
V

I

I
i

I i i 
i

c

I 1 
J

r
■U .

f fM"V
I v e

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

ESTABLISltED IN 138S.
Brings the best results to Advertisers. Rates on application.

PUBLISHED BY THE

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

YEARLY SUBSCRIPTION |3.00

MAHANOY CITY. PA.

i*'

I

/

z •^1

*

M444
B 

______ itil 
DU-KAR^ NEDELINIB LAIKRASZTIB <‘fiAULr’

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETN VOŽIA.
PRENUMERATA KABZTŪOJAi

AMKRIIE: Ant vwo meto |1M. Ant pom Mto 
EUROPOJE: Ant two meto M BA

Laimkun ir piningu* Tieada siuakito tiktai ant mito adrmet

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

1

1

I

MAHANOY CI-HC FA.

rd
r

S

I

I

II
I

I

I

i
i

la

t1

n

j

|

į

f

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,”

M 34 BETAS
I F %:

No. 16.
A 4

t m BNTBKBD AT TttB MAHANOY CITY, FA 
3 AS 8BOOND CLASS MAIL T

Į 1NTBRU 
\FOBT-OFFICB iLat^bk.) M

44 1

ISZ AMERIKOS

kas laivas

Areoplanai suėmė kontraban- 
dus, — 11,500 dėžių arielkos.

Miami, Florida. — Anglisz- 
“Anabella” likos

suymtas su 11,500 dežioms ge
ros guzutes kuria gabeno in 
czionais, per prohibicijos nroo- 
planus kurie paimlioje czionai- 
t i n i u s pa k ra szcz i u s 
Dvideszimts laivoriai 
aresztavoti, o laivu 
vo.

M iami.
likos 

konfiska-

Užgyme septynioliktas kudy- 
kis.

(’hatsworth, N. J. — Garnys 
atneszo szeimvnai 

septyniolikta
ana diena
Szinio Cottrell, 
kudyki. Yra tai jujn keturio
liktas filmus. Keturiolika isz 
tuju vaiku yra gyvi ir visi gy
vena su tėvais.

iszsidave 
tame ti- 

J. N. Dnn-

Pakorė nekalta žmogų.
Newcastle, Pa. — Keturioli

ka metu adgal Roko Racco li
kos apkaltintas ir pakartas už 
žudinsta kuria niekad nepapil
do. Jojo nekaltybe 
tik dabar, o slieetva 
rinejo detektivas
lap, kuris davede, buk ne RaccO 
tik Jim Murdock nužudė See
ley Honk. Dabar detektivai 
jeszko tikro kaltininko, kurio 
lyg sziam raszimui da nesura
do, bet t i kyši ji surasi ir nu
baust už nekalta žmogų, kuris 
panesze mirti nekaltai.

Kiaules pasigėrė, locnininkas 
aresztavotas.

Lincoln, Nebr. — .James Lu
cy yra turtingu fanneriu bet 
podrauge ir geru varytoju 
munszaines.

geru
Ana diena jojo 

kiaules teip priede daug iszmes 
tos brogos, jog pasigėrė kaip
*4 »nesutveriinai. 
nubodo tvarte 
artima 
tairnes” 
pridarė 
jams, 
ir
dirbimą inunszaines.
Biskupas prieszingas prohibi 

ei j ai.
Chicago. — Ant 

mo episkopoliniu
biskupas Tamoszįus F. 

Gaylor, kalbėjo, buk užvedi
mas 
josią yra 
imi ir

BAISI NELAIME
EKSPLODAVOJO DIDELIS 

ORLAIVIS.
LIKOS UŽMUSZTI.

33 VYRAI

—Kada aineri- 
naujas

, kuri Ainerikas nese-
ovalai vis

Norfolk, Va 
koniszkas 
“Roma” 
nei pirko nuo (talijos, radosi
tūkstanti pėdu ore, gazas, ku- 
riuoni oralaivis likos iszpustas 
eksplodavojo nuo elektrikinio 
drato ir krvto žemvn. Trisde- 
szimts tris žmonis likos už- 
inuszti aut vietos, o dvileka li
kos nuiž daugiau sužeistais.

Baudimas laivo atsibuvinejo 
Lamberts

vienas
ant svieto, tu-

Point. Atsitikima 
mate daugelis žmonių.

Tasai oralaivis buvo 
isz dvdžiausiu
re jo 410 pėdu ilgio, 82 pėdas 
ploczio ir turėjo szcszis mote
rius.

Oralaivis ketino perlėkti per 
visa Su v. Valstijos idant žmo
nis galėtu ji matyti ir suprasti 
kokis tai orinis milžinas.

Li etu vi u vra:
Ajri-

Pennsylvanijoi yra 1,387,850 
atejviu gymusiu Europoje.
Philadelphia. — Pennsylva

nijoi randasi viso 8,720,017 gy
ventoju su 1,387,850 kurie yra 
gymia Europoje turinti suvir- 
szmn 21 inetus.
30,227; Lenku 177,770;
sziu 121,601; Rusu 161,124; Vo- 
kieežiu 120,194 ir teip toliau. 
Žinoma, Lietuviu randasi dau
giau, nes su raižytoja i juos ne- 
užrasze kaipo Lietuvius tiktai 
rusus arba lenkus.
ainerikoniszku ukesu kurie tu
ri popieras yra 11,294 o netu- 
rineziu popieru 17,420.

Lietuviu
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Kiaulėms 
ir nusidavė in 

miesteli ant 
kur savo

‘ ‘good 
pasielgimu 

gana bledes* gyvento 
suome kiaulesPalicije 

aresztavojo locnininka už

Miniszkos ižgialbejo vaikus isz 
deganezios priglaudos.

Chicago. — Miniszkos naršei 
darbavosi laike ugnies kuri 
kylo vaiku priglaudoje Szven- 
to .Juozapo. Miniszkos isznesze 
isz ugnies daugiau kaip szirnta 
vaiku nuo dvieju lyg keturio
likos metu senumo. Daugelis 
vaiku miegojo kada juos mi
niszkos isznesze in saugia vie
ta.

laike

nais,

susirinki 
sąnariu ežio-

prBhibicijos Su v. Vulsti- 
neprotingu užinani- 

neprivalo būti investas 
in konstitucije szio sklypo, 

prohibieijepriverstina
nes 
ant

13 metu mergaite kalba pa
mokslus.

Tulsa, Okla. — Trilekos me
tu mergaite Fay Emery, aplai- 
ke pavelinima kalbėti pamoks
lus Metodistu bažnyczioje M la
moje. Mergaite yra iszlavinta 
gerai moksle ir kada paaugs 
geidže pasilikti misijonierka.v • ■ 1 • i i -i UvHl/A p(iollllvll 111 1 n I |< J11 1 v l iY<<»žinomu padaro daugiau bledes T . ; .. ., - . . . .Josios tėvas vra inalkakercziune kaip giaro, o isz szviesn gy

ventoju padaro žverius ir viso
kius prasižengėlius.
Puikei pavieszino svodbinin- 

kus.
Meizville, Pa. — Juozas Ko- 

zar ana diena apsivedė su pana 
Julia Smith. Po piet apreiszke 
Juozas, jog visiems duos sma
gu pasivažinėjimu, visi lanke 
kas tai bus do piknikas. Kad 
sztai in keliolika miliutu susto
jo puikei iszredytas strytkaris 
prie duriu in kuri visi svodbi- 
ninkai susėdo ir muzikantai. 
Karūkas iszvažiavo po visus 
miestus nuo Szenadorio lyg 
Mahanojaus, po tam lyg Potts- 
villes ir Gerard vii les. Svodbi- 
mukai tokiu pasivažinėjimu 
buvo užganadytais ir turėjo 
su Sftvirn visokiu užkandalu ir 
gėrimu' o prick tam nekaszta- 
vo pasivažinėjimas ne cento. 
Badai dabar ir kiti jaunave
džiai panaszei darys ir paren- 
gines “stritkarinius pasiva
žinėjimus.”

Red Oak 
tinci 
sistebejo isz

9 
farmeriai

artimoje girrioje, nemoka skai- 
tvt ne raszvt. • * * I

Zuikei su raguczeis.
Iowa. — Czionai- 

nemažai nu-
naujos veisles 

zuikiu kokiu po szia aplinkine 
......Tieje naujo sztamo 
zuikei turi prie ausu ragucziuš 
apie du coliui ilgio panaszus 
in oszkos ragucziuš.

Konfiskavo munszaines už 
$100,000.

York. — Prohibicijos 
agentai konfiskavo munszaines 
už szpnta tukstaneziu doleriu 
ant East Side, lectures saina- 
gonkas po 50 galonu ir daugeli 
brogos. Aresztavojo Jurgi ir 
Frana Leboraiczius ir Czali 
Stamaiti (kaip rodos tai yra 
Lietuvei.) Užpakali je namo, 
senam garadžiuje palicije užti
ko daugybe pilnu penkgaloni-

atsirado.

New
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Amerikos randaviszkas orlaivis a at kurio pražuvo

Rado negyva lietuve, spėjama 
kad nužudyta.

Brooklyn, N. V.

savo namuose“, Juszkai-
avveuo savo name

rekomenduo-

- Nedėlios 
ryto, Vasario 19 rado negyva 
lovoje 
tiem*, kuri
po No. 668 Belmont Ave., Liko
si trys vaikucziai tarpe 7 ir 12 
met u
pasakė kaimynu 
džio men,

amžiaus. J uszkaitiene, 
nuo Balan

su vyru,

HZ 
nmkes- 

nedeldieniais ir 
kad algair

4 4

33 vyrai o 12 likos mirtinai pažeisti.
f 

Anglekasei skelbia straika. —
Nepriyms numažinimo mo- 

kesties.
Indianapolis, Ind., — Nepa

prasta angliakasiu unijos kon
vencija vakar užsidarė, nutaru
si skelbti streiką balandžio 1 
d., jei nebus iszpildyti anglia
kasiu reikalavimai.

Konvencija,
jaut algų komitetui, nutarė rei
kalauti pakėlimo algos atraci- 
to angliakasiams, paliekant 
senąją alga niinksztuju augliu 
kasėjams. Bid ji taipjau nutarė 
reikalauti 6 vai. .darbo dienos 
ir 5 darbo dienu savaite,, taip
jau pusantros mokesties 
viršilai k i ir dvigubos 
ties už darbu 
szventadieniais
butu iszmokama kas savaite.

Konvencija nutarė, kad jei 
tie reikalavimai nebus iszpil
dyti, skelbti visuotina anglia
kasiu streiką, t. y. antracito ir 
niinksztuju augliu.

Angliakasiu unijos konven
cija didele didžiuma balsu nu
tarė nepriimti jokio algų nu- 
kapojimo niinksztuju anglių 
kasyklose. Tuo priimtas reko
mendavimas algų skales komi
teto, kuris taipjau rekomenda
vo reikalauti 
del antracito
skelbti visuotina 
ątreika, 
nebus isžpildytas.

jei tas

algų pakelinio 
angliakasiu ir 

angliakasiu 
reikalavimas

Muszis terp straikieriu ir pali- 
cijos.

Wtllsburg, W. Va. — Kotu- 
ri anglokasiai likos paszautais 
szaudimo kuris atsibuvo terp 
straikieriu^ ir kasikiu sargu 
prie LahglĮp v kasikiu, kurios 
nuo kokio tai laiko nedirbo bet 
tomis dienomis likos atydary-
tos su skelbineis darbininkais. 
Sužeisti randasi Wheelingo li- 
gonbutijo. Kompanija pargabe
no daugiau sargu.

niu blesziniu pripiltas su mun- 
szaine. Viską nugabeno ant 

Inalieiins.

kaitis czion
:lokedaves taksus

gvveno

pats Jasz-
nes jis

negyvena 
kuris buvo syki teismu nuo pa- 
ezios atskirtas, ir dabar gyve
na vienas, Brook lyne. Kaimy
nai pasakoja, kad

ateidavo
už namus, 

kuriame gyveno Juszkaitiene 
su va i kucziu is ir dar penkios 
szeimynos rendauninlui . Ekza- 
ininavimas lavono parodo, kad 
mirtis buvo nuo užstnaugimo. 
Spėjama, kad tai bus keno nors 
atlikta ta baisi žmogžudyste, 

pasakė jiacziu vaikucziu 
pasakojimo, tai motina buvusi 
gerame upe iA’ sveikatoj, nors 
sykiais ir skusdavusi 
dies liga. Nors vaikucziai gulė
jo stuboje, bet jie negirdėjo jo
kio triukszino nakezia. Kaimy
nai buk girdėjo koki tai krio
kimą,

nes

szir-

bet matomai neatkreipe 
atydos. Iszjieszkojus visus 
kambarius, pasirodo, jog isz su
dultos buvo prigaminti valgiai 
ant nedeldieido ir sziaip viskas 
tvarkoje. Neai^žkiimas yra 
tame, kad niekur’^e*galejo su
rasti jos pinigu nei'bankipes 
knygutes, ^kuriuos pasako yair

Iszjieszkojus

b "

Svodbininkas friire' nuo mun- 
szaines.

Shamokin, Pa. — Stanislo
vas Barberis ana diena radosi 
ant veseilios kuri atsibuvo 
Branczdeli. Stasiukas szoko su 
nuotaka keturiolika kartu ir po 
kožnam szokitri likos apdova
notas po stikleli munszaines. 
Po tam Stasiukas užmigo ir 
daugiau jau neatsikelo, nes

Isz Lietuvos

vadas tiiju tu r-

ncsziojo vai- 
iszkanevei-

ISZ VISU SZAUU
Turkai iszskerde 1000 kriksz- 

czioniu.
London, Angliję. — Daugiau 

kaip tūkstantis krikszezionin, 
dydesne dalis isz tu buvo mo
teres ir vaikai, likos nužudy
tais per turkiszkus nacijona- 
listus aplinkinėje Samsuno, 
Mažoi Azijoi.

Kernel Basza,
kiszku pasikeloliu, jau nuo se
nei kerszino iszskerdimo visu 
armeniszku krikszezionin. Tie
jei kraujegeriai 
kas ant bagnietu,
ke moteres ir merginas' suka
podavo ant szinoteliu, o senes
nes moteres sudeja gyvas ant 
laužu sudegino gyvas.
Badai Leninas serga ir apleido 

Moskva.
London.. — Nikolajus Leni

nas, soviatu premieris badai 
pavojingai serga ant uždegimo 
žarnų. Ant ekonomiszko posė
džio kuris atsibus 
menesi nevažiuos.

Paskalai api bėginėja 
Leninas atsisakė nuo adminis
travimo reikalu Maskvoje. Gir
dėt buk Leninas apleido Mosk
va ant gyveninio in pietus.
Afrikoniszkos moterėles pa

brango.
London. — Spekulantai vi

sur naudojęsi isz visko, tiejei 
szetonai užėjo net in Sudanu, 
Afrika. Sudane priesz 
žmogus galėjo sau 
paezia drūta kaip jauti už ke-

ateinanti

buk

kare, 
nusipirkt

o szian-tu res pikiuos galvas, 
dien turi mokėti spekulantains 
asztnonos galvas. Ten kur ran
dasi daug galviju moteres par- 
siduodavo priesz kare po ketu- 
res karves, o dabar turi mokėti 
po septynes. Nelaimingi tiejei 
Afrikonai.
Vladyvostoko dienos suskaity

tos.
Vladyvostokas.

kucziu ji nesziojusi panežokb- 
je. r .. / / ’
pasiklausinėti jos vyras Jusz-1 
kailis, bet jo nedeldieny suras
ti nebuvo galima. Kadangi jis 

atskiram kambary 
(furnished room), tai savinin
ko tu kambariu nežino.kada jis 
aplėido. — “V.”

Lietuva ir Genujos konferen
cija.

Yra nepatikrintu žinių, kad 
Lietuva nebusianti pakviesta 
in Genujos konferencija, del to, 
kad ji ntsanti dar de jure pri
pažinta. Bet del tu žinių kyla 
daug abejonių, nes Lietuva yra 
pripažinta de jure 
valstybių,
K

Argentinos, Olandijos, Brazili
jos, Latvijos, Estijos, Suomi
jos, Vokietijos ir Sovietu Rosi- 
jos. Be to Lietiiva yra priyrnta 
Tautu Sąjungos tarpan. Paga
liau kviecziama Genujos kon- 
ferencijon pati Sovietu Rosija, 
kuri de jure nėra pripažinta 
nei priyrnta Tautu Sajungon.
Lietuviu literatūros istorija.
J. Jablonskio vedamuose lie

tuviu kalbos kursuose 
szvenczi u pert raukos 
ir vėl prasidėjo. Be kalbotyros 
kursuose jau nuo Lapkriezio 
•men. skaito lietuviu literatūros 
istorija poetas Liudos Gira.

Nelaime.
V i epą panele Sausio 

vežydainasi sporto 
visai sulaužė sau viena koja.

Lietuviu kursai Latviuos.
Sausio 16 d. Rygoj atsidarė 

lietuviu mokytoju kursai Lat
viu Szvietimo Ministerijos su- 
ruoszti.

Laikrasztis “Laisve.
Kauno miesto ir apskrities 

komendanto insakyniu uždary
tas.

Del Lietuvos Atstovą Klaipė* 
doje atszaukimo,

Klaipėdos lietuviai surengė 
atszanktam isz 

atstovui 
va-

Sausio 16 d.
Klaipėdos Lietuvos 
kap. Dymszai iszleistuviu 
karione.

i

į

in
■j

$

»to

1 visos eiles 
Szveica rijos, 

>z ved i jos, Norvegijos, Danijos
kaip

rr

kalbos P° 
lekcijos 

f

15 d. 
rogutėmis

»>

Sziltine.
Szauliu m. ir kai kuriuose 

miesteliuose kaipapskrities
Radviliszkyje siauezia sziltines 
epidemija. Kai kuriuose vieto
se, ta liga susuko sau tiesiog 
lizdus. Szauliu kalėjime serga 
apie 100 kaliniu.

'Vladyvostokas. į— Oficiali- 
niai-paskelbta, kacuTolimu Ry
tu respublikos spėkos, siekan- 
czios 10,000 kareiviu, dvie
ju dienu muszio, Panedelyj už
ėmė Chabarovska. Sumusztieji 
baltagvardiecziai pasitraukė in 
pietus.

Nors nėra žinių, kad czitie- 
cziai vytųsi baltagvardieczius, 
bet baltagvardiecziai yra nusi
minė. Vladivostoko atgalei- 
.viszkoji valdžia yra nusigan
dusi ir karsztai svarsto ka da
bar daryti.
Iszdure motinai aki, užmokėjo 

tiktai 5 dolerius bausmes.
Parižius, Franci je. — Gro- 

fiene Solange Lastazzy, likos

ISZ VILNIAU*.
11 i 'k ‘ » 4

Daugelis sodžių 
yventojai ir nemanė balsuoti, 

sodžių virszai-

Tuojaus buvo jieszkoni'ūs nubausta czionaitiniam sūdo 
užmokėti 50 franku (apie pen- 
kisų’ Jerius) už iždurima savo

Kaip žmones rinko in Vilniaus 
Seimą.

Žmones ne kiek tedalyvavo 
rinkimuose, 
n
Kai kuriu tu 
ežiai grasino ūkininkus siusti 

tovyklon, atimti daiktus, 
karves ir ka ras arba pabauda 
5,000 lenku markiu. Hivairieji 
lenku agentai — instruktoriai 
teip-gi grasino invairiomis pa
baudomis, 
markiu, 
maitinti ir t. t.

Nedaug teturės reikszmes 
iszrinktasis tuo budu Vilniaus 
Seimas. Apie tai galima spreg^

ku r o Sc

10,000 slenku 
statysiu

pvz
kareivius

gyveno

Paduszkele su deimantais din
go isz po galvos.

Saint Louis, Mo. — Sidney 
Krengel isz kompanijos Kren
gel Brothers, New York, ku
rie parduoda deimantus, pra- 
neszo palicijai buk jisai likos 
apvogtas ant 77 tukstaueziu 
doleriu deimantu ant trūkio 
geležinkelio Illinois Central,

. kuris tada ėjo in Cliicaga.
c ■ v

Agentas atsigulęs in lova, in-jau neatsikelo, 
mirė ligonbuteje. Daktarai isz- dėjo deimantus in paduszka, o 
tirynejo, buk Barberio szirdis 
nustojo plakti < isz priežasties 
paraližrtmr kuris1 sulaiko szir- 

isz priežasties 
vminar/n i nna

dies plkkima 
ittao’nrlimA li^dniK*

ii

kada pabudo, no paduszkos ne 
deimantu nesirado. Matyt va
gis šėke paskui agentą ir .prie

Szmugelis.
Klaipėdos kraszto 

del menko
posienyj 

isz musu puses ap
saugos gina tiek didelis 
gelis linais, 
tais Lietuvos produktai
Klaipėdos kraszta 
didžiausio pelno 
“savarenkiszkai ” 
net daryti su lenkai

szmu- ' 
javais, mėsa ir ki- 

s, kad 
turi isz to

instengia 
gyventi ir 
« sutarti.

S

ir

34 centai už rubli.
unoinis l’žsieniu Reikalu 

ypatingam sky
sti dėtus ligi 

1 d. Rusu

Esi
Ministerijos 
riuj žiniomis už

m. Rugsėjo
Taupamosiose kasose Lietuvos
1915

piliecziu indelius galima tikė
tis atlyginimo po .34 centus už 

Tuo
klausimu dar einu derybos.
Kapitonas Stasys Bondoris —

kiekviena indelio rubli.

Naruseviczius mirė.
amžinai

sz. uom
atsi- 

jiasauliu 
Vvresn. 
Stasvs

S.iusio 1^ <1. 
sveikino su 
Karo Butu Skyriaus 
matininkas kapitonas
Adomo sunūs Bondoris — Na 
ruso viržius.

Atsisveikino 
traukės ryszius
revolverio szuvin in

netikėtai 
su

mi
gy veniniu t 

aiva.
Nebaszninkas buvo Kilęs isz , 

szeimynos Or

PoUavoje

senos gudu, bajoru 
ir gimė 1889 m. Kovo 24 d. 
Bistroinoveu dvare, Slobodkos 
valscz., Ežerenu apskrityje.

Mokslą pradėjo B. N. Min
taujos gimnazijoje, isz ten per
sikėlė in Žemaicziu dvas. semi
narija, kur iszklause 2 kurstt. 
Isz ten jis instojo in Politekni- 
kos kursus (Petrapilyje,) kur 
baigė inaitininku 
nuo 1911 ligi 1914 m.

Didžiojo karo ineįu nebasz
ninkas stojo in 4ta sapioru ba- 
talijona (kamaroje) ir isz ten 
buvo komandiruotas in Petro- 
go f o p ra por szcz i k u 
Baigės mokykla 1915 tn^ Rug- 
piuezio 15 d. B. N. iszejo kari
ninku in 116 pest. Mklojarfoslū-’ 
vo pulką, su kuriuo per dvejus 
metus dalijosi visas karo sun
kenybes ligi pat Rusu arnujo^;- 
suirimo. Būdamas Rusu tginy-

mokykla.

piuczio 15 d. B. N. iszejo kari

• •

ti ir isz to, kad Tautu Sąjungą 
. .. jo nepripažista.

tikrai motinai deszini aki su 
žirklėms.
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boję jis buvo apdovanotas szv.b*

Ant savo apginimo grofienb 
pasako sudžiui, buk josios mo
tina Belle Hutchins, kas rytas 
lovoje gerdavo absenta, ruko 
be paliovos paperosus ir nuo 
pat ryto lyg vėlybai nakezei 
gerdavo szampana, priversda
ma savo dukteria ^Įdant pana
szei darytu. Negalėdama apsi
gint nuo tuju - privertimu, gro- 
fiene isz netyęziu dure motinai 
in veidą su žirklėms iszdurda- 
ma jiai ūki. .

t,

IWII 11,-1 I — f- i . ■ ■■■■■ !■

ISZ KLAIPĖDOS.

Onos ir szv. StanhJoto ii laip
snio ordenais ^U/knrdaisį^^Y. 
Onos ir Stanį^lbvo III laipsnio 
su para«ztl 4 ‘už narsumą.” 
Baigė Rusu tarnyba sztabo ka
pitelio laipsnyje.

Iszauges kaimo, neturtingos, 
gudu liaudies tar

pe, nebaszninkas pasiliko tik- ' 
ruoju tos liaudies sunumi, ne
atsitraukė nuo •’•imtinas žemes, 
netapo nei maskolių, nei lenku.

snio ordenais sų/kardaisį Wv.

nažažeines

I
I1
i

J* 
i 
y 
f■I

pirmutines progos pagriebė >
/ ’ • f*1a i lin 5 Ir S

PARSIDUODA FARMA.
/ ----- ----------- -

140 akioriu, 100 akioriu isz- 
dirbtos .žemes, reszta girrįa. 
Tris miles nuo Rock Glen, Pa.

Mrs. Mary Gelgot
R> F. D. Sugar Loaf, Pa.

/ir m \

Francuzai mažina kariuomene.
Fra ncu zai - K la i pėdos k rasz te* 

sumažina savo kariuomene — 
paliko tik-ketvirta dali. Žmo
nes kalba, kad fianeuzu pulkus 
papildys lenkai.

Ispanijos (gripes) liga.
Klaipeda pasiekė Ispanijos 

lįga. Ypatingai iszsiplatinusi 
dirbtuves eir sziaip vietose, 
kur daug žmonių gyvena ben
drai. Seminarijos auklėtiniu 
tarpe susirgo 30. Darbininku 
didele dalis serga laivu statyk
loje Lindenau ir ėeliuliozos fa- 
brikoje ir del to darbas sutruk
dytas.

Gydytojai pranesza, jog szia jas, 
liga ligi sziol buvo lengvai per
sergama be jokiu tolimesniu czavan ir Lenkije, or ir da ke< t • • I *•

ATSAKYMAI.

i

41
1_____ L ' -

Flemington^ .N. J. — 
Tame mieste randasi Mrti dyi- 
doszimts bažnycziu. Gal saįaij-

IMA M. B Ilk M M M A . ’

1
'P, iii IT 
Ui 
L.

liga.
dien po karei tasai skaitliti^ų- 
simažino. •simažino.

S.. N. NuoI'ittsburgli.
1918 moto pastojo szio$ naujos 
valstijos ir respublikoj: Azer
baijan, Anotalia, Armenia, 
Konstantinopoliui, Czeko-Slo- 
vakije, Rytu Republika, Esto-

Anotalia,

nia, Finlandije, Georgia, llad-
Lietuva,Džugo-Slavia, 

Latvije, Mesopotnnia, Nake-
* ii-

■

!

¥

t
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KAS GIRDĖT
Chicagiszki apgavikai apga

vo tojo miesto Lietuvius pns- 
metais ant daugiau 

k^ip deszirnts milijonu dole
riu, sekaneziai del szitu:

JPas Jonese 350,000; Uoopera- 
Iįvc milijoną; Metas ir Žilkus 
jT5,000; Harrison 25,000 Bis-

■
f * 

kilt incis
iii i" ii
I
J
L

75,000; Harrison
pff 4,500,000 ; Harrington 2,- 

N. P. West 700,000; 
Vali ant 100,-

Ui * * 1

iU"B' 
1 Mi 
Ir J '

/■

r: H
Į
L*

” Apple 500,000;
į 000; Szakalis 200,000; (1. B. V.

Viso 10,025,000 do
lerius Lietuvei sukiszo ant ap- 
gavingu užmanymu.

T. 25,000.

........ -"ly- . ---------------------- .... ‘

yra tosios niiomo ) MANO MOTINOS KAPAS.Nekuria
nes, kad jie ne kiek nepaseno. 
Bet isz szalies žiūrint in tuos 
yra labai juokinga, kad suau
go, o savo apsiejimais 
in kudvkiu dienas.

gryžta

Kožnam tėvui 
vaiko — bet 
v ra 
kurie gailesi savo levo.

savo 
fady nėjo 

labai mažai tokiu- vaiku
Hzioje

gaila
M

mTik dvideszimts penki motai 
a d gal, visam 
tiktai keturi automobilei. O 
sziadien ! 'Furime do'szimts mi

x’i šok i u 
skait liaus

tris milijonus', 
metai ad-

Amerike radosi 
automobilei.

automobiliu. 
fa rtiii'ria i

Jau prabėgo liūdnu 13 metu 
kaip apleidau savo gimtini kai
meli po savo motinos mirties. 
Atsimenu, kaip sziadien ta 
liūdna valanda, kuomet stovė
jau prie kapo kuriame palai
dotu mano motina...

Mano kūdikystes melai liūd
nai praėjo ir viskas del numes 
persimaino... bet tas motinos 
kopos nei kiek nepersikeles te
bestovi priesz mano akis,
sitiko taip: Mano motina ilga .. 
laika 
buvo iszblvszki's 
Asz diena isz
dama, buvau visiszkni apsiprn- 
Iusi su jos 
atrodė, kad 
kad veik' pasitaisys,
mynai pasznibzdoniis kalbėjo
si, kad ji veikiai mirs...

\ iena diena 
praszulno iszjnokyklos, asz pa
rojau namon nnliudusi ir pikta. 
Inojus iii motinos kambarį, ra
dau ja labiau sumenkusiu ir 
iszbalusia, negu kitais kartais, 
bet jos gestanezios ir iszdubn- 

nieiliai sutiko.
manos, kad at 
\ andons st ikla.

Asz gi t rampai jai nt kirtau : 
namu tarnas 

padaryti Na, o ji užklausda 
ma 
mano dukrele patarnauti 
sorganeziai motinai 

si įsi gi>d us, 
ruseziai susiraukus 
vandens ir

Al.-

. J* lo*

1. Geriau vėliau, 
kad.

I *

Naujos gadynes mada.
— Kodėl Jurgiene paliko 

savo vyra?----------------------------------------...... ?

—*■ Jis neteko viso savo tur
to ka turėjo.

Kaip ?
Ji praleido

I i A

sirguliavo. Jos veidas' 
ir sudžiūvęs, 

dienos su ja bu- $2 DOVANŲ $2

ISZPANU priežodžiai.1

negu m
it

m i

I

2. Jei nu moki plaukti —nc- 
nicgiiik golliot skc«tnncziojov

3. Alkis iszvaro vilką isz 
iniszko. Vilku yra žmogus; pro-

KUR BUNA?j
Paieszkau I 

angliszkai 
, b.

‘rana Antanavi-1 
pasidax es 

gyvt'uo Scranton,

r:

PARMOS. PARMOS.

a | »;■ igy vi'iit i
i

Norint i<iji a p; įgyventi ant 
geru Ifirniu tarpi* Lietuviu kur

IS3 l.ieluvei apsipirke far-
Szioj Lietuviu ūkininku 

Jonijoj ant ^pardavimo, viso- 
. gerui ilsios žemes

ežiu,
Hleit
tai katp is'zvažiavo Black Dia
inond, Wash. 9 nicUi kaip per- į<I(;
Hikole iii k i ta įmesta. Jeigu kas ^,1 pnipimisjais budiiikais, sod-

; ir užsėtai
<ais. Parduoda ant lengvu isz-

2«S me- ,
) ra 
mas.

* %

F-s

įtas miszkn, o nikis meile.
kuri vienam

no
ri du pavargėliu suszalpti tumu 
paežiu ploHzeziu. Tliom tarpu 
abudu palieka plikais.

5. Niekuomet
senutes, nekeliIėjusios sunkiui 
gyvenimo skausmu; taip-gi j

;1 Kantoriau!)
■ausi rinkimu

W. I). BOCZKAUSKA8-CO..
PA

4. M oi e r isz k c;
žndn szirdi, o kilniu ranka,

dar neini vo ■

žino apie ji, meldžiu prnneszl 
už ka Imsiu dėkingus. 1

Wm. Afitnhavii’zia,
419 Willow St., 

Scranton. Pa.

KVITU

......... 1 įl
(t.l6)||

mokėjimu. Del platesniu žinių 
reikalnukite katalogai.

John A. ^('maltis
. I, Box 17,

na in. ptu įaugai lau-

♦

i

(l.lti)

r
Qi 
lip-

I
t,- , .r-,, | j *

Knygele Draug*Htcmn del j __
i Pmmtnm, M i<4i.

iHzinokeJImo pinige Hgonia- 
ina

KVITU Knygele DrnugyHtcmfl. <lcl 
nog Bildėtų pinigu ant i 
------- [>0c.

REIKALINGA AGENTU50c.
skausmu; I

1 liejasi nei mergaites be nieilt' 
j nėra nei siibnlos be saules.

DIRBTUVEMAKSĖK INU 
roikalaujc agentu parduoti ju marsz- 

liinu.t tlcsog ncH/.ioiojaius.
prekes. Senipch'i dykai. Madison Mills
503 Broadway. New York. ad.

įDIDELE
DABAR šitaB 
didilauftias ir 
d e r ia tįsia s dak- 
t avišku n kny- 
Rfts parduodam 

LY- 
MOKS-

'Piginuiszvei'zdn ir man 
ji \ is tokia pat ir 

B(d kai-
daug' G. Kas 

! duod i.
I ’rot i ugi 

kalbu;i

Tegul moterį' Jono Barkauc- 
paliko su kudy- 

atsiszauke in redvste
Saules,

ko, kuris jaja
•’M"

t •

kiu, atsiszauke m 
“Saules,” n ('s pas ja ja randasi 
svarbus reikalas.

1 1

lijomi
Isz tojo
turi siivirsznm
Dvideszimts penki
gal, sustoja žmonis ant iilicziu 
juokėsi isz ojnanrzio 

kalbėdami, 
kad su jeis nevažines.
dien .’ visi važinėja !

Ka tai progresas

( vežimft >,

4 žada, maža i
* 4 kairinio
.1°,^ iiio- 

<1 szia

MAHANnV f’lTV

I -

j

fl

J
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Į
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It'

• lmažai. Ižmones 
laug protauja.

Ik už .‘frT.OO.JBl ties
I^AS, t ai pi r-

I.

kuomet mano

?l .■ h w»    -- ■ į -■■ --į'i urn tm i - rix^'.~ mi

(oazei apsiripniiui 
Ml kelehinlft.

PaprasUiK l.irfii-
Oszluis tulžis.

Cituoto
tun iiHiiiiiHinniuiHoiHiHiiIS. I’inita i r iszmiut inga žino 1

1 nnpKim in/j j* r

9. Buk teisingu, Imsi laimiu 
gu.

10. Didžia ilsis I u rl .Ts-V ra :J 11
j reti gryna sąžine, ir gm;i vnr

mutinį? knyga, 
kuri drjtto ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu- 
«t racijom i.s) į- 
rodyti viakų, 
kau tik reikia 
vyrui ir moto
rui žinoti apie 
savo I y t j: — 
lyties organų 
j š s i v ystymų, 
funkcijas, svei-' 
katu ir ligas; 
moterų reika- 

gimdymų, 

aukloji- 
jų ligas; » v « ir sei- 
visokius 

sekretus.

e ( ž^isakiLile Uela 
(hibnr .iiisu inieMe 

eKiinli siueida.

šupnisi isz jo kalbos.gllįVIgšvieti' pa
daro! Sziadion negalima juok
tis isz kokio 
nes atejteje 
bill i.

JIAna diena szeimyna isz Bag- 
shaw, Wnrxvickshire, Anglijos, 
apvaikszt inejo auksines sukak 
tuves savo auksinio szliubo.

yra seniuuses isz 
septiniu broliu kurie teipgi ap- 
vaiksztinejo auksines sukak
tuves savo vinezevoniu.

Bagshaxx’ turi 
metus kaipo ir

h Bagshnw j
nu ksinio 

scniaiises

naujo iszradimo, 
nežinom kas gali 

atejnanezius dvide- 
zimts penkis

sime daugiau
(

111

k*

> *

sept i nesde

I*

"t

■
I

i

I I

Ml i

szimts sz(‘szis 
jojo motore.

met us gaI t ure 
areoplanu ir be 

Iratiniu telefonu.

Pitlsburgo kalalikiszka die
cezija statys nauja katnlikisz- 

kaszl uos 
doleriu,

susidės 
)S 

misijų Pilt

sios akis main' 
Ji paprasze 

neszezia ii jai

F,.

-v

7

K •«4‘.
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Sažinigas pureigii attiki ; 

garbe su 1
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‘ ‘ A r negali tai
|V Vok H ( Zi UI Igili didele i rh(‘> sumas, žino

i
d
<!
H

N/j H |>

1 i'- >.teikia.
'13. Kas

|dyti
j neturi užsitikejiino pas kitus. į

14. Pažink, kas tai yra mei i 
į le — ir 111 v irk jei gali.

j Suliet m ino S. K. D. 1
I

1 X H S i \ \ V»(r:i I.Iiimi si
IZSri. MIS:

l’er SoulInuiiplon, Liverpool 
ir (d.isron

’H Oi: P'i'U|Jo«| z j \ ;;q i ss\ I 
<H!H sv t <■<’. • • • • \ mil IS 
\l ('I U \ . . . . I huto
i < r t imliu in I.h-poiu S| |o, $5

*109. TakMi $5,bažn vezia 
mi lijona 

dievmaldys 
bažnyczios ir kaneelarij*
vedimo visokiu 
burgo diecezijoi.

kuri > ’ ’

man atsake : “A r negalei u 
sax-o'

Ka
su virszum 
Tas

a

Nuo kada pradėjo Ameriko
nai sugryžti in savo tėvynės 
Lietuva ir Lenkije, 
apgavikai stengėsi isz jnju iž- 
gauti dolerius kuriuos su sa
vim atsivežė.
• Taigi, vienas isz tokiu sn- 
gryžo isz Ameriko in Skernevi-
cus, Lenkije. npie kuri kalbėta, viešpats Di.'vas sutvėrė

sugryžt i
tai v i šok i

SZESZI.
ISZ

Szesziomis dienomis

Sisbk< G ra-

buk atsivežė 
na i

savim puset i- 
amerikoniszku

Nakties laike, kada
važiavo
pinigus isz banko, jojo pati iž- 
girdo drūta baladojima in du
ris. Manydama, jog

su
doleriu, 

vvras isz- 
in Varszava, atsivmti

tai josios 
vvras sugrvžo nuo stoties, at v- 
dare duris ir vos neapalpo isz 
baimes. Durysia stovėjo baisus 
raguotas velnias, juodas kaip 
sm/tla su ilga uodega, afireiksz- 
damas persigandusiai mote
riai, jeigu neatyduos jam pini- 

jaja staezei in

persigandusiai

vargsze 
vvras iszkoliavo 

parsivežt pinigus isz 
nesugryžo. fszej-

i 
i

:iW f1.p
%
iv

£

isz 
del

S-

laiko
visa

pasauli.
Szesztas tuksiantis metu bai

linsi nuo sutvėrimo pasaulio.
Szeszi Popiežiai buvo xardn 

Adri jonas.
Szeszios szv. Kataliku J'ike- 

jimo svarbiausios tiesos: I) 
Yra Dit'vas 
s i ngas;
t rijosi' Asiiu'nyse — 
vas, Dievas Simus
Szvenloji Dvasia; 4) Dievo Su- 

Kristus, tapo Zmo-

(T

t iesos:
2)l)i(‘vas yra tei-

3) Dievas yra vienas 
I )ievas Te- 

ir Dievas

nūs Jėzus 
gumi ir baisiai nukentėjos mi
re prie Kryžiaus prikaltas del 
žmonių iszganymo; 5) Dievo 
malone iszganymui yra būtinai 
reikalinga; 6) Žmogaus duszia

gus tai payms 
pekla.

Ilgai iszsikalbinejo 
velniui, buk 
ta rvta
banko irda 
damas velnias prisakė moteriai 
idant nieko apie tai nekalbėtu, 
lies kerszino sugryžimu ir nu
traukimo jaja in pekliszka ka- 
ralysta. Per visa nakti motore 
negalėjo užmigt ir mausto ka 
daryt.’ Ant rytojaus grinezioje 
pasislėpė tris žandarai, nes vy
ras sugryžias namon dažinojo niu 

. apie tai nuo moteres ir prane- 
sze valdžiai, — lauke ant vel-

> niszko sveczio.
1 * Apie pusiaunakti ponas vel- 

r nias atėjo, bet likos sužeistas 
2, Jiuo kulkos ir po keliu valandų 

mirė. Buvo tai artimas kaimy
nas, kuris pasigodejo ant pini
gu pribuvusio amerikieczio.ft '

!L

<■■
I

I

M

J

turi gy- 
pažinstamuju gyve

Daugelis Lietuviu 
% miniu ir

naneziuju Rosijoi kurie ken- 
czia bada. Tokius vargszlIS ga
lite suHzelpti per nusiuntimą 
jiems maisto per American 
Relief Administration, siaus
dami deszirnts doleriu ant že
miau paduoto adreso o toji pa- 
szelpine flrauguve isz savo ma
gazinu Kosijoi palieps ižduoti 
ta j i muistą.
riu aplaikys:
liaus, 10 svaru ražiaus, 10 sva
ru tauku, 10 svaru szebelbonu, 
3 svarus arbatos, 49 svarus 

^UjJI^iltu ir 20 blesziniu pieno.

Už deszirnts dole-
10 svaru cuk-

žiaj apdaryta; labai dung pa-

t

I

B
M

L
11

R

r’
po d

I
I
I

R' ,i

I 'M

f
u
dM

.HM

I 'A

1 Jidgu tuju daliku neaplaiky- 
i in 90 dienu, tai jum pinigai 

sugrąžyti adgal.
Aj)ie tai (lažinosite kožnam 

banKC arba tiesiog raszykite in 
44American Relief Administra- 
Mm0 42 Broadway St., Nexv 
brk City.
Toji drauguve sziadien maU 

ir 
penkis milijonus suaugusiu

■ X
42 Broadway St., New

tilta arti du milijonus vaiku i

, žmonių Boaijoi.
th

I I'll! i'

bot 
at ųesziaii 

padaviau ji i ne
mandagiai stiklą, greitai isz-j 
bėgus isz jos kambario, nuėjau! 

uitu x’isai neatsisveikinus siu

Asz Iv g ir ■ I

j

g
mamvte ir neatsiprnsziiis už

sziiirlozlu ir nemandagu ,
pasielgimu.

Gulėdama

mano
i r

Iramiai, alsi- j
labiau isz-j

sau 
miniau, kad ji buvo 
blyszknsi, negu kitados. Atsi-j 

kaip jos
........ ■ • ---------- | 
balsas buvo'

iižkines ir drebąs, kaip jim ma
nos prasze vandens, ir kaip ne
mandagiai asz jos norą iszpiL 
džiau... \ įsas tas atsitikimas

miniau,

asz
\’isas

stovėjo priesz mano akis ir asz
negalėjau
nuėjau motinos

Bet

mPad kėlusužmigt i.
kambarin jos 

alsipraszy t i. Bet ji saldžiai 
miegojo. Nusprendžiau jos ne

be! rytoj ja perinai-

veikslų,
SVEIKATA, 
viską pasako apie žmogaus ku
na. Jei norite savo organizmą 

pažint ir ^eroj sveilęatoj užlai- 
tai įsigyk it šitą knygą.

. Beveik ant 
puslapio paveikslas.

kad šitos knygos kai
nuota $9.00, liet mes dabar pnr-

gau-

kitokios knygos 
pasirinkit 
EĄ1P

kainu (2) 
taj knyga, kuri

na. Jei norite savo organizmą

$7.0 0.

yru pr.ilr-: 
menk nii'k iii,

< i

noisziėl ' , I
nieknomef
pas

l‘<r lluitthii;:

S 1 XOX I \ nwt liOI O,

I ITI I ,\i\ 
a: 
b

X !
į|

kyt, 
c 
kiekvieno 
Kaina $2.
Matote,

sveiluito,j užlai-

Gražiai apdaryta.

duodam tik už $7,; 
na t dovanų.

O jei nori 
dovanoms,

to 
tai 

viena iš šitip

2.00

bilc 
RAŠYT 

LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; ar 

ir EIT

IMI. \x.
l OliOXi \ s IJALAX. U <: 

i’i I>. ibii;i ir S|
’ kht-a

< L\Ih!.

’ I* ■ *
i ’ i' u ‘ ’ i

h.ires I’.;J" su 4'

l.l Z.
I

I

gaus 
(siela) yra nemirtina.

nusidėjimai
Szventaja Dvasia:

1, Pyr didele viltis apturėti 
iszganyma be g

2, Desperacija, 
mas vilties

O
•).

tai Kristaus mokslo tiesai;
4, Pavydėjimas Dievo malo- 

artymui;
5, Užkietėjimas nuodėmėse;
(i, Atidėjimas atgailos (me- 

(avpnes ir pasitaisymo) iki mi- 
rimb.

Szeszi

priesz

;eru darbu;
arba nustoji- 

apie tszgunyina;
Priesztarnvimas pripažin-

nupuolimo

paleistuvavimas 
su

žmogaus 
duobkasiai:

Girtavimas, 
piki urnas, nepaklusnumas,
ihmIoih'Is draugavimais ir lin

iny s t e.
Szeszi tautiszki privalumai: 

nvsigedint i 
t i save*

t >

visuomet persinty- 
liet aviu;

kalba mylėti ir stengtis lii'lu- 
viszkai kalbėti;
tarti;
((‘x^uh* visad
Tėvynes reikalams
sisz vest i.

lietuviszka

budint i, 
liauti.

Atsikėliau anksti ryte ir ap
sirengus skubiai nubėgau pas 
motina. Bet... ja radau jau nu
mirusia !...

Atsiklaupiau prie jos szaltu 
jau sustengusiu 
kau,
ma ežia tuojaus numirti. Rodos 
atiduoeziau viską, kad tik ma
no mamyte butu gyva ir kad ji 
man dovanotu mano prasižtm-

Bet jos 
ji ja*1

indaryta, $2. 
7US SVIE- 
LIETUVIŲ 

PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; a,,d., $2. MEILE ir DAI
LE; and., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
j Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musu DI
DŽIAUSIO' KNYGŲ KATA
LOGO. Jei nfiylit mokytis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matott*, kad mos visko turim; 
TIK PRISIŲSK1T SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsiin.

AL. MARGERIS
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, ILL.

$2 DOVANŲ $2
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APIE ŽEMĘ 
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ranku ir \’eiš
ilgai verkiau... trokszda- Nugali

A11SL

P

Sugrąžina man sveiRslą lr pajie-
gas, saka Fonas M^tnseitcfs
Ištariu tavų 1

girna.
st i ngo, 
mirt1...

Tas kapas 
no motina

rp

liežu\'is jau su- 
nekalba, ji jau

kuriame guli mu
kus

1 
neperpraszyta

dion stovi mano akyse. Szirdis 
graužia kaip 

asz nelaiminga 
savo

11 n rz11 i ežį lite.

nerami, 
kirminas.
naszlaite, kuri inžeidžian 
motina ir įieperpraszianI 
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už iusu 
t vu luinų 
tfyvybę.
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KADA Tamsta perki guminį autuvai!iltuiot
jieškok "Raudono Kamuolis.”

Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, o ant užpakalio 
ir pado Uimincr ar Lopac.
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MBAL UwBAHOr
s

' ^AR^
"Ball-Band” batai ir čeverykai nešiojasi iliausia, nes jie yra padaryti iš geriausios 

materijos ir yra velti į vieną gryną šmotą per mūsą speciali procesą.
Paplatini padai "Ball-Band” autuvo yra daromi ypatingai maineriams.

nes

D.dmi. di. 
i 1

.’4 iga-’l'ohc, Lid 10s
kuhni loj kltioi.Uk

PDsJp’l’ Us ir !
Let 1:111,4.

imti TNl< 'iu:,
I ■pati.

nt apruDi ži«»utų 
vuuUuu, igu-Tohc, 
v»s<im kuliai Jo3 

Bu vau lai • it ptimi

»igu • 1 o he,
padokuvojitną 

duiol'l 
B.IUJ4 

iVl j viaU 
r. it L a jie

iq||i

LiL h ,

— ?. \ rKaip tik p radii'ja u
I f. veika tu iy J M j b 7 

man hU’tl3 V davi iDC^giję ir hiyttni ų. Gabu 
d arba jupul 

pn intauH ir no jaučiu paYargijiįp ir par tai galiu
i vari.13 

ir p< riaufdtj atgaivii is uva ikatoa. Leidau !»av4 
^«d vu prt'š tuos, km ir„.Mdaibu tuos vaiMuJ ir 

Petkas matusevkjs.
Nuga*Tono priduoda didesni vviklunuį ir 

liirliiin/i vhlinm Pdikuoiiui, yra
Mębuldiiigas vaisias <ud Kilpini, nvrviiotii, 
tiijnaiMntif vyru ir pioteriu. Duoda ibiu iri 
K}vybę iaLnoms Ir ž/rnoiiks, atgaivin 
hiliHtfjs, išmeta nuodingas atmatab, pniiia^ 
lln gazifs Ir iAputim nepriimu^ kvapfj ir 
i£vala liežuvio ap‘tlKimns. Duoda pinku 
apctiii), gierų p-uoniulavinia, iniolalininy 
ijcfyii.i ir tvirti, pas)iprinanti iniiga.

Ko/iin borknti Ndga-lonv talpiu p|hu| 
vįęiui mOrvMi Rydymq, o preke jai $|.oor 
(laukite * Sonkuli šiandien pas sava aptle* 
kariant imkite per 20 dienų ir jeigu Ine 
blisH visai užganėdinti.apUekorim; Niigrq$ta 
jur«s jiisu pinigui Jcjgu negalite gauti pas 
artlekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilmt ničnesl gvarantiiotii gydymą, apmo- 
kietų pučhh NATIONAL LABORATORY,

1018 S. 5Vubayh Avsj. Chivnco, III,

king piniKU ui xi ukniu .. , r . ...
utgAVau ba»ų

va Cut u 
j tik pradK'j/ių 
r veika tu b paj’’ 

............. . r 1 0D<wiję b- 
(LiLar atlikti iryti sykuji (L 
i........................... ‘
Įjunkyti, jog 

aiva prvš tu , 
.oinarn patariu N up; 

____ _______ ______  
Nuga-Tono priduoda didesni veiklumo ir

. & . r - 
atgaiviL<is i;vi ikabvi.

kune

Jie muDcii 
ir Iviyluti j.

c! irl>a Depui

ių;a 1’onu yra pm<iusi.;

Pone.”

Tamsta gali gaut “Bail-Band” balti

b»J Water St., Mishawaka, Ind.

I

Manufacturing <'.ompany,
kuris moka milijonus už laipsnį.”

JTMHVjfiKZ'HH
■ * 11 ■ ' . '

M in h a \ v a k; i \V oo I c 11 
"Namas,

Jie apsaugoja 
viršų ir yra taip patvarus ir tvirti, jog.aštrys kampai akmens arba anglies negali jų įpiaut 

rs, raudonus arba juodus. Klausk savoarba įplešt. 
kraųtuvninko.

PAVASAmi I

p

r 
ii

Ntinųik iii tu vyru ir piotcriu, 
gyvybę iahnonn
I . _____
liil gazUs Ir iAputhn nepriimu;} kvapų ir 
Uvnla liežuvio npulkimn.^ Duoda puiku 
apetitų, gierų r^bomuhtvhnų, iiuolhtiniti^ 
ajufyiM ir tvirtų, pax}iprinanti mUgų.

Ko/nn bor’knti Ndga-lonv talpiu pilnų 
vieno mūreli uvdymų, o prekū jai $|.00r 
(įaukite’ Sonkuti šiandien pas sava aptle« 
koriapM, imkite per 20 dienų ir JeiRU Inu 
b u.s P visai iižgancdin ti, apliekorkis sugrųžlu

Pamasinkite niaijo-

RttffJes
Su užregistruotu vftUbažęnkliuSųv. Valst. 

Pttleutu Biuro.
Naujame mėlyname pgkrv- N,'

Visos tvirtou, gv/nulua užmufiun-

prioiuuiža priimniui švelnaus

r

už lietuvi už- 
neisztauteti;

mintyje
uoliai pa-

Lietuva 
turėti;

Szeszios vidutines upes subė
ga iii SzA'szupe; Isz deszines 
puses Jose, Seimana ir Szirviu- 
ta; isz kairts puses Pilve, Ci- 
szakis, ir Novu. (Dėlto ji ir va
dinas Szeszupc.)

Szeszi žmogaus laimes i n mu
kiai: Tikėjimas, blaivybe dora 
susiturėjimas nuo 
pumas ir darbsztumas.
'' ' ' - ■ 1 ■

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraižyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

t

pikto, tau-

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai. Tiktai $5.00<
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

M AH ANO Y CITY, PA.

a’T' yf/.djučB Siamo vaisto alėtos, 
Kti prioiuaiša priimniui Švelnaus 
kvepalo.

R u flies yra inoai paveikiantis 
,pleiskanų puftalintojaa — begaliniai 
puikus plauku Hutaisytojim, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiai ypatui.

Aptiukogo 
pareiduoda 
poU5e.(irba 
atsiimkito 
75c., tad 
atsiusimo, 
per paSty 
tiesiog iŠ 
liibara- 
torijos, 

-o-
Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio.
Žiūrėkite, 
litui butų 
INKARO

bužcnklls.
-- --------—Jl

pleiskanų paAalintnjaa — begaliniai

<h.<k i. r i ai , 
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M. XV YORK

W

•s ki liauti in Lii'tuva 
geriausia kelione. 1921 meto 

siuntė suyįrsz. 1,01)11 keleiviu. Pas port u iszm- 
■ gražtiltelione.

I / ( l

es, siusk!(b pini- 
is, seklbitį^; tikiu

riioszkib 
per musu tarpininkxsic, (mosite 
musu Bankas isz? ’
pinta 3,000. \'i: i buvo dėkingi už draugiszkuma ir®a i f i t,

i

f S18 B ® II
AIKSIMI KU I

•o
ii 
7’1

EŠfi :O ®Įffi mlLU
\SU1. NUPUOLUS, naudoki!

gus in Lietuva. 'Ten ju reikia/pavasario darbam
Mes saug 

pinigus žemiausiu kurs 
musu Bunka

1

į

S(d<lbih^, ūkiu 
iaiisiai pristatome ir pilnai isznihkiune 
siu per 19'21 

persiimto iii FJetuva arti 55 
MUSU KUI5SAS YRA ŽE.MIAUSIS.

* .  » į . ? t
DEI’OZITKS PRIIMAME lit PER PACZTA. II

inrankiams. H

meta 12.000 žmoŲiil per 
milionus auksinu.

Mokame 4%/o

d

į 
£
i

priskaitomus kas monuo. u
”***’*'* ‘■*^--i^--*^*’**'T*''**** %

I

RASZhYKITK:'.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave.

„ ---------- , (Telefonas: WATKINS-2142)
Bankas atdaras: Sziaip dienomis 9 iki 5 vakare. Sukatomis9 iki 7 vakare.

A
I'

t< ■

"1

BALTIC STATES BANK
KAPITALAS; IR , SURPLUS $270,000. į

■ <
I* New York.
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< I UŽ GERA'VIS BLOGU 
UŽSIMOKA.”
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Tikras atsitikimas isz praėju

sios s vietines kares.
I

PAKLIUVO.
(isz gyvenimo.)

,‘H(t

i
✓ A

k

r
j
II

5

I

.ii - ■<

Dievui dėka-
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Du kareiviai.
Jurgi mudu negali va szituo 

keliu Smolensko miestu pasiok- 
Turiva imt kelia po tieses 

ar deszhies ir nukaksiva pas
koki žmogų atsilsėti, kuris tu
rės gera szirdi ant mudviejų, 
susimvles. Tolinu beeinant ma
tosi tik molinas dangus ir bliz- 
ganezios žvaigždes. Kur tik 
juodu užėjo, niekas nepriėmė, 

prieszininkuslaike juodu už 
kareivius ir stambiais žodžiais 
vare juodu tolyn nuo savo na-

szaltyje

spėkas pradėjo

mu.
Jokūbas baisiame 

nebegalėjo isztrivoti. Jis visas 
suimdama*

greitai eit, manydamas, kad
smarkus susijudinimas ji su- 
szildys. Bet Įiaejes nebėga lojo 
ne žingsnio tolyn eit. Tada jo 
draugas Jurgis nesze ji ant sa
vo nugaros isztisas dvi dieni. 
Jurgio batai tryne kojas taip, 

paliko nuo

neszti ir mudu ne

ezionai ir

ne, mielasis

paliepiu, o tu turi

kad ant sniego 
kraujo raudonos žymes.

Jokūbas ture na, Jurgi, da
bar asz matau, kad tu nebegali 
toliau eit dabar asz tave nesziu. 
Jurgis apie tai nenorėjo ne 
klausvti, nes miesto ar kaimo 
buvo boksztai matyt. Jus ma- 
ne negalite
vienas, ne antras miestą neat- 
sieksime. Del manos niekas 
yra, kad asz ir žusiu, taigi mel
džiu palikite mane 
eikite in miestą.

Jokūbas ture:
Jurgi, tu savo gyvastį už mane 
statei. Asz vienas neeisiu, mu
du abu turiva gyvent ar mirt. 
Tai yra perdaug, Jurgis tarė 
verkdamas; tada tarė Jokūbas 
asztresniu balsu: neginkis, Jur
gi, asz tau
klausyti. -Jokūbas ome Jurgi 
ant savo pecziu ir tolyn many
damas, kad pasieks miestą. 
Beeidamas norėjo ant pavirtu
sio medžio pasisėsti, bet in 
sniegą susmuko ir nebegalojo 
pasikelti. Ir tarė: jau jei tokia 
Dievo valia, tai noriu ezionai 
numirti. Jis davė Jurgiui savo 
ranka sakydamas: pasilik svei
kas. tu gerasis, viernasis drau
ge, Dievas tau teatlygina už 
tavo meili*. Ir jeigu 
pasiekti tėvyne, 
mano szirdingus 
mus mano motinai ir dviem se
serim.

Jokūbui beatsisveikinant at
važiavo tuo paežiu keliu pui
kiose szlajose, kuriose sėdėjo 
puikus rusu ponas, kuris mate 

in sniegą šu

kad

tau teks 
tai pranoszk 

pasveikini-

smukusi

Ponas liepe veže-

svetima oficieri 
ir jo dranga szale jo 

bekhipanti, su aszaroinis atsi
sveikinant i.
jui sustot ir iszlipilamas isz

x szlaju, girdėdamas paskutinius 
žikIžius ir tarė 
lingumu, 
kalboj.

Dievas tesveikina jus, mieli 
prieteliai, eikite su manim 
drauge. Artimam kieme mano 
bute atsilsėsite ir viską ka tu
riu su jumis pasidalysiu. Jokū
bą pasodino szale saves, o vežė
jui tarė paimt Jurgi pas save. 
Keliose minutose pasieki* pono 
namus. Namai neiszrode labai 
puikus. Stuba, in kuria juodu 
invede nemaž skyrėsi nuo kitu 
ukininku. Skubiai pradėjo dar
buotis su gražia sidabrine ar
batos maszina. Nupiove keletą 
gabalu gražios baltos duonos. 
Gerkit, tarė meilingu balsu, pa- 
siszililykite, o asz pažiūrėsiu, 
ka galėsiu jums valgyt patai
syti.

Už valandėlės atėjės tarnas 
pabeldė duris ir inejes tarė: 
malonėsit eit czion ant pietų.

su didžiu mei- 
grynai lietuviszkoj

tant ponas nuvedė in kambari, 
kur buvo daugybe visokiu kny
gų kalbose lietuviszkoj©, fran- 
cuziszkoje, ruskoje ir anglisti
koje. Jiedu skaito pasirinkda
mi ir džiaugėsi,
vodami, kad jiems pritaiso to
kia vieta ir taip tęsęsi per ke* 
lias dienas, nes ponas ju ueisz- 
loido, tik važiuodavo vidudie
niais ant medžiokliu ir kito
kiu pasivažinėjimu. • >

Taip viena diena pagrįžo isz 
medžiokles nuilsę pasivalgo va
karienes. I’arnas pnenies pora 
sidabriniu liktorių užvedės ant 
antru lubu kaip paprastai, o 
tai buvo pirm Nauju Motu dih- 

kur buvo sudėti skalbi- 
marszkiniai, abrusai,

sztrumpes, ir kaboį> szilti dra
bužiai.

Tai viskas jums ant rytojaus 
pasinaudojimo, tarė tarnas, ry
toj apsivilksile ir su ponu va
žiuosite bažnyczion, o asz jusu i 
rublis stengsiuos kiek sutaisy-

Sztai varpelis, jeigu ko
reiks paskambykit. Pasiklonio- 
jes žemai iszejo. Ant rytojaus 
sukila, vėl dalinasi visukuorn 
ka ponas tiktai tu rojo, pasitai
sęs ant dideles metu szventes. | 
Po’ keliu dienu 
szesi pono 
molink.

Jonulis nuėjo pas Onyte su 
kuria jis nuo senai labai druu- 
giszkus ryszius turėjo. Labai 
jis nudžiugo 'Onyte vienu Vie-
na namie rados. Dabar jis norė
jo griebt ,ja in

su jais iszdykaut, o jei nenorė
jo pasiduot —

— Gerai, 
isztrukt negalėjo, tak isz km* 
sveikas, žinai kad su jomis taip 
atsitiko T

Palauk, Onyte!
Mergina ant

gavo inbszt. ' * 
Jbnyti! Jei jos

' Motin, motin! 
žemai senis, 
dejai ?

— szauke
— Kur ta geleži

Kokia geleži? — atsilie
pe sene. — K a tu dabar su gc- 

? Girtas esi, eikGirtas esi,

uos, 
niai:

ti.

kareiviai p ra* 
, kad juos leistu na- 

Ponas sake, kad jus 
galite* dar paimt, bet jeigu jus 
taip norite, tai paimsiu szlajas 
ir nuvesziu jus in miestą ir ga
lenite* su Dievu keliauto in sa
vo szali.

Už poros dienu taip ir pada
re*. Iszvažiavei, o ant puses ke
lio Jurgis su Jokūbu užmusze 
poną, pakasė in sniegą ir su
grįžę ta pati padare jo tarnui, 
ir susikrovė in szlajas brangius 
daiktus ir mane toli pabėgti 
Bet ant ju nelaimes banda bol- 
szeviku juos sulaiko ir rado 
brangiu daiktu juos suome, pa
talpino in kalėjimu ir atsirado 
j u kaltybe, 
žodis, kaip
blogu užmoka.

Ir iszsipylde prie
sako, už gera vis

POTTSVILLE FA.h

DAKTARAS L W. HODGENS
Philndellphin Specialistas 

Vžsisenejuslu Ir Chronlszku Ligų

papuczkos,

i glebi ir pri
spaust prie saves. Anoje durti 
pusoje pasigirdo žingsniai, ir 

Jiedu nutilo, net 
savyje, 

tikrai atrodytu jog ežia nieko 
nėra.

(h iv te -

barszkina..
k vapa sulaikė kad

ji nesitikojo kad 
szi vakaru ateis pas ja l^rnu- 
želis, tai nebuvo nei pusipuo- 
szusi. Palaidi, geltoni jos plau
kui driekėsi ant pccziu, ir tas 
daro ja žavojanezia esybe. Jis 
senai norėjo užtiki ja nepasi
rengusia. Kuomet pasipuoszus 

gražumas 
o dabar

tai gražumas gali būti netik
ras, o dabar jis tikrai mato 
kokia ji. Ji jam dabar labai pa
tinka.

Onyte pakele ranka ir prL 
suko žiburį, ir szeszelyje ji dar 
gražesne atrodė.

« •JIS.

sze szi taip:

•— tarė 
szvarkos 

nugaros nematant kreida užra- 
uGelbėkit isz isz-

tvirkimo pragaro. Mes esamo 
pavogtos ir vyrai su mumis el
giasi negražiai.” 
patemijes szvarku apsivilko ir • . f* t • I >iszi’jo in gatve. J i pradėjo sekt 
buris vaiku, pnlemijo policija 
ir ji siiareszlavo.

— Vaja, vaja! 
si. — Kažin ar tai teisybe?

— I’ikra teisybe!
Dabar jis ja prispaudė prie 

savos ir ji žiurėjo sz.ypsodumo- 
si jam in akis. Jis ja jau spaus 
prie saves ir gaus karšzt-saldu 
buczki. Paeziame svarbiausiam 
momente tik 
duris.

jo jis.

leže veiksi 
toksztis.

—- Al oi in, motin! — szneke- 
Ona turi jauniki. Mu

du žadame su ta geleže szliuba 
duot...

Del Dievo! — 
Pramik, paslėpk ta ge-

dur kokia nelaime gali

nusigando
Vyras. Iq nejlsenc* — 

leži — 
atsitikt. Senis, girtas. Dar gali 
žmogų primuszt.

- ■ Moliu! Kas tau velnias 
Tave Onos jaunikis papirko ?

Eik gult, levai! vSakau 
<ik gult!

— Tylėk!
— Geležies

1n

»

—Mm——*— »iii >

Visi užsitraukia kaip 
trepaej*

Ant. galo ir sziini užsĮ 
szokt

Ir bobeles in szoki ym 
Vienas sportelis ta be 
norėjo in pora paymti

O bur<lingi'*ri>

J

Į
t

1

•i
''jjl 
B .^,K

T

- ji Mebejo-

bir-bir-bir-bir in

ji pikiai ui— Kas Imt 
siliepe.[♦I ’ #

_. . . — Ona! r-~ pasigirdo bal-
’ ,e< .u.^)ClC’i° sas: Iii turi jauniki'?

in prieszakini kambarį n a si- _ |^}ls Jnan jauni|-j (ju.
sėdo prie lango. Czia ramu. Ji 
pradėjo niuniuoti kokia tai 
dainele ir jos virpantis balsas 
pasiekia bernužėlio siela. Ony-| senjs 
te prisiglaudo arti prie bernu- nia(.zjan kaip atėjo.

sas:

ve? — ji atkirto. — Tu 
sapnuoji! Eik gult 

()na,
— tu turi jauniki

seni, 
irtas.

Ona! — murmėjo
I

O’ 
o

asz

želi o ir riebia savo ranka per
dėjo per jo peti. Palaidi jos 
plaukai nusviro jam per veido.

-■ sznekejo kitas 
halsas. — Geležies neroik — 
asz turiu minksztesni daiktą... 

su szituom

«

Liobsiu pora ypu 
tai jam užteks.

— Vyrai, vyrai! - 
jo seno

zneke- 
- - Man Ona sake kad 

jos jaunikis turi pisztalieta.
— Pisztalieta?

jo. -4- Mes žinom kad jis turi. .. 
Ona su savo jaunikiu ir vėl 

susėdo prie lango. Paliūnes dar

- at karlo-

norėjo 
atymti 

Mat hosieries gailėjosi 
Bu labai buvo susimiiezi,

f
I

i

reikala

BALTRUVIENE.
'* > -.. -Į.... -

In Brook lyną nuvažiavau, 
Pas viena bizniori

turėjau.
Sztore kaip jomarkas,

Kožna dienu prikimsztas
Lniknis tiek prisirenka, 

Jog paežiam ponui vielosponui 
netenka.

Pati poni kibai staigi, 
Jog ponulis iszsižioti ne negali 

Sako: po velniu sau ejki, 
No turi czion ka veikli, 

Tai ir gerai, jaigu pati poni 
Tokia galybių bizni jo turi.

Vienas nužvelgi*

*>!<<( I F Ui* 1 t' III
1.................................... * *’

Vyras bobelkos tai pam 
Jsz piktumo net pAsikrr 
Szoko prie jiagialbinin 
Bet anas nebijojo niek

O kada vienas kito paj 
žinojo] 

turėjo! 
Burdingioris peili isz k 

niaus isztrauke, 
i sz ba, 

isztraukeJ

I 
i

tl,1

Bosas nuo pa ežios atsitij 1

Bosas per duris 
laukan

Prie bnrdingierio priszokoj 
vyrai,! J

Nutvėrė kaip szuni ger^
M

ra

A, 
B 
I
l 
p
n w ftIn 
t| 
tf|Į

Si 
I 
I
I ■ 
I

1
tI 
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l ž a ilsu, galvos, 
Ir už k<‘teros.

Bobele gi a! bet norėjo, 
Mat dydeli gailesti turej 
Kad toki gera burdingiei 

Tiejei vilkai laiko kaip sz
Baisei iszsisziepe,

Nagus
kaip jojo 
boba, 

Bucziavo jauna vaikina, 
l.szpiktumo pagriebė pokeri 
Tr pirti jam gerai užkure.

nebuvo namie.
— Kas bus? — tarė jis.
— Et! — ji numykė — Gir

ti. fruoj nueis drėbtis ir viskas 
teip praeis.

Bare jo Balione.

kaip kate iszskiet I 
Bet kilos moteres priszok 

Aplinkui jaja apszoko.
iIr teip ilgai laike, 

Kol žemszki nepaszauke 
Tasai su paika inejo, 

Ant kaltininko pažiurėjo 
Panczius ant rankos užde.

Tas dieduką pas vaitu nuta- 
rabanino,

Ir 30 doleriu b ausines atėmė 
nuo vaikino,

Tai gerai musze h- iszbare
Ir isz bordo pavarė.

• * •
Jau man nubodo poryti, 

Ir-pamokinimus jum davinėti

— Eik greieziau gult, o ne 
szluota gausi!

Girias senis nukrepsiojo že-
irKaip nodeldieni perlei-hnyn Jiedu prasivėrė duris i

dai ? — jis kuždėjo jai.
— Prastai, ••— atsake. 

Laukiau, laukiau tavęs. Paskui] 
iszvažiavonic in parka.

— Gal but, — numykė jis.
— () kaip parke?

— Nelinksma, 
\Fisos su bernužėliais, o mudvi 
neturim.

Ji dabar nutilo ir užsimąs
tė. \

Jiedu pažvelgė per langa. 
Aplink menuli buvo drignis. 
Neaiszki szviesa 
veido. Ji tarė:

— Vakara bet gi užbaigom 
linksmai.

— Nagi ?
— Matytum! — ji kuždėjo.

— Nuėjome pas i važinėt veži
mukuose, 
nuneszt.
žemai sėdim. Konduktoris rei
kalauja pinigu — mes papur
tum galvas.

Ji atsikvėpė. ’
— Jis vėl praszo. Mes in ji 

žiūrėdamos susijuokem. Jau-
Žmonių prisėdo ir vėl va

žiuojame.
— Paskui?
— Paskui,

— atsiliepe k i ta s

atsake.

žaidė ant jo

Vejas galva galėjo 
Žiūrim kad jau ir vėl

nas.

jis pridėjo.

K a jie ten veik ia ?
Kas? — klausė Paliom* 

Asz nieko nemaeziau. rr Burdingieris drauge su jt

'į

M

Lklausosi:
Motiejau!
Ka? 

balsas.
— Ona jauniki turi.

klauso.
— atsake senis. —- 
prilojau juokiantis.

— Matei ?
— Ne

Bet asz e
Turi fundyt, o jei ne 
jam kaili aušime! Aušime, run
gu že i!

— Gal jis turi pisztalieta?
—- Motiejus sako.

— Tai kas ? —
— Lipkim! Gal landys.— iszsi- 
gersirn ir eisim sau gult, o jei 
ne — tai mes jam parodysim!

K lap, k la p, k lap lipa in vir- 
szu. Ji uždare duris ir užraki
no. Barszkina duris.

— Kas ten ?
— Ona!

3 

g
mes

atrėmė anas.

atsiliept* jie. — 
Atėjome tavo jauniki pamatyt.

— barėsi ji.
— Kas jums szi vakaru darosi ? 
Jaigu nenusiraminsi t, 
szluotą gausite!

— tratėjo.

Eikite gult!

tai su

Na palauk tu, ragana! 
’Mos tavo jauni

kiui iszdirbsime kaili raudonai 
ir molynai...

—■ Pasikarkit!
Jie keikdami lipo žemyn.

Jis dabar nei szneketi neno
ri, lik rupi kaip ežia isztrūkti. 
Ona nulipo žemyn pažiūrėt kas 
ten prifMnenoje dedasi. Sugry- 
žus pasako kad duris tokia sto
ra vinimi užkaltos •— ir 
giau nieko.

— Kas bus?
— Nakvok!

dau-

tarp Paliom*
— Tai kas. Kytoj pareisi.

— Nakvok! — kalbino Ona
— Mes visi trys iszsimiegosi
mi* . . .

Tokis pakvietimas jam pati
ko. Bet laime. Ona surado kal
ta. Jiedu iszejo pirsztu galais 
kad anie nepajustu. Kaltu at

sverti* vini in szali, atsidaro du
ris ir Jonas pasprukęs dui na-

Szl ihlTris.mo. —

I,

VYRU
ligos

J

ejti turėjo Į |
A7 is i svcczei prasidanginc |

I

I ■II

Abudu nuo

Vienas burdingiorius pasiū
ti m a ga vo

Na ir savo bos i en i a apriejo, 
m u nsza i nes kvai

liojo,
Draskosi, phistosi ir aploję.
Ne senei bosas su hosienia 

ant baluko nuėjo, 
Burdingieris ramumo netureio.

Ir jis ant kriksztynu nubiz- 
dino, 

ir priymtas buvo.
Bankietelis linksmas buvo, 
Ba ir ezirpikas su armonika 

pribuvo.
Tai be szokiu ir kazoku ne

aps ii* jo,

Kur jis

Bosiene su bosu namon i 
sibosdino, 

O tasai boselis, 
Kaip kokis avinėlis, 

Apie boba pradėjo tupine
Ir visaip ramyt. • 

Boba akis pastate, 
Ir tiesiog pasakė:

Tu mane nuo jo neatgynei
Ir man nieko nepadarys^

Ba ant svieto geresnio ne ■ 
ir niekur ne rasi toki szcz

Ar girdėjote vyrai, 
Ne bukite kvailei,

Kaip tik a privedate, 
Patvs bobas iszilvkinate?!

1*1

ANT PARDAVIMO.
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi V ar b žaroje, studijavo bosija 
82 metus Invalrlas ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažiasta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nletejlmus. Ilgas tinimo, Invalrlas Ilgas 
paelnanczlas nuo neozystumo kraujo, Atalszauklto ypar 
tlszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslss-

Pittzburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo beglja

Gydo uislnuodinlma kraujo ir silpnybes

paelnanczlas nuo neozystumo kraujo. Atsiszauklte ypar 
j, ' 
h kai ir Lonklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 

Ncdolloinie 9 iki 2 popiet » ■: - •
.. Dr. KOLER, 038 Penn Ave. Pittsburgh, P*, 
p

Szeszi, 5 ruimu namai, 
$2000 už viena. Puse gali pa 
likti ant morgeczio. Du, 6 r 
inu namai po $3000 už viet 
puse gali pasilikti ant morj

gi

»■
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[ ;

■!* ' \
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I

ežio. Keturi, 12 ruimu na*‘ ‘ 
namai po $6500, puse gali > 
silikt ant morgeczio* 

John Goync, 
227 W. Centre StJ

Mahanoy City, I

HAMBURG
Isz New Vorko tiesiai !■ DtMriM I 

VurszavH, ant Nauja Lalo
ORDI NĄ 3 March, Ir H April, r' 
OROPESA March 17 ir April t 
ORBITA 31 March. 12 May, 
Jždaroml kambaral del moterų 

Ir Ezelmynu.
The Royal Mail Steam Packet 

2(> Broadway, New Yarik 
117 W. WashlnfftOB St Chiest 

Arba pa» vietinius agentus.
.................-................... ... , n ■ ■ ......... ■■■■»■
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SPECIJALE KELIONE IN LIETUVA
( SU PALYDOVU

LAIVU ISZ NEW YORKO IKI KLAIPĖDOS
iszlipome,

J

OROPESA March 17 Ir April t
’ * I

i

I 
A

į21 Diena Kovo (March) 1922
Su keliaivais važiuoja Lietuvon Jonas L, Petrauskas

i
(SMiinuHCUvaio l arauvja AJivvu v vn uvuao u? Avi i«uon«c, 

Lietuviu Industrijos Bendroves direktorius, bendroves 
reikalais. Visi, kurie važiuos ant szio specialiszko iszplau- 
kimo bus pilnai aprūpinti visoj kelionėj, nes uekliudami 
paryež in Lietuvos prieplauka—Klaipeda.

* i ' " ' I į ’ .’h * r '* ♦ i * it - , 1

Turime paemia geriausia laivo dali paeziame viduryj 
ląiyo, kur visi, musu keliaiviai bus vienoj laivo dalyj po 2, 
4 ir 6 in kambari. ■ 

t ' S L1 , . <f ♦. k 1 ■ l ' i *” fa, ■ i' • < 4 r. * J. t .1. " J, r ./t I* U

kiame viena kambari be jokiu extra mokėjimu..
\ 'f .J . ■' « ,.l. h* .* 1 . .. i: .. ..fVv. ' I I "■ , -? i • •

ji pasa- 
aitvaras bus 

Ant galo inejo* 
in moterų kambari ir jie

Eikite ten kur esate tikri kad gau
site tvirta rodą Ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, norvlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Lankti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po< val
giui, guzai, svaigulis, silpnumas szlr> 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odes ligos, isgbcrimai,
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stekas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

Rumalizmas visokiuose padėjimuo
se, telppgi Isztlnc ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate norvuoli ir troto nuodeju, 
silimi ir nuvargę, pailso Isz ryto, be 
ambicijos, bo gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatiyvi, 
greitai pailstat, pikti, iszbllszkusis ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuosc, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite. '

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinitna gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis. . ;

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszalszklnslu kokis skirtumas, -geres-

sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garslnglausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kožna Kotvergs, Petnyczlu Ir Sububi. 
Oflsos valandos: 10 ryto Iki 8 yakuro. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St^ (2-tragJloras)

Pottsville, Pa.
I

Ar norite dirbot

Invede in kita kambari, kur 
sėdėjo ponas szale stalo visu- nis ir daug pagelbantia yra mano apį- 
kuom apkrautu. Ten buvo ga- 
ruojan ežios kavos, gražus puo
deliai su sidabriniąis szauk- 
sztukais. Baigiant valgi ponas 
paklauso Jokūbo, ar daugiau 
ko velijęs:

— ji atsiliepe.
— Paskui tokie nepažinstami 
vaikinai net kelis sykius mokė
jo už mus ir mokėjo, o mes va
žiuojam ir važiuojam.

— Pliuszkes,
— Kaip tas užsibaigė?

— Atsibodo
— ji atsake. — Paskui, kad ži
notum, tie nepažinstamieji se
ka paskui mus ir sznekina, •

— Ka jie sake?
— Mes nesupratome.
— Kaip persiskyrete ?!
— Nusigandom, 

ko. — Manom, 
ežia su jais.... 
me
turėjo pasilikti. I

— Justi laime, -— tarė jis.
— Galėjo jie szposa iszkirst.

—r Et! -t- kriksztavo ji. — | 
Kvailius galima erzint.

— Ar žiiuite ka jie apie jus 
mane? ,

— Na?
— Jus jiems atrodote pair 

kios, arba pasileideles^...
— Tai kas? — ji atrėmė. — 

Jie juk mus nopažinsta.
— Galėjo būti ir dar kitaip,
— Na, užteks apie tai,
— Palaukit! — tarė jis. —d 

Asz žinau toki atsitikima: Pas
kui mergas vyrai sekiojo par
ke, iszsi viliojo in kraszta, susi-j

tarė jis.

»

sodino in autoihobili ir parsi
vežė elgėsi su jomis kaip nore- .

, I
J i I

Pubcziau su kumszczia
tai jiems nieko nereiktu!

jo..,.

i .:: J » '1 ti •» t 'U" > M
■Šeimynoms ir draugams mielai šutei-

i

tabako, likicro, 
kumpio, medaus, sviesto. Jur
gis su Jokūbu pasikėlė ir deka- 
vojo žemai paeikloniodami. Po

Jie drutesni. 1
Tu mane nori ingasdint.
Visai ne, — tose jts. —t- 

Jos isztrukt negalėjo ir turėjo k .

I lt K f
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Manatieji keliauti in Lietuva su miisu atstovu prade
kite rengtis isz anksto ira^sisakykite vietas ant laivo. 
Taigi dabar yra geras laikau persiusti pinigus iu Lietuva 
ir depazituotji Lietuvos Banke. Del platesniu paaiszkinimu 
kreipkitės ypatiszkai arba per laiszka.

Main Ofisą:

Wilkes-Barre, Pa.
■r'ti. ............."i";t.;• r ?------- r———
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Taigi dabar yra geras laikaą persiusti pinigus i

i "N !' u

Lietuviu Industrijos Bendrove
■ B A* r* A

55 W. Market St
'' '4 ■/ *' 11 \ "iTi ik ’ .A i . .'A
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Skyrius: ■ 
150V N. Main St.

Scranton, Pa.
>|| ^ ■ ■ .... .ĮRI.'I I, > .Mini   M M, Į » _    .. „ .  t|. t .. „Į r j

Agentu reikalingu nereik 
mokslo kiek vienas be jek 
mokslo gali savo laike vnk 
rais užsidirbtie gera nidnrb^ 
galima padarite po deszimti. 
dvideszimti doleriu in savai' 
ir dauginus neleiskite vakt' 
už dykai bet pradekit isave 
savo dyka laika ant pin 
Jeigu esate senesni kaip 20 m 
tu tai raszykite del jums nai 
dingu informacijų sgiandie 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.
Collegeville, Pl

galima padarite po deszimti.h
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Laivakortes Vol Alftf 
In Hamburg ir Bremen fit 
In Liepoja / 111
InPiliava-KaraliauMin IM

(War Tax $5.00) .
Pinigu Siuntimas in Lbl

Žemiausiu dienos kflWU
Pinigus Lietuvoje gMM 
csiausiame p&sxte lailm f 
dienu. < . <

P. MI^OLAUBL
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iHtAl STOCK $125,000.00 
lyplus ir Profits $536.316.50 
r e . < ’

antra procentą ant sudėtu 
gu. Procentą pridedant prie jus 
gu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepal- 
t ar atnešiat parodyt knygute 
!•. Mes norim kad ir Jus turė
tai reikalą ru musu banka, 
tant ar malas ar didelis.
ankas adaras nuo 9 ryte iki 3 
let. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

T“

Žinios Vietines 1921 METU INEIGU (IN
COME) TAKSAI.
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SAULE

KAIP ŽINOTI JOG INFLU
ENZA SERGI.

gonis pergali szi kriziza pavo
jaus jau norą ir tuoj matosi 
gry žinias sveikatom

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
Gražus pavasarinis oras. 
Petnyczioje

Motiejaus.
Kajerio bravoras bus 

parduotas per publiczna par- ; 
davima 15 diena Morcziaus.

— Kita Sereda pirma diena 
Kovo — Morcziaus, teipgi ir 
Pelenu Diena.

— Subatoj pripuola trile- 
ka metu kaip mirė a. a. Daini
ui kas T.________
uždėt o jas la ik ra szczio 
les” kuris mirė 25 
1919 mete. Visu pažinstamu ir 

Įprieteliu Boczkausku szeimyna 
nuoszirdžei meldže idant visi 
tie, kurie gali, pribūti ant gai
lės pamaldų Suimtos rvta pasi
melst už duszia D. 
kausko.

-r- Probibicijos raudon-no- 
siai vela uosto pakampes 
kur neužtiks uždrausto vaisiu. 
Apsisaugok ites.

Duokite savo drapanas 
iszczystyt, sutaisyt ir iszprosyt 

*'• Idel Onos Vlszinskienes, 309 \V. 
Market uli (t.m.3)

— Visas graboriszkas biz- 
|nis likos jierraszytas ant ranku 
naszles Traskauckienes, kuri 
su sunum Vincu stengsis užga- 
nadyt visus tuos, 1 
mos ypatus bus paszaūktos pas 
Dieva. Laike 
neužmirszkite 
Traskaucka. (UI 7)

Jeigu norite nirkti.ge- 
czeverikus pigei, tai pasi-

Laikas jau artinasi kuomet 
pripuola visi turi kreipti atyda in savo • • / • \ . i -w-x «

nc-

H. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-President.
J. E. FERGUSON. Kasiorius

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
.BORIUS MAHANOY CITY, PA.

loja kunua numirusiu.
•mobilius del laidotuvių, krikszti- 
veseliju, pasivatinojiino ir 1.1.

W. Centro St.

a

Pasamdo

Mahanoy City, Pa .

Temykit Lietuviai! 
eigų norite nusiusti pinigus 
1 Lietuva, greitai ir pagal 
ėmiausi kursą, iszpirkti lai- 
akorte už kompanijų preke, 
auti teisinga patarima viso- 
iuosc reikaluose, tai kreip 
ites prie gerai žinomo lie- 
avo, bankieriaus ir taikos 
eisejo, reikalaudami atsaki
au nusiųskite 2c marke ant 
zito adreso:
JOSEPH G. BOGDEN, 

Aiderman & Banker
4 S. Main St. DuBois, Pa.

Kazis Rėklaitis^
Lietuviszkas Graboriui

AldaB Bumlrolla* pagal naujausia 
nada Ir mokais. Turi pagalbininke 
notare. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

Trircziausia Lietuviszka
BANKA

! DfdaU kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Ealu po 
prlettara Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pratilti. Pigimu piningus“ saugiam
palaikiui uf. Blonczla piningas 
In visas dalis ivleto, pagal dienos 

Parduoda lalvakortea 
companlja nuatatytams kainoms, 
•aruptna paszportua kellauj*n- 
letna in Lietuva. Viskas daroma 
staingal, greitai ir pigiai. Ra
šykite apie kainas o gausite 

vUainga ataaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

* - Mahanoy City, Pa.

tursa.

I A

Daktaras Juozes J. Austrą 
lietuvis r 

Baniais Daktaras Kariumcneje. 
Gydo visokias ligas. Priima ligo
nius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2

■ 'vplet. 6 lig !> vakare.Į Telefonas Dell—359 R.
, 113 E. Coal St. Shenandoah

szv.

t

CHAS. S. PARMLEY
•* Estate Agent. — Notary Public.

norite pirkti ar parduoti stubaa, 
aidą galimo jumis tamo patarnauti. 
btandavAjamo namus, kolcktav. re 
wmdap ir tol p tol i aus.
23S W.Ofentre St. MahanoyCity

r

DR. J. A. TAN ANEWICZ
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
motetu. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adresas:

1
M

2020 137th Street, 
Tv, 44 a wo TTarhni* Tnrl

ineigu (income) taksus. Daly- 
kas lieczia beveik visus augu- 

l, sius, pilieczius.’ ir nepilieczius, 
ir visi szios gulies gyventojai 
turi kreipthrar^i in ji.

I ns t a tyma i i k a la u ja,
A

jog

famoszius Boczkauskas 
‘‘Sau- 

V’asario,

r. Bocz- /
rn

ar

ineigu taksu biankos del 1921 
motu turi būti sugražintos ne- 
velinus penkioliktos dienos Ko
vo, 1922 m. Collector of Inter
nal Revenue pristato blankas, 
kurios turi būti 
Kopijos tu blaiųku 
visiems mokeseziu mokėtojams 
(taxpayers,) kurie 
metais iszpilde ir 
blankas, bet jaigu ypata nesu
laukia blankus kopija tas ne- 
paliuosuoja ji nuo mokėjimo 
ant laiko. Taksu mokėjimas ar
ba pirmas užmokestis pripuola 
Kovo 15 d. Jaigu taksai maža 
suma gerinus mokėti visa suma 
ant syk, bet jaigu didele tai ga
limu mokėti in keturias dalis, 
pirma mokestis turi būti pri
siųsta kuomet blankasugražin
ta ne vėl i aus t K o vo 15 
Kurie neiszpildo blanka 
neužmoka taksus turės užmo
kėti bausvM6?

Sziais metais

iszpildytos. 
iyziiustos

pareitais 
sugražino

diena, 
arba

Nėra nei vienas būdas, ku
riuo galima pažinti atskira in- 
fluenzos atsitikima, bet galima 
pažinti influcųza kur yra krū
va serganeziu. 
paprastu kosėjimu ir szalcziu 
kurie paprastai į

int’hienzos epidemijos 
pasirodo bile menesyje; pasku
tine Europos epidemija siautė 
per gegužes, 
menesius, 1918 metais, 
atsitikime paprastu 
svarbiausi 
(karszcziavimas, 
ir nuliūdimas) ne toki asztrus 
ir netikėti kaip yra influenzos 
apsireiszkimai. 
prasti szalcziai 
per valscziu taip greitai ir pla- 
cziai kaip influenza.

Jeigu ypata influenza apser- 
ga tai ant syk suserga. Jau- 
czias silpnu, akis, ausis, galva, 
nugara arba pilvą skauda arba 

Daugelis ligoniu 
d vos apsukimu, ki

tus vemt verezia,

Palyginant su

pasirodo žie-
mojo

visa • kuna.
if ijauežias

Žmogui susirgusiam plau- 
cziu uždegimu turi tuoj gulti 
ramiai vedingam kambarijikur 
nesiranda jokiu nereikalihgu 
uždangalu kuriuose 
mala i galėtu

ligos ge-
iružsilaikyti 

kreiptis gydytojaus pagelbos.
ir t. t. turi būti po už-

811-

birželio ir liepos 
Be to, 

szalcziu, 
apsireiszkimai 

skaudėjimas

Seiles 
dangalu laikomos 
deginamos.

ir tiro]

Kadangi szi liga toip pavo- 

privalo bebūnant 
kambarin dėvėti ppredala l<uri 

nusimesti

j i nga ir limpanti 
žiūrėtojas

ligonio pri-

Galutinai, pa- 
neiszsipletoja

kitus sziur- 
ir tuoj po tam 

karszcziavimas ir

galėtu lengvai nusimesti - ei
nant isz to kambario prie szoi- 

ir būtinai nusiplauti 
Indai ir stotkos ligo

niui privalo būti 
plaujamos atskiria i.

mynos, 
rankas.

atskiros ir

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. ■ r 
Keliauk isz Lietuvos irjn Lietuva visada per George JP 
Bartaszius Agentūra, nes czionai parduodarfibS^lhlv® 
kortos pigiausia kaina ne tjk jsz New Yorko jV BosfonHį; 
bet ir isz vjsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žėmiiftt^a 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime‘artlmtfe 
ryszjus su Lietuvos Ūkio Banku Kaune. 
Tasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musų pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 

, o suteik-

j
i
J
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Padarome

patarimo,
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York, N. Y.

laiszkais arba atsi lankus ypatiszkai

[\r. Richter*^ 
J"PAIN^ 
Exmwr

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
npsireifikimns pergalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gčlimaPj

vaistą. A'ersitikrinkito, kad kiekvic-

a, ■

RALTIJOSAMERIKO
Lr LINIJA 9Broa<Jvay, Neverk. NY

KELIONE l LIETUVA
pūliai užpuola
prasideda 
karszczio laipsnis kyla iki 100 
arba 104 laipsniu .1 
Pulsas isz palengvo plaksi.

Ligonis
Akys arba

j roumauztno ir nouraigijon geitmaPj 
; tad naudokite Kita, patiKčtiną nnndnj 
• vaistu. ^’erRitikrinkito, kad kiekvie

na bonka Pain - Expellcrlo, kurią » .--- ..... --  nyj - —
_ ________ Kaina 

z aptiekoHO arba pas. 
į A F. AO. RICHTER & CO. RA 104-114 So. 4th St, aML r . “ *■

A j i -i i jus perkate, butu paž; I J filircilllC-lt. I j vafabaženkliUt Kaint
4

ą..pTli/cą,
ARBA. LIEPOjų .

/ Lietuviai važuojant in Piliava 
aplenkia lenku juosta (karidora) 
Visa treczia klassa padalinta in 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

iszplauks 8 Kovo 
iszplauks 22 Kovo

BrooRlyn, N. Y.

• Tl C < 

< <

1

PER HAMBURG
ineigu taksai 

bus rinkti sulig naujo Revenue 
i prezidentas 

patvirtino Lapkriczio 23 diena. 
Randasi kelios permainos nuo 
praeitu metu.

Nevede žmones, 
vede ir negyvena su

kuriu myle-i/^ koii

pareikalavimo 
graboriaus

rus
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa czeveriku tavo- 

kuriu daugiau nelaikys.
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas Stankevi- 

305 W. Centre St. (t.f.)

ant

bet jaigu

ra

i ežius

SHENANDOAH, PA.

metinis
atsibuvo Pane-

daliu

— Panemuniecziu 
Pokylis, kuris 
delijc Malierio saleje, buvo vie
nas isz puikiausiu ir pasekmin- 
giausiu. Sveteliu buvo isz visu 

Pennsylvanijos.
Praejta Subata po piet

apie 4 valanda, ugnis kylo na
me Subaczo, 704 W. Lloyd uli. 
kuriami* gyveno Mrs. Delaney, 
l’gnis prasiplatino ir in kitus 
tris namus. Szeimynos naszles 
Onos Basilienes, 
naszles, Klemienc 
Jakubonio, 
Kaz. Klemio panesze dydeles 
blodes n<‘tekdami visko. Bledes 
paneszta ant daugelio tukstan- 
uziu doleriu.

Seredoje, 4 valanda 
kliu.

Stremskienes 
‘s naszles, 

Antano Mickos ir 
Klemio panesze

v.

po 
suriszopiet, kitu. Klevenas 

mazgu moterystes Franciszku 
Tunyla su pana Blance ( ?) An- 
tanavieziute.

rp
Į

r n

l’ik lietuviszkas aptie- 
Kazunas jum duos tikrus 

kaip 
ligų

kori?
patarimus
nuo visokiu ligų ir
jum kanuot-eisingiausius recen-
tus.

apsisaugoti
padarys

Gilberton, Pa. — Salime Jo- 
Kozero, mirė staiga mirezia 

Jono Malinczako. Badai 
buvo

no
pati
mot e re
badai iszgere trucinanczio szto- 
po nuo ko mirė. Paliko vyra ir 
keturis vaikus.

ant veseilios ir

Puritan, Pa. —Szis mieste
lis yra jau žinomas Lietuviams 
nuo 25 metu, guli prie Pennsyl
vanijos geležinkelio tjnanczio 
in P.ittsburga. Tuom laiku dar
bai ejna blogai o isz kitur pri
buvusiems sunky koki darbeli 
aplaikyt nes daugelis kasyklų 
uždarytu, o locnininkat tvirti
na buk anglių nereikia, nes 
augliu niekas dabar nenerka. 
Daugeliems norėjo suniažyt 
mokesti, bet darbininkai ant to 
nesutiko ir kelios kasyklos jau 
stovi nuo Oktoberio menesio. 
Kompanijos stengėsi visom pa
jėgom panaikinti unije U. W. 
W.°of A. ir nori invykdyti 
“open shop,” bet ant to darbi
ninkai -niekad nesutiks.

nereikia

Paprastai 
pasilieka apie tris

i

> t
> »

arba jaigu 
vyru arba 

paezia, turi paliuosavima 
$1,000. Už virsz $1,000 turi mo
kėti 4% iki $4,000,
uždirba dauginus kai $4,000 tai 
už virsz tos sumos turi mokėti

Už užlaikanczias ypatas 
gauna po $400 paliuosavima 
už kiekviena.

Vodc žmones, kurie 
uždirbu $5,000..arba uiu«.i<iuo, 
suteikti paliuosavima ant 
$2,500. 1920 metais vedusieji 
turėjo paliuosavima is
Vedos žmogus turi gyventi su 
paezia idant gauti ta paliuosa
vima isz $2,500. Apart to, gali 
gauti paliuosavima isz $400, už 
kiekviena užlaikanczia ypata. 
Taksu nuoszimtis yra 4'% ant 
pirmu $4,000 virsz paliuosavi- 
mu, ir 8% nuo likusiu ineigu. 
Tokiu budu, vedos žmogus, su 
dviejais vaikais turi paliuosa
vima isz $3,300, neskaitant vi
sokius mažesnius 
mus už gyvenimo 
(kas bus iszdestyta 
Jaigu uždirba
tai turi mokėti 8% už virsz už
dirbtus pinigus.

Svarbu: Nevede žmones, ku
rie uždirba $1,000 ir vede ku
rie uždirba $2,000 kad nors 
jiems nereikia ..mokėti taksus 
turi iszpildyti blanka ir pri
siųsti, kolektoriui.

Suv. Valstijų piliecziai czion 
gimė arba naturalizuoti, ir visi 
apsigyveno 
virszminetus
(kaslink income taksu, bile at

gyvena Suv. Vals
tijose, kuris nelaikinai gyvena 
czion yra skaitomas kaipo ap
sigyvenęs.)

Lietuviu 
reign Language Information 
Service pagelbės lietuviams su 

“income” taksu rei- 
ypatingai teisingais isz- 

Lietuviai 
kreiptis sekaneziu adresu:

O /c

iszvi so 
mažinus 

paliuostu, ima

ej\js, kuris

visokiais 
kala is, 
rok avi ma is.

Foreign

$2,000.

y pa ta.

paliuosavi- 
reikmenus 

vėliaus.) 
suvirsz $4,000

ateiviai gauna 
paliuosavirnus

Biuras prie Fo-

gali

In forma-Language 
•-tion Service, Litli. Bureau 

119 West 41-st St., 
New York, N. Y.

Antanas J. Sakalauskas
Letuviszkas Graborius ir 

Balsamuotojas.

Laidoja kūnus numirėliu pagal
* A « « i * -naujausia •mada. Pigi preke. 

Teipgi pristato automobilius 
visokiems reikalams.

A A . ■> M « • a

atrodo serganeziu. 
viduris akies voko

krauju pasriuves. Ligonis kos
ti. Apsireiszkimai lyg papras
to szalczio bet ligonis atrodo 
ir jauezias labai serganeziu.

karszcziavimas 
arba ketu

rias dienas ir, ligonis pasveiks
ta. Ir nors hhi.v*vk> i B
maža, bet n diugeli vietų siau- I Karves Pienas 
timas žiaurus ir mirtis skait
lingas. Influenza sergantieji 
mirszta kuomet liga pavirsta 
in plaucziu uždegimą arba pa- 
naszia liga.
Patarimai tiems, kurie influen- 

. za arba plaucziu uždegimu 
sirgo.
influpnzos 

plaucziu uždegimu pasveikusiu 
negali valgyti ir jauezias silp
ni. Szviežias oras geriausias 
vaistas. Szviežias oras suju
dins apetitą, pastiprins plau- 
czius, jeigu influenzos arba 
plaucziu uždegimu apsilpninti.

Ka tik pasveikęs turi kaip 
ilgai galima pasilikti ant szvie- 
žio oro sziltai, bet ne persziltai 
apsirengęs. Langus laikyti nu
leistus nuo virszaus ir pakel
tus nuo apaezios kožnunie kam
baryje, ypatingai miegamojo 
kambario. Vakarinis ir lytin
gas oras taip reikalingas kaip 
gražus oras per dienas, ir to
dėl nenuleisk langus nakezia 
arba kuomet lyja.

Y-patos, kuriu sveikata arba 
stiprumas pražuvo neturi pasi
tikėti ant vienu vaistu. Geras 
valgis daiig geresnis, ir turi 
būti tok is, kuris priduoda dau
giausia maitinimo. Kiausziniai 
ir mesa geras maistas bet kuo
met kepti skauradoj nelengvai 
žlebcžiotn

Būtinai reikia regulariszkai 
valgyti. Patartina gerti stikle
li pieno su szmoteliu duonos 
su sviestu arba uogu kisielium 
tarp valgio. Pipnas geriausias 
maistas sveikatai.

Maistą gerai 
kramtyk.

Plaucziu uždegimas.
Urnai susirgus kada jau- 

cziasi szaltis tada tuoj karsztis 
uždega, burna parausta, kvė
puoti sunku, krūtinėj skaus
mas tai jau tikras ženklas kad 
plaucziu uždegimu serga. Ką* 
daugi yra labai pavojinga li
ga tuoj turi kreiptis gydyto
jaus pagelbos. Plaucziu uždegi
mu sergantis pradeda daug 
,seilioti tesanezioms ir raudo
noms seilėms, (maiszytoms su 
kraujais). Labai sunku kvė
puoti ir jeigu negali gulėti ra
miai, tad patartina padušzp 
koms apkamszius pavelyti li
goniui sėdėti. Kartąis klejoja 
tad reikia prižiūrėti kad ne
laime neatsitiktu.

Karsztis paprastai mainosi i • -■•-i* i t -

mirties proporcija

Daugelis arba

dviejose dalyse
Karves pienas turi dvi 
dalis — brangu maistinga 
dali ir vandenine dali. 
Libby’s suteikia jumis tik 
ta maistinga dali pieno — 
suvirsz didesne puse dalis 
vandens yra iszimta, nieko 
ne pridėta.

Szviežias
Szviežias

ypatingai
Vakarinis

ir iszpalengvo
1

o

o

o

o

o

o

a
% A

B

o
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LIBBY'S MILK IS COV/S* MILK
WITH NOTHING ADDED--------

o

o

o

o

o

O

o

gal ir didinasi iki 7 ar 9 dienai
/ f_____ - 1—J Ji Ii

pro
1

if »,
e.

4.U
Z-

;v.’r •
O

o

ĮČjHfb

BUT SINCE COVrS MILK IS 
PART WATER AND -YAR.T 
FOOD SOLIDS-------------------

o
not! 'Z

LIBBY EVAPORATES MORE THAN 
HALF THE MOISTURE. SO IT IS 
COWS MILK DOUBLE RICH —

r/j^

o

o

O

ESTONIA
LITUANIA

Treczia klassa in Hamburgą $103.50
1 In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkitės prie musu sgentu Jusu mieste.

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar 

-------- t r
Gerinus dabar pirkti negu vėliaus in 

_ _ _   a . — 

rudeni, r______________________-

pasirinkimą negu kitados.
Musu speciaJiszkas PERT 
GLOBE 

coliu didumo
Galima matyt musu sztoro lange.
..............................................     niy..,.-................... ..............-.......... ........ ................—----- ------ ■ .......—

Musu Re&l Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi

Musu didelis Modelis su I 
22 coliu didumo viduriu ) 
yra tai didžiausis ename- į 
lavotas kukninis peczius;) 
ka galima gaut, didele? 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

Turime dar didesni ir geresni

$77:50 peczius, vidutis 18 
puikei enamclavotas

J
V
V
r\

ii-

KyT),B K T 1 '

e ,A mMMWkWd

ml
rSa&dŽL

ji

i C
mi

-vr-ii0!£

X % 1 m.

2^
1

Z'

'L

- H ’ Tl

I i
Į

I
Ii

•Iąpk /
THAT*YOU GET JnTh’EaIk.- 
T1GHT LIBBY CAN AT YOUR 
GROCER'S.

I

LIBBY'S MILK IS CONVENIENT 
ECONOMICAL.PURE and SAFE

o

O

.’ridėkite Libby’s plena prie Heleriu 
padaro Ji telp lyg bufutnet 
daug Smetonos, bet Ilk daug plglaus. 
Pirkite Libby’s plena pas savo gro- 
serninka.

9 

prlde.ia

I*

. QUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

r

Si

^’1 Su
♦4

‘Tegul jusli
groserninkas 

buna jusu pienius” |

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 pagelboa 

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

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

<V

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso taitieorfal 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 jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. B&nka. Salta 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— • '
L, Eckert, Vlce-Prea.
W.F. RynkewicE

— i T. G, Hornsby

. D. M. Graham, Pree.
J. II. Garrnhan, Attorney

P. C. Fetjlon
M

t —

D. F. Guinan, Tree*.
A. Danisewica M. Garui*




