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ISZ AMERIKOS
Sudegė kotelis, 15 ypatų 

pražuvo.
Klanath Falls,

28,000 darbininku be darbo
Detroit, Mich.

Detroit, 
sziints asztuoni
darbininku randasi be

Dvide-Mieli. -
tukstaneziai 

darbo
_ szi t am mieste, pagal atskaitas

Yra sakyta kad nuo lOJig 15 
ypatų pražuvo ugnyje 1......
sunaikino Houston koteli, tea
tru sale in keletą bizniavu na-

Hotelis buvo pripildy
tas svecziais ir kadaxprasidejo 
ugnis daug isz ju nespėjo ant 

deganezio

Oregon

mu.

kuris cintioM

4 4

Mokestis 
ir fabri- 

mokėti nuo 
piece-work ”.

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 10 RUGSĖJO 1920 (FRIDAY 10 SEPTEMBER)

| RUSISZKOS MERGINOS PRIBUVO IN AMERIKA.

F. W. VQCZKOW8KI, Mltor 33 METAS

buczkius

Minn. —

Kvailas szposas priežaste 
mirties.

N. Y. — Kvailas
szposas buvo priežaste mirties

Albany,
r*

y

laiko iszsigauti isz 
hotelio.
Vžsmauge savo kūdiki kad už 

daug verke.
Albany, N. Y. — Ana diena 

likos apkaityta per sndžia Ma
rijona Žadskiene, kuri užsmau
gė savo dvieju menesiu kūdiki. 
Motina prisipažino, jog kūdiki 
užsmaugė del to, kad 
negu Įėjo a p m a 1 szy t į 
per vi. ___________
tinai jokio atsilsiu. Žadekiene 
likos nubausta ant keturiu me
tu in kalėjimą.
Nepaprastas dalykas — čigo

nas apvogtas.
Lambert City, Mo. — Leonas 

Strand, sūnūs cigoniszko kara
liaus pranesze palicijei, buk ji
sai likos apvogtas per nežino
mas ypatus ant 4,640 doleriu. 
•— Yra tai nepaprastas daigtas 

butu apvogtas

kūdiki
nes verke

iszd uotas per Kin plovers Asso- 
d raugi jos.

teipgi daug nupuolė 
kai dar pradeda 
sztuka arba
Namu ir ruimu pradeda tusz- 
cziu įastis, ir raudos puola že
myn. Daugybe žmonių apleidi- 
neja miestą, 
geležinkeliu

Vyras suskaite 60 
duotus per mylema savo 

paezios.
Port Richmond,

Farmeris Henry k is elementas 
nog kokio tai laiko nužiūrėda
mas Andriu Cnnlon, dirbanezio 
pas jojo kaimyną, kuris tankei 
atsilankydavo in jojo namus ir 
ant galo dasiprato, jog Andriu
kas lankydavo jojo paezia paš
lapini, o kad
darodimu, nieko jam negalėjo 
užmesti. Nutarė savo paezia 
ir jauniki turėti daugiau ant
K: !* 7““ 1 :• nuėjo

atsigult ir pradėjo
Nedora ir neisztikia-

pacziule Imdama

neturėjo, tikra

Kas to

Pagal 
virszininku paro

do kad ne mažiaus kaip 400 
szeimynu kraustosi kožna san
vaite.
Moezeka priežaste nupuolimo 

savo podUkres,
Piladelphia. — Priesz alder-

ra porta

nona Rand, buvo akyvas teis
inis laike kurio iszsidave buk

isa mikli neduodamas mo- kanjoną Sheer 17 metu likos
kelio perszvesta isz doraus

Merginos te
sutiko savo 

praeita 
mates 

o kuria mo- 
Tevas

inpul tu in

idant čigonas 
per ka — pirmiau čigonas ap
vogtu ne kaip pats 
kilpas. i
Masonas atsivertė ant katali- 

kiszko tikėjimo.
Birmington, Ala. — William 

Ryan, vienas isz žymiausiu ma
sonu, prigulintis prie 33 laips
nio, tomis dienomis iszsižadejo 
savo hcretiszku klaidu ir
gryžo vela prie katalikiszkos 
bažnyczios, 
pažinti katalikiszkoje 
ežioje Szv. Povylo. Netikėtas 
tokis atsivertimas 
masono padare dideli
ant visu czionaitiniu gyvento
ji'-

Szuo nukando vaiku liežuvi.
Mattituck, L. I.

F^psgrove siausdamas 
mylimu szuniuku 
liežuvi ir jin arži no.

savo moezeka. 
vas George Sheer 
dukteria ant ui vežios 
vakara, kuria ne buvo 
per szeszis metus, 

apleidus 
paezia nog 

prispy- 
dukteria idant toji jam pa

sakytu kur radosi per taji lai
ka ir kuom užsiyminejo. Duktė 
su verksmu pripažino, jog jo
sios motina 
instume in
kcrszindama, buk jaigu sugryž 
namon,
padavė dukteria po dažiura 
valdžios ir dabar bus nusiustas 
in prieglaudos narna.

czeka buvo
negyveno su savo 
kokio tai laiko, Tėvas 
re

priverstinai jaja 
narna paleistuviu,

tai jaja užmusz.,Tėvas 
dukteria

su-

padarydamas isz- 
bažnv-

ženkiyvo 
inspudi

Jokubukas 
su savo 

iszkiszinejo 
Szuo pa

matęs kisznnti liežuvi, szoko ir 
Te-liežuvi.nukando pusiau 

vas szuniuka nuszove.
Sapnas paezios iszsipilde.
Trenton, N. J. Pati Dovi- 

do Blen, visais budais sulaiki- 
nejo jin nog darbo taja diena, 
nes sapnavo, jog jin patiko ne
laime kada ėjo in darba, už tri
jų valandų likos parvežtas na
mon isz fabriko 
nupuolė szmotas geležies, su- 
truszkindamas'jam galva. Sap
nas nelaimingos moteries iszsi
pilde. Velionis paliko asztuo- 
nis vaikus.
Kudykis pasikorė ant krėslo.

Caklbrook, Mass. — Keturiu 
menesiu kūdikis Mrs. Ignoto 
‘Ableman, likos

kur ant jojo 
szmotas geležies,

Mocze- 
ka likos aresztavota už priver
tima podukros ant vedimo pa

gyvenimo už ka

Kokis

nuėjoakies ir pradėjo vaktuot 
nevos atsigult ir 
kriokti, 
ma 
kad vyras jau miega 
drasei jnyletis su savo mylemu 
ir prasidėjo saldus bueziavi- 
mai. elementas
tiek kantrus kad nudavineda- 
mas mieganti lauke ir klausė 
per tris vakarus laiko, skaity
damas buczkius; priskaitė ju- 

nelauke, 
ir szove 

mylemu i, 
szoko per 

Clements randasi ka-
3, o

tvirta,, 
pradėjo

buvo ant

j u net 60, ilgiau jau 
karabinu

szratu in užpakali 
kuris su klyksmu 
Įauga.
lejime, jaunikis ligonbuteje 
paeziule iszsinesze isz baimes 
nežino kur.

pagriebė

Nelaime ant geležkelio.
Denver Colo. — Deszimts 

ypatų likos užmuszti ir apie 
50 pažeisti, kada du elektriki-
nei karukai susidūrė ant Den
ver in Interurban geležinkelio 
arti miestelio Globeville, pra- 
ejta panedeli. 
viisiu daug 
( 
giai iszliks nuo žaiduliu.

Globeville
Skaitlius žu- 

pasidaugins ka- 
langi keletą isz sužeistųjų var-

Baisus darbas pasiutusios mo- 
teres ant vyro.

Austin,-Tex.— 
tia,

Eroplanas puolė szale mokyk
los 5 vaikai užmuszti.

Paryžius. — J*enki vaikai li
kos užmuszti o apie tuzinas su
žeisti kada lekiotojas eroplanu 
krito žemyn szale mokyklos 
kur vaikai bovinosi ant kiemo. 
Lekiotojas teipgi likos ant vie
tos užmusztas.
Numirė, adgijo ir davė savo 

vyrui in kaili.
Levallois, Italije.— Staloris 

Guessippe SlierneH, labai susi
rūpino buk jojo paeziule stai- 
gai apsirgo, ir su josios pa ve
liu imu likos iszvežta in artima

Sugryžes Sher
nell namon pasijuto laisvas 
kaip pauksztis, ba reikė žinot, 
jog ponia namo paskutinė bu
vo griežle. Rūpinosi dabar sa
ve suramini, o kad stiklelis yra 
žmogaus prietelis todėl Sher- 
nellis gere o kaip iszsipagyrio- 
davo tai verkdavo.

Po keliu dienu atsimyne, jog 
da ne buvo atlankęs savo 
lemos pacziules.
sidave in ligonbutia ir užklau
sė dažiuretojaus:
Shernell sveika— Matyt 
da jam liežuvis pajniojosi ir 
vietoje isztart Shernell isztare 
Cornell. Stebėtina, kad tame 
paežiam laike tarnai iszneszi- 
nejo isz ligonbuezio lavona mo 
teries kuri tikrai vadinosi 
Cornell.

“Sztai ponios Cernell lavo
nas, kuria sziadien laidojame“ 
— Apsiverkė Shemellis, paly
dėjo nęvos uždėjo
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Charles Monaghan, 
kis inkale in stogą vini ir per
inote per jin tuszczia bleszinia 
pririszta prie ilgo szniuro isz- 
trinto kalifonia.

Kada Monaghas nuėjo gult 
juokdaris 
dyt mieganti, pradėjo traukt 

;alo szniuro. Monoghanas 
nepaprasta baisa, ro

dos kad kas vaitojo, persigan
do labai, o kad' ne butu tcip 
iszsigandos, fWutu supratęs kad 
tai balsas bleszines, arba butu 
atsikėlęs ir pažiurėjas kas ten 
buvo bet jojo ižgastis neturėjo 
rubežiaus ir apt rytojaus at
rasta jin negyva lovoje.
Nukirto galva savo seserei.
St. James, M o. — Henryjeta 

Halderman, 26 metu amžiaus, 
likos nužudinta per tikra savo 
broli Izaoką ,kuris po žudins- 
tai pasidavė in rankas palici
jos. Halderman turi 
tus amžiaus, pasakė 
buk buvo jam pavelinimas nu
žudyti savo seseria per dvasia. 
Kada sesuo miegojo ,inejas iri 
josios kambarį nuszove su re
volveriu, po tam paėmė jaja 
už plauku traukdamas po grin- 
czia, tada paerne kirvi ir nu- 

galva. Halderman 
yra turtingu farmeriu ir gyve
no sau vienas su seseria bet isz 
priežasties perVirszinio tikėji
mo, neteko proto, Įuuiukauda- 
mas savo seseri isz tosios prie
žasties.
Dievuotas ‘ ‘ szventaduszis ’ ’.

Nassau, Va. — Bimbazelis 
W. S. Stamford, 
fanatiszko tikėjimo vadinda
mas “szventadusziu 
darytas kalėjimo idant atpaku- 
tavotu už piktadarystes kokias 
papilde dele i savo 
tikėjimo, 
szesziu metu senumo

norėdamas
J 

jszgas-
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ligonbuti.

my-
Tuojaus nu-

*

isz Rosijos, 
kurios pribuvo^ana diena in Amerika ant Red Cross draugi-

< I Ar ponia

4*

jos laivo Yomei Mariu, ant kurio atplauko keletą szimtu kitu 
rusiszku merginu ir vaiku.
ko ir dar randasi New Yorke. Merginos randasi Fort Wads
worth, Staten Island.

isz VISU SZALIU
v /

Drebėjimas žemes Italijoje.
Rymas.— Ana diena pietine 

dalijo atsibuvo smarkus drebė
jimas žemes ir didelis skaitlis 
žmonių pražuvo. Miestai Quer
cia, Mollassa ir Tarasco likos 
visiszkai isznaikinti. •
Szoko per langa, pataikinda

mas ant dvieju kitu vaiku. 
Berlinas. — Baisus atsitiki

mas turėjo vieta sziomis die
nomis priemiestije Margaret- 
hen.

Asztuoniu metu sūnelis 
skalbėjos Ardolfienos Gottal- 
dienos parėjus isz mokslo, pa
valgo pietus, pirmiau pareng
tus per motina, kuri rytmetije 
iszojo in darba ir pagal palie
pimą motinos, užsistumes du
ris, nuėjo gult.
ikare apie 8 valanda, kada jau 
Įvisiszkai buvo sutemus, ap
ėmė jin didele baime, kad jisai 
randasi tik vienas namie ir no
rėjo iszejt ant ulyczios, bet isz 
baimes pamirszo kad duris'yra 

LIETUVIAI MUSZASI SU užstumtos. Baime vaikiuko da
LENKAIS. daugiau pasidydino ir ant $alo

_____  nežinodamas ka daro, atsida- 
Londbn. — Padėjimas tarpe Įres langą, szoko ant ulyczios

Tuoj paezioj valandoj, ėjo 
pas jin jojo du draugai,

Laivas atplauko isz Vladivosto- kuri tikrai
kirto jiai

virszininkas
9 9 likos už-

m■; f

■ T
i

Obregon aprinktas prezidentu 
Meksikos. w Al* .v %. W X k I

General Ai
varo Obregon aplaike beveik 
9(hprocento balsu laike rinki
mu praejta nedelia ir likos ap
rinktas prezidentu Meksikos. 
Nekuriuose viduose buvo 
musztines tarpe 
Obregon partijų ir daug socia
listu buvo arcsztavoti.

Szeszios ypatos sudege 
karezemoje.

London. — Laike 
karezemoje Longshire kurioje 
buvo prigrūsta sveczeis, 
szios ypatos sudege ant smert 
o asztuonios sunkei apdege. 
Karezema sudege lyg pamatu 
pakol ugnagesiai pribuvo.

86 adatos isztrauktos isz 
merginos kūno.

Rymas.— Marcele Cabagna, 
tarnaite, nog kokio tai laiko 
baise kentėjo skausmą ant viso tingas

Meksikos
HM ’ jj’i* Ft •'

Mexico City.— 1

v i etnose 
socialistu ir

vainiką ant kapo, ir leidosi na
mon, bet pirma užėjo ant susi
raminimo in karezema, kur ap
sako visiems apie savo nelaime 
— gere ir verke.

Tcip praėjo kelios dienos, 
namon neturėjo ko cjti, nes ten 
užsiverktu netekias pacziules. 
Ana ryta sėdėdamas prie stale
lio karezemoje pajuto ant sa
ves sunkia pažiristama ranka 
ir net 
“Juk tu szirdžiuk numirei! 
Bet aplaikes kita ypa per kup
ra dasiprato, jog jojo prisie- 
gele da drūta ir gyva. Užėjo 
ginezas isz ko kylo tas, jog ant 
galo szia sanvaite Shernell ap- 
laike persiskyrimą nog pacziu
les ir vela sėdi malszei kareze
moje.

41
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Ana sau va i- 
konia visas miestas likos 

sujudintas baisia žudinsta pa
pildyta ant kupeziaus 
j’anatello ,kurio

leistuvingo 
yra didele bausme.
Pauostimas guzutes kasztavo 

jam 40 doleriu.
Wileks-Barre, Pa. —

tai agentėlis priejas prie Jono 
B u ta i ežia
Jeigu i.__ a__  _ . , ,
(arielkos) tai pauostyk isz szi- supjaustinta surasta netolimo- 
tos bonkos o pamatysi jog tai -1

ves guzutes nog keliu 
ežiu pajuoste ar tikrai sztopas
yra geras

nori
pasznabždejo jam:

* ‘ sztopo ’ ’gero kuna

v ra < i gud stot . Jonas neraga- 
sanvai-

užtraukė gerai ir in 
kėlės miliutas užmigo ant tre
pu artimo namo. Kada už ge
ros valandos pabudo persitik
rino, jog ne turi ziegorelio nau- 

ir 40 doleriu, 
užmigdaneziu

jos skrybėlės
Agentėlis davė 
laszu savo aukai.

Drąsi moteriszke.
Wis. — In gro-

sersztori Mikolo Shippey, insi- 
gavo keli pleszikai su revolve- 

ir pareikaiava

La Crosse,

surastas ka
bantis ant augszto krėslo, ku
riame buvo pririsztas per mo
tina kada toji iszejo in sztora.

Ar tai mažai tokiu motinu 
turime kurios pririsza savo kū
dikius kreslia, o paezios iszei- 
Da laukan! Daug!
14 metu senumo motere pagim

dė sunu.
Chicago. — Jauniause mote

re kaip rodos visam mieste yra 
Ella Mandurata, 
dienomis pagimdė sunu. Nau- 
įjei užgymes kūdikis turi bobu- 
kia, pra-bobukia ir pra-pra-bo- 
hukia. Tėvas vaikiuko turi 
£2 metus. Kūdikis svėrė 49% 
fevaru* _

kuri tomis

fanatiszko 
__ u___ Tasai k vai lis savo 

MikoloIszesziu metu senumo šuneliui 
banse11priverto pasninkaut 60 valan

dų per ka vaikiukas 
kad iždžiuvo kaip szipulis, bet 
apsirgo badinia liga

Leonasje giraitėje už miesto.
mrejo visas savo brangenybes

negana metu

ugnies

sze-

pabalo, szaukdamas:
4

. o _____  „ ir butu
mt saves ,bet stokavo jam lie-|lnįrjas |<Įl(i ne hutu gdri žmonis 

apie tai^ dagirdia ir pasiėmė 
vaikiuku po savo apgloba. Ko- 

atrasti žudintojus ir negailimavajkni jau mįre įsz tosios pa- 
>uvo užeiti ant jokio pedsakio lioK priežasties.

Bot sziomis dienomis virsziuiu- Dabar bimbazelis turės pas
kųs palicijos aplaike gromata,|ninkaut kalėjimo per 76 valan- 
eurioje
duotu in narna ant paduoto ad-

o dužiuos

žuvio, akiu ir ranku.
Valdže ant tuszczio stengėsi

c 
vaikiuku po savo apgloba. K0-

nivo užeiti ant jokio pedsakio ties priežasties.
-------- ---------- --------------- I Dabar bimbazelis turės pas-

pasakyta idant nusi-|jas idant galėtu gautis in dan
gų,

Pabudęs va-
nog

'S, 'wPuikus laimikis.
Madrid, Iszpanije.— Netur- 

i darbininkas Rafoalo 
Čarvalho sziomis dienomis antkūno. Nutarė nusiduot pas 

daktara ant rodos.
padjires 
nos, užtemino daugeliuosia 
vietosią iszkyszantes adatas, 
kurias 
su replaitems.
trauko 86 isz 
isz artimos akiu 
magneso.
jauna mergaite, nurijo daugy
be adatų ir nejauto jokio skaus 
mo lyg sziai dienai.

Mergaite iszviryta gyva 
lięęnbutije.

Brukscla. — Ligonbutije 
del apleisiu vaiku arba pames
tinuku, dvieju metu mergaite 
likos gyva iszviryta isz prie
žasties persižioplinimo tarnai
tes, kuri užmirszo prileisi szal* 
to vandens in maudinyczia. 
Mergaite palengva vyro ir kly
kė pagialbos, bet tarnaite ant 
to ne paisė, bot už savo apsi
leidimą likos aresztavota, o 
tris daktarai* tosios ligonbutes 
likos praszalinti už nciszpildy- 
ma savo privalumu.

Toje ligonbutije jau 
pusėtinas vaiku nog visokiu 
priežaseziu,

nes tada bus lengvesnis. •Ii

Daktaras kart pasiliko turtingu žmo
gum iszloszias ant loterijos 
3use milijonu franku. 
;ik apie tai dažinojo vargszai

reso ir tai tuojaus 
abai svarbia naujiena.

Nuėjo ant paduoto adreso, 
iur gyveno burtininke vardu 
Lu Beatela, Kada pamate inei- 
nanti palicijanta tuojaus prisi
pažino, buk riužudintas buvo

egzaminą ant mergi- 
užtemino Kaip J

pradėjo isztraukinet jr ubagai, apgulė isz visu pusiu

reis rankosia ir pareikaiava pažino, buk nuzudmtas buvo . H1. u; x <uwjiui<w uupy r
nuo locnininko sztoro pinigu, josios vyras kalbėdama:“Sztai Lietuviu ir Lenkai kas kart °F l?czl° Hipsnio.

ra n kosi a

Pamaczius tai jojo 
t no jaus nuėjo už baro,

atmintos po mano vyrui.
bedama tuos žodžius, ;
kupara isz kurio iszeme akfe, Įnyczios.

Kai- na blogyn.
atydare su Lenkais prie paskirtos

Isz viso isz- 
kuno ir ketures 

su pagialba 
Kada Marcele buvo

hoteli kuriame Carvalho apsi
stojo ir kožnas isztraukes ran
ka melde paszialpos.

Kiek galėjo davinėjo vi
siems, o kada iszejo ant uly
czios, apspito mynia vargszu, 
nupleszc drapanas, atėmė pi
ningus ir ziegoreli. 
bego nog tu j u vargingu pleszi
ku adgal iii hoteli ir negalėjo 
kitaip iszejt kaip pasirėdė ki
taip ir užsidėjo sau barzda. 
Bet didesnia pusią iszlosztu 
piningu neteko. Kad ne butu 
insimaiszus in tai palicije, tai 
butu nog jojo ir skūra nutrau-

* ke.

A

Lietuviai muszasi 
ip pi IV [JCIOAH tvj gro-r ~ ; -

L Vienoje musztinejo 2 Pa^ įbildu a^žtuomu metu An-
lietuviszki aficieriai ir 200 l^rius Rugauner h- ILL../_

motere, 
atsida

rė stalcziu irjszemus revolve
ri, nepaisindama ant to kad 
jiai vienas isz plesziku kerszi- 
no revolveriam, pradėjo szau- 
dyt teip drasei, kad po penkių 
szuviu ] 
iszsinesze lauk.
net numėtė savo revolveri pa
bėgo paskui kitus.
teipgi paleido kelis szuvius su- 
žeisdami1 moteria in ranka.
Nupirko szepa už 5 dolerius

rado joje 200 doleriu.
I

Greensburg, N. Y. — f 
mas Conners ant licitacijos nu
pirko sena geležiniu kasa (sei- pias paduszkas ir szienikus neslMariampoli. Dar yra danesza- 
fa) kuri gulėjo tvarte nog ke- 1 ,--1- ~--x- T ” 1 J*
Ii u metu, už kuria užmokėjo 
penkis dolerius. Kada parsive- iszarde rado kampe siiriszta in Įbudu pertraukti susirėmimai, 
že kasa namon ir atplesze du
ris, rado joje bumaszkosia 200 
doleriu. Kasa prigulėjo prie 
mirusio kękio tai Bills, kuris

liežuvi ir rankas nužudinto.
Motore likos paymta

ir 200 drius Rugauner ir

to i p

Edwardas I

Žalnierių likos per Lenkus pa- Meissel, o Adolfas teip puolė 
Lenkai tvirtinti kad ant ju nelaimingai, kad visi 

buvo Lietuviams duoda pagelba VO- tris ant kart papluko kraujuo- 
nupniiv pivtv. iu |,.v- kiecziai ir Bolszevikai ir kad 8*a- I’orgazdyti tuom atsitiki
te po papildytai žudinstai, ar Trdckis paliepė siusti'savo vais “u P°fWa,> 
po tam, tai lyg sziam laikui ka in pagialba Lietuviams. B9- «tuba ir paszauke daktaru, 
pahcije to nedaseke. |bai Lietuviai yra daneszama ;

ir 
Motina at-

Motere likos paymta in ka
lėjimą o kaip vėlesnis tirinoji- 

mas parode, tai motere .!___
persigando pleszikai nepilno proto. Ar neteko pro-p 

« • . * i j • v i • i • rVienas isz ju

'Pleszikai

Lenkai tvirtina kad ant ju nelaimingai,

kad 8ia-
nunesze juos in

Vos pa-

laikui i11 pagialba Lietuviams. D^- 
bar Lietuviai yra ū_ _

buk paėmė Augustavu adghl kauszi, Andrius iszlaužta
■į

nuo Lenku, už 20 myliu in piot- ka ir Poti ° Edwardas koja ir
.rytus nuo Suvalkų. Lietuviai rankil iszlaužta. Motina at

— William |užprasze Lenkus susitaikyti, |eius ni‘>no» u> dažinojus kas 
‘r. .

Lenkai I Pavojuje ligonbuteje.

Rado aukso paduszkoje.
Wardsville, Pa.

Wallace, kuris
Tho-lbledes pei’ tvana kuris užliejoIti karo žygius, jeigu

• • • V 1 V • • ♦ —. 1 I . • . • . •

rytus nuo Suvalkų. Lietuviai r?

jojo narna,

aplaike daug pažadėdami tuojaus pertrauk- atsitiko, 1 . • . V 1 • ♦ I . * « w •» •• • I W • k M r 11 '1l .
iždžiovinejo“ szla-1 sutiks pasiunti savo atstovus in

v
apsirgo ir randasi 

t Ka tai 
neiszmanus kudykis padare

vienoje paduszkoje pajuto ka ma buk Lenkai sutiko stoti in 
Kada paduszk^ tarybas su Lietuviais ir tokiu 

l • 1 t I _ « ■ a a a A' Ja

tokio kieto.

Tvirti-
jojo nebaszninko

bėdos.
Kiek žuvo Vokiecziu kareje.

I ■ * . *1'’ l ■ 1

skepetaite 200 aukse.
na, jog tai jojo nebaszninko Į *, Apsisaugokie nog tuju, 
motina turėjo tuos pinigus in-(kurie prie tavos glaudžesi ba 
I

mirė apie deszimts metu adgal. Įpriesz jin slaptinga kovonia,

Apsisaugokie nog tuju,

siūti in paduszka, užslėpdama tai vis daro ant saVo naudos ir

Berlinas.— Pagal .paskuti- 
nios atskaitos iszduota per 
Gorman War Organization, 
parodo kad <1,718,608 
viu ir 24,726 laivoriai likos už-

karei-

įniro

,, --- ■< , .----- -
Padalina.

Kaip tu gali pavėlinti, kad 
vyriauses tavo sūnūs musztu 
jaunesnius ?

— Tai mat daro isz 
paliepimo.

V

mano

pelno#
muszti karėjo, o dar 5,007 ne 
suranda. _sukanda

4 i .-Vi'

i, kas davė suprast 
valdžei, jog ne viskas ten pa- 
redke ir i
.va.

• > • I.M»" I

Žinoti reike ir tai, jog asz ne 
turiu laiko kožna isz paejles 
muszti! duodu in kaili vyres-og ne visfcas ten pa- muszu t auoau in kuul vyres- 

likos padaryta sliect- niam tiek plegu, o tas paskui
jiždalina tarp kitu.

*

i

i'ii
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ŠAS GIRDĖT Vyra pasiseks suymti.
ne? , 4t Ar gal kropszclninkai la-

- r w

rBB
t
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H,
t,

<4 
ždmes.

Kaip danguje, teip ir ant 

toki hecai atsiprovinetu kaip 
ant žemes T

Ar-gi ir danguje

Jcigti tai butu 
teisybe, tai vargingam ir tei
singam — žmogui ne butu at
silsi© atejuaneziame gyvenimo 
nes ir tonais bolszevikui 
duotu jam ramybes.

ne-
ik

Pirmiause turime apie save 
apsirūpinti, o paskui siekti to
liau. Jeigu mos norime gas- 
padoriaut ant dideles ukes, tu
rime pirmiause iszmokti ant 
margelio, o tada galime ir ant 
didesnes ukeą gaspadoriauti. 
Pirmiause užveski me paredka 
savo apygardosia kuriuose gy
vename, ne siekime tolinus, ba 
kas per daug tai szelauk, — 
kaskyme tiek, kiek galime ap
žioti, o jeigu in burna grosime, 
tai užspriugsime.

Ne tas laimingas, katras di
delis, katras garsus, nes tasai, 
katras moka mylėti kaip Chris- 
tusas, kaip Christusas atleisti 
kaltes, kaip jis kenti — ir mes 
jeigu valiosime mylėtis kaip 
Christusas prisakė, kentesime 
kaip Jis ir kaip Jis atleisti kal
tes vieni kitiems, tada busime 
laimingais.

.11? ll''*h

■

•Hif i
l 1 Eafcl 1 u'lilMr1 j

■Jį. "if

Penkios cnatos dabina 
tikėjimas, meile, teisiih

mo
terc:
gysta, szvarumas ir puikus au
ginimas.
pridėti: — mielaszirdingumas.

Pietinėje Karolinoje kųkia 
tai misiuke padavė in suda 
skunda ant savo vyro reika
laudama nog jojo persiskyri
mo, buk vyras, kuris jiaja ap
leido del to, jog su juom bjau-, 
rei pasielginejo, —♦ peržengė 
viernasti moterystei. Teismas, 
nuėjo in augszcziausia suda, 
kuris nedave moteriai persi
skyrimo todėl, kad vy’ras del 
to peržengė szeszta prisakyma 
ba su paezia negalėjo dąlaiky- 
ti, tai turėjo sau kita pasijiesz- 
koti, kuri jam daugiau pasal
dytu gyvenimą kaip pirmoji.

motinos 
laimes

Da reikėtų szešzta

yraPrivalumai 
szirdingi, taip kaip 
juosta susideda isz skaiseziu 
borvu, teip ir motina turi turė
ti skaistu būda, inalszu — sal
du, pilna meiles — mylemumo, 
sziluinos ir tikėjimo.

Privalumai-gi tėvo yra kie
ti, sinkus, aszt rus— kaip isz 
plieno kalti, kaip murmure 
iszpjaustyti.
apie pastogių del vaiku ir pa- 
czioa, apie neatbūtina drabuži, 
o kiek da kitokiu reikalu išz- 
traukia rankas prie jo, szauke 
apie paszelpa ir kimba prie 
jojo.....

Isztikro — viską iszpildyt 
kaip priguli, tai yra iszpildy- 
mas didelio daigto — nes tuo
sius privalumus lengvai verti 
apleistineti — ir juju nepažin
ti — tai prigaudineja pats sa
ve.

Turi rūpintis

saule
. l r .i * *» * r < 11 i 11 ■

■ II > ■■> »■■■>■> - ■»     u> ebi-B ->■

būdamas valdžids niaisto san- 
supirkinejo i

f

I varginaBolszevikai baisiai
1 ” ■ žmones.
Kaunas, — (Elta). Daug 

vontoju, 
ateina pas lietuvius 
juos, sakydami, kad bolszevi- 

in pastotes ir 
arklys visvien pražilsiąs, 
visai

Nckurio
bai užsirūstino aiįt, laikrasz- 
ežio “Saules,“ jog no nori gar
sinti apie Visokius įtiekus o ir 
žmonis apsorgeti priesz viso
kius apgavikus, kurio žinoda
mi gera būda Lietuviu stojosi 
garsingais daktarais ir stebuk- 
ladarcis. Mos nog tokiu ap
gaviku žmonis npsergejomo ir 
aĮiscrginesime, o ir nog tokiu 
szpieliu jokiu apgarsinimu no- 
priym i nešime.

Saules,
delio užveizda, i 
žmonių rtirtisto korteles ir

ISZ 
SU

< - - 3) 
Sultan Szak 30 m. būdamas 
maisto korteliu bjliro prižiūrė
toju pavogė 850 korteliu ir par 
davinėjo žmonoms. 4) Bliumel

joms gaudavo produktus? 
Sultim Szak 30 m.

tu ri neziu
o* o’V- n h?

H rk Ii us, 
pasiūlyt

♦ 1 » ♦

CUNARD UIINIJA
■ 1 . »     —- ■» ■- ■ MII e

t

kai isžvarysia Didelis Laivas SAXONIATai 
Važi ne

galima sutikti 
gryžtanezius isz pastotes žmo
nes pcsczhis, arba raitus. Yra 
ju net nuo Vitebsko, Polocko 

apie 100 
gauna isz bolszevi

ku korteles, kad atleisti ir gali 
gryžt atgal, b(‘t pakanka pava
žiuoti 20 varstu, kaip, 
žiūrint duoto jam 
va.ro ji tolyn.
kol sulūžta ratai, arba padvės 
ta arklys.
vjkai vežasi invairiu “grobi 
tuszcziu dėžių, mniszu, g::::/, 
fonu, siuvamu muszinii 
Pastebiama apsistojusiu karei
viu, kasant lauke bulves ir, 
šaut arti malku, imant, 

deginant juos ir taip 
verdant arba kepant 
Nesigaili taip-pat nenunoku
siu Vaisiu ir daržovių, 
tokio bolszeviku elgimosi 
stebėtina, kad 
nekenezia ir kitaip 
kaip “saraneza“.

26 m. būdamas maišto, korteliu 
bjuro užvaizdą, padare piklivi 
liumu komitetą, kurio vardu 
gaudavo maisto korteles ir jo 
draugas Archipov 29 metu už 
loki prasi kaitimu. 5) Žibiu 24 
m. ir Žibiu 25 m., Buczin 27 m. 
už szmukliavima maisto kor- 

Belolapatkova 50 
m. už purdavnejimū vogtu ta

suprantama, 
jaut vidszkeliu, g ‘gerai, taiJeigu tau ojnasi

> jo 
yra ir nelamirigu,*’ 
lauje nog tavos suszelpimo.

t ' » • • Ik

Prastas 
dabina; i 
prasta 
szirdis dangstosi.

tl * i \ I 1

Jeigh A^ras titri gerk Vdlgi, 
szvaruma ir maisžu gjS’ehimu 
namie, tai butu š’žvėntas gyve* 
irimas tarp visu pdru. i

j. *. '■ <■ . • u ;
Jeįgti katras ja’hdžbsi; jog

4 • * 4 * I fe 4 Ak? > f k.. 4 A

neužiuirszkie terp tavęs 
lirie rcika-

■g e;
kiiri

liumu komitetą,

parodas žmogų ne
neš tankiausia po 

sermėga
tankiausia 

puikiauses

t* *
J

akis b*Moteres 
žyba, bet tasai 
buna tikras visada.

deimantai 
žibėjimas

ir kitur. Pravažiavę 
varstu, jie

Iszplauks 3O-ta. Oktoberio
"7t „ ' z i » i

Plymouth - Cherbourg - Hamburgą
9 m

i'

ne
te lem i s. G)

i
Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą. IIf

Laikė pjiipos sesijos A. L. 
R. K. FėdėViiciiOs Seimo buvo 
pr'attesztrt kad ‘Lenkai veržiasi

<•

I

neatsi- 
raszto, vėl 

Ir taip tęsiasi

Gurgu lojo bolsze- 
vežasi invairiu

, mniszu

lomi audimui gauti. 7) Gukov 
35 m. 8) Taveljev 36 m. už par
davinėjimu maisto korteliu. 9)

Knisza 
34 m. Gigo 23 m. Prusznikov 
18 m. Gronozdin 30 m.
szov 19 m. Orlov 20 m. už mais
to kortelėms spekulacija.
Tomin 3G m. Uziirkin 3G 
Zvisza 33 m. Svadkovski 27 m. 
Jaša v 20 m. už spekuliacija 
spiritu.

Silpni, liguoti ir nervoti žmones
KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ 

IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA

Deliszniuk 29 m. už pavogimą 
G0 pudu druskos. įO) 

23 m.

i h Ine tuvį ią kadkova yra už- 
Šipli6tusi‘ tarpo tu dvieju tau
tu Seimo Delegatai meldėsi už 
žtivrisihs ii* sdzėištus Lietuvos 
tdrOiVius toje kovoje. Po mal
dos 'delegatai su didžiau- 
siu ėn’tužiaZmu sudainavo Lie- 
/Lviku ttj.sa.w. “Lietuva Tevy- 

’>'u

C t f )

Bala-
turi pAsiutusi būda ’khdiV užsi
gėrė,
negerti *<
kai del tavęs antakius tlžbėlde
arba
tai
draugahk ir isz 4olo szalirikis, 
o jeigu tau

kisZenius,
paymdama tau visa tn\v0 tiž> išrinkti delegatus kuria atsi-

tai geriaušė F6dk* 'Antroj 
Jeigu’ tli brolau*'^T i i

JonUs Su pėilitt“ subado, 
su jiaišėis (lairgiatį' ne

1' gurgole ’ ’ po ‘ kož- 
nai pėdei aprabina kiŠZonįus,

darbi ir atyma taVo'sveikata;

11)
m.

g ra ma
il’ 1.1. Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus 

atrandu teisinga priežasti juso ligos.

♦

tu^OH Ilinina 
li^Mūsu/ ir’t. t. 
iszncrfzė’ tb'ždlincije 
jaiibzia koveikiausiai suszauk-

vienbalsei
roikalau-

ti ihąšė-rtiitingus visuose T/ip- 
! irtu'vitk koldiri jose Amerikoje

Ihtlkj^s'pds Suvienytu Valstijų
tai ar nėj^Hvalai nog tokio riė-t Prezidentą Wilson 

Ar-gi tdjį Veikale Lietuvos 
į J 1 l f * i < i ju . a * 1 i * i ? • v r J i * ■> •

tnVo driiu^ril!
i 4 b 'Š *11 fe . <

vidono szalintis? 
pasiutusi “ 
bjauresne kaip 
Ar gal ne? < 
prieSzintumois, 
neiszmanelium.

gurgole
J

nfo 1 yra kkiūsdfriybest a * /

Washing- 
i Uejiri- 
protesto

20 m.
12) Nikanorov 26 m. 

už paslėpimu 67,000 
audimo. 13) Fojanov 50 m. Le
vinson 39 m. Malinehov 39 m. 
Kczeistov 32 m. už vogimą 
valdžios audinio, 
siu 28 m. už

aminu

pėdus,

Jeigu tai teisybei ėlgiimis
. • m . « . ■; i « r t * i

klįūsdmybes ir ;______
ririėįž'dabartinius lenku pnsi-

1 ‘ *r -k • ■ate « • •

(ai
‘Diena andijancijai

Washingtonebūtumei (pas lY’ėžidėrita 
bus praneszta paskiaHs.

i f r. i* c: Ia t

Tiktai už pinihguė grill jM*iė- 
teli turėti, 
ne £ra. 
prietelis, 
dvasiszkai ir 
gialbsti.

i < : «•»

Be pihingu nidko 
Tašai yra gėtihiises 
katras isz duszios 

materijaliszkai

A. J. Valantiejus.
A. L. R.. K? F:'Sekretorius,

oi 4
į Z ' 'g S lT' ' \k.

Isz Lietuvosi

ne
meili

bulves.

Szis motas ant visko yra 
derlingas: darbo invales, į 
ningu invales, k.v., L 
nybe pasiutiszka ant visko.

darbo invales
nes ir brange-

uz
14) Rago- 

pard. maiši, kori.
15) Gaszevski 24 m. už sudary
mą nesanezio komiteto ir dir
bimu
Muink 25 m. lurdytojas už rei
kalavimu isz tardomojo pinigu 
ir suraszyma netikro protoko
lo.

Tokiu pricrasziu 
reikia!

netikru orderiu. 16)

manau, ne-

Del 
ne

gyventojo i j u 
nevadina,

saraneza .

DR. I. W. HODGENS
Specialistas užsisenejuslu ir kronlszku 
ligų. Praktikavęs didžiausiose ligon

ini tos e riillndelpliljoi.
ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais yra Ilga kuria kožnas 
malnlerls bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti joszkoti pagelbos, kolei ne 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GJDIME JUSO DUSULIO.

Mano ckzamiDavojimaa yra pasek
mingas ir mokslingas, 
silpni, norvoli, ligoti, no daryklą) 
klaidos ka kiti daro, ateikite pas mano 
asabiszkal ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukll yra pavojingai.
Visos kroniszkos Ilgos yra pasekmin

gai gydomi per Dr. Hodgens. Jeigu 
turite užkletejlnuu Kntara nosies, 
gerkles* ..viduriu ar inkstu* kepenų 
netvarka* nenuoti* nusilpnėjimą* du
suli* ronas, pūsles ir slapumo Ilgas 
kreipkitės pas Dr. Hodgens nepaisant 
kokiam padėjime esate. Daug Dgu 
Iszgyditl kur kiti daktarai atsisako 
gydit.

FILES, arba iszsikiszusia žarunke, 
iszgydyta ant visados. Daug žmonių 
serga szita ilga ir kenezia neiszpasa- 
kyta skausmo* Ir kitokias panaszas 
Ilgas bijodami operacijos ar pjaastlmo 
bet linksma bus žinoti tekiams žmo
noms kad Dr. Hodgens tokias ligas 
gydo be peilo ir skausmingu operacijų.

NEI1V1SZKOS LIGOS no kuriu pa
eina trotis minties', silpnumas, nera
mumas* nemlegis, stokas energijos ir 
telp tolinus 1SZGYDOMI PO GVA- 
KANCIJA' BODĄ IR SLA1*TINGAS 

IF AS IK ALBE J IMAS DYKAI.
DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES

Jeigu esate

Liepia nesikiszti.
Kaunas, Vili. 2. (Elta), Ru

su Delegacija Rygoje praszt? 
rusu vyriausybe duot insaky- 
ma, kad Rusu karo 
nesikisztu iri Lietuvi u admini
stracija užimtame Lietuvos 
kraszte.

Mum teko grobis.
Kaunas, VIII. 2. (Elta). Mu

su kariuomene Suvalkuose 
eme grobio -— viena 
40 vagonu, kuriais 
žineja Suvalkų — Alytau 
ležkeliu.

užimtame

instaigos
t

Degtindariai' nejuokais insivy- 
rave. -

Mariampoles VIII. 2. (Elta). 
Liepos men. gale iszpli'sze Tai
kos Teismą, sunaikino 
bylu.
lindariu darbas. Pasakoja, buk 
te i sėjas nes iga i I ed a m as' 
džiu už degtines darymu.

pa- 
gnrveži ir 
dabar va-

s irę-

Nelabas tėvas.
Isz Kalvarijos 

i, buk 
vieno gaspadoriaus mirė pati, 
palikdama sūneli ir dukrelių. 
Tėvas vela apsipaeziavo su ki
ta ir pradėjo moezeka'labai no 
kensti likusiu sierateliu, liep
dama tėvui kur juosius patal- 
pyti.

i Suvalkai.— 
pį. prauesza korespondentas

Netikėk niekam, ba kožnas 
pilnas apmaudos, o kad ir ant 
pažiūros statosi tavo priete- 
lium, tai lyg tol, kol isz tavos 
turi nauda, o kada ne turi nau
dos, tai užpakaliu atsikreipia 
ir tavęs nepažinsta.

Amerikonas apsako,Tūlas 
jog nesenei buvo liudintojum, 
kaip vienkart apgirdyta. 200 
kiaulių, kurioms iii jovalu pri- 
maiszyta buvo spirito, 
kiaules pasigėrė,

Mergaite girdėjo mo- 
czekos kalba kaip tėvas ketino 
jnosiuš tuja, nakti užmuszti. 
Mergaite pabudino savo bro
liuką, kuris buvo jaunesnis, 
iszbego abudu in netolima gir
ria, sėdo po medžiu nes prade- 

Nelabas tėvas alsike- 
vaikus

da ug 
Spėjama tai esant (log

bau-

Nuteisė už neteisėta atleidima 
naujoku.

Mariampole. VIII. 2. (Elta). 
Suvalkuose Apygardos Teis- 

byla, del 
naujoku

i

n Ofisus valandos ubo V ryte lig 0 vakare. N’edcliomis nuo 12 lig 8 vak.
124 South Main Street, Shenandoah, Pa.

Kada 
elgėsi suvi

sai panaszei iii girta žmogų, 
nes buvo teip jaunio budo kaip 
ir žmogus pasigeriąs, o kaip 
kada daejtinejo lyg paskuti
niam laipsniui pasigėrimo. 
Kiaules prisispaudinejo viena 
prie kitos ir jauslei kvaksėjo. 
Svyruojimas ir pajniojimas ko 
josią vienkart visas apsiejimas 
ir iszrodinimas liudijo, jog al
koholius vienokia intekmia 
iszverineja panaszei ant žinor 

. . jog po
Visosia koma hetuviszkosia 4

I

parapijosią szvėritas pakajus

gaus kaipo ir kiaulių, 
vieni kaipo irjojo in tekine,

jo lyti.
le pasiėmė kirvi ir ėjo

Neradęs vaiku, isz- 
iszgirdo lojo n t 

nuėjo in 
girria kur rado vaikus verken- 
czius Užsimojo su kirviu ant 
nelaimingu sieratuku, bet Die
vas kitaip surėdė.
styro, puldamas ant žemes nog 
apopleksijos ir atliko ant vie
tos. — 
ratuku.
Už ka bolszevikai suszaudo?

“!z- 
vestija” No. 158 paskelbta su- 
szaūdytu žmonių Maskvoje sa- 
raszas. 1) Feingold 28 metu už

užmuszti.
ėjo laukan ir 
szuni aut kurio balso

mas baigė nagrisoti 
neteisėto atleidimo
1919 m. Isz 25 kaltinamųjų li
ko pasmerkti karininkus Rėk
laitis buvęs naujoku priėmimo 
pirmininkas, 20 d. kalėti ir Dr. 
Rėklaitis keturiem mene^iain 
kalėti. Visi kiti paleisti; •H

- --- ------------ Mimng
—v r- V r, viihRiu

Vilnius. VIII. 2. (Elta). Re. 
vkomas uždare 
ma Lietuva ir

KI KSAS NI’FIJOLE!
100 Auksinu tiktai $2.60

Tai geriausia 
pinigus

Pasai
Laivakortes, pasitikimas ir 
palydėjimas ant laivo. Pada- 
'rymas visokiu dokumentu. 
Raszydanil pridekite 2c stem- 

Plnigųs siuskite
Money Orderi.

P. M1K0LAIMS,
Hudson Avė, 

i Brooklyn, N.

(labu r 
in Lictūva

—su
grįžimui

siusti

in Lietuva, 
paHitlkiinas x ir

pa. per

1

Tėvas pa-

pievas neapleidže šie-

Bolszeviku dienrasztis

Nepri klauso-
f

Echo Litwy” Kodak

i 4

’’Echo Litwy 
bijodami kritikos isz laisvo žo
džio. “
toris Dlugoborskis pasodintas 
I men? kaleli
“Ciekawy dokumenl

juodaszimcziu.

RKIKALINGA— Didelia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlębiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
klnu, apatinu andaroku, tlesog In na
mus, 
dykai.

Haszykite o gausite setnpelius 
Madison Mills, 503 Broadway, 

Now York City. adv.

PJUASAKGAl Viena lalazkua o Ir 
piningus In lazlcistuve “Saule” rclk« 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
RoeKkowHkl-Co. Mahanoy City. Fa.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbnlrukhs užreg. S. V. Put. Ofita-

Garsus per daugiau kaip 
50 mct«į.

r*myk ikaro t Anchor) YalzhaženUĮ.

IN LIETUVA Per Freita, dideli ir maži pakai iszsiusti
per Lietuviu Persiuntimo Agentūra. Haszykite ant adreso:
THE LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO.

203 West. 33-rd Street? ‘ “ ***
1'

užstoję ir gal Dievas duosį jo$ 
Betrukus vist klyksmai per 
laikraszezius gala gaus. O del 
ko? del to, jog kunigai darb- 
szauje drauge su parapijonais 
o parapijonai su kunigais. — 
Teip turi būti!

kiti stovi ant vienos vietos gyr, ka*’ pardavės valdžios tur- 

don-nrniieczio patįu ir
vuliszkumo, jog nėra jokio 

‘ skirtumo torp kiaules ir pasu 
gėrusio žmogaus. <

jog to paome pinigus, insitaise rau 
ėjo in 

o

už straipsni 
No. 134 

mat; Aleksa — Agurietis dide
liai insiuto už jo pavadininui 

Buvo atva
žiavę suimti Lietuviu gimnazi
jos iii rektorių Mikola Biržiszt 
ka, bet gavo žinoti, jog jis yra 
iszvaž i avės Kaunai i. Sužino-

Lenkija. 2) Žerneklejev 4
Kožnas skaitytojas dabar 

ajšzkei mato, kaip labai nuže
minu girtuoklyste, jog padaro 
žmogų lygu su kiaulia.

jes apie tai M. Biržiszka gryžo 
Jliąj Vilniun.
■ . ... .r ...... ............ ......... . u-

41

i f* ’-pci
r

< * Zi

In palicijos stoti Jersey City 
N. J. atėjo motere 22 metu am
žiaus, Ona Shaub su skundu 
flnt savo vyro, kuris jiaja pa
mėtė, papūdamas josios 130

Kada Lietuvei su kunigais 
kariauti paliaus, tada dideli 
vardu, nog svetimtaueziu gaus.

fy-. oL t

C] 
i.
r s

t r-1Hi ’
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<1 Kew York, N. Y.f
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Ilgiau avėsi — daugiau piningu suezedinsi
I

reiszkia> >I

LOPAC

Pirkdami guminius avalus del mainu, visada žiūrėkite kad ant ju 
butu fabriko žymė 4 ‘Raudonas Kamuolys’’ (Red-Ball).

Jus suezedysite piningus, nes

%

i <

J 
lit 
'J

J

doleriu prigavingu bud u. Vy
ras pasako jiai, jog reikalauje
piningu ant iszpirkimo paten
to ant iszradimo kokio ten 
daigio.
piningus pragėrė Ir dūme in

Tuom laik tuosius

Daugelis žmonių klauso mus 
kokia valdže butu geriailse? 

" i sa u 
kokia vaL 
Ant to n$

Nbg senu laiku žmonis 
džiovina sniogehis,
dže butu gcriatise.
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platu svietą.
navatniausiu,

ne buvo vyru, tiktai 
Persitikrino L—r
dideliu nūliucluTiti

“vyras” 
motere.
apie tai su

O kas pasirodo 
jog tasai josios

sunkus atsakymas:
' Kada kardas srirudys, b no

ragai ir palicijos žybes kaip 
zerkolas.

Kada kalėjimai 
o kietis pilnos.

Kada? tropai iri bažnyczia

bus tuszti1

Onį(

pirmutine nakti po szliubui. bus suiiiindžioti o iii sudus žo- 
Bet apie tai užtylėjo ir nieko 
nesakė tėvams isz sarmatos.
Gyveno su savirp per dvi pan- 
vaitfg. ' / ’ \

^Teip ^prigauta moterp reiklu

lugs.
daktarai pas ligonius

lemi s apaugs.
Kada < 

pekszti vaikezėzios, o Idikrasz-

* Javo nog palicijos idant josios 
bob-vyra aresztavbtu. Oj bus 
nkvvas teismas, ieieu ta ii bob-

tlninkai važines, tada bus ge- 
riariso valdže. /*; ?1^'k 

tada tįsi bravorai diri'g’š 0 
daugiau fabriku ir mokslainiu ‘ 
statys. • —. n

l

į <•

>Iv

DINO ■ I'
i.»

Jus suczedysite piningus, nes “Raudonas Kamuolys 
kad iszdirbinys yra kuogeriausis ir laikys kuoilgiausiai.

.^<iAoe '• 'Mft, J Ai * k/lit I
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Žyme “Raudonas Kamuolys“
teipgi ant užpakalio ir pado kožno pus-baezio (II i minor)
(Lopąc). Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu “Ball- 
Band’ ’Imtai yra drueziausi ir smagiausi iszlvisu, kokius tik galite gaut. 
Kada pjrksito žiurekito kad butu aut ju žyme “Raudonas Kamuolys“. 
Band'isztisi padui yra padaryti specialiai del mainieriu darbo. Je ap
saugoja porotkus ir yra taip tamprus ir drūti, kad nei asztriausios ak- 

negaį ju perpjaut, nei perpleszt. •

yrą sžspaustn ant kožno bato aulo, o 
ir czevoryko 

Avalu
ar

i
r ‘ / rfI

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
• .4 f

Nekankink sergančio viduriu užkictčjimu kūdikio slL
, vidurius '‘traukančiais, aliejais. į _

turinčio prijimnų skonj,Jengval veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
tpaliuosaviinui vaisto, jis ^stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazy, išpu- 
Jąno, uiegliy, yięluri^vinio Jr vidurių užkietejimę.

V j buteli. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo iŠdirbėjy
Goc.'sU peršiuntirtiu. Tėrnyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras, j
F. AD. RICHTER & CO., Bu.l> Tenmial BI4*. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

.L ,.V <

(Duok jam šaukštukų BAMBINO, | U 1 v 1 ♦ 4 1 • i* • „ * i _ *

’."’J , ' V"

mens ar anglies kriaukszles

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
414 Water Street, Mishawaka, Ind.

Instuign, kurį isziuoka milijonus ^1Į

‘ ’1/1, A ■M; «
1’

1 1
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AUKOS PAPRATIMO.

1

?■

f ______
— lai tu skundiesi, jog vie- 

Gal priimt tau 
už

na pasilieki?
ar kokia motore

Į

tmnai to, 
drauge.

— Klysti brangus, mislin- 
damas jog skimdžiusiu ant ta
vęs. Norėjau su tavini pakal
bėt apie svarbu dalyku.

— 11* apie ka teip ?
— Apie musu vaikus;
Prisiartino prie vyro apėmė 

jin rankom už kaklo ir ture 
meilei:
■;u_l Tu žinai musu vaikutis 
yra da....

'Ne pabaigė nuomones savo. 
Michonas žvilgterėjo ant 
biom gailingo pažiuro,ji'mu jnus 
dnitias dideli skausmu szirdies 
atsiduso gilei.

-— Teisybe — tarė — ku- 
dykis musu da yra priglaudo
je.

rankom už kaklo ir

tarė —

<rul

Negale jovu 
gaut....

(

I
t

,P-

apie tai jau pa— Tu 
miražai t

O, ne, ne, 
mes isz

perejtinejovu 
kius vargius gyvenime.

— Nes gili sziadien
— Teip sziadien,

uepamirsznu. 
ten isz- 

viso-

}i

teisybe 
biski gerinti nuims einasi, vie
nok ne ture va piningu idant....

— Nes galima butu iszgaut 
isz ten iin teisybe!

— Žinoma....
— Ach! dekavoju tau bran

gus — paszauke 
biedna — motore 
jog da mane myli!

Ir dabar pradėjo kalbėt apie 
šuneli kaip jin augins, mylės, 
mokins poterėlius.

— O rupinsiesiu 
idant pamirsztu, jog jin priosz
du metus buvom atidavė in 
priglauda. O tu Mariuk — at
sikreipė in dukriuke gubnezia 
vygeje — ne busi pavydi brole
liu juk ne!

o yra labai nelaimingas. 
Nes jis sugryž, sugryž!...

Džiaugsmas josios ne turėjo 
Petras stovėjo sti

go ra i buvo jam ant

pradžiugus
— matau

I
asz t ei p,

I

Ii
I

I Nes jis tavo bro-

i

i

I

i
I

♦

i

'M

į

Iji

■įll 
it' IM- 
k ' m
’i11'., ■ * 
b* ■■

u D 
t* I ■

l’Jb

Ietis

tikra laime, 
pakajus — misli- 

Paėmė paezia in glc-

mbeziaus.
s įjudinės, 
szirdies.

— Czion yra 
czion tikras
no sau.
bi savo ir prispaudė szirdingai 
prie savo kimtines.

— Rytoj — tarė — rytoj 
musu sūnelipriimsiva adgal

iu savo pastoge.
teip ant jo reike

tarė staigei nuliu-
— Nes... 

piningu — 
dės.

— Kum!
Idant sugražint kasztus 

auginimo.
— Ar gal but?
— Teip mano brangi 

kus musu gyvenimas, 
tai jau praėjo nuo laiko-kaip 
atidavėm tkudyki in priglau- 

Noredami dabar atsiimt 
turėtume pinniaus užmokėt 
kasztus už 
nima.

sun-
Du me

da.
pinniaus
dvieju metu augi-

— O nežinai kiek daug 
ketu užmokėt ?

— Gal szimta, arba du szini- 
tu franku.

— Tai didele suma.
— Teip yru.
— Toje valandoje painisli- 

no kiek tai piningu praleido 
ant kaziravimo; jog jeigu bu
tu paliovęs to, senei jau butu 
galėjas atsiimt savo kudyki.

Felicije pažiurėjo ant jio ir 
paregėjo akyse jio aszaras.

— Isz kur pa imsi va teby: 
rius du szimtus franku? 
klausė gailingu balsu,
kiek nors brangus turi užeze- 
dinesT g. 
' — Asz?..;.’

Kone puolė ant kėdės, isz 
baisio rupesezio, nuleido gal
va ir žodžio isztart negalėjo.

Felicije atsisėdo szale jio ir 
paėmus jam už rankos, pažiu
rtojo in akis jam ir isztare pa- 
maželi:

— Asz turiu tiek užezedin- 
tu piningu.

— Tu? — paszauke ir pa
szoko nuo kėdės buk elektriko 
dalystetas.

— O turiu.
— Isz kur gali turėt?
— Kada nesugryždavai na

mon, sėdėdavau teipo-gi nak
timis prie stalelio namie 
nrocevoinii- O

rei-

pa- 
Gal

/

ir
IV/nrAnn

vota skatiku Tinkam
—- Kiek tūri 1
— Daugiau negu reike.

gus r

t

i

O kur turi tuos pinin-
f

— Turiu komodoje.
— Brangiause niano esybe!
paszauke nudžiugęs.' —Lai-

asz apie kudyki par |galėtu atsitikt, 
yra ?

praleisdavau
<rVu > r> Ji

daugiau

ko kada 
niirszdavau, tu apie' jiri pami 
nejci; kada asz 
piningus tu juos rinkai 
vendama varge.

— Nekalbokiva
apie till tari? ųiotere bu- 
cziuodama in kakta vyro.

V.
Ant rytojinis po tam anksti 

ryta jau Petras Michonas bu
vo ant kojų, 
uingus tarė - 
rinkes b 
priglauda.

— Felicije turėjo piningus 
paslėptus ne* komodoje, 

szepoje 
bankclei tarp drapanų.

Buvo tai’skarbnyczia' moli
ne su maža skyhike per kuria 
jeigu syki piningus inmčsi tai 
jau iszymti isz ten negalima.

Drobanczia ranka iszeme pi
ningus 
moline, Dievas tiktai 
kiek naktti 
motere kiek kartu vakarienes 
ne valgė, kiek graudžiu aszaru 
iszliejo pakol surinko tuos ke
lis skatikus.

— Sztai piningai ant iszpir- 
kimo musu sūnaus tarė be Už- 
simislinimo ir sumusze dežin-

Iszpuolc suskambejimu 
piningai visokį, de- 

, p us-f rau
kei o nevat du auksinai. Dau
giaaše vienok buvo smulkiu 

Tiesa kalbėjo Feli-

Duok man pi
lu buk prie dūk

asz paskubinsiu in

sakė, nes’
kaip 

paslėptus

tai? yra skarbnyczia 
žinojo 

persėdėjo biedna

ke.
ant stalo
szimtukai, frankai

piningu.
jog piningu surinktu per 

teip dideli vargu ir teip sunkei 
užteks ant iszpirkimo sūnaus; 
buvo-gi jiu suvirszum du szim 
tai dvideszimts franku.

— Buvo tai del biednos 
moteres urna labai didele kuri 
turėjo del jos tiek vertes, kiek 
kone kaip josios gyvastis.

Surinko piningus, nuo stalo 
perskaito o po tam atidavė vy
rui? •

Ejk, o pasiskubink! — ta-

cije

re.
Petras Mieliau’as su ramu- 

apleido dabar savo paku- 
Datirinėjo tokiu jauslu; 

kuris

Tau V i sago

rankas 
maldos — jog man 

didele laime......* 
nes

mu 
ju. 
kad rodėsi jam akmuo, 
sloge jam krutinę nuslinko.

Eelicije žiurėjo in iszejnanti 
savo vvra. fe

— ■ De kavoj u
lis Dieve! — paszauke puolus 
ant keliu ir sudėjus 
kaip prie 
suteiki teip 
Tu mane sunkei datyrei,
sziadien' apteikineji mane di
džiuose ant svieto laime sugra- 

kudyki brangu sin 
gražini man ir vyra! 
tai Tavo ir geradejyste, 
Dieve!

Tolesrie jos malda 
ki verksmas dukriukes vygd- 
je. Paszoko ir nubėgo pas

žiu i man
Maloni

mano

pertrau-

jiaja.
— Neverk 

ka mama 
ke.

kiis-gi

mano mylema svečzia kaip jin 
prisisveikinsiu jauslei. Jau tu
ri du motelius ir turi būti gana 
dideliu; nes ar jin pažinsiu? 
Viskas jau gatava, dabar gali 
sugryžt....

Praėjo jau adyna ir pirma.
— JuU po pirmai,

jog ji u da ne 
Tiespanaszci 

džiaugsmo inženge in 
su šuneliu ir pirkinėjo jam vi
sokias zobovas, valandoje di
deles laimes pamirszo ir apie 
mane visiszkai.

Iszmuszo antra.
Alotere atidarė duris ir kinu 

so ar kas nor ne eina tropais.
— Isztikro gal daug 

reikalu atlikti, gal ne pirmu
tinis nuėjo, turi laukt.... '

Paliko duris pusadarytas, 
idant greieziau galėtu iszgirst 

Petras sugryžiues. 
Atsisėdo ant kodes ba stovėt 
jau jai pajiegu pritruko ir sė
dėjo buk pusnegyva 

figūra, ne jausdama 
maža dukriuke 

Ciela duszia ir
I visom mislimis radosi jiji da
bar priglaudoje.

Saule jau leidosi žemyn, zie- 
gorius iszmuszo adyna penkta. 
Ant balso ziegoriaus Eelicije 
paszoko staigai.

I — O jeigu mano kudykis 
! negyvena1 
Oh! asz nelaimiu 
linau suvis apie tai, 
tas gali but....

Nubėgo pas kaiminka ir 
prasze jos, idant pasergėtu bis 
kuti mergaite jos vygeje.

— Mylema M alga rietą, — 
melde nelaiminga Felicije — 
pabusite jeigu loska biskuti 
czionais kolei sugryžsziu. O jei 
gu mano vyras parėjiu tai paJ 
sakykite, jog nuėjau jio pasi
tikt.

kada ’jos

niebino 
nevat kad 
verke labai.

tėvas isz 
k romu

turi

kaipo ak*-

jeigu ne gyvena! 
gii! ne pamis- 

o vienok

vi r.

dukriuke

ne verk Marin- 
ramino dukriu- 

Kuip-gi tavo brolelis 
parejs kad verki, gatavas su
vis ne sugryžt pas mus.

Juokėsi it verke drauge isz 
džiaugsmo didelio.

Parejs tavo brolelis, 
gryž, oj pargryž —
da, o bus jau diktas jau vaiksz 
ežios ir savo sesute pasups 
jau.

J

par- 
sziadien

BUVO

■ vi. • ■ •
Adyna jau devinta buvo. 

' — Isztikra gal kalbasi su 
perdetine namo miglino sau 
Felicije — žinoma negalima 
teip inejt ir szcjt.

Iszmuszo deszimta advna. •
— Ant ulyezios St. Denis ir 

už borajero d’ Enter yra gana 
toli, reike būti kantrei — 
mino save motere.

Jau adyna ir 
prisiartino,
plake kas kart labiau’, 
ant priėmimo savo sūnelio, to 
brangaus sveczio parengė, sta
las buvo užtiestas ant stalo td- 
rielkos sustatytos o vidurį 
tarĮi jiu bukietas kvietku...

Isztikrp gal jau ujna 
/Y - ----- 1-- 1-

ra- 
>

vienuolekta
Szirdis motindš 

Viską

r

nii-
1

Felicije pavedus 
savo kaiminkai, pati paskubi
no in prglauda del pamestinu
ku. Kada pribuvo ant vietos, 
rado seserį — mielaszirdystes 
atidarytoja duriu užrakinejen- 
czia duris bromo.

— Ar negaletau 
sere perdetine namo? 
klausė su 
cije.

matyt se- 
’ — pa- 

nusižeminimu Fcli-

noreda-

vienas 
atsi- 

Kaip vadi-

pa

O

— Tos yra ne galimu.
— Del ko ?
— Ba jau per vėlus klikas. 
Motere stojo nuliūdus balsei 

rankas nuleido o ant galo pra
virko graudžei balsu, negalė
dama ilgiau susivaldyt.

— Kas tai jums yra ? — pa
klausė sesuo atidarytoja, ma
tomai skausmu moteres suju
dinta. . '

— Ach Ditive! Nesiklauso 
tezion jokia vyras apie vaikuti 
dvieju metu senumo, 
mas jin atsiimt?

— Buvo czionais sziadien 
daugels vyru, nes ne 
he apreiszke užmanymo 
ominio kudykio.
naši te by ris vyras“?

— Petras Michonas.
’■ Sosuo mielaszirdystes 

krato smutnai galva, tardama:
Ne buvo czionais suvis 

tokios pravardes vyro, arba su
vis tokio ne maeziau.

z — Sesuo geradejyka, vyras 
tas yra mano vyrų, o atėjo at
siimt musu kudyki kuri priesz 
du metus isz driežas ties dide
lio vargo turejova atiduot in 
czionais. Del ko-gi nesugryžo?

Del ko-gi jam kudykio no 
atiduota?

mirsztu isz rupesezio 
ir ne pakajaus. Praszau vesk 
ttianč pas perdetine, idant nuo 
jos ko nors dasižinotau.
turiu su jiaja matytis ir tai tuo 
jaus! '

Ne buvo tai jau’ toji meili

J

i Ach!

Asz

Ne buvo tai jau toji meili 
Motoro praszauti' malones, nos
, «. a j. — — ’ ‘ a a

fezii? pareikalavo
rūstingų balsu paliepinejon- 
bziif pareikalavo sugrąžinimo 
niylėmo kudykio. ’

1 Zėkoninke pamisimo jog tu- 
ri rokala su motore 
ežia ant prpto.

fare
tifcion nuvo tai jau nuėjo iia- 
ihbn'ir dabar jio bziUh

serga n -

Apsispakajink ponia — 
— jeigu vyras ponios 

buvo tai jau nuėję
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PREZIDENTAS PANAMOS LANKOSI AMERIKE.

lankosi Amerike ir 
dar randasi New Yorke, po tam važiuos in Washingtona kur 
atliks svarbus reikalus su randaviszku sekretorium Colby.

Copyright by Underwood A Undttwood

Belhsaria Porras, jo pati ir sūnelis

nes

uiti sesuo

J

f

t

TARADAIKA.

su-Asz kai|io senas kareivis 
gryžias isz kares, pasilikau 
smarkum politikierium, lygus 

iai-gi nc- 
lietu-kelis

atsakanti, 
kbubai 
kuriuo-

esmių Porszuigui. 
senei atlankiau 
viszkus klubruimus ir prisi
žiūrėjau tosia klubosią ant ve
damo paredko. Ne vyruezei, ne 
visur kliubai vra
Tankiausia lietuviszki 
ne panaszus in vieta, 
šia turi pirmybia iszmintingos 
rodos ir skaitymai, r* ’ 
naszus in urvas vietoje 
yni i net i 
mais, tai užsiymineja plovoji- 
mu, girtavimu, muszimu ejni- 
kio ir apkalbinėjimu kitu.

Tai vyruųzei niekas isz to- 
Vietoje stovėti sze- 

tai pilnas 
Ir

nes yra pa-
užsi-

naud i ilgais ska i ty-

kiu vietų.
pai su knygoms, 
kampas priverstu bonku.
tai vadinasi kliubai apszvietos 

iszminti ir
O da ir tokiu randasi 

)U uždėtus per teip 
progresistus 

meszlavežius

Apie tokius nekalbe-

už gerklesprie vyro nutvėrė 
ir pradėjo smaugt.

— Kur turi piningus? Gir-prisiartino
di kur turi piningus ?

— Kokius piningus?
— Tebyrius du 

franku, kuriuos tau
ant iszpirkimo kudykio.

Da labinus pradėjo krest vy
ra.

kuriuosia /seme
mokslą.
kbul
namus
< *

kos dirvos.
Mikai!
siu, ba net mane vemt verezia

Teko man

vadi- 
arba 

lietuvisz- 
Na, ta i gud na it

ant

apaiszki-
szi nitus 
daviau

ponios labai

Kalbek ‘kur turi pinin-

ant paipiuejimo.
būti vienoje apigardoje szaly- 
jo ten kur apie Detroitą.
tai vyrueziai mano tuojaus ga
li suprasti inejus in toki kliu- 
ba, kaip augsztai stovi tauta ir 
apszvietimas.
kiccziu arba amerikonu kliub-

, stovi ke- 
szepos su kny- 

stalai prikrauti su viso-

J a u

Inejti in vo-
gus J

dvkio.

.. nes szitai ir ateina.
Toje valandoje biski senes- 

amžiu 
prie bromo.

— Ko nori toji motere? 
paklausė grąžei.

Sesuo atidarytoje
no viską apie ka ejna.

— Gaila man 
atsake perdetine su pasigailė
jimu — suprantu skausmu po
nios. Nelaime! sziadien nie
kas nereikalavo atsiėmimo kn-

Gal vyras ponios tu
rėjo svarbu reikalu, gal szia
dien negalėjo atejt, gal ryt at- 
ejs; gal jau .namie lauke po
nios.

Naujo viltis inženge in jos 
Kanegrei ežia use 

skubno namon.
Nerado vienok ten 

Rūpestis da didesnis 
jiaja ir neturėjo jau 
bežiaus. 
dės ir baisiom akimis vadžiojo 
po stuba aplink, tai volei stai
gai paszoko, 
arba duriu klausydama 
sugrvžta.

Kas 
prie vygos 
vo jiaja karsztai szirdingai tai 
vėl sėsdavo ant kodes žiurėjo 
nepasi jud i nejeneziai, 
ko nemato, 
jos žibėjo navatnai. 
kampntije savo1 stubeles, 
riejo jau buvo tamsu, 
jos blizgėjo žiburiu, 
dukusios tigrisienes.

Ir adyna 
nakties.

Toje valandoje atsidaro du
ris priemenios

szird i.

namie

pa-

nieko, 
apėmė 

savo ru- 
Tai atsisėdo ant ke-

bego prie lango 
ar ne

valanda
d u k rinkes,

prisiartinejo 
buezia-

nor* nie- 
Ne verke, bet akis 

Sėdėjo 
ku- 

tik akis 
kaipo in-

iszmusze pirma

štaigai ir keli
balsai vyriszki davėsi jai gir-
deC Paszoko ir paszauke:

— Tai jis!
Sz i rd i s neplake inei le ne

vilteje pamatymo numylėto sa 
neingaleta nie- 

kuom pasiutiszka rūstybe.
Balsai prisiartino.
Atidaro duris ir

vyra" savo kuri Vedo arba ge
riau pasakius nesze du agentai 
palicijos.

vo kudykio, o

paregėjo

•į
Petras Michon ’as kaqa pa

regėjo /paezia traukėsi 
nusistebėjas.

-— - Tai czion ponai 
Michonas in palicijantusu

Galva jio drybo žemyn kojos 
painiojosi, lupos ka tokio kal
bėjo.

adgal

— tarė

Ar ne gyvas F ar pažeis-
— paszauke su kartybe 

Folicije. 1
—; Ė,‘tas ne! atsake vienas 

isz pulieijautu.,—Vyras ponios 
iszgero per daug biski, nes 

ge

tas ?
t

iszgero pęr daug biski, 
kaip iszsimiegos viskas bus 
rai< O ryt galėsi atszildyt jam 
ponia ausis. * 1 1

— Tojicije stovėjo buk in 
akmeni pavirtas.

j M

ponia ausis.

' * ^ttdįį jętii tai

— Du szimtus 
prakaziravau juos.

— Pra kaži ra va i ?
— Teip....
— O nieksziau žmogau! —

franku.....

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams,
Siunezia 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 !
CORPORATION, 

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

Rcikalaudami

Užraszomo Lietuvos 
laikraszczius.

NUGA-TONE

Susideda isz aszluoniu

Paga-

Sveikas, Raudonas Kraujas
reiškia gera sveikata.
yra stebuklinga gyduole, stiprinti
kraują ir nervus, padaro moteris ir 
vyrus stipriais. Jais žmones naudojas 
jau per 30 metu ir tai su geromis pa
sekmėmis.
daliu veikianeziu aut visu svarbesniu 
daliu kūno. NUGA-TONE pagamina 
gera apetitą, pagerina virszkinlma vi
duriu, liuosuoja vidurius, užsaldina 
kvapa, panaikina baltuma lietuvio, 
padaugina svarumą ir priduoda ener
gija Ir nuaja veikimą kunuj.
mins raudonuma veiduose, ir vikrumą 
kūne.
nusineszk In gera aptleka sziandien ir 
nusipirk bonkat NUGA-TONE. Naudok 
kcllata dienu Ir jeigu neliks visiszkai 
užganėdintas, sugražink likusia dali 
aptiekoriui ir gauk atgal pinigus.
DRUGGISTS: Yon can get Nuga-Ton e 
from yonr jobber or direct from The

Iszkirpklt szita pagarsinima.

ruimi, tai net miela 
bos puikios
gorus, 
keis laikraszczeis, puikus far- 
tapijonas aitrai vargonai,

instru- 
uli czeke- 

turi

ant
paszauke ir traukėsi adgal, nes sienos pakabinti keli 

montai, ant stalelio g 
rei ant kito dominos, turi ir 
kaži ras, bet ne del ejnikio, turi 
ir visokes gininastiko prietai
sas ir t. t. O dabar dirstelėki
me in lietuviszka kliuba: asla 
juoda, pilni kampai szaszlavu 
ir vėmalų, — ir sutrauktu

toje valandoje volei prisiarti
no.

— Meluoji! O pasakyk man 
jog tai ne teisybe!

geriau jog
gėrimu nuejei

Pasakyk 
man geriau jog prietelei isz- 
trauke ant gėrimu nuejei su 
jeis ir del to pasivėlinai nueiti 
iii priglauda atsiimti sūneli, o 

bijojeisi sugiyžti, 
dant tave ne kolotau, 
piningus turi — juk teisybe? 
Pasakyk jog juos turi o 
viską dovanosiu.

po nektaizu, kožname kampe vie
toje fartapijono, sulūžusios kė
dės, tai tau ir vadinamas kliu- 
bas, — koks kupezius, tokis 
jojo kroinas.

Motere stovėjo priesz jin bai m* teisybe,

tam sugryžti 
nes tu

ta u

sei iszrodanti ir rūstinga; nes 
girtuoklis suvis ant to nepaiso-

Ant to grajus — niuriie- 
idant isz gra- 

Buvo tai po 
Privalai ži- 

ejo........
reitai, teip greitai!

Apgau
0

jo neaiszkei — 
j in t no teisybe? 
“Aukso obuolu.” 
not kaip tai kaziros 
teip g
vis pralaimėjau....
dinejo mane... asz maeziau jog 
mane prigaudinejo....

O szauke: “Petrai drąsos..; 
giliukis atsikreips ir in tave....

gilii(l<i 
Nes užtvirtitiu. 

jog ryt atgrajynsiu viską ryt, 
ryt... ,
, Suspaudė kumszczes 
damas dantimis ant kokio tai 
szuleriojir po tani nukorę gal
va apsunky ta miegu ir netru
kus kroke
mas.

O Felicije?. Kitam gale šlu
beles stovėjo pabalus su šū- 
cziauptom -lupoms žiūrėdama 
baisiu blizganeziu pažiūrėji
mu; vienoje rankoje laike bu
kietą puikiu kvietku, kuriuos 
vakar padare, o kitoje stiklu 
su vandeniu laistydama, kviet- 

dainele kuria i ■■ .. .
Nelaiminga — gavo sumai^zi- 
ma proto. ’ 1
pratimu kazįravimo ir 
tuoklvstes.

(GALAS.)

Geras atsakymas.
— Mano brangi, kada suej- 

siva in pora, tai nustosi va szok i « ū * .N

Nes asz kaip neturėjau 
te i p neatėjo.

viską ryt
ryt...

griez-

druezei miegoda*-

boles stovėjo pabalus

kas uždainavo 
dainavo jaunėse dienose.

Toki tai vaisei pa- 
gir-

ti
Ya

L«

** M ' nes paskui tii

National Laboratory, hSll So. Ilearbora 
St. Chicago. Ahsolūtclj guarantriL 
Ketall price $1.00

Lietuvos P rekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

Turedamas skaitlingus

Ar gal vyruezei 
ar gal asz meluo- 

Juk iszkeliaves po visa 
svietą visokiu 
ir buvau.

Atliktas kriukis su milinis: 
viskas intaisyta pagal lietu
vi szka kurpali, toki- musu ap- 
szviestunai, toki kliubai, 
biznierei ir toki vadai.

<r e
ne mokesi-

ju?
vietų maeziau

toki
Teip 

re i ta i mesmano prietelei, ne 
iszmoksime, jeigu 
me dalykus geriau apsvarstyti 
ne mokame sveikai mislyti, 
bet aeziu Dievui, jau pradeda
me po truputi sziek tiek pasi- 
kelinet sztai isz 
ten “mokytas”
viszku centu, pikszt isz karabi
no, ežia pasikėlus lietuvyste, 
volei dribt in molugina kaip 

Sunku vy
li ž vežioti 

ant laimingos sausumos. Ajbe- 
czia, sunku arti ant “ lietuvisz- 
ko pudimo” jeigu mus visi ap
gauna ir isz to pasinaudoja.

Bus ant sziadien invales, ba 
net mane piktumas ymn!

s ve i ka i

szalies kokis 
medėjus lietu-

muse in klampina, 
ruczei, pasikelti ir

skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia.ir pigiausiomis šauly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog
Agentūra nes pigesnis bus 
persiuntimas. Naudokitės 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas:

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

■ nnii ii i

Banko

(

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Ka.tik iszėjo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Piano 
“Gana Broliai Mums Miegoti** duetas. 
“Kas man darbo** duetas. 
“0 Lietuva Numylėta** duotas.
“Sudiev, Gimtine** solo. <
Lai sakas pas Teveli** solo.

Preke po 50c. ui kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszka 
ar per Money Orderi, stompu nepriima 

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

M
t

I

MAGDfi. kaip man niršti pal
vą ! Ilbandiiau vUakim ma^pojimur, 
trinkimus, muilavimar — ir vufrtu tas 
nieJto na;>a^elbi/o mo tu bjauriu pleie- 
Aanu... Man pšda net <

MARE. “Na, tai kam tau kfit br- 
reikalingai t Žiuršk, kokie mano plau* 
kai grotus, įielnua ir čueti. O tai 
todėl, kad ai vartotu RUFFLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 

j’iantįs vanduo? Ne!! RUF- 

plaukų ir odos sustiprintoj 
i priklausanti groži. O kas c

llbandiiau vmoHm
in l< ------ ir

mo tu b/auriu pleie-

tat Aram tau Iftt be-

Aai g rašus, ir

tai gyduolę? Ne!! Ar kve-

I’LEŠ yra tai paprasč'.ausis 
* ---------- - jis.

kas galf kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži
j but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius p laukus? Kas galbūt

I ’
'j trynimo: dviejų ar trijų dienų bčgyje RUFFLES pradės mažinti 

! pleiskanas, o savaitės laike jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
I čiais suvilgant ^alvq bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
j Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkųtę aptiekoje. Kaštuos tik
♦ 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai.I t y-v
| atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar monev order šiokiu

V4C. M * 1 £. <1 1 1 v * O v X. J

smagesnio llž Čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių-, mėnesių galvos f 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėęyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- į 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I

Nusipjrkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos dftug daugiau. Paaiškinimai- 1 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar monev order šiokiu adresu: i

A * Tu

CM'-M-i
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA
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^Dvyleka merginu likos suvin- 
czevotos ant kart vienojo 

bažnyczioje.
KUR BUNA?

Parduodu laivakortes

Didele kaucija * sudėta Valstijos 
i Banko .Departamente. Esiu po 

priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bank oje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimul. Siuncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklto apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

! Mahanoy City, Pa.

UNION ' 
[NATIONAL;] 
I BANK 
L MAHANOY.
K CITY'

v 
f 

F

Capitol Stock 1125.000.H
Surplus 9 Profits |IGO»OOO.Ot

Mokame antra procont* ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mena
mose. nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Bank* 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Subato- 
mla 9 ryte lig 12 vai.

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vioe-Proi. .
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.
R. T. EDWARDS. Vlce-Kaa.

LIETUVISZKAS ORABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino Si. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

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

valandos Iki 10 valanda Įsi ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. G iki 8 vakare.

Tolefon&l, Bell - Kensington 531* 
Keystone, - East <720

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryto. G - 8 vai. vakare >

2538 E. Allegheny Ave. i
PHILADELPHIA, PA. ;

sanvaite
Pus

- -• ....   - ■ •. -   —^-r. ikr-lt M H - - - - -r- • -

Žinios Vietines
■ ■ —1

— Nedelioj vardas Marijos.
— Atojnanczia

pripuola czvortis meto, 
ninkas Sorcdoj, Petnyczioj ir 
Subatoj.

— Nedelioj nuo 
mo saules prasideda žydu nau
ji metai.
metas.

nusiloidi-

. Yra tai del j u 5681. 
Visu Žydu k romą i 

bus uždaryti Panedcli ir U tar
ini nke.

— Ana diena apsivedė Pet
ras Žegunas su Maro Babars- 
kiute isz Pittsbnrgo. Vėliname 
laimingo gyvenimo.

— zVnglekasiai 
laikosi ir negryž prie

pradeda 
sakyta

drueziai 
darbo 

kolei tikrai dužiuos kiek bus 
paskirta jiems mokesezio. Ne- 
kuriuose kusi k lose 
rastis vandens ir yra
kad gilesnios mainos jau vi- 
siszkai užsemtos.
viete nedirba suvirsz 60 tuks- 
taneziu anglekasiu.

— Kranas Stepanauckas 
pardavės savo namus ant W. 
Centre St. del Jmozo Pranio 
isz Shcnadorio kuris užmokėjo 

Juozas Aleksinas 
teip-gi pardavė namus delei 
Juozo Juszkevicziaus už $2,500

— Pagal atskaitos parodo 
kad sziame laike lankosi in 
publikines mokslaines 3,936 
vaiku.

Szitam pa-

$11,200.
namus

mokslaines 
Pirmam vorde lan

kosi vaiku net 1,589, 
vorde 529, trecziam vorde 282, 
ketvirtam 390, penktam 1,146. 
Vaiku 1918, mergaieziu 2,018.

—. Sziandien Readingo ka
syklų pede.
ne pede ka anglekasiai 
kys ir niekas nežino kada gaus 
kita “pede.”

antram

Yra tai paskuti- 
aplai-

Isz Lietuviszku kaimeli)

Granville, Ill. — Kasyklos 
gerai dirba ir pribuvusiai gali 
darba tuojans gauti.

— Lietuviu ežia 
pusėtinas būrelis ir visi sutiki
me gyvena.

— W. Rodgens kuris jau 
antri metai kaip serga, sudeda 
szirdinga padėka vone Gran
villes vyrams ir moterems už 
ju mielaszirdystes ir pagialba 
kurie jam suteikė laike jo li- 
g°s-
da jiems sveikata ir laime.

— W. Rodgens.

randasi

Tegul Dievas už tai duo-

Saginaw, Mich. — 
menesio 27 diena

Naujas Lietuvlszkas Graborlus J 
KAZIS RĖKLAITIS. | 

516 W. Spruce SL Mahanoy City j Į

Praejto 
praėjo per 

szita apylinke didele 
ir griausmas kuris trenke in 
Szv. Rozalijos lenku bažnyczia 
padarydama daug bledes, 
visas frantas bažnyežios
dege kaipo ir didelis varpas ir 
vargonai. — P. B.

viesulą

nės 
su

Daktaras Juozas J. Austrą ' 
lietuvis ‘

Bavnslu Daktaras Karlomeneje. I
GYDO VISOKIAS LIGAS |

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas— Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberlu ezapa*. 
UdIoJh prekes tiktai. Pra- 
azom. Telpgi Iszmokinamo 
vyrus Ir merginas balbo- 
riautl. Neužmirszkfte nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N.-' Nbssokoffs, 
1202 Tenn Ave. "* Pittsburgh, Ta.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRAB0RIU8.

V aT H. "ii Iii Am.1 J*iVr.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

’ORABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numiruMu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
Jaldotuvlu, krlksztlniu, veseillju, pasi
važinėjimo Ir tL Krausto dalgtus lr-tt 
S20 W. Centre St. Mahanoy City, Pa

Į

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

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

A1

Warehouse Point, Conn. — 
Penkių miliutu viesulio darbo 
padaryta bledes ant 6 milijonu 
doleriu. Sziauriu vakaru da
liję Connecticut valstijoje per 
pute didele viesulą su ledais 
padarydama milžiniszkas ble
des. Aplaužė ir iszvarte isz 
szakniu medžius, sunaikino te- 

dauglegrafo dratus, padare
bledes del tabako ir t. t.

— W. M.
GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

Del iszsluvinejimo Szlobes, Padusz- 
kaltcs, Staltcs, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku,

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

GERIAUSIAS VALGIS

valkams kaipo Ir suauguslams, laiko 
szllto vasarno oro, yra tai grlno glaro 
ICE-CREAMO. Mes Iszdirbam ir par
duodame ICE-CREAM A isz geriausio 
pieno ir Smetonos Ir yra szvležas ko- 
Žna diena. Pabandykite.

II. GEORGE,
24 W. Centro StM Mahanov City. Piu

Saint Dennis,’Franci jo.- — 
Ana. diena atsibuvo iszk i Įmin
ga vinezevono kokia atsibuna 
czion kas metas. Dvyleka jau- ‘ 
nu merginu likos suvinezevo- 
tos su dvyleka vaikinu, 
papratimas, jog 
vieniaikei turi 
merginu ir būti surisztos luo
mu moterystes su tiek

Tasai papratimas viesz 
' .nog szimtmeczio. 

re tonais turtingas žmogus, ku
ris užrasze savo testamente 
idant isz jojo turtu kas ipetas 
butu apteiktos pasegu dvyleka 
doru merginu, 
tik isz procento, kas metas ap- 
laiko pasogus dvyleka 
prastu, neturtingu o 
merginu norinezios 
vyru.

Puikus tai 
dvyleka poru 
tor i aus, 
su vainikais ant gaivu, 
ko szimetiniu vinezevoniu, ad- 
giedota Do Prof budis, 
poros -------- ’ 7
keliu ir su aszaromis 
už savo geradeju. 
nigai snriszo jaunavedžius. 
Tasai papratimas atsibuvineja 
kas motas apie szi 
gusto menosijc, 
važiuoja žmonių isz visu daliu 
Francijoj. 
laiko visa pavedima in szliuba 
ir da aplaiko kelis 
franku ant pradėjimo 
gyvenimo.

Tas 
kas motas 

stoti dvyleka

mais. 1 
ptytaujo

myle-

septyniolikto 
Tame laiko, mi-

Nog to la i k

doru 
darbužiu 

užlokei

regėjimas kada 
sustoja prie al- 

pasirėdžiusios baltai 
Lai-

> Visos 
jaunavedžiu puolė ant 

i meldėsi 
Szeszi ku-

snriszo

laika Au- 
ant kuriu su-

Jaunavedžiai ap-

szimtus 
naujo

ANT PARDAVIMO.
Gera« biz.navas namus po No. 21 ir 23
W. Centro St. Mahanoy City. Galite 
atslszaukti ant vietos arba in "Saules” 
ofisą. (Sep. 30

TRENK ktijj ir lopetą j ialj :nekalk sau GRA
BO ir atkilk DUOBES, bet tuoj reikalauk 

SVEIKATOS 
knygos, kuriu gausi uždyką, užmokėdamas 
tiktai prisiuntimo Itšas, 10c. Adresuok: 
SVEIKATA, 2023 SI.Plill Ml., CNICAOO, ILL.

s
'’X,

J*

Asz Marijona Bataitiene 
biedna naszle, pajieszkau savo 
sūnaus Krano Bataituko. I) 
motai kaip gyveno ameriko ir 
pirma gyveno IHinojaus steite.

Marijona

Tegul atsiszaukiiL ant adreso: 
Europe Lithuania.

GelgaudiKzkiu vai.
Szaku apsk.
Papiszku sodžiaus 

Al ari joną Bataitiene.

< J/

savoPaJieHzkau savo Hzvogcrl Sitnnna 
Krutnl 1h% Balkanų Gmino, Ancazko 
Dvaro; taipgi Juozuk Szarkevlczlus. 
Jeigu kaa žino apie Juoh praszom 
pranoBzt:

ANT. CZIŽAUSKAS,
Box 47 WondcJ, Pa. (S. 10)

Mano brolin Jonan Laukai t i h, dau
giau 20 metu Amoriko, girdėjau gyvon- 
a New Philadelphia, Pa. Praazau atai- 
szaukt ant adreso: (S. 10)

MRS. ELIZABETH BENDLER, 
4o Pine Street * Seymour, Conn.

4 i

Pajicszkau Antanu Volskla, Isz. Ari
ogalos Para., Kauno Apskr. 
atslzzaukt ant adreso: (S 10
W. CHENOSKY, Box 135,'Revloc, Pa.

Pranz.au

o

Moraliszki pamokinimai.
Profesoris augsztesncje mo

kykloje i žgnld i nedarnas mer
ginom moralystos mokslą, 
tarp to kalbėjo:

— Priimkite sau už pama
la gyvenimo nusižeminimą, jei 
gu kas tau duos per deszini 
veidą ypa tai su nusižeminimu 
ntstatvke kairio.

O viena tuojans paklauBo:— 
Jeigu kas pabueziuos in deszi
ni veidą, ar 
atstatyti?...

teipos-gi ir kairi

Gardžiau valgyti.
— Ka dirbi Katre, su ske

petėle nuo nosies szluostai to- 
r i ei kas ?!

— Ta nieko ne kenkė , ha 
jau jiji ir teip labai sujuodus.

— Tat mislini uždėti ofisą 
szitam miėstelije, bet ar tu da 
ne perjannas daktarauti ?

Jaunas daktaras— 
te i p asz kętinu vaikus ir mer
ginas gydinti isz pradžios.

Teip,

ANT PARDAVIMO.
Didele stuba ant trijų lotu po 

Tamaqua, 
Gale 

Norintis pirkt

No. 428 E. Elm St. , 
Pa. parsiduos pigiai, 
loto sztcbelis.
atsiszaukt pas: (Sp. 10.)

Jurgis Martin k u .
428 E. Elm St.

Tamaqua, Pa.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

ę

Slunczin pinlngufl In vIkak dailu 
pasaulio. Parduoda LalvakortCfl 
ant geriauniu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, taipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
Notarinliszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszpprtus važiuo
jantiems In Tčvyne.’ Banką esanti 
po dideliu kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nfra 
jokios baimes. Raszyklte ant 
žemiaus padGto adreso o gausite 
visada atsukimą:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & 8. Main 81. 

DuBois, Fa.

bairnen.

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

Siuvu visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempeliu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgl taiso, iszvalo ir 
iszpropiua vyru Ir mo
toru rįpbus. Darbas yra 

Ir užtikrintas
Prekes prieinamos.
geras

102 E. Centre St. 
Shenandoah, Pa.

NAUJAS ISZRADIMA8 PLAUKAMS.
Dokavoje % milijono Įmonių ui 

pulkus plaukus, o telp-gl sulaiko puo 
Įima plauku labai trumpam laike, In 
vieta iBzpuoluslu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai 
Raszy- 

Dr*. Brundzn* Cosmetics, 
81a. W. Brooklyn. N. 1

i

Kad ir turite tik keletą
Szimtu Dolerius

del investinimo tai privalote atsargiai in tokia vieta atsargiai in tokia 
vieta indeti kad atnesztu giaro procentą ir butu saugioj vietoj.
faktas kad žmogus kuris turi daug pinigu, toksai yra laibai atsargus . ‘ 
idant jo pinigas butu indetas in investmesta o ne in spekulacija.

Yra

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT KOMPANIJA ne yra 
tai nauja pramone, yra tai drueziai suorganizuota ir sena pramone kuri 
tarnauja del visuomenes diena ir naukti.
FERRED SZERAI yra saugus teip lygiai kaip ir visi aukszto vertes 
INVESTMENTAI turi.

Jos CUMULATIVE PRE-

• • • • • • 
• •

• • • • • • • •

$93 ir Accrued Dividendaa už Kožna Szera
(FULLY PAID AND NON-ASSESS ABLE)

»

Mokant $7 Procentą už Szera per Metus
Yra tai begalo geras irivestmentas—žemiaus padėtas kuponas 

atnesz jumis daugiaus faktu, nusiųskite ji in *•
*>

•»

Pennsylvania 
Power & Light Company

Investment Department

8-th and Hamilton Streets
• ■ 1

Allentown, Pa.
v

—

INFORMATION COUPON
(Without Obligation)

Pennsylvania Power & Light Co.
Please send ne (1) 8 page illus

trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula
tive Preferred Stock, (3) Details I
of Partial Payment Plan.

Name

Address «*► «*► O — ISB — O 1 <1 S—I —l ■■■ —II I— — —I —► —I I— —

Naudinga proga.
— Na kur ejnif
— Buvau ant praneszinm. 

Ach puikei kalbėjo daktaras

Apie kai
Apie pagellųt staigiuose 

atsitikimuose. Jau dabar daži- 
nojan, kaip greitame atsitiki
me gelbėti žmogų.

— Ar sziteip, tai gal mane 
pagelbetum greitame atsitiki
me ir paskolintum 50 doleriu.

♦♦♦

ž
it
ž
1
t

.Musu vaikai.
— Tetule, kiek turėjo metu 

Matuzelis?
— Devynis szimtus.
— O kiek turi tu tetule?

.....asz •— Asz.... asz matai
turiu 30 melu.

Ar sziteip? 
lis pamilino ant 870 metu.

— Del ko?z
— Ba kalbėjo vakar in po

ną Karolu, jog tetule esą senu 
kaip Matuzelis.

tai teve-

II

NAMINE MOKYKLA!
Ra n k ved is Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose #28.
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Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje ^Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose $2.00,

ŽODYN AS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A La lis. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. For
matas 6x9 colius. Puslapių
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Koitia.__ #10.00

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

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

I

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite f pirkti už
20 procentą pigiau £

X

X

9

Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.
X : PULLMAN VEŽIMUKAI su virszaisir be X 
aTa — * « M • • ♦
iX

virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi .£ 
ir padirbti pagal naujausia mada. x

♦T*X GUINAN Mah&noy City, Shenandoah, MtCarmel X

III.. rn r.r' II .
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Daktaras K0LER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 motus Invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo Ir silpnybes

• vyru, spuogus, nležcjimus, ligas tinimo, invairias Ilgas 
paclnanczias nuo ncczystumo kraujo, Atslszaukite ypa- 
tlszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

A kai ir Lcnkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare. 
•>z Nedaliomis iki 2 vai. popiet.

. Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
a » lam ę mm <»■ — — w m v » ■ ■ m io * o »

VYRU 
LIGOS

h

> Sztai Koki Prieteli Turite—
į Merchants Banking Trust Co. Banke
> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
| procentą ant sudėtu piningu.
f Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagalbos
> kada perkate namus.
{ Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
J lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
| Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai ir 
c pažinstami. <
j Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs*
> ci j os, kada norite kur investyti piningus arba pirkt!
C namus.
j Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
> Yra tai juso Banka.
C Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

e

II

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.
W.F. Rynkevncs

T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pres.<r
J. H. Garrahan, Attorney

P. O. Fenton

D. F. Guinan, Trees.
A. Daniaewlc* M. Gavula

Pranz.au



