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F. W..BOCZBOWNKI, Editor 33 METAS

ISZ AMERIKOS
Vyras 48, mergaite 16 metu, 

nusižudė isz meiles.
Turt in- 

kuris
Mare Snee- 

likos 
ne- 

Md., o arti-
revolveriai.

Wasliington, 1). C.— 
gas J. Ford Thompson, 
turėjo 48 metu ir 
ringer, 16 metu senumo, 
surastais negyvi girraiteje 
toli Enninttsbur* 
moję gulėjo 
Abudu nusiszove patis.

mi---- ------- insimylejo pa-
Mariute kurios 

gj’mines prieszinosi tai meilei; 
abudu susitiko hotelije kuria- 
ine Mariute tarnavo.

Thompsonas turi paežiu ir

Thompsonas 
sintiszkai in

du

Darbininkai Pennsylvanijoj ne
teko 3 milijonus doleriu 

per atraikas.
Harrisburg, Pa. — Darbinin- 

kiszkas bjuras apgarsina, buk 
in laika szesziu menesiu Penn- 

netekosy 1 va n i jos da rb i n i n k a i 
tris milijonus dolerius per viso
kius straikus ir darbininkisz- 
kus ergelius. Suraszai parodo 
buk per taji laika Pennsylvani
joj atsibuvo 267 straikai isz tri- 

28 likos pasėkiu ingai 
Paežiam mieste Fila- 

delphijoj tik atsibuvo 122 strai 
Laike tuju straiku <lar- 

519,141 die

jn 22. 
baigti.

u z-

kei . 
bininkai nedirbo 
nas.

11 metu dukrelia kurios gyve- Amerike randasi daugiau kaip 
20,000 milijonierių.

Washington, D. C.— 
valdžios surasza, 
tilosia Valstijosia 
tukstaneziu žmonių, kurios ga 
Įima priskaityti 
nieriu, kurie aplaiko 
procentus in inejga 
piningu, bet isz tuju tiktai ran
dasi suvirszum 20 tukstaneziu 
tikru milijonierių, 
re buvo juju daug 
laike kares per spekulacijes ir 
pabrangima tavoro, 
milijonus ir sziadien 
na apie tai atejte.
Tai tau tėvas, gerai kad j u yra 

mažai.
New York.— Už tai, kad jo

jo 17 metu duktė Belladona pa
sivėlino su parengimu jam pus- 
rycziu, Šąlamomis Plalkiu pa- 
szove in galva savo dukteri, po 

Tėvas 
Tu-

cr o 
dalyku teip In

na Franci joj, 
buvo 
metu adgal. 
Atidavė save po prižiūra ligon- 

butes, kuriai paliko visa 
savo turtą.

Philadelphia. — Būdamas 
apleistas per savo szeimyna ir 
gymines ir neturėdamas jokios 
priglaudos ant senatvės, 60 me
tu senumo Giovanni D’Amato 
isz 1940 East Williard uli., ati
davė save po priglaytla Szv. 
Agnieszkos ligonbuczio. Pagal 
sutaiką kuria padare pas nota- 
rijusza,
sziteip skamba:

“Asz Giovanni 
a t si sk v res nuo savo 
palikau jai viena narna, bet po 
mano mireziai daugiau 
neaplajkys.
palieku viena doleri, idant nu
sipirktu sau gera virvia ir ant 
josios pasikartu, nes mane no
rėjo aresztavoti be reikalo, o 
karta kirto mane su prosu. Ki
ta savo narna atiduodu ligon- 
bueziai už mano 
senatvėje ir 
esmių gyvas.

Gerai

Puikus Stovylas ant Atminties Wilbur Wright.

bet nog paezios 
persisky rias keliolika Pagal 

tai Suvienv- 
randasi 5n

prie milijo'
didelius

noir savo

Priesz ka- 
mažiau bet

sukrovė 
nesi rupi-

tai jojo testamentas

D’Amato, 
paezios,

nieko
Alano, daktarei

Posūnis

inbego in 
apsaugoti

Priežastis

buvo a pal

prižiūrėjimą 
priglauda pakol

senukas padaro, ne 
kaip gyventi su tokia paezia ir
dukteria.
Norėjo ižgialbet automobiliu 

isz ugnies, bet pats pražuvo. 
Taylor, Pa.— Ugnis czion su

naikino narna ir automobilio 
tvartu, prigulinezius prie Bar
boros Belenskienes, o josios po- 
snnis žuvo ugnije.
Steponą Belenskis, 25 metu se
numo, kilus Ugnei, 
tvartu norėdamas 
automobiliu, nes teip baisei ap
degė, jog mirė nog apdeginimo 
Taylor ligonbutije. 
ugnies yra nežinoma.

Žiurkes apgriauže serganti 
žmogų.

New York.— Gulėdamas per 
tris dienas drėgnam skiepe, ku
riame radosi szeszi colei van
dens, sirgdamas nog priepuo
lio, Fridrikas Frennd, 60 metu 
senumo, likos surastas per An
driu Regelericziu, dažiuretoju 
tojo namo drauge su palicijan- 
tu Shipman.

Kada jin užtiko,
peš, jo kūnas buvo sukandžio
tas per žiurkes kuriu daugybe 
radosi skiepe, jojo kūnas buvo 
tik colis nog vandens. Serganti 
užtiko vaikai kurie siautė ap
link skiepą. Nelaiminga žmo
geli nugabeno in ligonbuti, bet 
kaip rodos nepasveiks.
Tėvas paaukavo savo gyvaste 

už dukteria.
Pittsburg. — Stengdamasis 

visom savo pajiegom ižgialbet 
savo 14 metu senumo dukrelia 
isz degenezio namo, Jonas Ka- 
valiauckas, 48 metu, mirė nog 
apdegimu kokius aplaike, isz- 
neszdamas savo dukrelia Ade
le isz ugnies.

Kavaliaucko du sūnūs ir vy
resne duktė iszsigialbejo isz 
pamo szokdami per langus.

nusiszove.tam pats nusiszove. T 
numirė, o duktė pasveiks, 
rojo turėti vehiiszka būda, jo 
už toki menka 
siuto.
Vaikiukas pasikorė teip kaip 

mate paveikslosia darant.
Carbondale, Pa. — 

Leak, deszimts metu, g; 
tis po No. 125 Hospital ulyczios 
pasikorė szanteje, pamegzdžio
domas perstatymą koki 
paveikslosia parejta 
Kaiminka užtiko kabanti vaika 
ir pranesze apie tai tėvams. 
Vaikas kabojo apie ketures va
landas.
26 mastai audeklo ant 
pasiuvimo drapanų del milžino.

Scranton, Pa.— Czionaitine 
dirbtuve overalsu, aplaike už
kalbinimą. ant padirbimo poros 
mėlynu kelnių del Poyylo Hen
dricks nigerio isz Jacksonvil- 
les, Tonu.,'kuris yra 9 pėdas ir 
2 colius augszczio, sverentis

Szimas 
gvvenan-

mate 
vakara.

augszczio, 
546 svarus.

Ant pasiuvimo kelnių del to
jo milžino, sunaudojo suvir- 
szum 26 mastus audeklo. Kož- 
nas kiszenius yra teip didelis, 
jog in viena gali sutilpti puse 
buszelio bulvių.
Sugavo savo moterelia 

hotelije su mylemu.
Susquehanna, Pa.— Ms. Kat

re Connell isz Skrantu pabėgo 
su Homeru Robbins isz Wilkes 
Barriu ir apsistojo czionaiti- 
niam hotelije. Josios vyras su 
savo broliu jieszkojo pacziules 
New Yorke, Buffalo, Philadel- 
fijoj ir kitosia miestu ošia bet 
ant tuszczio. Kas tokis danesze 
nuskriaustam vyrui buk jojo 
pabėgėlė randasi czionais. 
pagialba palicijos nuėjo iri ho- 
teli, bet isz kambario puolė du 
szuvei. Tada duris iszvere ir 
rado savo moteria stovinezia 
su revolveriu rankoje, o prie- 
laidini pasislėpusi kamaraite-

Vyras paliepė aresztavoti 
prielaidini, o paeziulei dovano
jo ir nusigabeno namo, nes tik 
del vaiku dovanojo motinai 
idant juosius dažiuretu.

sunaudojo

Su

je.

w. r. Vf

/
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iszrad o,jaus areoplanu, likos pasta-Ant atminties Wilbur Wright a mer ik o 11 i sz k o 
lytas puikus stovylas per Francuzus mieste Le Maus, kuris stovi artimoje sugriautos ka-

ViIH

t (‘d ros. 1 ’avei kslas parodo paszvenlinima tojo stovylo.

Parduoda savo dukrelia, 
negalėdama josios iszmaityti. 
Oak Park, III.— Vietiniam 

laikrasztije radosi sekantis ap
garsinimas: “Puiki, keturiu 

parsiduos atsi- 
30 

iszmaityti

ga rsi n imas: 
metu mergaite, 
szaukeneziam po adresu R 
nes negaliu josios 
isz’priežasties brangenybes.

Gyventojai perskaitė toki ap
garsinimu, 'pranesze palicijei 
idant nelaba motina aresztavo- 
tu už pa taip i n ima tokio apgar
sinimo.
Kryto negyvas kada dagirdo 

buk czeverikai kasztuoje 
$14,50.

Chicago.— 
Jacksonas, - 
nuėjo pirkti 
užklausė kiek 
laikės atsakymu, jog 
kiolikto doleriu už pora, žmo
gelis teip nusistebėjo, jog kryto 
negyvas sztore.

Didele rugepjute pinacu.
Washington, D. C.— Pinacu 

rugepjute peraugšztins 
kitas, nes szimet 
arti szeszis milijonus buszeliu 
daugiau ne kaip praejta meta.

Ala bailioje surinks .11 milijo
nu buszeliu, 
tunto milijono 
milijonus buszeliu.
40 milijonu buszeliu.
Rusiszkas generolas

dirba kaipo mekanikas

Kada Artini ras 
46 metu*' senumo, 
pora ezeveriku ir 

kasztuoje, o ap- 
puspen-

visas
surinks juju

Georgia pusasz-
Virginijoj 5

Viso apie

dabar

Najorke.

Jurgis Tledbcr-Generolas
gas, kuris likos keliolika kar
tu sužeistas rusiszkoj, japo- 
nlszkoj ir svietineje karėjo, 
kurio visas turtas likos kon
fiskuotas per soviatus, dabar 
dirba ant szmotelio 
kaipo automobilinis 
ka$ mieste New York.

rusiszkoj, 
svietineje karoję

duonos 
mokau i-

Ne kvailas.
Pati in savo vyra: — Ryto 

siuveęzka atnesz mano nauje 
szlebe..- O-gi puiki! Pamatysi, 
jog manije velei insimylesi,insimylesi 
kaip pirma karta pamatei.

Vyras: — Gali būti, nes^asz/

tiesok pasakau, jog dabar su
į tavim iie imtau szliubo.

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS 
REVIZIJOS KOMISIJA.

PA R r. ĮSUKIMAS.

TRUMPOS PATARMES 
KELIAUJENTIEMS IN 

LIETUVA.

Bolsžėvikai atmuszti 
Varszavos.

nuo lt
I

Lenkai atmusze bolszevikus ant 10 mil in 
ir bolszevikai ne paeme Varszavos.ne

London.• 
atakavo bolszevikus

— Lenkai kontra-latveždaini
1 • 1 1 1 • * • 1keliosia 

pasiseki- 
iszskerdia kelis 

pulkus bolszeviku kad ne bu
tu prasiszalinia in laika. 
Ciekanovo bolszevi kai 
trauke ant 10 mvliu.

Paryžius. — Danzigas dau
giau nesiranda pavojuje, 
isz tosios aplinkines bolszevi- 
kai pabėgo.

Berlinas. —
delegatai sugryžo isz Minsko,

vietosią su dideliu 
m u ir butu

Prie 
atsi-

uos

Lenku taikos

bolszeviku taikos 
Ęet kokios jos yrti,

> t

Warszavos boldzeviklJ, 40 
buvo užemia visai1 pagal i uA- 
neszimus isz Kauno, ries bu* 
vo .tai melagingas daneszimas 
Londono ko^espotidento.

Lėnkiszkaiu vaiske vieszpa- 
tauje kanuogeriause tvarka ir 
ne nemano lengvai pasiduot 
bolszevikams, 
traukėsi ant visos linijos ad- 
gal.

iszlygas.
tai da nežine/

buvo užemia visai’-pagal; da-

kurie dabar

ISZ VISU SZALIU

pasiraszusieji, L. L. 
Paskolom Revizijos Komisijos nariai 
Pakviesti per Llėtuvos Misija peržiu- 
rcjinui L. L. Paskolos apyvartos per 
visa laika ir per praėjusius tris me
nesius, Gegužio, Birželio ii* Liepos, 
1920, susirinkę Lietuvos Misijos Buto 
257 West 71st Street, New York City 
peržiurojome vlrszininctaja apyvarta 
ir žeminus elnancziaja apyskaita ra
dome visiszkai pilna Ir teisinga, ka 
tolinus paraszais, liudijame.

* Vi □ ■ 11 1

InelgOs:
Pereita apyskaita 5-4-20, 

balansas, ....
Ineigu nuo 5-4-20 iki 7-31-20, 
................................................ 583,534.15 
Viso ineigu ....................... $1,331,770.79
Visi Lietuvos Misijos ir paskolos kė

limo kasztai nuo pat pradžios, 
.................................................. $ 33,001.00 
Letuvos bonu atspauzdlnimas, 
.................................................... 3,250,90 
Lietuvos Valdžios insakymu inval

idams kontraktams iszmokela,
17,920.91 

$54,171.91 
Shatkaus,

Mes žeminus

..... .$793,236.04

Bankos
Chester,

sugražintas p.
protested” cz.ekis, 
.............. ........... 502.04 
.............. $54,673.95
Lietuvos Valdžiai

Fa,

1. Saugokis nesąžiningu Lie
tuviu- agentu, tarnaujaneziu 
svetimoins keleiviu kompani
joms ir iszperkanczitĮ tautie- 
cziams klaidingus tikietus in 
svetimas szalis.

2. Nepalik

agentu 1

savo bagažo be 
aiszkaus gražiai paraszyto ir 
tvirtai prisegto adreso.

3. Neprisidek prie svetimtau- 
cziu kuopos/ keliaujanozios in 
pietine arba vidurine Europa; 
draugauk tik su tais 
tikrai žinai, 
Lietuva.

Tikejimiszkam maiszatije 
užmuszta 17 ypatų.

Rymas.— Septyniolika žmo 
niu likos užmuszta o 
sužeista tikejimiszkam 
szatije kokis kylo laike proce-

Kaila procesije ėjo in 
bažnyczia socialistai 
ant žmonių ant ulyczios ir ka
tedroje, kur vienas isz 
įlinku likos nužudytas ant tre-

daugeli 
mai-

sijos.
užklupo

zoko- suvir-

kuriuos 
kad važiuoja in

| 4. Paryžiuje, Berlyne ir ki
tur, kur yra Lietuvos Atstovy*-

Vi«o iszelgu, .......
Pasiusta Lietuvon 

4-ais atvejais........... 335,100.00
Sulig Lietuvos Valdžios insakyino su

dėta rezervon ant 6%.604,067.60
andasi ant ranku Aincrkos bonu ne

parduodamu ir War Having Stamps 
prisiųsta, ..................... 9,586.38

Lincoln Trust Company randasi 
pinigu......................... 328,342.86

$1,331,770.79
Prie to mes turime pabriežti gana 

svarbu fakta, jogei visas 
vedamasis Lietuvos Laisves Paskolos 
darbas ir visi su tuom besijungentieji 
iszkaszcziai, Lietuvos 
dui nepadaro Jokiu 
visi ikisziolel padarytieji iszkaszcziai, 

Paezios Lietuvos Misijos 
užlaikymas rasztynes, 

patsai borui at-

be, daigtus pasilik geležinke
lio stotyje, bet neužmirszk pa
siimti resyte. Nesineszk pundu 
in Atstovybe. V

5. Atstovybėje nakvoti nega
lėsi, dėlto nusisamdyk kamba
rį vieszbutyje.
tariami vieszbucziai:
Oxford, Hotel de Louvain, Ho
tel d Orchamps.

Paryžiuje pa
lietei d

Trust Company

ikisziolel

Valstybes Iž- 
iszkaszcziu, nes

kaip va:
instolgimas,
algų iszmokejitnaH, 
spausdinimas, agitacija ir apgarsini
mai, važinėjimai su prakalbomis, etc., 
pasidengė isz tu inplaukimu, kurios 
apturi Lietuvos Misija kaipo mokesti 
už invairus musu 
tarnavimus

vientaueziems pa-

Pasiraszomo Rugp. 12. 1920, 
New York City, N. Y.

Juozas O. Szlrvydas.
K. J. Kruszinskas.

Vincas F. Jankauskas.
Lietuvos Misija.

Kytras.

— Del ko tu Jonai vis ra- 
szai su raudonu atramentu?

—Del to, kad niekas no ga
lėtu pasakyti, jog turi nuo ma
nias “juoda ant balto“. '

Žydas sėdėdamas vagone tu
rėjo kojas inmerktas in viedra 
vandenio teip vienas isz pasa- 
žieriu paszauke:

—r Ar tu žydo pasiutai?
Vagone no valo kojas mirky
ti©!

Žydas: — U j ponuli ne pyk- 
szedien szabas
valo važiuoti, o asz turiu svar-

tai mums no

neik i^z

Už nepildymą

Jie visi v ra 
netoli geležinkelio stoties pre 
gatves Budapest numeriais 8, 
10, 12. Jie yra pigus.

6. Girtas būdamas
kambario, nes pateksi i n kalėji
mą.

7. Paryžiuje nevalia būriais 
stoviniuoti ant gatvių nei grūs
tis kur nors.
to instate galima patekti in kie 
msarginiu globa.

8. Nesusidėk su gražiai isz- 
rodancziomis moteriszkomis va 
dinaneziomis in karezema. 
yra paleistuves ir vagys.

pusi uly ma

Jos

9. Neprisiimk 
moteriszku, žadaneziu parodyti 
miestą, 
leistuves.

10. Priesz eisiant in Lietuvos 
Atstovybe susižinok su jla le-

Jos yra vagys ir. pa-

te ton u Paryžiuje Passy 37-44..

KAS YRA SVEIKATA!

Sveikai no tiktai paliuosavimas nuo
Ilgu.
Sveikata no tiktai Užtenkama cnorgl-
ja.
Sveikata reiszkia savastį sulaikytu 
stiprumo ir energijos pajiegu.
Sulaikytos pajiegos reikalingos neper- 
matytams gyvenimo atsitikimams.
Sulaikytos pajiegos tai kunlszkas tur
tas, kurs užima svarbia vieta ypatisz- 
kame pasisekimo.
Vaikyste - laikas kraut tas sulaikytas 
pajiegas.
Tikslas “Sveikatos Mokinimo’’ yra, 
lavinti kiekviena vaika tais gyvenime

bu gėzefta in Kauna tai ne va- papratimais, kurio reikalingi tinkamu!
žiuoju tiktai plaukiu..* flzlHzkul iszslvystlinul.

pu prie altoriaus. Sumiszimas 
kylo mieste Sianoj.
NegircĮeĮinak barbariszkumas 

bolszeviku Mikolajewske.
Warsza,va. — Priesz apleidi

mą bolszeviku miestelio Miko- 
lajewsko, tiejei nedorėlė į užde
gė namus ir visas valdiszkas 
kancejarijes, per ka visas mies
tas likos sunaikintas.

Kas kiszasi apie papildytas 
bjaurybes, tai negalima visko 
neapraszyti. Iszskerde visus 
japonezikus kurie tenais radosi 
kaipo ir du tukstanezius musu 
isz inteligencijos luomo, 
aukas žudino sekaneziu budu: 
vaikus užmuszinejo daužydami 
juosius in sienas muru, aVba 

mergi

savo

muru 
ant ulycziu, moteres ir 
nas žagejo, nupleszdavo visas 
drapanas nog juju liepdami 
nuogoms szokinet, o ant galo 
perdurdavo nelaimingas bag- 
nietais be jokio susimylejimo.

Ant ulycziu guli krūvos lavo
nu, su surisztom rankom ir ko
joms, be drapanų, 
nog bagnietu ir kirviu, dauge
lis ne turi visai kojų ne ranku. 
Tiejei, kurio iszbego isz miesto 
in laika, pradeda sugryžti, ne
turėdami jokios pastoges ant 
galvos, nes viskas mieste su
naikinta.

Iszsigialbejo nog virvutes 
vardan Christuso.

Thorold, Ontario, Kanada.- 
Mine inirszusiu gyventoju už
klupo ant vietinio kalėjimo, 
padegė ir iszvilko laukan Do
vydą McNeol, 
keturiu metu mergaite Mar- 
garieta Zoncock, ir nuvede 
ant tuomlaikiniu pastatytu 
kartuvių.

McNeal su sukruvintu vei- 
melde mvnios 

idant jin iszklausytu priesz 
pakorimą ant ko visi intiko. 
Tada jisai pradėjo kalbėti: 

Vyrai, atsiszaukiu in jus 
insiutus 

žydiszka myne nukryžiavojo 
be jokio iszklausymo ar Jisai 
buna kaltas ar ne, iszklausy- 
kito mand ir duokite man isz- 
siteisyt priesz suda ir ne bu- _ .L — •• , • • •

du atsistojas

su žh id ule is

kuris nužudė

H 
vardan Tojo, kuriu

kite teip kaip tiejei, kurie Jin 
nukryžiavo be teisingo isz-

apsirengt.

klausymo.”
Po puse valandos prakaltie

ji mo myne apsimalszino ir ati
davė McNeal in rankas pali
etos. *

30 Japoncziku žuvo 
ekspliozijoj.

Shanghai.— Kada Japonai 
sunaikinejo daugeli netinka
mo parako Shan Kwan, stai
ga i kylo eksplozije, kurioje • 
trisdeszimts japoniszku karei
viu likos užmuszta, o
szum szimtas Bužeict*. Paraka 
buvo paemia nog kincziku.
Amerikonai Moskvoje meldže 

suszelpimo.
Terijoki,' Finlandije.— Tuks 

tanezei svetimžemiu terp ku
riu randasi apie 35 Ariieriko- 
na.i, meldže kanuogreieziausio 
suszelpimo pakol užejs žiema 
nes ne turi isz ko maitytis ir

Valdže ir Raudo
nas Kryžius stengėsi nusiuns- 
ti in tonais paszialpa.
400 prigėrė laike dideliu tvanu.

Tokio, Japonije. — Keturi 
szimtai žmonių prigėrė pasku- 
tiniuosia dideliuosia tvanosia 
koki užėjo ant Sakalino salų. 
Tvanas nunesze daug namu, 
gyvuliu ir daug ryžiu. Bledes 
daejna ant milijonu doleriu.

DREBULYS IR KARSZTIS. ♦ ’

“Drebulys ir Karšatis” (Maliarija), 
kuris taip iszslplatinc vasaros laike 
per visa szali uodu iszplatinti. i

Kasmet pietų valstijose yra septyni 
milijonai serganeziu maliarija. Mir
ties skalczlus mažas ir todclel itiaHerl- 
ja nepripažinta kaipo viesos sveikatos 
klausimas. Bet Jeigu nors viena min- 
uta pamislyslme apie dauguma žmo
nių, kurie serga kasmet, suprasime 
svarba kontriliuoti maliarija ir jog 
tas klausimas turėtu užimti pirma vie-

Žinoma, jog galima išnaikint!
maliarija jeigu butu pinigu; galima 
isznaiklnt uodus, kurie neszioja liga, 
galima iszgydyt liga.
ypatinga veikme.

Neseniai Vieszos Sveikatos Biuras 
iszdave magingus kontroliuoti maliari- 

Biuras iszrinko kelis miestelius
Virginijoje ir Siaurinėj Carolinoje kur 
puse gyventoju sirgo maliarija. Pir
miausia kreipė atida in paprastus bu
dus. Darbininkai iszkaso isplauja- 
mus revus, kad nebutu tpsistojusiu 
prudu kur uodai galėtu iszsipletotl;< 
Jie aliejų vartojo revuose kur vanduo 
neiszleidžiamas ir Chininą duota tiems 
kurie jau maliarija serga, 
to viso - sumažima ligos.

Yra iszleista knygute kuri placziat 
apraszo maliarija.
gaut gaut raszant laiszka in Informa
tion Editor, U.S. Public Health Service 
Washington, D. C., klausk supplement 
No.18.

Padaficieras in metini rek
rutą: — Ka privalai daryti© 
patikias kapitoną.

— Atiduoti czsti.
— O kaip patiksi parucz- 

hinka? "
— Atiduot czesti!
— O kaip mane — padafL

la i

ta.

Chininą turi

♦

Ja.

'Pasekmes

Knygute galite

cierif
Praszytie in karezema.
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Virginijoje, 
i.nstat ymdavy sies 
liepos 30 d. 1.61!), 

inkurti da- 
for- 

Valstijn vai-

Minnesotojo likos inyestos'sZVES TRISDESZIMTlfiĖS 
naujos tiesos idant kandidatai 
in luomą moterystes pasidavi- 
netu drūtam apžiūrėjimui per 
daktaru ir tiktai tiems pavėlins 
apsivesti kurie apžiūrėjimu pa- 

r‘~ Į sėkminga i ižduotu, ar tai vyras 
jar inerga. ....

Wilhehnas Ho- 
priesz 

kare u žymi nėjo d i nata vokišz- 
ko kaizerio, bet azihdien yra 
pnprnstn nkasu Vokietijos, ra- p„v'eHu’^0 ant apsivedtoo ku- 
sze savo tėvui da prieaz ineji- •
ma Suv. Valst. in kare, idant 
sUsimyletu ir paliautu kare nes 

prisidės prie

Fredrikas 
henzolleris, kurio tėvas

Tiejei noaplaikys

M

SUKAKTUVES AMERIKOS 
PRADŽIOS.

jeigu Suv. Valst. į 
kares, tai josios nelaimes. Zo 
džei jojo iszsipilde.

rie jau turi 45 metus.... Ba visi
yra toRioR nuomones, jog sena 
mergina nė yfn tinkama del vy-
Iro....

Kaip gori laikai ir piningu 
(Įauginu žmonis turi, tai ir 

Sterlingas Natt, snnaris Suv. j^10ĮCFe8 cjna Hnį aaUftU girriu. 
.......... ..... ■ daejna žinios buk 
nog tokio ir tokio žmogelio 
iszrnnijo pati, pnsiymdama su

Valst. kariumenes, kuris iuis<'-l[HZ visur 
nei sugryžo isz Vokietijos, kal
ba, jog vokiecziai da neužgane-

turi,

tokio!
dinti ir pradės kare vela už ko-lanvjni piningus ir mvleina bur 

, O gal kada ir ap- 
simalRzys kaip piningu 111a-

kio meto.
ueapkenezia

Vokiecziai daugiau- (pngjeriu.
1 Francuzu irse neapKencziu Francuzu 

Angliku, l>et apie Amerikonu*|^nu taros, 
kalba gerai ir sako, jog tai 
“szeine man.” TAUTOS FONDO SEIMAS.

S’ulyg Amerikos LietuviuPagal valdžios prancRzima, 
tai Amcriko rugepjute daejs R. K. Federacijos Tarybos nii- 
prie trijų bilijonu buszeliu kor- statymo,

i i- •—?-! ------: I----- į skvriama ketvirtadienis
vaisei ir kitos i 2 d. Rugsėjo 2-ta valanda isz 

jo labai gerai, ryto Szv. Juozapo Lietuviu pa-

Tautos Fondo Sei-
nu, priek tam kviecziai, rugei,|mas 
obuolei, bulves, 
<laržoves užderi
Ar toji naujiena kiek pralinks |rupijos svetainėje, 46 Congress 
mys žmonis tai duosis matyt 
liaus, nes milijonai žmonių 
lauke kasdien nupuolimo pre
kių ant viso maisto. Nekurios 
dirbtuves maisto jau papigino 
prekes ant nekuriu maisto, bet 
didelio atpigimo negalima ti- 
ketiR pakol darbininko 
pirmiau nennpuls, bet to nega
lima greitai susilaukt.

algos

'TuIhh korespondentas Inik- 
buk m- 

siszki bolszevikai szelpia ajri- 
szinius bolszevikus viRokpis bu 
dais ant nuvertimo angliszkos 

nužudinime ang- 
— Vela k via 

neužganedimai

raszczio iszszmpinejo,

valdžios ir 
liszko karaliaus, 
po visa svietą 
ir pasikėlimai.

Sziadien amerikoniszki ka
reivini randasi deszimts daly
sią svieto padalintu sekaneziai: 
Amerike yra 153,000; 
n u ošia 20,000;
690;

Filipi- 
Vokietijoj 15,- 

H a va joj 4,600; Panamoj 
4,350; Porto Rike 1,500; Kinuo- 
sia 1,500; Alnskojo 890; Fran- 
cijoj ir Anglijoj 1 Q 

•5,

Jan tai neyra didesnes lat- 
atima nog

Ave, Waterbury, Conn.
Sziuomi kviecziame visus T. 

Fondo skvrius rinkti kuodą il
giausia atstovu, 
mas but kuoskaitlingiausias. 
Skyrių, meldžiame gaminti 
rimtus Seimui ineszimus, 
kaip kokiu bildu užinteresuoti 
kiekviena lietuvi T. Fondu, 
kad pritraukus tukstanezius T. 
Fondo rėmėju, nuolatiniu mė
nesiniu mokėtoju — tikru Tau
tos Fondo nariu.
K. J. KniRzinskas,
222 8. 9-th St. Brooklyn, N. Y.

kad szis Sei-

meldžiame 
Seimui

lietuvi

T. E. Sek r.

Sziolaikinėš tarnaites.
manoPone: — Magdnk, 

pats yra labai ne užganadintas 
isz tavo viririlo.

Kukurka; — Jau tie
Kiek tai

jog ponas ir
vis megšta rtttfyli. 
kartu girdėjau, 
ponios nuolatos ružije.

Tėvas 
vaiku:

vyrai

Nulėpausis.
ant jovijencziunhi

1920 motai yra dvigubai >s- 
toriszkai.-. roikszmingi. Me
tai triszimtmėtines 
ves dvieju svarbiu atsitikimu 
kurio loszo svarbia role inkuri 
ųmi Amerikos Suvienytu Val
stijų Respublikos, 
pnsirnszymas 
flower” 
iszlipimas Ant kranto; ir kitas 

instatym- v

re iksam ingi.
sukaktu-

>

V ienas — 
po “May- 

su t ar ties ir pilgrihiu

— pirmas Amrikos 
davvstinis susirinkimas.

Lajikriezio 
laivas

priplaukė prie 
kranto.

11 d. 1620 111. 
“Mayflowei 
Massachusetts

Viename jos kamba
ryje susirinko mažas

mažas ♦1 t

r •

pulkas 
laisves mylėtoju ir pasirasze 
po, kas istorijoje žinomas kai
po ” 
sutartis 
szimties viena 
ant laivo

Mayflower, sutartis. Szis 
suriszo keturias-de- 

suaugusi vyra 
in viena eiviliszka, 

iszmintinga grupe. del geres
nio sutaisomo, apsaugojimo ir 
pirmyn pastūmėjo ju savitar
piniu galu.
no teisingus ir lygus 
mus ir priederystes, 
gas del kolionijos labo.

Sutartis aprupi- 
instaty- 

roikalin-

V 3

K?*

*v%^»**
***V*^X*“

BL

k*
I i 
firzi

.i*.

£

(Jamestown) 
Amerikos 
susirinkime, 
ir padare žygius 
bartines demokraliszkos 
mos Suvienytu 
džia.

Sziais metais tie atitikimai 
paminėti Suvienytose Valsti
jose, Anglijoje

>

ir Olandijoje. 
Rugpiuczio menesi tas pilgri- 

judejirnas bus 
Anglijoje.
a t m i n cz i a i piIgr i mu 
in szia szali susirinkimai bus 
laikyti Olandijoje.
menesi antras laijvUH “May
flower’ * plauks isz South- 
hamptono (Anglijoje) ir seks 
ta pati kelia in Amerika, kuri 
pirmas laivas seko.
Szis antras laivas bus sziolai- 
kinis.

Szis laivas neszant daugeli 
žmonių isz Anglijos, Olandijos 
ir Suvienytu Valstijų pabaigo
je rugsėjo apsistos 
town uoste. Tas atvažiavi
mas, 
rnatiszka atsitikima- visos tri- 
szimtmetinos szvimtes.

Ta 
netik Massachusetts ir Virgi
nijos piliecziai,

m ii

^233

Rugsėjo
suvestas 

menesi 
keliones

; .Rugsėjo

isz

Province-
uoste.

pažymės didžiausia tira

szvente

4 4 
arba kolioka

Sztai praojta san- 
vargingaR žmogelis be 

ranku pribuvo isz New Yorko 
in Pennsylvania idant kiek su-i 
rinkti piningo ant maisto ir tu- 

“pravadyrka,” 
rodos ant pažiūros ne butu te
kis latras, o bet didele latrvste 
papilde, ba ta ji vaikina iszsivi- 
liojo in laukuR, atėmė apie 40 
doleriu, paliko ir pabėgo.

Vargšzas peksžCzias sugryžo 
in New Yorka. Ar-gi tai kriksz 
czioniszkas pasielgimas su sa
vo artimu!

rystes, jeigu kas 
ubago lazdų 
apipleszia.
vaite

J
> ,

— Tylėkite, tylėkite, mano 
vaikeleiI Mama miega, tai asz 
noriu norint per valandėlė tu
rėti spakaina galva.

Tėjo su savim

Gerai prilygino.
— Tu meldiesi 

per dienas, o ne 
vinto prisakymo ir man paiki
ni vvra.

Ne szi ne ta szneki. De
vintame prisakyme aiszkoi sto
vi: — Np geisk moteres artimo 
tavo! apie vyrus nieko ne pa- 
raszyta.

O kas paraszyta deszim- 
tame prisakyme:
ne asilo, ne jokio daigto... tai 
žinoma ne vyro.

nuolatos 
užlaikai de

ne jnnczio

In laika paskutiniu kelioli
kos metu Japonai pasiutiszkai 
pradėjo pasikelinet. Isz tosios 
puslaukines mongoliszkos tau
tos, užstojo milžiniszka permai
na ir viskas persieme europisz- 
ka eivilizacije, ne tik ka pradė
jo dėvėti ouropiszkas drapanas 
ir pasilikimo milijonierių pa
gal amerikoniszka būda, bet 
pradėjo permainyt savo raszy- 
ba, invesdami lotiniszkas lite- 
Xas, teip kaip ir mes vartojame, 

sziam laikui Japonu, 
raszytas buvo pana-

szus in kiniszka, 
turėjo savo 
SenoviAzkas būdas drukavimo 
buvo labai sunkus, kožnas sau 
gali perstatyti sunkenybė spau
dos, sudėjimas knygos arba 
JaikrftRzezio reikėjo surinkt ma 
žiausia 40 tukstančziu visokiu 
ženkleliu. Dabartės jnponiSž- 
kas rasztas turės 36 litams, ku
riu užteks del sntYerimo visu 
japoniszku žodžiu.

I n vedimas naujos raszybos 
palengvins teip-gi
mokslainesia, ka lyg sziolci la
bai daug valkai turėjo darbo 
del isžsimokinimo visu Ženklu 
Įjaponiszkos raszybos.

S . -

I'.vg 
d rūkas ir

kožnas žodis 
paskirta ženklą.

t

/
\

z lil'l

mokslą

Lietuvos Prekybos 
Bendrove 
BANKIERIAI 

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes, Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavoms 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žeminus 
padėto adreso:
LITHUANIAN SALES i

CORPORATION, 
414 Broadway, 

80. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikraszczips.

BUOZIAVIMAS SZV. ONOS RELIKVIJE
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PILVO NESMAGUMAS
nemalimaR, dlapcpafo, užkietėjimas, 
kepenų Ilgos, atairadimaB gazo pijve 
ir Žarnose, iszputimaa, rugsztis JtHTe, 
atsiduodantis kvapas, apsivėlęs liežu
vis, prlklumas, neturėjimas apetito, 
negardus atsirūgimas, pilvo skausmas 
ir panaszlos ligos paprastai buna grei
tai iszgydomos, vartojant . vaistus . 
Nuga-Tone. Szftiė vaistai sudrutina ię 
iszczistlna kraują, padaro tvirtus ir 
pastovius nervus ir palieka vikriais 
vyrai ir moterys. »

Priduoti jums gera apttita, padidins 
jusu svarumą, pataisys jusu miega ir 
jausitės kaipo naujai užgimęs žmogus. 
Nuga-Tone pastimuliuoja ir maitina 
visus žmogaus organus dėlto, kad jie 
yra sutaisyti isz asztuoniu labai geru 
medecinu. TukstanėvJal žtnoniu dabar 
variuoja ir džlangofil Nilfca-Tohė. Ihz- 
klrpkite szita apgarslnima, paduok jin 
aptickorlui ir gauk bonkdte Nuga- 
Tohe, variuok kelete dienu ir jeigu jus 
nebūsit pilnai iižgrinedinti, htfgražin
kite likusia dali in aptieka ir atsiimk 
savo piningus.
DRUGGISTS: You can get Nuga-Tone 
from your jobber Or direct from The 
National Laboratory, 537 So. llenrboPn 
St. ('hlcago. Absolutely guarauted. 
Retail price $1.00

GASPADINE GAUS GERA 
VIETA.

apvaikszezios

bet visa szalis.

r

Laike Szv. Onos dienos, bažnycziojo
New Yorke, kunigas davinėjo bncziiioti relikvijos Szv. Onos 
del tnkstaneziu Amoniu viltije iszsigydimo isz visokiu 
puoliu.

prie-

Jeigu atsiszauks tuojapR, to
kia kuri moka savo darba.kuk- 
nioje prie valgio ir užlaikyt 

Mokestis gei^L 
amžiaus 

Atfiiszaukite 
redysta tuojaus, 

Aug 20. 
Shenandoah, Pa.

129 South Jarden Str., 
Rev. S. Pautienius.
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Knygų in visas 

Amerikos, ir visi kurie aplaike 
szita Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.
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MAYFLOWER,

Deszimts dienu vėliaus, re- 
f)r. Charles W. 

užraszas ant pilgrimu 
atmineziai paminklo Province
town, 
flower ’ ’ 
vyrus, moteris ir vaikui, mete

kore! uo ja 
Eliot’o

“AlaXMass, laivas “May- 
vežant 102 pasažierųs . * ’ • *

I

» * ' , • • 'i C ! ' Iinkaru szioj inphiukoj sžeszes 
deszimts septintoj dienoj nuo 
Plymouth, Anglijos.

‘‘Szi iszmintinga kuopa, in- 
steigta ir užlaikyta szioj žiau
rioj ir nevaisingoj vietoj, ant 
kraszto puszezio, 
karalio ar pono, bažnyezia be 
vyskupo ar kunigo, demokra- 
tiszka respublika, kurios na
riai stojo vienoj grupei del 
viens kto gero.

“Su ilgai kenezianezin pa- 
szventimu ir rimtais pasiryži
mais pirma karta

valstija be

istorijoje 
aiszkino pamatines priežasties 
civilszkos ir religiszkos laisves 
ir bandymą tikros demokrati- 
jos.” ‘

Tuo tarpu 
pilgrimu

nežinodami apie 
veikimą, kapitono 

Jono Smith kolonistai susirin
ko “James” miestelyjeJ antes »>

■'rrrrr !W*T*

irViend

i

da bar
ir dėt ypatinga

Per visa szali plianai suardyti 
peržiureti “pamala ant kurio 
Suvienytos Valstijos 
pasiremia” 
svarba ant tu pamatiniu insta-
tyinn, kuriuos musu protėviai 
in,steigi?, ir kuriuos ju sūnūs, 
ju pašokėju 
mums per musu dabartine val
džia.

Amerika paskirta,

sūnūs perdavė

isz tau- 
tiszku ir valstiszku kasu tuks- 
tanezius doleriu tam pamini- 

Vienas plianas yra bu- 
milžiniszka

mui.
davoti
Massacoit’ui.
jui, kuris gelbėjo puritonu pio- 

Ta stovyla manoma

buvo juriu 
isz savo

stovyla 
indijomi vede-

mnierius.
pastatyti Plymouth’o akmeni 
k u ris 1741 metais 
nulugimu pakeltas 
vietos.

Sptynias-deszimts . . 
miestu

ameri- 
koniszku miestu, inimant 
New Yorka, Chicago ir Bosto
no padėjo rengtis prie iszkil- 

Sulgravo Institution ir 
American Mayflower Council 
užsiima plianavimo 
veikliai dirba.

miu.

darbu ir

CZEKISZKAS DYDVVRIS SUGRYŽO IN PRAGA.
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Generolas Sirvny, buvusis kamandieris Czoku, Siberi- 
joj, sugryžo aria (Ilona iii Prnga, kur jin susitiko slcai^iųgi 
puikai žmonių ru vainikais ir karunoųis. Važiavo jis ‘ 1 
bhcžioį karietoj su Czoko-Slovaku ministeriuni Jusar
įjulkdi žmonių ru vainikais ir karumpps. Važiavo jisai toj, 
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Pulko apdaryta Audeklinlnh 
Tszninrglntnls Viražais.2_ iri-
dumas Knygos coliu.
150 Paveiksiu 701 Poslapio

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bet prlštuskyte 
mums $2 o Knyga bus Jiimls tuo*- 
jaus iszsiusta. Mes užmoknųie, 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 

, gvarantinam kad Ir jumis 
patiks.

W. I). BOCZK0WSKI‘Cą, 
Mrttinnoy and A Street, 
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Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX 
duos jums greita .palengvinimą. Greit

•, t

veikia, paluosuoja , vidurių* Ir IbzczI- 
tini kraūja.
Iszkirfrkite szf apgarslnima'ir
kite au adresu, gauaile dykai sempell.

Dept L-10 
ffetr TdiVnV T.’’

• • > i <• j:1 u !•»
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Ncfaitisklte' fdftlngu' bet

GARFO CHEMICAL CO.
141 Avė. A.

....... . ...... ... .■■ ...■

tai didžiausias Turtas!b R

[Sveikata žmogaus
|P

tterio vartotojų:

I t

vidurių, padaro gerų apetitų, prašalina kataro Jj
atsirūgimų, skilvio surukŠtėjimų, galvos skau* fj

&prrial

jp

%
e JUmmQi,S3SSS

VA ITTT J

Cit?
V

rus, daug piningų man kaštavo, ir daktarai ant 
‘ A 1 I «J a — A* ■ • * 4 1

skilvio, vidurių, žarnų, jkstų, kepenų ir širdies. 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gestis iš

dėjimų, vėmimo, nerviškumo, neuralgijos, skis- 
to kraujo, padaro gražų raudonų kraujų, taipat 
vyrų, moterų ir vaikų ligose, kurie reikalauja

S

kraujo sustiprinimui. Taigi jeigu norite būti 
sveiki ir tvirti tą! naudokite tirščio Special 
Bitters ir Jums suteiks sveikatų.

, URSOtb iS^PECIAL BITTERS yra labai pa
sekmingas. Jis išlaikė ištyrimų per daugel me
tų, ir tokių būdų jis teikia Save pats savo nuo
pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio

B

£

II NON-INTOXICATING II

Ar vartojai kada Ursolb Special filters?
‘ Jeigu ne, tai parsitrauk šiądien.

Štai kų tašo vienas iš daugelio musų Bi- 
tterio vartotojų: “Dvylika metu atgal, aš pra
dėjau jausti skausmų Vidurių it kas dienų ėjau 
blogta. Pradėjau j ieškoti pagelboe pas dakta- 

«a w a. » A a e > •

NOT INC
i- - ’V*L '

K)^S0l0!l

galo pasiute man eiti ant operacijos. Norėda
mas apsisaugoti operacijos ant patarimo mano 
priete)io, aŽ pradėjau vartoti Ursolo Special Bi
tters dėl vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabar jau keli metai kaip jaučiuosi suvisu 
Šveikas ir tvirtas.” ' . .

t )Ųi*solo Sp^čsleH yra
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus 
puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti Ilgose
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* Ursolo Special Bitters are

•l.
1 $

prepared m accurate propo- 
rtlori Erota the bešt roots,

obtainable, producing ah ar-. I? _ _ _ _
pfe tide of extraordinary quality

I
♦i herbs and other ingredients

bitterib, b prekės yra labai pigios:
1 Didėti,Bonka -. $ 1.25
6 . ,, - $ 6.50

12. „ - $12.00
Reikalaukite aptiekose, o jeigu rie gausite, 

tai ne imkite kitoniško bet reikalaukite tiesiog 
iš musų. ; Norėdami greit aplalkyti siuskit sy
kiu su užsakymu ir Money OrderJ dėl padengi-
mo lėšų viršui paženklintų kainų, b mus aplai- 15

4

' 'SOLD BY

ŽK URSOLO SALES (S.
(n6t iIno.)

JU 160 H. Wells Street, Chicago. ILL.

32 4B

į

kę, tuoj prisiusim reikalaujamų gyduolių.
Siųsdami vžtekymūs ir Money Orderius, 

uždėkite hiškiėl baVo anttašų ir adresuoki! paš 
mus šitiaipr •’»

URSOLO SALES CO
IBI) N. Wells St

t i ik ii V if ’ ® *” ib « 4 •
CHICAGO, ILL.

DEP. B.
M V < >f • A ) | y " a
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SAULE

PER VARGA IN LAIME.

sodžiujeKtiniuku souziuje gyveno 
pAvyzdingas ūkininkas, kuris 
valde szeszrolika deszimtiniu 
žemes ir turėjo keturis sūnūs. 
Jam numirus jo minai pasida
lino gyvenimą. Petrui antra
jam stiliui teko ketnrios de- 
szimtineH prie m i sako.

Petras insiknres mnža me
dine grinezia, tvarta ir darži
ne; vedes jauna moterį, 
dėjo savarankiai gyventi, 
kiti trie Petro broliai pardavė 
savo dalis iszkeliftvo in Ame
rika. (

Pętrams buvo sunku gyven
ti, kadangi teturėjo maža že
mes ir, ta pati nebuvo visn dir
bama, 
dvieju 
szlamejo; 
buvo juodviem isz 
žemes pragyventi.

pra- 
O

tvb- 
smiku

Didelis įhiszkas ant 
deszimtiniu dar 

todėl labai 
tos vienos
Ir dar be 

to, kas metai reikėjo iszmoke- 
ti valdžiai dvideszimts rubliu 
invairin mokeseziu. 
buvo darbsztus ir prie 
suves

Petrai 
darbo 
dirbo

kuomet gims

uesiga i lodavo; 
nbu dienn, nhkti, krtd tik kaip 
nors sutaupius keletą skatiku 
del tos dienos, 
ju laukiamas kudykis.

Žiemos metu, Petras ejdavtt 
dienomis mikzknh, laidyti ir 
pjaustyti medžiu. Mokėt gau
davo nuo sieksnio dvide
szimts kapeikų.
ras dirbo greitai kaip galėda
mas kad tik daugiau sieksniu 
sudarius ir daugiau pinigu už
dirbus. Vakarais gi prie bala
nos szviesos 
rė iki vėlybai 
davo.
szes, kibirus, greblius ir kitus 
uKiui reikalingus 
kuriuos atėjus pavasariui, 
gete dienomis veždavo in Arti
miausi miestą Jurbarką ir 

parduodavo, ūkininkams, 
moteris Ona verpdavo ir 

megzdavč invhfrius mezginius 
del turtingu ūkininkių. Pava
sario, vasaros ir rudens metu 
juodu dienpmis/lįrbjdavo kitu

sieksnio
Todėl Pet-

abudu su mote- 
nakeziai dirb- 

Petras dirbdavo ka-
I

ten 
Jo

provalandoj ėjau 
pamacziau juoda 

;, asz su 
maniau 

tik

inrankius 
mu

)

ūkininku laukus; 6 savo skly
peli lauko vakarais prie me
nulio szviesos apdirbdavo. 
taip prabėgus inetarps, 
Petrai
ta skatikų^ D^IauggaI ir mane 
aula ūksią geresniu laiku.

Žiemai atėjus Petras^ vėl ei
na mišzkan, medžiu pjaustyti.

Viena vakaru parėjus isz 
mifizko ado gimusi sunu isz ko 

Už savaites

nulio szviesos apdirbdav Ir 
jan 

turėjo Rusi taupe kele-,

labai džiaugėsi.
laiko pakriksztijo vardu Juo
zas, ir sukvietęs kaimynus su
rengė gera puota. Kūmai bu- 

turtingi bevaikiai nkinin- 
Visi svecziai linksmino

si ir užgerdami už sveikata 
Petro sunaus
gai augti ir būti gebu Žmogum 
Užsigėrė svecziai pradėjo

vo 
kai.

Vuz
linkėjo laimin-

dvyliktoj
vilkyne ir
kate prieszais atcjnant 
stojau, 
kad bėgs, bet ji 
pradėjo augti didyn.
sas nutirpau, tibi išz vietos ne
galėjau pasijudinti. Pasidaręs 
didėlis jiiodas kamuolys hUSi-J ♦ 

pirkios ir liuokt 
per langu in vidų inszoko.

Vilkas ntsidomejes, kad jis 
Phnuszkos berniuku

Į pagundyti Baltru, emo juoktis 
ir paklausė:

I — Ar Žinai Baltrau, ka tu 
matei? r

— Na, o ka?
— O-gi JhnuSzkos berniu

ką ir mnno szuni.
Visi, net Husiriesdami

dėjo juoktis isz Baltraus tokio 
bailumo.

— Na,
bus ir taip, bet Kilotu py j 
tikrai vaidinasi lt

— Ten ir asz* 
patvirtino Jonas.

— Tai pasakyk
ka matei — daug balsu pasi
girdo.

surikau, pu i!
nebėgo, 

Asz vi-

drieke link

mokino

p ra-

na juokitės, tegul 
tai

macziau

» pasakyk

iszVažiavau isz 
saulei nusileidus;

— Karta,
Jurbarko, 
kelias buvo prastas, negalėjau 
greitai pavažiuoti.
žiavnu in Sziline pasiekė de- 
_____  ___„ j. Czia pusva-

Iki a tva

szimtn valanija.
landi daviau arkliams pasilsė
ti ir pats insigeres ant drąsos 
leidausi link namu. Naktis bu
vo graži ir neszalta. Pilnas me 
nulis skaiseziai szviete, o ap
linkui , vieszpatavo didžiausia 
tyla, tik atbalsis arkliu kano
pų ir ratu dūzgėjimo loke 
szlaitu. Man in minti atėjo, se- 
ua, niano tėvuko pasaka, apie 
Kartupi, kuria jis 

Ižam pasakojo. — 
denei, viena kart vyrai ir mer
ginos szienave lanka, 
munej. Pusiaudienyje visi 
tu susede valgyti pintu, 
vienai merginai, bevalgant, ne
laime atsitikus ir isz sarmatos 
nubėgusi in szlaita 
kąnczio upelio ir 
Ir nuo tada 
upeli Kartupiu, 
esą,

man ma-
Esa labai

Pane- 
ra- 
bet

netoli te- 
pasikorusi. 

eme vadinti ta, 
Da ir dabar 

žmones mato 
vaiksz- 

Ir kas važino

kaip kada 
pana, tai vokietuką, 
tziojant keliu.
ja, praszo jpąrvežti. Asz ir iną?

Gymtines namelis kuriame gyme. KANDIDA
TAS ANT PREZIDENTO KARDINTAS.

A * ■ -z> * "Y ,^1 f .

Bėhatoritifc Harding, khndi-
Kaip ma-

♦ f J

% ’*1 *

- » ( \ A

Šitai namas kuriame gyme 
datas ant prezidento, ant republikoniszko tikieto. 
tyt, tai ne visi dydvyriai yra gymio palociosia, 
guosta bakuželesia.

I
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BALTRUVIENE.i

vežimai ir visokios 
Padariau in metus 

Locninin-

Pirmutine Lietuvišzka 
BANKA

Slunczla piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes , 
ant goriausiu Unijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, telpgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu Ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dldella kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kurta atliekant reikalus nėra 

baimes.
žemlaus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & S. Main St. 

DuBois, Pa.

nes

R. 1

LfetdVhi
Ožiu jau

Jau tai gyvas vargas su to
mis bobelėms. Sztai gavau ti- 

Northumberlando' lįgrapa isz
t pavieto apie navatna bobelia 
ir kaip danesza, buk turi lie
žuvi labai, labai ilga, jog net 
Visas moteres pasiuke ka gy
vena aplinkinėje

“Dieve apsaugok, idant 
josios dukreles 
pesnius liėžiuvius,

Ir da pri-
dojo I

turėtu trum- 
” O asz sa

kau, jog netoli obuolis ritasi 
, kokia motina, to

kia ir dukrele.

PARSIDUODA FARMA.
' J M .. --- ----------

160 akeriu, 40 dirbamos, su nau 
jais budinkais, su jaunu ąodnu. 
18 galviju, 2 arkliai, 2 kiaules, 
35 visztos, 
maszinos.
$1,000 gryno pelno.
kas iszvažiuoja ip Lietuva. At- 
sisZaukite ant adj’eso: (A. 20) 

Peter Samulis,
Irons, Mich.

iFAttMOS — FARM08 — FaUMOS 
Pirkite tarma dldŽihUMoj 
Kblbntjoi, Michigan atbltp.
yra pirkia Huviraz 400 lietuviu fąrmaa.
Pirkite czia rudeni nes pavasarljė bus 
brangesnes. Fountain aplinkoje žemes 
yra pagarsėjo savo gerumu ir vrazlje 
visas kitas žemes kokias tik yra par
davinėjamos Michigan šleife. Par- 
duddu farmftš'tint lengvu IszmokėJImu. 
Turiu ant pardavimo 57 farmas su 
budinkais Ir sodnais prielnancziais 
prie upiu Ir puiku ežerhi, telpgi turiu 
daug fartnti pardavimuj su gyvuleis Ir 
padkrals. Del platesniu žinių raszykite 
o gausite farinu katalogą:

■J.1 A. Žemaitis,
Fountain, Mich.

jokios Raszyklte ant

n. i.

vargin-. W Obelės,

didelis varinis katilas pinigu. 
Jam liepė važiuoti ir iszsikasti 
tuos pinigus, bet niekada, kaip 
tik dvyliktoj valandoj nakties. 
Ir pareiszkes, kas nusiduosia, 
kuomet e jsias kastu, bet liepos 
nebijoti, ejti dyasiai.
naktį 
szila, 
laukes nekantriai 
dos.
rudens oras drėgnas 
ji varginos.
pro ąžuolu szakas ir krėtės pa
geltuosius lapus. Jam pabojo 
laukti; suszalos

Antra 
nuvažiavęs, pas minėta 

\ j ir 
valan- 

Naktis buvusi tamsi ir 
, neramus 

Vejas szvilpes

apsistojęs paszalyj 
tos

nuvargęs. 
Pagalinus atėjusi dvylikta va
landa. Persižegnojus, pasiėmęs 
lopeta ir pamaži pradėjęs ejti 
link ąžuolo.

)

Pažengęs keletą 
žingsniu, iszgirdes, lyg kas
kerta. Sustojęs klausos, nieko 
negirdėjas, be įžodžiu szlame- 

Vol pradėjęs ejti ir Vėl 
, bet 

jau nestojęs, nes atsiminęs, pa 
reiksztus sapne persergojimu, 

Emes ejti grei-

jimo.
emo kirsti, dar smarkiau

Apsvarstęs nerado, ki- 
kaip tik anksz- 
miszka ir

czian dirbti, kad daugiau sieks 
niu padarius. Ir su ta mintimi, 

' ‘ f , p*
Ryte an)<s55bz|au,

m yna.
tos iszejtios, 
ežia n ejti in

ti žmj go.

vienaSnskvalianos paviete 
groi- bobelka insikivinkliojo in kil-

Mat atprovinejo

Pinigu Siuntimo Agentūra
1     - »<■! II OllUIll H*-Ml llM» r—K < -* UP.M ihh. .(to ** * im.Wi . , _

skrieziupso, kur- buvo insibriovo lenkai ir labai nualino gyventojus.
<r - - - 1 1

rodąs grįžtantiems

iRzbegus lenkams Isz Lietuvon, greita 
pagelba yra reikalinga visuose ap-

PinlgUB Hiubczlu žemlauHlu kursu, greitai ir su gvarančlja, suteikiu i 
In Lietuva, pampinu pasus, laivakortes, padarau J 

J visokius dokumentus, suteikiu rodąs kaip parsikviesti gimines 
C Lietuvos. Pinigus siuskite paūžtos money orderiu 
> statnpa atsakymui ir adresuokite: 
Į R. Mikolainis, 
.. --.... . . -.. .

Silpni, liguoti ir nervoli žmones

isz
ir indektte 2 centu

pas- Al at atprovinejo navat- 
nas kriksztinhs, pargabeno ko
kio tai sztopo ir suprasze kaį- 
myiius ant tojė baliuko, p kd- 
da tuom i^ztopu peTsiemė, pra
dėjo davinet daugiau ant szto- 

pradejo 
nog stalo grabinėti pinigus ir 
su vienu vaikineliu susibarė 
už doleri, bet dolerio nesugra
žino. Vaiki nelis i lgai nelauk
damas, apskundė bobelia pas 
vaita. Drova atsibuvo, vaiki
nėms savo dalia užmokėjo, bet 
ir bobelka turėjo pridėti apie 
asztuoniolika doleriu. Tai tai 
bobelka funes! 7

Tai mat kokiu Žmonių turi
me ant svieto ir kiek tai viso
kios funes kasztuoje.

53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

negu pa
prastai, Petras pakilo ir paval
gęs pusryežius, insidejes srtii- 
sos duonos ir cukraus maža 
szmoteli in kiszeniu, iszejo ant 
visos dienos in miszka dirbti. 

f 

Ona pasilikus narni e je 
žiurėjo galvijus jr savo

Sahlei nusileidus 
pradėjus temti, 
riene ir su kudykiu ant ranku, 
ant lovos atsisėdus lauke Petro 
phrgryžthpt 
vejas, !
davo, tai per kninfna susžVilp- 
daVo.
neramu,
Shsirupinusi, kad Petras nepa
reinu, dažnhi ejdavo lauk ir 
žiūrėdavo miszkam ar nepama
tys Petro pareinant, 
girs žmogaus žingsniu.
met.jszgirsdavo kaimynu szuhi 
sulojant, jai linksmiau pasida
rydavo, nes manydavo, 
jau Petras pagryžta, 
vis būdavo apvilta. Szuns bal
so aidas, atsimuszes in miszka, 
senai tolumoje pranykdavo, o 
Petras vis negryždavo. 
laukus, vėl liūdna, į
in vidų. Priėjusi prie laikro
džio, pažiūrėjo. — Jau deszim- 
ta valanda, o dar jo nėra!......
įvairios mintys viena po kitai 
bego per jos galva. Ji masty
davo, kad jos vyra gal nelaime 
patiko, gal sužeistas puolan- 
czio medžio, pagelbos
ir gaji jau nebegyvena szioje pa 
saulėje. ‘

Juozuką.

* po, o viena bobelka

ap- , 
maža ,

iszvire vaka-

^ž&ltas žiemos
kartais pdėdangu suuž?

. * « J./ 1 . 1 A

Onai buvo liūdna ir 
vienai su kudykiu.

KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ * 
IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA

Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus 
atrandu teisinga priežastį j ūso ligos.

Mano ekzaminavojlmaa yra pasek
mingas ir mokslingas. Jeigu esate 
silpni, ncrvotl, ligoti, ne darykite 
klaidos ka kiti dare, ateikite pas mane 
asablszkal ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
Visos kronlszkos ligos yra pasekmin

gai gydomi per Dr. Hodgens. Jeigu 
turite užklcte.flrtin, Kntara nosies, 
gerkles, ..viduriu ar Inkstą, lepena 
netvarka, nervnoti, nusilpnėjimą, du
suli, runas, pūsles ir slapumo ligas 
kreipkitės pas Dr. Hodgens nepaisant 

l kokiam padėjimo esate. < Daug ligų 
> Iszgyiliti kur kiti daktarai atsisakė 

gjfllt.'
FILES, arba Iszslklssnsla žnrnuke, 

iszgydyta ant visados. Daug žmonių 
serga szita liga Ir kenezia nelszpasa- 
kyla skaustom, ir kitokias peniams 
ligas bijodami operacijos ar pJatsUmo 
bet linksma bus žinoti tokiems žmo
nėms kad Dr. Hodgens tokias ligas 
gydo be polio Ir skausmingu operacijų.

NERVISZKOS LIGOS no kurtu pa
eina trolis minties, silpnumas, nera
mumas, nemiegi s, stokos energijos Ir 
telp tolinus ISZGYDOMI FO GVA- 
RANCIJA. 'RODĄ IR SLAPTINGAS 
FASIKALREJDfAS DYKAL

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES, 
Ofisus valandos n to o 9 ryte lig 9 vakare. Nedellomls nuo 12 lig 8 vale.

124 South Main Street, Shenandoah, Pa.

f

DR. i; W. HODGENS 
1 . • ■' ii

SpcclnliHtftH uŽNlNonejuNiii Ir krontazku 
Ilga. J’raktlkaves (lldžlnmslose llgon- 

I) u les e Pliiladelphljol.
ASTHMA arba dusulia Ir baisomis 
kentėjimais yra liga kuria kožnas 
mainlerls bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti jeszkoti pagelbos, kolei ne 
gulėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti Jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GIDIME JUSO DUSULIO.

Dievuleliap, laikragztis 
vis nebrangei kasztuoje, o vis 
nesiima už skaitinio

nieku kurie 
Nog bur- 

dingieriu yma pinigus, kad 
orderi nupirkti, o pinigus pra- 
leidže ant visokiu nieku, o 

kankina,

su-
ar neisz-

Kuo- ir ganakad nebijoti, 
czian, tada cine skambuti visas 
szilas ir rodėsi vip medžiai

’c
Pagalinus ėmė szauk

1 bėt jis 
dar vis ejes ir jau buvęs netoli 
ąžuolo.
riais balsais szaukti ir 
kad rodėsi dangus grius ir že
me po kojų atsivers. Baime ji 
apėmusi, net kepure nuo gal
vos pasikėlusi.
na juos velniai tuos pinigus ir 
skvernus sutunes leidosi adgal 

nuėjės po 
radęs, tik

tai didele duobe, kurioje buvęs 
katilas su pinigais.
nors buvo draslis, nebijojo gra 
sinimu, nuėjo ir iszsikase už
burta turtą.

Laikrodis iszmusze dvylikta 
valahda.

— Vėlus laikas, 
ežiai ’ sujudo 
Linksmai su Petrais atsisvei
kinę, kožnas sau parėjo namo. 
Petras ir-gi atsigulė pasilsėti

rodėsi 
grius, > taip baisiai kirto 
Vis ejes.

iJau, Kad ir xnan kas nepasiro- neik, piazusi
dytu; lyg biskuti 
baimintis, bet tuoj vėl susira
minau,
kaip diena. Arkliai bego maža 
riszczfa, o asz net snausti pra
dėjau; tik pajutau, kuomet ra
tai smarkiai subildėjo. Atida
riau akis ir pamacziau, kad 
jau per Kartupio tilta perva
žiavau.

pradėjau

kadangi buvo szviesu

pamacziau

Užsidegiau pypke, 
kad snauduli praszalinus ir 

paraginau greieziau 
Bet sztai, nž keleto 

sieksniu, priesžais, -szalyj ke-

arklius 
bėgti.

BVecziai
linksmai kalbėti# ir juokauti, Uė, pamacziau stoVibtlžmogų, 
ir taip ^laikas netruko prabėg
ti. j

Vadžias tvirtai suėmiau vie
na ranka, o kifa nž įningo lai
kiau. Maniau jai užpuls, gin
siuos. Privažihyau ariyh, pra- 
£x_!.u TV 1 11’1 • _ 1.

erių pfltriszke ir atsikėlė ejti, einat Atsake — Raudonės dva 
ran.
do galan vežimo ir* važiuoju; 
parvažiavau keletą Varsnų nuo 
nrkliu eme rūkti,
Manau sau, na kas czia galėtu 
būti? Atsigryžta adgnl, žįu- 
rau, i 
paskatiniai 
parisžti.
bnVoYiė žmogus, bet velnias.

—' 0, asz žinau, kaft tau pa- 
Yisžo ratus! — PetPas suszuko 
juokdamasis.

— O kas?
— O-gi Baltru Jiirgūtis, jis 

tarii. /take th padaręs.
Jojuas isz karto nonbrejo ti- 

keti^bet pagalinus phlikejo ir 
Užkeikęs Jnrguti, pareiszke; 
tikrai maniau, kad velnias ten 
buvo.

Motiejus, £ėrAs Jdno breziu- 
lis, nenoredahmU, krid isž Jono 
jtidkus kfestti, urUki užminė 
kita ’pasaka: , • Apie Užburtus

, Mano teVAs pasakojo,

'Laikrodis iszmusze de- 
HzimtrfArahuida vakaro.

~ liftu vėlus laikas, reikia 
vienas isz sve-ejti hajrfo — sžo paVezOti. Paklausiau kur

kad 
teeziau

tiktai už visokiu 
daugiau kasztuoje.

yma pinigus

Bet pradėjo invai- 
keikti,

Pamąstęs sau:

Nesu-
v i gryzdavo

visokiu nieku “ 
pliskui vyrus badu
arba vyrai užmoka pinigus už 
burda, tai praleidže ant provu 
ir visi bafla keneze.

In kelinta diena, 
ąžuolu pažiūrėti ir

Mat kas laukia

Visi sve- 
rengtis namo.

esa

ar vis dar tiki vi- 
tre-

bet antras tuoj sudraudė, 
negalima ejti iki dvylika ne- 
iązmusz.

Baltrau, 
šokioms pasakoms T
ežias paklausė.

— Asz netikiu ' 
bet tikiu ka esu ibhtes; jei no
ri, tai ir papasakosiu, ka ma- 
cziaū Piaunyj ir Vilkynej.

~ Papasakok! papasakok!
visi kūriko.
- Ale klausykite!.... 

rėjta rudeni pas Deriski kule- 
me jaVu’s iki getu iszVakariu; 
iki pavalgėme vakariene, pa-

pasakoms,

.Po-

siekė viėnttoliktn valėnda. 0 
lAuke buvo taip tamsu, kad ir 
sii pirsatn ih aki but diire it* 
tai bucfciau nematęs kas. Už- 
sedau ant arklio ir joju tiesiai 
per pjauni namo, tik Atklys 
siapt, pmnkszt! prunkszt! nei 
iez Viėtos. Manė plaukai, liet
pasietojo ant galvos. Pėteižeg- 
nojau ir su panoriu hndfo^ifeū
arkliui jter szdnė, bet ąrktys : 
trypė ant vietos. Tada .pa
jukau in szali ir arklyk fezoko 
bėgti; tuom kartu, nujaueziau 
lyg pelu maiszas szlamsztele- 
jo pro arkli.

Tada pa

O antra karta,

Paliepiau sesti. Insiše-

visi suszilo.

nėra žmogaus ir abudu 
tatai ■ nesisuka, 

Tada supratau, kad

• Apie Užburtus
tnrthį atiko

* * » < I < « » » r . ’ '

kad jo'tėvo levukui, karta per 
aapna pareiszkes kris tai, kad 
ten už SziĮįnes szile esąs labai 
didelis, didelis aržuolas; po

7

f

nes rytoj jo lauke miszke, sun
kus darbas.
lojo iĮgai užmigti.
kilo invairus klausymai

Atsigulęs nega- 
Jo galvoj 

i, ■ ku
ruos jam buvo sunku iszriszti. 
Jisai maste, kaip toliau reiks 
gyvent. <~ 
les daugiau svetimiems dirbti; 
turės Juozuką auginti.
abu dirbo, galėjo prasimaitinti 
ir keletą skatiku sntaupinti, 
bet gi dabar jau ant jo vieno 
užgulė visa gyvenimo ndszta. 
Kartais jis maste, kad jis yra 
helaimihįįas, kad jain szis g^- 

' • .t . . 4 » . ’ 1 * ■ ’ ne
tiktai skaus-

Juk Ona jau nega

KoJ

venimas yra nuobodai ir 
linksmas, vien, 
mais ir,.vargais iszpinlas. Pet-
rq gerklėj, kartu pg'sidare ir 
tylihi, tyliai, kaip medžio lupas
užgntitas sziaiires Vėjo, su- 
sžnabždejo: vercziaii ^utilirti, 
nęgtf gyVenti!,,.;. f 
nenoriu mirti, nenortu!

O nei ne!—

ėuriu, 
savo akimi maeziau.

Gal kaulai sulaužyti, 
ramihį po medžiu, ylsisi; kaip 
nekarta Petras parėjės 
kodavo, kad kaip tik nuo uolai 
mes i sZsi saugojos. Taip nū var
ginta, nukankinta invairiu min 
ežiu. Ona sukniubo ant pagal
vio ir užsnūdo. 
Petras, visas 
pjauja medžius miszke. 
daug, daug sieksniu stovi 
darytu, bet vienas dar nepa
baigtas, o jau naktis visai arti
nos ir miszke darosi tamsu. 
Petras, tik skubinrt, skubina 
pjauja, kerta, nori užbaigti mi- 

kito virsta,- |ik virsta, nulauž- 
daipi, tai prilenkdami^ /mažuo
sius prje žemos. Bot &tai, vie
na egle puldama in^trįnga in

pasa-

Ji mato, kaip 
suprakaitavęs 

Jau 
su

liota sieksni. / Medžiai Viens po

r • r • **' i ■ . * <'T <

netoli stovinti dideli ąžuolą,
tartum ; Alpstanti mergele in
jauni Išliežio glebi, kuriu atskir

9f

• • •

Norints prie vyru nieko ne
bot szito nenutylesiu ka 

Viena
me nėpei’dideliam mieste, ma
eziau kaip vienas vyrukas ga
vo “t ryta 
ninko.
rūkas, nuolatos 
saliuniko poreziu 
ant galo nuvarytas 
ežiu. Žinoma, dabar priesz 
Visus pasakoje buk visus pini
gus pragėrė ir dabar nepaveli- 
na jam ant poreziu sėdėt. Ge-

saliu- 
vy- 

sergejo tojo 
na ir likos 

nog por- 
Žinoma, dabar

nog vieno 
Pasai morezinis
y 3

rr

na jam ant poreziu sėdėt.
riause stuboje sėdėti ir užsiim- 

reiketutai neii skaitiniu,
svetimu poreziu trinti-

Mat ir vyru yra, ka 
neatstojo.
kojos kiek pasilsės po Lietu-

tai vela rei-

Kaip tik
bobų
mano

viszkai Dienai, 
žuoliu in svietą, bet kaip ro- 

naudosiu, ba jau 
pradėjo gauti

dės nieką 
mano rūteles 
sziek tiek proto pradeda sensti 
tai ir daugiau proto daugiau 
turi.

Daug neturiu 
sžiedien poryti, nes esmių pa
ilsus po szimts rutu, 
tam turiu ir grinezia iszvalyt, i 
ba, szvąri grineze įr, duszo ptD?

laiko jums

o priek

ii jokįu kita spėka liepėjiegs, dabina kožna motere jr am&
i ♦ i*i *;• 1 • i* • j rN i ♦.kaip tik mirtis! M

kiryis ore sublizgėjo.
rjv 1 •__ L J h ’ ilL

į/izsigin^ri suriko:
Peira^I l<a darai?...,

užsimojo ąžuolą kirsti.
A > V A*

1 M

Sztai urnai
Petras

Ona;
., Petrai f

prailgina.
Gud bai szirdeles; lyg kitam

pasiinatiipui,,

y
1/

MAGDE. “Ak9 kaip man nietH pab 
. f libandhau vUakivt mai{foįimu9, 

trinkimui^ muilavimu* — ir tuk ai tas

fell 4*

1 T* ! h

iio

rą t Hbandkiau visokius masgoįimus, 
t rinkimus t muilą vimus — ir viskas tas | 
nfeAro nsptsorlbifo U bfauriu pleis* 
Aanu... Man pida net darosi/^ 0 |

MADE. ‘ “Na, lai kam tau kfst be- 
reikalingai! žiūrėk, kokie mano jplau- J 
kai, grains, kvHnus ir fysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUEFLESl“ > I

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduole? Ne!! Ar kvė- . 
piantįs vanduo? Ne!! RUF- '
FLES yra tai paprasčiausia |

; fe, j
kas gal '

plauky ir odos sustiprintoji
. kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gi

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
į smagesnio už čystą nehiežinčią galvos odą? |
!> RUFFLES J.
i panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
? pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- Į 
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I 
j Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik i 
♦ 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai F 
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai !
i atsiųskite mums 75c. pačto tnarkėmis, ar money order šiokiu adresu: |

AD, RICHTER O CO.,’326-330 Broadway, New York——♦

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
L ’ ’ .čiais suvilgant galvą, bus^uztektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.
1 ...... ’’.J.,/. . ... .
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | I

dykai

Nekirsk 
. td ažuplo, —- nona ik ink tu bran 
giu mus boeziu paimfakln!..u \-- 
Petrai susilaikė ir galva nulei
dęs nare i sako*

CAZMiyAvy, -------- huikwriuu utį

giu mus boeziu paminklu!

dės pafreiszko

aszinuke DYKAI
Kam turi rafczyt su plunksnų, jeigu DYKAI 
gali turėt gera drukuojama maszlnele arbA 
Typewriter!, kuri paraszo gražai ir aiszklau 
negu su plunksna. Ant tos maszineles gali < 
kožnas teisingai ir greitai raszyti laiszkus 1 

H^^ir dokumentus. Labai paranki tiems, kurie S 
negali gerai raszyti su plunksna. Padaryta c 
grąžei, druezei ir niekados neužsikerta, ra- j 
szo alszkei, turi Visas literas, nutnerlus ir i 
rasztiszkus ženklus. Ta maszinuke privalė <

aszomoji

l

r l
1

• •

f

kožnaft tUrfet. Parsiduoda po $4.00 Ir brangiau, mes 
'duodam kožnam DYKAI, kas pirks musu, laikrodėli.
i TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIKTAI $6.75
i ’ j j i r i i r i i ..... l l. . i ...
IV vi £, u A1U1 IbV VM1VV «• V...VY, a--------- —

darbo ar sžVontAdleniams, tai belauk, ir paraszyk
Jeigu norite turėt gražu ir tvirta laikrodėli prie

ar stempomis Tank

įtuojaus jin. Laikrodėlis yrą telp vadinamas senosios 
szalles systemos “Roskopo Patentas” kuris yra žl- 
norhAs fcėrlAusUs Isz visit Yra vidutinio didumo, 
'labai tvirto įnėėhaniztno ir czesh laiko igi mlnutos, 
ĮgražlUš tvirtus viražus; gražius ciferblatas ir gali 
‘laikyti daug metu. NlekUV negausit geresnio laikro- 
idelio prie darbo. YHi vertas $9.00, mes tik per trum- 
p6 laika del subažindlnimo publikos, parduosiine 
!po $6.75 ir da kožnam duosime dykai basfeoma 
[maszinele. Jeigu nbrlte turėti ta vertinga laikrodėli 

’4. '. , __ _
pirtikių d rosžta $06 iižinokeslto paimdami laikrodėli ir maszinuke.

įtuojaus jin. Laikrodėlis yra telp vadinamas senosios 

nbltiAs gėridusiAs Isz visto.I

Darbininko Drauge

PAIN-EXPELLER
j). V. Pat. Ofisą.

[gražius tvirtus viražus; gražius ciferblatas ir gali

Įdėlio prie darbo. Yrti vertas $9.00, mes tik per trum- 
pa laika del subdžindinimo publikos, parduosiine 

Į po $6.75 ir Ua kožnam duosime DYKAI basfeoma

ir maszlnele, tai ligai helatok, tik prisiubk 25c. sidabru
Į

[Rašykite tuojaus ir adresavoklto szitelp:
Practical Sates Co. 1219 N. thing Avo. l)cp. 11.1, Chicago, Ill,

i *11 ‘f1 ii/ i'1 ' f i t 1 * * lt jjį Įf j .į # j .. jĮl Ji

Man visuomet 
riti gyventi, su savo Ona ir ku- gaįja Ąžuolus kirsti ir kažin4 
' ...... koks tai paslaptingas jaušmaš

Užgauna mano siela, kuomet in 
juos pažvelgiu!... Tacziaus, tu
riu | kirsti!...* 
I <», < M

dykiu.
, .Meile ome virsiu, audra się-
ioj japrlnfb. • babur Petras, tik

didelis, didelis arŽuolas; _ ,__ _
tuo ažftohi žeMeFSeBas didelisl^bjjį? ufer^jpi^uį Y. i^vo szei

mintyjo, kaip padauginus už- 
Irkirhi ivJftthrnninnn a»vn «-z<xi.

moks tai paslaptingas jauSmas

rįp . kirsti!
.‘t 'U-AAė.;

i nea priverstas
■ Įfl 

t Ml

i »< • »•«* 1 *

(JurtuN per daugiau kaip 
.. 50 metų*

\Aneher) Vahbateukl|.
, 11 ♦ ■ ’ .

4
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I SAULE
tt

1 Banko Departamento.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 

Esiu po
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmui. Siunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma .

i teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
' szykito apie kalnas o gausite 

teisinga atsukimą. Adresavoklte:

V. Lapinskas 
j; 601 W. Mahanoy Avė. 
l! Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines hz Lietnviszku kaimelusietuvos misijos ANT PARDAVIMO.
lllll ll^l.K ' M ...........M

NAUJAS ISZRAD1MA8 PLAUKAMS.
Mb *«B»W

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
PRANESZIMAS.

tai d a szia 
apie nu-

mo
No. 138 E.
Shennndoah

Rugpju-

UNION 
f NATIONAL 

BANK 
LMAHANOY 

CITY

w ■

1

■ 
v 
f

T

Capitol Stock 1126,bOOJ# 
Sorplmi & Frontu HWOO.Ot

H ..  <

Mokame antra procentą ant 
audStu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir IJepos meno- 
auose, nepaisant ar atneBzat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte l!g 3 vai. popiet. Subato
mic 9 ryto lig 12 vai.

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasterint.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kaa.

H

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKA LAUCK AS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUTIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda Įsa ryto* 
1 iki 3 vai popiet. C Ik! 8 vakare.

I

b ■ » w O W a •• •

Telefonai, Bell - Kensington 631 <
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

> Naujas Lletuvlszkas Graborius J
KAZIS RĖKLAITIS. <

) 61C W. Spruce St. Mahanoy City j

A

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bnvualft Daktaras knrlnmeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
£ 12 lig 2 popiet.
S Telefonas—Bell 359 R.
£113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

Merginu balberlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgl iszmokinamo / 
vyrus ir merginas balbo- r, 
riautl. Neužmirszklte nu- 
maro. Netoli Union R. R.-** 
stacijos.

X. Nossokoffs, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, fa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIĘTUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PX 
laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztinlu, veselliju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt. 
620 W. Centre SL Mahanoy City, Fa

Branford, Conn.— 
ežio 14 diena iszkeliavo in tevy- 
nia atlankyti savo mylemas gy- 
mines ir pažinstarnus Petras 
Kaina vieži us, kuris apsigyvens 
tuoni lai k Alyte, 
bernijoj.
Yorko ant laivo Augusta Vik
torija. < ,

Dole! Lietuvos Laisves Paskolos.

Apyskaitos.

ant

Elmwood tiltoarti
Kūnas likos bai- 

v agon u s ir

— Kaip rodos, 
sanvaite iszgirsime 
sprendimą anglines kamisijos 
apie pakeliniu mokesties. Bus 
džiaugsmo.

Penkiolikos metu senu- 
Kazimieras W a szc h i n s k i s,

gyvenantis po 
Poplar ulyczios 
važiuodamas namon isz Lake 
Side panedelije atsisėdo 
trejų trūkio ir nežinomu budu 
nukryto
Mahanojuj. 
sei sumaltas per 
atgabentas ant stoties kur vė
liaus likos pažintas kaipo su
nns Antano Waszczinsku.

— Benjaminas Urbonas 
kuris gyveno ant “vieros” su 
Anastazije Aleksandravičiene 
ant fanuos Hosensacke, terp 
Mahanojaus ir Lakeside, ana 
diena likos 
skvAjeri Milaucka už užpuoli
mą ant josios 12 metu dukre
les tyksle sužagejimo. Motere 
atsileido ir Urbonas likos pa
leistas. Dagirde apie tai, tris 
szvogeriai Aleksandraviczie- 
nes pribuvo dažinoti apie er
geli, terp tuju buvo ir Jonas 
Astrakonis, 
Atlantic City, 
užraukta, 
jog Urbonas apleis 
dravieziene ir su 
vens.

v i eros

paszauktas per

kuris laiko hotel i 
Prova likos 

ant tuju iszlygu, 
Aleksan- 

jiaja negy- 
Urbofnas sutiko, bet 

nusipirkęs 
panedeli 
czieue kuria nžtikias 
ežia ant lauko pradėjo in jiaja 
szaudyt. Duota žine apie 
szaudvma konsztabeliui Sau- 
czikui kuris apsiginklavęs, 
nuėjo suyinti Urboną ir prasi
dėjo szaudynuti 
Netekias kulkų, Urbonas pa
sislėpė in tvartu, konsztabelis 
davė žine valsczio palicijei 
kurio pribuvo ir užtiko Urbo
ną gulinti su 
bet nežino ar pats 
ar likos perszautas per kon- 

Aleksandraviczie- 
ne likos teip-gi paszauta, bet 
kaip rodos isz to vargei iszliks 
nes likos pažeista in ranka, 
krūtiniu ir pilvą; operacije at
sibuvo Ashlando ligonbutije. 
— Sztai vaisei gyvenimo ant 
|“vieros.” Butu tai ilga istori- 
I je tosios poreles, bet ant to už
baigsime raszyti apie ta nelai
minga atsitikiifia.

—r- Draugyste Saldž. Szir- 
dies Viesz. Jėzaus ant praejto 
susirinkimo nutarė laikyti di
deli balių 26 Oktoberio, Bocz- 
kausku saleie.

— Saliuninkas Juozas Posz- 
(ka su paezia isz Philadelphijos

revolveri sugryžo 
pas Aleksandravi- 

dirban-

Duota žine

kuris

terp • • 
jnju.

zine

sztabeli.

i
I ‘ ‘

kulka galvoje, 
nusiszovo

ranka

(lankėsi pas gimines szioj apie- 
linkeje. p. Poszka užlaiko pui
ku užejga Philadelphijoje po 
No. 1636 S. Front St.

— Lietuviszka Diena atsi- 
pasekmingaibuvo pasekmingai norints 

oras per visa diena buvo drėg
nas ir lietingas. Žmonių suva
žiavo isz Mahanojaus apie 
3,000 tik ant geležinkeliu o 
szimtai automobiliu veže per 
visa diena svetelius. Neskai
tant tukstaneziu kurie pribu
vo isz viso pavieto, 
Alount Carmel,
Hazletono, Freelando ir kitur, 
bet svec^iu radosi ir 
mos kaip: New Jersey, 
neetiko, Gary, Ind., New Yor
ko, 
ir kitu szaliu.

kaipo 
Sbamoku

isz tolį-
Con-

Brooklyno, Philadelphijos 
Apie 8,000 

žmonių praleido dienelia pui
kiam Lako Side.

— Tiejei tėvai, 
dže siunsti savo 
mokslaine,

kurio gei- 
vaikus in 

kurie pabaigs 6 
metus 1 Mojaus atejnanti me- 

ali aplaikyti kortas ofisota, g
supredento. Atneszkite su 
savim vaiko metrikus ir kor
teliu. nog daktaro, jog buvo 
cziepintas.
GERI PIRKINEI AUT SHOP 8ZTORELIETUVISZKAS ger! pirkinei art shop sztore 

Ak f A, (Zl • Del Iszsluvlnejimo Szlebes, Padusz-

Arba iszguldimas Sapnu
205 Puslapiu — 310 Paveikslu.
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY, PA.

kaltes, S tai tęs, Skaros, visokiu yilnlu. 
Gyvu ir padirbtu Kvletku.

JENNIE REFOWICH,
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Valgykit Georges’
ICECREAM’A IR KENDEŠ
Ttipgi pristato del pikniku ir iszvažiavimu

24 Wr Centre St. Mahanoy City
i

Suvalkų gu- 
Iszplauke isz New

Glen Lyon, Pa.— M y lenui 
dūkto ponstvos Kazimierio La- 
totiio, Marijona, 27 metu am
žiaus, mirė 
ežio nog džiovos, kuri sirgo ar
ti pusantrų metu;
dus. Paliko dideliam nuliūdi
mo tėvelius,
dvi soseres — Bizuniene Wana
mie, Pa., ir Balinckiene Tamak- 
veje kaipo ir daug gymiui u po 
visas dalis Suv. Valst.

27 metu
15 diena Rugpjn-

buvo ne ve-

penkis brolius ir

Pradedama Lietuvos Laisves Pasko
la, Lietuvos Misija buvo pasižadėjusi 
visa savo 
ežios lietuviu 
kontrole.

Tuo tikslu prie Lietuvos Misijos isz 
pat pradžios buvo . atidarytas nuo in
validu visuomenes organizacijų Lietu
vos Laisves Paskols isz 12 nariu Ko- 
mtetas, kursai ir buvo per klelis kar
tus szaukiamas ir kuriam buvo per
statomos visos iszlaidos ir ineigos ir 
nurodoma visa Lietuvos Laisves bok,U

...k n - . / • i i-...

PRA8AKGA! Visus lalszkus o Ir 
piningus In Ijulelstuve “Saule” ralka 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Rocakowskl-Uo. Mahanoy City. Fa.

The Stanley
Krutancziu Paveikslu Teatras

Vieta žinoma visiems ir kuri 
visiems patinka.

Likos visiszkai pertaisyta 
ir daug padidinta.

Bus atidarytu
Subatoj—21 Augusto—Subatoj

Speclaliszkas rodymas paveikslu 1-ina 
valanda po plot kožna diena del Iii 
darbininku kurie dirba ant naktų. 
Galite matyti visus paveikslus Ir po 
galite eiti In darba.

Vakare pradedam rodyt paveikslus 
5-la valanda.

darbą daryti su žinia pa- 
visuomenes ir su jos

Tccziaii

Kampinis biznavas namas, ant 
viso loto. Talpinasi jame saliu- 
nas ir sztoras, prie kito galo 
loto namai ant 2 familiju. Szi- 
tie namai :randasi ant kampo 
W. Centre ir Linden St. 
hanoy City/Pa. 
ant adreso: ;

Jąmeą .Cleary
17 N. Linden St.

Ma- 
Atsisza ūkite 

(A. 27)

Dekavojo % milijono žmonių ui 
pulkus plaukus, o telp-gi sulaiko puo 
Įima plauku labai trumpam laiko, ir 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau 
kai: G varan ty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Informacijas dykai
Raszy

Drs. Brundzas Cosmetics,
Sta. W. Brooklyn. N. T

REIKALINGA— Dldclia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szleblu, jeku Ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na-

• v ■ i mus. Raszykito o gausite scmpelius
Mahanoy City, Pa. dykai. Madison Mills, 603 Broadway, 
'• ■ ■ . ■ ■ ■New York City. adv.

4 mus. Raszykito o gausite scmpelius

Ka tik iszfjo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Piano
“Gana Broliai Mums Miegoti” duetas. 
“Kas man darbo” duetas. 
“0 Lietuva Numylėta” duetas. 
“Sudiev. Gimtine” solo. 
“Lalszkas pus Teveli” solo.

Preke po 50c. už kiekviena. .
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas. 
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

<

1 J

pardavimo tvarka. Tcczlaii tcrfluv' 
girdėti. Jog kai kurio žmones, žiūrė
dami in Lietuvos Misija, kaip.in kokia 
privatine o ne valstybine Instalga rei
kalauja, idant butu Iszduodamos 
snilkineniszkos apyskaitos ,idant bu
tu pasakoma, kodėl tiek, o ne daugiau 
pinigu Lietuvon iszlelsta ir t.t.

Kaipo Valstybino instalga, Lietuvos 
Misija turės lazduoti pllnii apyskaita 
Lietuvos Valdžiai Ir sziandien skelbti 
laikraszczuose visas smulkmenas dė
lei daugelio 
neatsargu.
nutarimuose delei pinigu parsiuntimo 
ar laikymo prisilaiko alszkiu Lietu
voj Valdžios nurodymu Ir lygiai dąro 
iszlatdas sulig Liettivbs Valdžios nu
rodymu ir lygiai daro, iszlaldas sulig 
Lietuvos Valdžios permatytu samatu.

Nevelzdint to Ir norėdama nuramin
ti ir tuos, kurie taip praszo sziu apy- 

« a. a . 1 ' L* . j. . * '

idant butu

prležąsczlu gal but Ir 
Lietuvos Misija visuose

skaliu, Lietuvos ' Misija yra' užpra
šiusi trs narius minėto komiteto pil.
Juozą O. Sirvydą, K? J., Krils/lnska ir 
Vinca Jankauski paržluretl visas 
knygas Ir dokumentu, lu'Iszrfeszt/sa
vo nutarimą, kursai I ; ■ «- * -■- 
talpinomas.
vo nutarimą, kursai ir yra žemiau

« ♦
Gera davė rodą.

STASYS JUODSNUKIS]
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS •

■ Siuva visokius siutus ir 
' ovorkotus pagal nau- 

’ Jausta mada. Turu viso- 
\ klu nauju setnpeliu ir 
A yra isz ko pasirinkti. 
5A Teipgi taiso, iszvalo ir 
NB iszprosina vyru ir mo- 
I teru rublis. Darbas yra 

geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

t

c

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki- 

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo-
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose $2.25

C3

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

„ %

Juozai, turiu 
kuria labai 

myliu ir turiu turtinga naszle,
Kokia duo-

jauna
Ar žinių, 
mergina,

Al. .Jepnin^3, Amerikos buvusia gar.,.__
nnnit'-siutais bandyt

*•< ii “ * k -
m—.
t ne - dug out”

savokuri.s .Tddys 
t ‘“The Ijidy ,otfyenhno jiaveikriu^ 

die’ dug out” 
Jack Dempsy, 
liox’epls rodvp, naveikkla. aplq(« 
bcvil Sd- /
Teipgi bus rodytas labai Juokingas 
paveikslas*

Amerikos garsingas
“Daro

Vaikams 6c. Suaugusiems 15c
— T ■ i-2    r-_- .. ' - 

kurios ne myliu.
di rodą?

Meile tai. sal dingi gyvet
be meiles niekai gyve-, 

n i mas Meile didžiauses turtas!
— Gana jau gana! Apsipa- 

cz i uosiu ku tijįj^katrą įnylĮp!’
— Gerai Petreli! Tai esi 

Vyras! Nes dabar man pasaky- 
kie, kur toji paszle gyvena ku
rios tu ne myli?.-.
—„——_—f T
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Turėdamas . skaitlingus 
skyrius ir agenturastDid- 
žiojoj ir Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes pigesnis bus 
persiuntimas, 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuva Banko Agentū
ros speęijaljs ‘ kurjeris. vgu 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve- 
■jdęjas:.... . - - a

M. NARJAUSKAS, 
747 Broad St. 

...... . Newark, N. J.

%£tįonKby , .
r v"'\

Y’’

Z

Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose

ŽODYN AS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbą. For
matas Gx9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap- 
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai mannuruoti.
Kolno.... $10.00

Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P. TANIS & CO

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILI.
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Kaip $930 Atnesz Jumis $70 ant meto.
Per daug žmonių mislina apie spekulacija ir 

loszima, kada yra menama apie Investmentus. 
Pinigai uždirbti, nepaisant ar sunkiai ar lengvai, 
privalo būti neprapuldyti per neiszmintinga 
spekulacija.

Daug skirtumo yra tarpe spekulacija
' r ’ 1 • . ■ "«’ Jr. I

Daug SKiruumo yra tarpe speKiuaeija o m-
>|T 1 * < ' , •’ d' • 1

dėjimą Pinigą in Saugiai Vieta idant atneszfi ju-
' ’ 'i * ' ' i j ’ '

mis regulariszka procentu.
1 '4 ■ t' ; ■ •

Dabar, preferred szerai PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT C’O.» yra Investmentas, 
ne spekulacija. .

O

I 
I

Atnesz jumis 7 procentą per metus.
Ir už dabartiniu preke szerio $93, gaunate 

$70 per metus už $930.
Tas yra kaip matote 7.53^.
Apmislykite apie szita ir prisiuskite žeminus 

padėta kuponą.
I

Pennsylvania Power & Light Co.

♦ r Investment Department

8 th and Hamilton Streets. 4

I

*>

V

•1; •
i ’
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< INFORMATION COUPON
< (Without Obligation)
I Pennsylvania Power & Light Co.
J Please send ne (1) 8 page illus-* 
5 trated booklet “The Story of an 
J Opportunity at Home”, (2) More 

Information about your Cumula
tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.

Allentown, Pa. Name........

Address
i.

I -A
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Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia* sanvaite galite pirkti už

20 J procentą pigiau |

t

Ta-t

X
t

x
d *4

»

t

Rasite pilna pasirinkimą musu sztore. 
PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be 
virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi 

ir padirbti pagal naujausia mada. ž 
i.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmel X

T

VYRU
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo be gi J e 
32 metus invairlas ligas vyru Ir moterų, todėl jaa, nuodug- 

Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
, ligas tinimo, Invalriks ligas 

> paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauktte ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba'Ruslsz- 

kal ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Ncdoliomis iki 2 vai. popiet.

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

nlal pažiusta.
vyru, epilogus, niežėjimus,

Sztai Koki Prieteli Turite J
Merchants Banking Trust Co. Banke į
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt. 2 

procentą ant sudėtu piningu. : J
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelboi j 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieesiai ir i 
pažinstami. - ;

Yr<\ tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs- j

t

cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. v ji?

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
.... MAHANOY CITY, PA..

D. M. Graham, Pres.
J, II. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

MAHANOY CITY, PA..
-DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vico-Pres.
W.F. Rynkewicz

T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Trata.
A. Danisewica M. Gavula

♦




