayba iszinair 
prigulęs ąuo to*

T
• 

n

valandų dirbs! Bet 
niekoper 1 vplanda' tinginy

Nors jie vienoda laika dirbo.
<■ ' ' . ‘ . -Jr » * '"Vi. L * _ Ji ' -Ik 1 ~ 7

jiejns hžmokespis
1

Fanuos ant Pardavimo
, ’ 1 ? X ......

Lietuviu kolonijoj, Michigano valsti
joj, Abz-turiu 150 farmu 5 vietudso, 
visokiu, kokiu tiktai kas reikalauju. 
Su pulkais budink uis ir su sodais, 
prie ežeriu, su upeliais. Arti miestu 
ir lĄoksląiuiu. , Asz duodu ant leng
viausią iszinok^Jimu ant daug matu. 
Del dauginus informacijų ras zyki f e

Ap., 29
* ♦,ldŠ. STANKUS. Farm Agency, 

llouto 2. .

Del dauginus informacijų 
pas mane.

Branch, Mich.
k
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4 SAULE
j

DAKTARAS SALM 
Buvusia vieta Dr. 

Herman y.
56 South Main St.
Mahanoy City, Pa.
Atydaryta Panedell,

L'tarnlnke Ir 
Seredoj. 

Valandos: 11 ryte 
Iki 7 vakare. 

Rodą ir egzaminą- 
vojlmas dykai.

Sekanczlos lygos iszgydoml trumpam 
laike ir suteikiame tuojaus palengvi
nimą. 
ASTHMA

TEATRAS!
‘TO METU SMUKLĖJE”

".Sulošti",

Mt. Carmel Teatraliszka Kuopa
1 GEGUŽIO (MAY)

:: NorkievlcslAUB Saloje M
2 valanda Popiet ir 7:30 Vakare

Mahanoy City, Pa.

------------- ------------------------- ................. ■ n. ■ —

DIDELIS BALIUS

Laisves Khi-Parengė Liet.
Ims Mahanoy City, Pa. Seredo-
je, 4-tn Gegužio Norkevicziaus 
Saloje. Prasidės 7 valanda va
kare. Pirmos klasos Orkestrą, 
t užauga Vyrams 50c. Mote
rims ir Merginoms 25c.

INŽANGA: 50c ir 75c Vaikams 15c
IfT” Tikletuo gaunami paa “Vyczlua” 
Ir Kftmbnrluoac, 809 VV. Mah. Avė,

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

dusulis,arba dusulis, sunkumas 
ant krutinės, sunkus atsidūsėjimas ir 
panaszas ligas.
BRONCHITIS-sunkus kosulis. skau
smas krutinėję, trolis ant vogos.
KRAUJO LIGOS- Scrofula, 
kas užtruetnimas kraujo.
KATARAS pasekme tosios ligos yra 

todei ežia neatkarto-

Kai atallankys ant azlo invarlaui 
vakaro«-bui pilnai uZgancdlntni!

t

Žinios Vietines
kronlsz-

gerai žinoma, 
jame.
NEDAGIRDEJIM AS -dalinis
Riszkas, teipgl Ilgas ausies.

ir panaszas ligas

ar vi-

— Nedelio.j Rusnaku Vely
kos.

Parduodu laivakortes

Nedėlioję pripuola 1 die-

-iri *it rnr -- - -    ■»-- ■ -■ - -   »■111 * ■' '■ J'•'« »• -111111 «—■» '■ w»—  . —

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 tuoj aus

atrandu teisinga priežastį juso Jigos.
Mano okzamlnavojimas yra pasek

mingas if’mokslingas.mingas if ’mokslingas. Jeigu Csate 
silpni, nervuoti, llguoti, ne darykite 
klaidos ka kiti daro, ateikite pas mane
ypatlszlcai ir pašlapini panikaibCsiino. 
Laukti pra pavojinga,

Visos kronlszkos Ilgos yra pnsek- 
iningai gydomi per .mane.
turite iižkiefejlmn,

i gerkles.

IIAKTAItAS I. W. H0KGENS 
SpvciMlisfns užNiHcnejiishi ir kronlHzku,

* * 
i

t

i

\ Proga visada, kreipiasi prie
to žmogaus kurio pinigai atsar 
gini yra investyti.

4'

Jeigu 
kntarn nosies, 

viduriu nr inkstu, 
netvarka, nervuoti, nusilpnėjimą, du
suli, runas, pūsles ir szlapuino ligas

kepenų

Al

TROT IS APETITO 
viduru.
GOITRE— pasldidlnlmas kaklo giles.
SZIRDIES LIGAS—Skausmas peczuo- 
se. isztinimas kojų, tankus szlapumas. 
KEPENŲ LIGAS— Skausmas szuonose, 
neozlsta oda. Ir abclnas nesmagumas. 
VYRU LIGAS--Visokios vyru priva
tines ligas.
RUMATIZMAS- Sausgėlų, 
limu ir 1.1.
sako ka<l neisz.gydoma.
ODOS LIGAS Iszbcrimai, papuczkal. 
Ir panaszos ligos.

Daktaro Salin
czla patalpitas, parandavojo seno dak
taro Hermany ofisą. 56 S. Main St. 
MAhanoy City, I’a. apie naujus metus. 
Llguoti žmonis tegul atsilanko pas Jin, 
nes turi didele pasekme ir nieko ne 
ima už rodą ir pasikalbejima.

na Gegužio — Mojaus.
Dienos szi liesuos ir gra- 

nžsidenge

McLaughlin isz

bet in
kaulu ge- 

kur gyduole ar daktarai

kurio apgarsinimas

žesnes. Visa gamta 
žaleis rūbais.

— Petras
Bukmautes norėjo nužudyt sa
vo motvria, su kirviu, 
laika likos u žiemiu t as ir tiktai 
perkirto jiai galva, 
darytas už sztangu.

Pagal praneszima angli
niu kompanijų tai szia vasara 
ketina aplinkines kasikius dirb 
t i be pertraukos nes 
daug

Likos už-

Kazis Rėklaitis-
Lietuviszkas Graborius

laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelbininke 
motere. Prieinamos prekes.

—I------
516 W. SPRUCE ST.

Mahanoy City, Pa.
Bell Telefonas No. 119.

r -------------

W. TRASKAUSKAS 
LIETŪT1SZK13 GRABORIUS,

fl ’ ■ KjrV. ■ \ ■. TV«
B I. — ** fc-1 - « irt II ■ ■

J*
3F?

i — aj^ » * **■> i —*** ♦ *

PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztlnlu, veseliiju, past 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
S20 W. Centre SL Mahnnoy City, Pa

UNION
NATIONAL 
. BANK . 
Lmahanoy A

CITY A

I
U

t
V

C*»IU1 Stock |125,OOO.M 
Barplaa A Profits

Mokamn antra procentą ant 
eadfita plainku. Procentą pri
ded a m pHe jusu piningu 1-ma, 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
Buoso, nepaisant *ar atnoszal 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 8 vai popiet. Subato
mis 9 ryte lig 7 2 vaL

H BALL, Prezidentai
P. J. NOONAN, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kaelerlaa.

VALGYKITIGEOBGES
Ice Cream ir Kendes
Geriausio padirbimo visam 

Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bvvwats Daktaras Karfaacaeje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
U lig 2 popiet

Telefonas—Bell 859 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

1

6 lig 9 vakare 1
N 
j

REIKALINGA— Dldolia dirbtuve ref- 
. kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
Bzleblu, jeku Ir del pardavimo marsz- 
klnu, apatlnu andaroku, tlesog in na
mus. Ras zykite o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City, eadv.

Didele kaucija sudėta V aisti Jos 
Banktr Departamente. Eslu po 
priežiūra Valatljoa, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Siunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kai no pi s. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
škykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

]>ert raukos 
pareikalavo

Musu aplinkinėje darbai ejna 
kannogeriausia ir žmonis ne 
tari ko rugoti kai]) tai kitur fa
brikai sustojo o žmonis ne tu
ri ne ka. valgyt, 
pinigą czedyt, 
teip bus.

Ona, m i lema pati Dami- 
niko Steponaiczio i.sz Szumeke- 
rio poezes, mirė ligonbuteje pa- 
nedelije po operacijai, 
tuves atsibuvo ketverge.

Daug žmonių miesto šer
ta nuo plaucziu ligų ir mirszta 

nuo visokiu ligų 
"ekine plurzes.

Koncertas
1 y

anglių 
Europoje.

Tiktai reikia 
ba ne visados

Laido-

JA
o gal tai pa-

Adomo irI i

nusiseko gerai, žmonių 
radosi pusėtinas būrelis.

—Nedėliojo 
riuose atsibus 
bažnytinių koru 
linkines tvksle 
vojimo

.1 ievos

koro kamba- 
sejmas visu 
isz visos ap- 
susiorganiza- 

dvasios

zikoje

teatraline
Nedėliojo teatra 

“Dcszimts metu 
Norkevicziaus sa-

Prasidės 7:30 va-

vardu
y

Pelnas ejs del “Vycziu

Reikia Darbininku 
Agentu.

Iš Pennsylvanijos, Connecticut, 
Massachusetts, New York ir 
Maryland Steitu. Darbas ant 
vietos. Tik 10 žmonių tereikia. 
Atsiszaukite ant adreso:

S. D. C. Co.
1707 S. Halstcd St.

kare.

ir pridavimo 
del jaunumenes lavinimosi mu-

, giedate ir loszime tea- 
traliszku veikalu.

— Montkarmu 
kuopele losz 
po
smukioje 
lojo.
d ra nguves.

Yra tai puikus perstati
nius ant kurio visi privalo atsi
lankyti.

—Seredos ryta ugnis kylą 
barborszapi Mikolo Starkey, 
430 W. Centre uliezios. Ugnis 
likos Užgesinta po valandai 
laiko. Artimi namai apdegė 
gana smarkei. Bledes padaryta 
ant keliolikos tukstaneziu do- 
leroiu ir tai daugiausia per 
vandeni.

Artimi

SHENANDOAH, PA.

Nedėlios vakarti Helena 
Kovaliene, 27 metu senumo 
motere, 233 E. Mt. Vernon uli. 
paleido sau kulka in smegenis 
tyksle užbaigimo sau gyvasties 
Motere turi du vaikus ir vyra. 
Daktaras Auszra apžiūrėjęs li
goniu iszsiunte jaja tuo jaus in 
Ashlando ligonbuti. Del ko no
rėjo atimti sau gyvaste, tai ne
norėjo iszajszkyt, bet toji pore- 

gyveno nesutikime ir tankei
dirstelėjo in .stikleli. Vyras kal
bėjo, buk jojo Helena jau ne
karta bandė atimti sau gyvas
tį.

le

— Badai valdže ketina už
dėti czionais eroplanini stoti, 
kur galėtu tiejei orinei laivai 
nusileist ant pasilsio ir paymti 
paczta. — Vyruczei turėkite 
aki ant savo prisiegeliu, idant 
su areoplanu ne iszdumtu su 
prielaidiniu.

— Lietuviszkoje aptieko- 
je Kazuno, receptai būna ge- 
riauso padaryti isz griniausiu 
gyduolių, priek tam gausite 
aptiėkoje visko, ko tik reika
lausite del užlaikymo sveikatas

t , ■

Teipgi temysite kad tas pats 
^ žmogus kas-kart darosi turtin

gesnių ir luosingesniu.
» 

krelpkltes pas mane nepaisant kokiam 
padėjimo ėsate. Daug ligų iszgydytl 
ka kiti daktarai atsisakė gydyti.

I’ILES, Urba iszsikiazusia žarnukc, 
iazgydyta ant visados. Daug žmonių 
serga sr.ita liga ir kenezia neiszpasa- 
kyta skausmą, ir kitokias panaszas 
ligas bijodami operacijos ar pjaustimo 
bet linksma bus žinoti lokiams žmo
noms kad asz tokias ligas gydau be 
polio Ir skausmingu operacijų.

NERVISZKOS LIGOS 
paeina trolis

į

Jus galite smigiai ir pelnin
gai investyti savo pinigus in 
musu Preferred Stock’a.

<

Ilgu. Praktikavus didžIansloHO 
ligonhulese Philadelphia.

arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais yra liga kuria 
mainicris bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti jeszkoti pagėlbos, kolei ne 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dirbia. Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GYDIME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES
Ofisus valandos 9 ryte lig S vakare. Nedeliomls 10 ryte x lig 2 popiet. 

Ant vyrsziaus (’liestus Drapanų Sztoro. Duris Isz deszlnes puses. 2 floras.

ASTIIMA
kožnas

nuo kuriu 
silpnumas,, 

neramumas, ncmlegis, stoka energi
jos ir teip tol lauš iszgydomi po gva- 

Rodą ir slaptingas pasikaL

minties,

ra n ei ja. 
bėjlmas DYKAI.

GO South Main Streęt. Wilkes-Barre, Pa.
»
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M. YURKANIN, Vlce-Frezldentas. Į 
UNGURAITIS. Kasljerias.

$5
užtektinai pradėti.

Pennsylvania 
Power^& Light Co. 
Pramone kurios reikalingumas yra pastovus

Chicago.
FARMOS — FARMOS

>-■... ....... ■* I

Nepirkit farmu prastu arba 
pusstinese, pakol nepamatysite! 
musu kolonijos žemu. Czia yra 
geriausio'gn t unko žemes ir v i r-

! k A H I I f- ♦ A . -- A. .sziju visas kitas žemes kokios 
tik;yra jjardavinejamos didžioj 
Lietuviu Ūkininku Kolonijoj. 
Czia yra suvirsz 400 lietuviu 
pirkia farmas ir jau yra a])gy- 
venta 5 kaimai lietuves Foun
tain a])eli.nkeje.
apsigyvenusiu lietuviu,aiszkiai 
parodo kad yra tinkamiausias1 
krasztas del ukjninkistes. Rei
kalaukite -farmu katalogo..

J. A. ŽEMAITIS,
1. FOUNTAIN, MICH.

Merginu balberlu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgl iuzmoklnamo 
vyrus ir merginas balbo- 
riautl. Neužmlrszklto nu
mato. Netoli Union R. R, 
stacijos.

Skaitlius ežia l
Į

R

j "X

N. Nossokoffs, 
1202 Peno Avė. riftabarirh, Fn.

>

S. J. MOCKALTIS, Prezidentas.
Viktoras

UNION BANK
r * 4 ■ , r't";

100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.
_ 5_ $__$_  •

VEDE BANKAVA BIZNI.
Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortcs.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
—$—$—$—

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusįuncziami.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda 
nusiusti 
pigiausiai.

—ISZPIDYKITE SZI KUPONĄ DABAR; PRISIUSKITE SZIANDIEN—.
Pennsylvania Power, & Light Co., Investment Dept.,
Eighth and Hamilton Sts., Allentown, Pa. ,,
Send me (1) 8-page illustrated booklet. "The Story of an Opportunity 
it Homo,’’ (2) Information about Pennsylvania Power & Light Co. 
Preferred Stock, (3) Details of Easy Payment Plan, (4) How to Judge 
an Investment.
Name ................. ....................................
Address ........................ .’......... . ............. . ............................................ .......

it Homo,1

114
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Ateikite - Ateikite!

I

f

1

mums gale
jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 

Mes 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 iszsius|i.
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
eziu bizniuį, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti/

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

turime

Mus visas laikas

į Szipkortcs.
Mos atstovaujame ir parduodame szipkortcs ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.
K^Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas 
•Hamburgą,

— <■» ■— — — — i —<w» —> * <1 — <*» — ■»*»*»** —> » e * o » w • • • a o ■ e

Musu Didelis
t ____

i Pardavimas $1 Aprilaus
23 iki 25

Vienas Doleris Nupirks $2 iki $5 
Vertes. . Pažiūrėkite in Musu 

Sztoro Langus.

Il' ■ I
1

G UINA N S
i

201 W. Centre St 
Mahanoy City

SVARBU DEL KIEKVIENOS ŠEIMININKES
‘ ’ f f ’ ' > t * /'

Perskaityk šilus Faktus apie Mazola - Gryną 
Sveiką“ Daržovių Alyvą Tinkantį 

Kepimui ir Virimui
šeimynų atidengė naują 

J. Mazola pagelbsti šeimininkėms ekono
miškai pagaminti daug naujų ir gardžiui

Supažindinimas su Mazda milionus 
gadynę maisto gaminimo šakoj.

valgių ir padaryti seną, pa-
prastą namų valgių gaminimo būdą daugiau tinkamu ir žingeidžių.

Virime ir kepime Mazola pavaduoja sviestą ir yra daug geresnė 
už taukus.

Šeimininkės, kurios yra
pilnai sutinka, jogei yra tai tikra laimė namuose.
valgius greitai ir visiškai be jokio pridogimo bei rūkimo.

Salotų sudarymui Mazola pavaduoja olive ylyyą h‘ Yr^ kur-kas 
pigesnė, kadangi jums nereikia mokėti i ’ 
pergabenimą per vandenyną, kurie reikia užmokėti perkant olive alyvą.

Pabandyk Mazolą šiamįįen! Sykį pabandžius, tai 
daugiau (nenorėsi vartoti taukų bei sviesto virime, arba

išbandži tįsios Mazda virime ir kepime, 
Su ja galima išvirti

pigesnė, kadangi jums nereikia mokėti augštų įvežimo muitų ir už

v

olive alyvų salotų sutaisyihui. -
Mazola parsiduoda visose ge

resnėse groserio krautuvėse po pusę 
kvortos, kvortą, pusę galiono ir ga-
liąną micros blėšinėse.

UŽTIKRINAME:
Jeigu jus nebūsite galutinai 

užganėdinti gerumu ir ekonomišku-
mu Mazolos, jūsų krautuvninkas su
grąžins jums pinigus. * ,

■ %

ft , .

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY
17 Battery Place, New YorkNew York
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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 pageltai 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczial ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs* 
ci j os, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. • '

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Salta
Banka’ žino kaip jumis geriausia pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

J. H. Gsrrshan, Attorney W.F. Rynkewics
P. C. Fenton T. G. Hornsby

D. M. Grabam, Prea. D. F. Guinan, Trev.
A. Danisewic* M. Garui*

I

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
ESTONIA” GEG. 4 |‘‘LITUANIA
POLONIA”

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

((
(<

GEG.
GEG. 18 | “ESTONIA

> >
»>

BIRŽ. 1
BIRŽ. 22

<




