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Vagystes susimažino.
Kupiszkis. Beniaus cztn pa

sitaikydavo dažnos vagystes, 
bet apsigyvenus keliems teisė
jams, ypacz teismo tardytojui, 
daugeli užmestu vagystes da
lyku per)<raczius ir kaikuriuos 
intariainns asmenius suėmus, 

apylinkėje aptilo.
Bent vagyszcziu žvilgsniu mu
su apylinke szieje tiek ramesne 
paliko. . •

ISZ AMERIKOS
Apvogė karezema ir isznesze 

seifą su pinigais.
Pottvillo, Pa. — Terp szesz

tos o septintos valandos Nedė
lios vakare, inejo keli pleszi- 
kai in saliuna Vinco Gauczaus 

ulv-ant East 
ežios atkiszo revolverius in vi
sus, kada kiti iszczystino sa- 
liuna, paymdami bonku ariel
kos verties 1,5(X) doleriu. Ne 
gana to, nuėjo ant virszaus pa
ėmė geležinę seifą kurioje tal
pinos! bondu, auksiniu brange- 

3,300 doleriu
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Norveigian

ville, bet 
jieszkoti

automobi- 
zk n t rvto- 

rado su- 
Landsing- 
neua liovė

atėjo

inejo ant pirsztu in 
nepabu
sta iga i 

nežinoma

nybiu ir pinigais 
insidejo in stovinti 
liu ir iszpyszkejo, 
jaus steito palicije 
szaudyta seifą arti 

palicije
tuja automobiliniu 

vagiu ir kaip rodos jau užėjo 
ant pedsakio.
Nesuprato signolo, vyras užti

ko ir indave in rankas 
palicijos.

Mount Carmel, Pa. — Kada 
Mikolas Pakszvlovskis
po savo pastogia apie deszimta 
valanda naktije rado visa na
rna tamsumoje, manydamas, 
jog jojo paeziule saldžei miega 
ir sapnuoje apie savo Mikoleli. 
Kada
iniegkambari x idant 
<lint savo prisiegeles 
likos užkluptas per 
sveczia su kuriuom susiėmė ir 
prasidėjo4 tasyne. Krėslai 
szopos ir stiklai pradėjo drau
ge szokinet su musztukais ka
zoką pasižeisdami gana skau- 
džei. Naktinis pauksztelis

f 
bet puolė 

in rankas naktinio sargo kuris

tai

tasyne.

Naktinis
isz ranku Mikoloiszsisuko 

dumdamas laukan

Mikolelio pa
jojo ne-

jin nuvilko pas skvajeri. Ten 
prie szviesos pasirodė, jog 
Ikonas Godianis (f) isz Ex
change, kuris turėjo paprati- 
ma ai laukimo
cziule naktimis kada 
buvo namie, idant jiai ne butu 
nuobudu vienai. Matyt 
Leonukas nesuprato 

mylemos 
Isz to

• iszsiduos 
slapta meile naktinio gaidžo.

Muszei per dvi valandas 
kasyklosia.

New Philadelphia, Pa. — Du 
vyrai kuriu pravardes kompa- 
nije neiždave, rauszesi pasiu- 
tiszkai Silver Creek kasiklosia 
per dvi valandas, pakol vienas 
isz juju nesukrito, 
taji turėjo nuvežti 

. glekasikliszkiniam 
Sumusztasis 

isz savo

savo 
Maistas, 
laike kurios

jog 
signolo 

ir gavosi in 
bus prova 

visa

Sumusz- 
namon an- 

ambulan- 
se. Sumusztasis nesenei su- 
gryžo isz savo sz Ii ūbi nes ke
liones su jauna paeziule, o ka- 

in darba,da nusidavė in darba, jojo 
prieszas iszsitare bjaurei apie 
jin, ir isz to kilo muszis. Kom- 
panije už toki pasielgimą pra- 
szalina nog darbo, o bausme už 
tai didele.
Vyrai nepriversti ižduoti savo 

slaptybių.
Pasadena, Calif. — Kada po 

szliubui Lulu Hart dažinojo 
buk josios vyras 
turi du vaikus, innesze skunda 
prieszais jin, idant _ sudže pa
darytu juju szlhiba nelegalisz- 
ku, nes Lulu buvo tuosios nuo
mones, kad da josios Tamosze- 
lis buvo jaunikiu.

Sudže kitaip 
sprendė, 
Tamoszius, vesdamas jaja pri
žadėjo jiai vyriszkrt prieglau
da kaipo moteriai, o savo pra
ėjusiu slaptybių

Tamoszius

apie tai nu
neš pasakė jiai buk

ne yra pri
verstas ižduoti mote re i priesz 
nuvedima jiosios 
Tiaus.
ir 15 mftf.il Amžinus.

prie alto-
Vaikai Hario turi 13
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SZITA SZEIMYNA NEPA- 
BUVd ANT VIETOS.

' * .j
Isz Lietuvos V*'

praeita san- 
isz Europos

I, Nespėja per žiūrėti ateiviu 
kastelgardeję.

New York. — Ant ka’stelgar- 
des Ellis Island, 
vaitia atplaukė
14,499 ateiviu ir tiek likos per
žiūrėtais o du dideli 
stovi pritovoje su pasažieriais, 

,"„.i negali por- 
Isz viso szimet likos 

sugrąžytą 1810 ateiviu isz vi-

kuriu vlrszininkai 
žu reti.

sos priežasties.

laivu da

Amerikoniszkas doleris atgau
na savo verte.

Washington, D. C. — Galin
gas amerikoniszkas doleris at

vertė, teip kaipgauna savo 
priesz kare.

Nog Gegužio kilo ant 18 con 
tu daugiau, o penki 
a d gal buvo 
centus, o sziadien yra 
kupezystoje 55 centai, 
prekes puls žemyn,

menesiai 
tiktai 37 

vertas 
Jeigu 

kaip lyg 
sziolei, tai doleris da daugiau 
pabrangs. Augsztos 
jau nesugryž daugiau, o tai isz 

amerikoniszki 
žmones susiprato,' jog 
nėjo už daug pinigo ant viso
kiu nieku ir mokėjo triA kartus 

buvo

vertas

prekes

priežasties, jog
iždavi-

daugiau už tavora kiek 
vertas.

Užvydejimas, žudinsta ir 
sieratos.

Philadelphia. — Keturi ma
ži vaikuczei buvo liudintojeis 
žudinstos kokia atsitiko name 
Juozo Pryjauskio, kada tasai 
sugryŽo isz darbo ir barėsi su 
savo paezia per visa nakti, isz- 
vare paezia laukan szaudamas 
in jaja isz
krito negyva, po tam Pryjaus- 
kis paleido kulka sau in galva 
ir ant vietos atliko.

Kaimynai atbegia ant riks
mo vaiku, bet rado motina ir 
tęva 
buvo 
slieetvos pasirodė

revolverio nog ko

Pagialba 
Laike 

, buk Pry- 
jauskis tankei iszmetinejo sa- 
paezei, jog jin 
vo ir draugavo

kraujuosia.
nereikalinga.

apgaudineda- 
su keleis vy

rais. — Kaimynai vaikus paė
mė po savo globa.

Turi ant guzutes, lai ir 
maisto turi turėt. .

Scranton, Pa. —

ant

Jeigu tu 
Vincuk turi pinigu nusipirkti 
guzutes, kuri sziadien yra teip 
brangi, tai turi turėt ir pinigu 
ant užlakimo savo 
vaiku.
savo priesiegelei po 40 doleriu 
ant menesio ant josios užlaiky
mo. ’ ’

Toki tai nusprendimą iždave 
sudže Newcomb teisme, kuria
me pati Vinco Burgesso skun
de jin, jog jiai nedavinėjo pini
gu ant maisto. 
Newcomb pasakė, 
tyrai turi užtektinai užmokėti 
už kvorta guzutes po 6 arba 8 

tai ir ant

4 C

paezios ir 
Nog sziadien mokosi

Teisybe sudže 
hes jeigu

dolerius už kvorta, 
maisto turi turėti pinigu.

Elektriką užmusze Lietuvi.
Rumford, Me. — Jerry (Jur

is) Jonaitis pereitos pėtny- 
ryta’czia užmynė ant 

elektros vielos, kuri buvo vėjo 
nutraukta, ir tapo ant vietos 

Jis buvo nuėjės 
malku

n 
ežios

užmusztas.
pas upe plaukencziu 
pasigauti.

Pagriebe daug arielkos.
New York. — Slapti agentai 

Baltimores ir Ohajaus geležin
kelio surado vagone arielkos, 
kuria, ketino siunsti in Chica-

Tame vagone buvo pri
krauta geros arielkos kuria 
apskaitė ant 20 tukstanezin 
doleriu vertes. -Goriau kad bu
tu atgageniaJn Mahanoju, tai 
nnra arhAnia fu m in 1 iii Lamiimn

ga.

© 3
&

diena namoAna
amerikoniszkas

Franas Gibler, kuris 
ilgai negyveno vienoje vietoje 
nes vienas isz jojo vaiku gyme 

dukrele
kita Mary lando, te- 
Yorke,

■ ■ 1 ’

pribuvo 
konsulis isz

Anglijos J

Missouri, 
Texuosia,Texuosia 
va s New 
Kentucky.

gvmeK.

jojo tėvas

Du Lietuvei užtroszko nog ga- 
zo, — ketino važiuoti in 

Lietuva.
Worcester, Mass. — Perei

tos nedėlios ryta rado užtrosz- 
kusius nuo gazo Vinca ir Joną 
Anksztuczius, paeinanezius isz 

miestelio, Traku
apskriezio, buv. Vilniaus redy- 

Vincas paliko žmona su 
vaikucziais Rodunes 

kaime, Lietuvoje, 
vo nevedes ir paliko
tėvus Perlojaus miestelyj.

Vincas mane dirbti 
vasario, o paskui 
Lot u va — pas savo 
vaikuczius.

Perlojaus

bos. 
dviem

Jonas Ru- 
tik savo

iki pa
važiuoti in 

žmona ir 
ta joTacziaus 

viltis neiszsipilde.
Kaip ta nelaime juos isztie- 

su isztiko, niekas tikrai nežino. 
Didžiuma tacziaus yra tos nuo
mones kad jiedu atvažiavo isz 
Palmer, Mass., in Worcester! 
tik su tuo tikslu, kad gerai isz- 

nueje
Taigi spėjama, jog ga- 

neužsukta 
aa-

sigerti ir, sako,“ girti 
gulti.
zo trobele pasiliko
ir priėjės pilnas kambaris 
zo užtroszkino nelaiminguosius 
Anksztaiczius.

Gandu pasekmes.
Kupiszkis. Longvamane mu

su liaudin* labai dažnai suve
džioja papraseziausi gandai. 
Jau kelinta karta tamsi liaudis 
intikinta. bolszeVistiniu gaiva- 

valdžioS 
nieko negal- 

visos Lietuvos

ili, lankia Kupiszkyje
pa si k ietim o visai
vodama apie
politine padėti. Kita, karta tu
ri ir sziokio-tokio, nebepamato
pagrindo. Nuolat susidurdama 
sh besislapstancziais po žmo
nes ' bolszeviku komisarais ir 
matydami ju drąsumą patiki 
s k le id ž i a m i 0 m s gft nd am as.
Musu'gi žvalgybos del savo at
viro veikimo nieko nesuseka. 
Sztai kad ir pastaras atsitiki
mas: vos atvažiavo traukiniu 
milicija ir Panevėžio Szauliu 
dalis, jau visame miesteli buvo 

naktin krėtė,žinoma, o kada 
tai du buvusiu miesteli komi
saru paskubo iszbegti. Tiesa, 
visgi neveltui suimta du inta- 
riainu lenku
trejetas bravorėliu, 
vietos milicija vargiai butu su
sekusi.

sznipu ir 
kuriuos

rasta

Gižai (Vilk, apsJ. Sztai nau
jiena. Gižuose odų dirbtuve 
sziemet pavasaryje tik suma
nyta, o sziandien yra in ka pa
sižiūrėti! Jau stovi du namai: 
vienas, placziausihs mūrinis, 
tai plati dirbtuve,,Jau stovi in- 
eistii toj szopoj 15 dideliausiu 

statiniu ir kitos jau su užraug
tomis odomis, kurios tik laukia 
ranku geru, sumaniu darbinin
ku, kad jas galėtu nvet ponai, 
Jajorai ir visi kiti žmones, o tu 
darbininku esama. Antras na
mas lentinis —ir vidutije sie
nų 1
Puse to namo tai darbininku 
gyvenimas, antra puse tai sau
sam darbui. Darbas eis ir žie-

Tcvynes mylėtojai deda 
pastangas invairius reikalus 
aprūpinti ir sztai, kaip gera 
tokios dirbtuves:

spaliai, ir pigus ir sziltas.

na.

ir saviem 
darbininkam darbas —ir sau 
odos ir kiek skatiko liks sza- 
yje pas save reikmenų pasiga

t

vagystes

sulygi-

Praėjusias metais

sziniet 4—5 auks.I

Mėsos kainos.
Mariampole, IX. 20. (Elta). 

Rinkos kaina gyvuliu, 
mint su 1919 m. kuo ne pusiau
puolus, pavyz. raguotas 1919 
m. kainavęs 3000 auks., dabar 
1200-15001 auks. Nežiūrint in 
tai kaina mėsos 1-3 didesne ne
gu 1919m..
svarui buvo mokama auks. 
60 s k. o
Miesto burmistras nekreipia in 
tai jokios domes.

Kalvarijoi svarui galvienos 
mokama 2 auks. 50 sk. — 3 
auks.

2 auks. 50 sk. —

Varėnos, Valkinku, Rudisz- 
kiu apygardų gyventojai nusL 
mine, kad lietuviu visuomene 
maža domes kreipia in szi ne
senai atvaduota isz lenku ir 
bolszeviku valdžios kraszta. 
Sako, kad Kauno ponams, po- 
naieziams ir panelėms, tur but 
labai gerai tupėti sziltuose 
gūžtuose, ir jie nesi rūpina,"kad 
Lietuvos rytai lieka be lietu
viu inteligentu. 'Kin* dingo tie 
pionieriai —liaudės mokyto
jai, kurie 1905 m. Veržte verž
davos in Kauno ir Vilniaus at
vaduotas isz rusu mokyklas? 
Kur dingo szauliu sąjungos in
struktoriai, 
susirinkimus 
liuoso ir kitur.

Tarp Varėnos ir Valkininku 
stoeziu bolszeviku evakuotes 
laikais nuvirto nuo begiu trau- 
<inys, susidejas isz 70 vagonu,

kurie nuolat daro 
Kaune, Sziau-

NEPAPRASTAS DRAUGAS.

Miss Ruth Shellv ana diena
atsivežė in New Yorka maža 
mesžkuti isz Pietines Ameri
kos kuri labai myli.

ISZ VISU SZAL1U
Dvi nelaimes ant francuziszku 

geležinkeliu.
Paryžius. — Ant kelio Nan

tes susimusze du trukei; likos 
užmuszta 42 pasažieriai o apie 
160 likos inaždaugįnu sužeista.

Ant kelio binapeijio isz Pad
žiaus in Argent^iH tAifitržierinis 
trūkis susidūrė su kitu. Nelai
mėjo žuvo apie deszimts pdsa- 
žieriu o 40 sužeido, kuri atsiti
ko apie dvi miles nog Pad
žiaus prie tilto Asmiero.
60,000 bombų surasta dirbtu- 

• veje.
Rimas. — Miestelije Lucca 

kareiviai užėmė dirbtuvių, ku-

5»

Jeložnkelio rcikos buvo atsu- Jare jame krata 
kiūtos ir iszmetytos. Sako, kad 
tai buvęs vietos žmonių dar
ias, kurie nenorėjo, kad javus 
vežtu isz Lietuvos in Rusija, 
bet galėjo ir bet kas traukinio 
pagesti 7 vagonai su grūdais

ninant, o ne gabenti isz svetur. vi8ai sujUx0. Užmusztas vie-
Reiketu ežia galimu dirbtuvių 
daugiau steigti, ypacz verpi
mo. Piliecziai nekaskime savo 
skatikus žemen bonkosna su
leido •
Nusidėjimas priesz tauta turtą 
neisznaudoti szalies gerovei.

nus konduktorius. Bolszevikai 
iszsigande 
pusėn.

Prie traukinio buvo prika

iszbegiojo Lydos

steigkime dirbtuvių, bintas labai puikus salon vago-
kuriame? važiavo bolszevi-

Szvenczionys. Pagaliau susi
laukėme savųjų. Lietuvos ka- nu^sllSiuns ateivius ant farmu. »

New York. — Tomis dieno
mis likos sutvertas naujas bju-

M 1 w K 1 v € 11 \ meiliomis kalbomis. Vienur 1d-

riuomene visur sutikome neap
sakomai dideliu džiaugsmu: su

nas, 
ku vyriausybe. Jame rasta, pa
mesti bolszeviku valdininku 
krepsziai su vogtais daiktais, 

j sidabru, briliantais,
manufaktūra. Pribuvusi musu 
kariuomene likusius daiktus 
paėmė savo globom Salon-va-

briliantais

rus po priežiūra P. A. Donahue gėlėmis, ,su duona, druska, ir
kurio tykslas bus iszsiuntimo meillomis kalbomis. Vienur ki- gOnas Retinama uždėti ant 
ateiviu ant farmu, kur yra di- atvykę organizatoriai pa- gįauresiuu ra.tu, kad tiktu Lie-

bjnrąs duos, '‘visokius “ patud- vietos savivaldybes, Ir nuosta-
delis stokas darbininku. Tasai d?da mums (.vaikytis ir kurti

kurio geidže
ateiviams

kur yra

mus pribuvusiems
apsigyventi aut 

farmu, nes ir atkreips juju ke
liavimą in miestus, 
daug prisigrudia žmonių. x

Imigracijos virszininkai ti
kisi trumpam laike pribuvimo 
in czionais milijonu ateiviu, o 
idant jiems surasti vieta sius 
daugiausia ant farmu in Miczi- 
gana ir Ohaju.

iff,

Teip buvo.

Pavojus Lietuvoje

Lietuvei mobilizavoje. • karei
vius ant iszvarymo isz Vil

niaus gen. Zaligovski.
-------- »----- — ~* '^MHObSI 

Kariszki debe- 
Lietuvoje. 

niobi lizacije

padarydamas

sutaiką su

ir Rosi jos.

London. — 
šiai vela kerszina 
Kaune prasidėjo 
kareiviu ant ižgujimo lenkisz- 
ko generolo Zabigovskio, kuris 
užėmė Vilnių,
jin neprigulmingu miestu.

Lenkai padare 
bolszevikais, kuri invyks nog 
18 Oktoberio. Lenkai aplai
žė savo karidori terp Lietuvos

Sutaikė buvo per
skaitoma rusiszkai, lenkiszkai 
ir lietuviszkai. f

Wrangelis 
szius pietinioje dalyje. Ži
nios ateina, buk Armėnai ižda- 
ve Turkams į<are ir pradėjo 
mobilizuoti kareivius.

atnaujino ma
da lyje.

lĮuire ir pradėjo

Soviatai pradėjo 
ginkluotu 

Moskvoje.
nova užėjo senoje Rosijoi.

Vela telegramas pranesza, 
buk Kinai praszalino savo pre
zidentą, o vela sutvėrė

Badai buvusia cieso- 
valdytojum

ant
užklupti 

darbininku 
Žodžiu, tikra vel-

Ivsta.
ris Tung pasiliks 
Kinu.

kara-

t

ISZ ROSIJOS
M

* J
II

Ml
I
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Laivoriai šukele maiszati, isz- 
vare admirolą.

Petrogradas. — Konia 
visu rusiszku

anf
I1

.JI

L 1kariszkų laivu 
kurie radosi ant Baltiki! mariu 
kilo sumiszimai laivoriu, kuqę 
iszvare admirolą Raskilnikoy^. 
kerszinanti jam mirti, 
sugryžtu adgal apimti kaman- 

ri per koki tai laika radosi da ant flotos. 
žmonių raukusia. Kareiviai pa- 

, surado apie 
60 tukstanezin bombų, su ku
rioms darbininkai ketino isz- 
neszti in padanges visus tur- 
czius 
neužilgio 
sklypą.
Užsikejsėjimas ant gyvasezio 

kuningaikszczio Serbijos.
Bruksella. — Kada Serbijos 

kimi n. Alexandra keliavo tru- 
kije, kas tokis mete ant jo bom
ba, kuri trukus isznesze dū va- 
gonus, bet kimiu, nedalipstejo. 
Po tam atsitikimui majoras ir 
viriausias miesto rodininkas 
padekavojo už dinsta.

Sera jovė likos nužudintas 
Franciszkus Ferdinandas, 
savo paezia 1914 mete per Ga- 
vio Prinzioį studentą. Toji žu
dinsta buvo priežaste praside-

padanges 
sukylime,

invykdyti po

9

/»jeigu

ki

Ii *

I

koki ketino
visa

su

, v. , ,. . ... jimo baisios svietiszkos kares,tuvos geležinkeliams, ir siusti 
in Kauna Lietuvos ponams va-

ir siusti

Rp. Buvo ežia lenku ponai, ga- £jneu
Gudaicziai (Szak. aps. Bubi. go.

na ligai jie dirbo. Paskui bol
szevikai siuntė ežia specialius 
agitatorius. ’
Tik keletas musu iszgamu prie

kuri inkivinkliojo konia. visas 
vieszpatystes in ta j i kruvina 
Europini szoki ir da nepasibai-

i A

Nieko nenaudojo, vals.). Gzia merginos naktimis 
j susitelkia in krūva ir vaiksz- 

ju deda vos. Bet ir tie dabar vi- eziodamos po gretimus kaimus
susitelkia in krūva ir vaiksz-

šokiais budais laižosi lietuviu
valdžiai, norėdami jos malone 
pelnyti.
žmonių randas nepaprastai
veikliu žmonių. Vietos savivalę

Isz tu paežiu musu 
randas (

dainuoja. Tos dainos no taip 
panaszios in dainas, kaip in 
paprasta visos gerkles szauki- a a -a •niu. Prieina kurio nors ūkinin
ko kiemą ir isz visos gerkles

dybes visur tvarkosi ir darbo užrinka dainuoti, kad kartais
Mokyklos dygsta,tveriasi.

kaip grybai po lietaus. Veikiai 
užmirszime musu priesžininku 
padarytas skriaudas. Apie len-i 
ku ponu ir bolszeviku valdymą 
veikiai liks tik kartus atsimi— Na, ir ant ko Vakar tavo 

barnis su boba pasibaigė?
— Nugi pasakiau jei ant pa.- 

galos, idant sau eitu po szimts 
velniu.

— Na ka jiji ant to?
-n Nugi nuėjo pas uoszvia. Gibai, Czarna Hancza, Augus

-savo mot in a.

Vokiszko oficieriaus pati ir 
tarnaite nužudyta, o 

duktė paszauta.
Berlynas.

Scheer name patiko dydele ne
laime. Jojo pati,ir tarnaite li
kos nužudytos, o 18 metu dūk
to mirtinai paszauta. Badai

Admirolo von

Suiniszimai teipgi kilo Sara
tove, Tamlove, Viasnoi, Solen- 
ske ir kitur.

Ukrainai užėmė Kijevą?
Sebastapolius. — Badai uk- 

pasikeleliai užėmė 
Kijevą, nes bolszevikai maty
dami, jog miesto neužlaikis ap
leido jin, atyduodami miestą 
ukrainiecziams be jokio pasi- 
prieszinimo. r •
Wrangelis plaka raudonuosius 

prie Dniepro.
Sebastapolius. — Generolas 

Wrangelis, užsikrėtė jus nevi
donas bolszeviku, pradėjo nau
ja užklupima ant savo prieszu, 
tai yra szesztos armijos bplsze-

rainiszki

I

1
,į3i

■toli

9
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viku, kurie randasi užpokalije 
upes ' Dniepro, apguldamas 
miestą Karkovka isz visu pu
siu.

Dabartės generolo Wrange- 
lio frantas tęsęsi isz Mariam- 

lyg Ekraterinoslavo ,turi 
po*i»avo valdžia ’’1222 
mares, kur paėmė in nelaisvia 
6000 bolszeviku 
Danec'j ižgujo visus prieszus.

Dniepro,

visas Azovo*

laivoriu. Isz
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— Praszau pono advokato, 
kaip rėžiau tam rakalui Petrui 
per snuki, tai vos ne užmusz- 
iau, vienok sau ranka iszsisu- 
kau; ar ne butu galema taji 
latra apskunsti už demecziut

’‘W
'I

9 3taja baisia žudinsta papilde 
kokis tai Karolius Buchner, 
kuris pat> sau atome gyvaste 
po papildysi žudinstai. Del ko 
nužudo savo aukas, tai to da 
noisztirynota.

li* krūptelti tenka, o ypacz se
niesiems.

Tomis dienomis Shenando- 
rio vargoninkas profesorius J. 
A. Žemaitis iszleido du puikius 
veikalus ant piano su žodžeis: 
1 — Suskintas Kvigfkelis solo,

i

Musu kariuomene
14 d. laike fronteszia linija: 2 — Vai kalba žada, duetas.
'rT—ežeras, Vyžainis,
Biale Bloto/Lipina, "Smalenai,
Vistyczio ežeras

tavo nerkasas.

rugsėjo

Vyžai ni s. Galite gauti kpžna veikalą po
50 centu, raszydami ant tokio

■« . JML . . • — . _ . _ _ *

Ko jei reikia.
— Ęikio tu seni sa u i h kar- 

ezoma ant cielos nakties o pa
reik kaip pradės szvisti.parei-

adreso: :J. A/Žemaitis, 315 S. si. Kaip tavęs ne buna namie- 
_____________ . c lia. tai dauo* buna sveikiau.West Str. Shenandoah. Pa.

Kongresas ketina duoti pa- 
velinima ant dirbimo mažesniu 
bumaszku, nes mažesnes bu- 
maszkos butu daug parenges- 
nes ir žmogus galėtu daugiau 
juju neszioti su savim. — Well, 
tegul buna ir tos paezios, liet 
ir tiriu “mažai žmonos turi.
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KAS GIRDĖT
Bolszevizmas isztikruju

stimpa, nes patys bolševikai 
o ir žvdiszki 

užtvirtina.
sėbrais visai 

— Bad i ne smer- 
pradeda visiems

tai pripažinsta 
laikraszczei i 
Trockis su savo 
jau “kaput! 
tis pradeda visiems duotis 
in ženklus, o peisuoezius Leni
nas pasislėpė už andaroku sa* 
vo franeuziszkos mylemos sap
nuose kas diena apie kartuves, 
bombas ir peilius 
naktimis szoka isz lovos, 
dedamas 
aukas, 
tis, amaras, ligos. Trockis, 
Leninas ir visi juju bernai, 
jaueze, jog jau juju paskutine 
valanda ateina. Ant viso 
svieto, del juju vietos nesiran
da niekur!

tni
’»

Tankei 
gir- 

savo 
Neužderejimas, smer- 

ligos. 
visi juju

vaito jenczias

Helsingfarso pranesza, 
buk du szimtai tukstanezei gy
ventoju apleidi neje 
da, idant 
ten, kur galėtu

I lejei.
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Lietuviu Bažnyczia Coaldale, Pa. Sudegus 4 Bal. 1920m.
ATSISZAUKIMAS.

kaipgus pamislina, kaip tai du 
draugai Trockis su Leninu no
ri padaryti bolszeviszka rojų 
ant szios nszarn pakalnes. Tai- 

dvkai del 
1 ir gele- 
fiktai be-

Ilgiau avėsi — daugiau piningu suczedinsiO ne, sziadien tau merga pasa- 
eisiu ir gana, k a man te

padaryti.
leis tai pabėgsimo 
szliuba pas skvajeri!

T ‘
ssaugokite kaip ugnies!

kvs: “ 
vai gali

Pirkdami guminius avalus del mainu, visada žiūrėkite kad ant juo 
butu fabriko žyme ‘ ‘

Jus suezedysite piningus, nes
kad iszdirbinys yra kuogeriausis ir laikys kuėilgiausiai.I Raudonas Kamuolys” (Red-Ball).

“Raudonas Kamuolys
Jeigu ne 

ir ymsime

Rokios mergos brolyezvi ap-
i

IIreiszkiaJono lietuviu bažnyczia: 
mais nuėjo deszimties 
darbo vaisius,

gi nori jieje investi
savo pasekėju paszta
žinkelei už dyka. rl

paeztas ir gele-
žinkelei ne eina; duonos ne ke-

ys gere idant už- 
mirszti savo savžinia.

bloarodie,
... Geidže to, idant vi- 

butu dv-

|B A LL@BAND
Petrogra- 
t raukt i in 

prie-
’ pa; gyvuliu ne musza, o vodka

su veju
surasti

k a pasiliko
da tame jog:

glauda.
netinkami atbūti taja kelione 
krinta kaip

dėjimas, del suviliotu 
liu!

tai tik pat v r
zalczio ir ligų! Baisus tai pa-

masko-

muses nog bado gere Beždžioniavimas Lietuvoje.

Kares department as
- sino, jog turi ant 
dešimts milijonu szepet niežiu Į

‘ ‘J uju 
jewreje! 

įsiems
kai. apgar-

Ikerszinimas žmonių 
soje Rosijoi, ant 

pasiutėliu! Diena

pardavimo

Taigi 
k om išari.

* ♦

bolszevikams
Vargszai tieje apkvaily- 

mūži kai!!

nog dantų pasilikusiu. Franci
joi po iszkelinvimui iKv- nimo j[ln np to)j, 
niszku kareiviu! Kas do per- 

Argi kožnas isz musu

ameriko-
Kas do per-

* 9

Bet baisus at
verčia vi
ję \vre ji sz- 

atlygi-
* k

kurni!

Kaunas.
si, kad jie viską 

a!i, iszskyrus

— Vokiecziai giria- 
moka. viską 

gan, iszskyrus viena dalyku, 
būtent: vokiety^ negalįs ir ne- 

Tik <t(d szitomokas badauti 
nemokėjimo jie ir kara pralai
mėję, 
kad jie
tiktai ne 
dalykas, kad 
liet aviui tas pasakymas

Apie lietuvius sakoma, 
» gali būti kuo tik nori,

Balandžio 4 <1. 1920 m. Coal
dale, Pa. ugnis sunaikino Szv. 

do
mėtu 

lig pati szirdis
tos kolionijos lietuviu tapo isz 
pleszta.
<|p žmonių szirdys ir 
ne viens kito 
darysime, kaip isz pelenu atsi
kelsime.
dabar neapsakytas: 
tioriai užgiedojo, 
ežios atstatymas
$54.000. Mainefne planus, 
me viską, kad kaip nors atsta
tymo leszas. sumažinus, priėjo
me galop sutarties statyti baž- 

Bet ir

Nubudimu prisipil- 
susirupi- 

klausinejo: ka

Brangumas viso ko 
kontrak- 

jog bažny- 
kaszfitosias 

da re-

’8
Žyme “Raudonas Kamuolys”

teipgi ant užpakalio ir pado kožno pus-baczio (Himiner)
(Lopac). Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu “Ball- 
Band” batai yra drueziausi ir smagiausi isz visu, kokius tik galite gaut. 
Kada pirksit© žiūrėkite kad butu ant ju žyme “Raudonas Kamuolys”. 
Band isztisi padai yra padaryti specialiai del mainieriu darbo. Je ap
saugoja peretkus ir yra taip tamprus ir drūti, kad nei asztriausios ak
mens ar anglies kriaukszles negal ju perpjaut, nei perpleszt.

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

Instnlgii, Imri Iszmoka milijonus del gerumo.

yra szspaustn ant kožno bato aulo, o 
ir czeveryko

ar juodus.

ęali būti kuo tik nori, 
lietuviu.

susupratusiam 
atro

do beprasmiu, staeziai nesąmo
ne, isztikruju
galima tai sakyti to apie visus 
lietuvius, kas tai kinti na in pa
vienius sziaududuszius.

liks tuo

nyezia $35.000 vertes.
tu skaitline musu mažai kolio- 
nijai parskaudi.'
Dievo valios atsidėję, pamisli- 
jau sau — žūt but — varysi mes 
pirmyn.
galėdami, dėsiipe
a t n a u j i n i m o / sZ vent e n y czi os, 
sykiu tikimės, kad 
lietuviai mumis teipgi atjaus, 
gausiai susz’elps ir

A iszkus
Vienog ant

Preke insigavimo in szi liuo- 
i padidinta nok 

penkių ant asztuoniu 
per ka valdžios kasa 
nemažiau kaip asztuonis mili
jonus doleriu ant meto. Bet 

pabrangimas neapmal- 
Iszys pribuvimo ateiviu in czio- 
nais. Iszekeliavimas isz czion 
irgi pabrango, ba dabar kasz- 
tuoje 10 doleriu, o pirma gale
rna buvo iškeliaut isz Ameri
ko už du dolerius. 

II — M ■ » U
Tiejei inteligentai, kurie isz- 

kele bolszevizrna in padanges 
ir paniekjna ^nv. Valstijos jog 
nieko bendro ne turi su bolsze- 

atsivmti ant 
Petrogra- 

tenaitinei du milijonai 
susimažino dabar

amerikoniszku kareiviu turėjo n. . . . sa sklypą likosburnas, arba 
dantų pripuolė 

Jau tai

antpo penkes 
kožno dvieju 
po viena szepetuka! 
truputi už daug del sklypo mo
kančio kariszkus padotkus.
f

tasai
menesiu tėvai irNog keliu 

gimines jieszkojo Czikage ve-Į
dusios Lauros Jacobs, kuri ka-| 
žin kur ten 
surado jdija 
^glaudo je 
Kankakee, 
ne.

dingo — ant galo 
valdiškoje prie- 

paikszu 
Ii go- 
buk

die
111. kaipo 

jijiPrisipažino 
lankei turėjo barnius su savo 

pertikrino ja ja, 
buk jiji keneze ant proto ir da
vėsi save uždaryti paikszu na
me. Dabar toji moterele*sako 
buk vra sveika ir niekados ne
sirgo ant proto, ta pati pripa- 
žinMa dažiuretojai ir daktarai 
Jigonbutes. Kiti vela sako,

vyru. o jisai

Kiti vela 
jog jeigu ji ji yra tokia kvaile, 

kvailiokad davėsi del tokio 
vyro uždarytis paikszu name, 
tai jiji isz tikrųjų ne turi pro
to. Dabar likos nuvežta na
mon ir randasi po apgloba sa
vo tėvo.

verszei

veis-
Isz priežas- 

stoko gyvuliu 
szio laiko

stiHzalu-
Mesine ka

vai girna 
ant san- 
dvi die

Atėjo laikas, jog ir 
aplaike savo pripažinimą per 
šia kare, kuri ižgialbejo 
]e t uju gyvuliu, 
ties didelio
Franeijoi, tai nog 
likos uždrausta pjauti veršius 
ir valgyti joju, kibą 
sius iš Ameriko. 
misije tik pavėlino
mėsos pelikes dienas 
vaites, o per likusias 
nas francuzai gales valgyti su
kalusia mesutia adgabenta isz 
Ameriko.

pasninkinei kvailei 
pradėjo pasidauginet ant svie- 

Dabar kokis tai Benjami
nas J. Salmon, kuris atsisakė 
inžengti in Amerikoniszka ka- 
riumenia, nes pagal jojo suvži- 
nia, tai netikėjo idant užmo- 
szinet savo artimus ir todėl li
kos aresztavotas pradėjo pir- 
diena savo pakiltos pasnin- 
kaut idant nusimaryt, likos at* 
vežtas in szventos Elzbietos li- 
gonbutia Washingtone.
tarai jin
Ina diena savo pakulos pasnin- 
maityt, bet su maža pasekmia. 
Dabar jau pasninkauje 86 die- 
'nas ir daugiaaše tasai kvailys 
(rūpinasi, jog per savo straika, 
'skylute danguje nepasididino o 
pilvelis susitraukė kaip džio- 
vyta slyva. — Del kvailiu 
Biranda gyduoles.

Tik juokai ynm, kaip žmo-

Matvt 
9r'

to.

Dak*
priverstinai turėjo

ne-

doleriu, 
uždirbs

meto.

vikais, privalo 
prisiunstu žinių isz 
do, jog 
gyventoju
tiktai ant 600 tukstaneziu, isz
kuriu kas menesis mirszta ko- 
nia 30 tukstaneziai Žmonis tu
ri mažai maisto ir apsiredimo 
biznei visur sustojo, fabrikai 
ne dirba ir t. t.
u žtaryt o ja i bo I sze v i zn i o
liauna in taji rojų ? Del ko ezio- 
nais laisvam sklype, kur visko 
yra pilna sėdi. — Paszol von in 
soviatine Rosi ja!

vinu r sustojo, 
Del ko tiejei 

neke-

V ienas garsus 
surinko akyvas

humorist i kas 
žiniutes apie 

Pas-užsilaikinia savo meiles.
tato jisai ant paveizdos szimta 
poru ir kaip vyrai toje valan
doje užsilaiko kada iszreiszke 
savo meile del mylemos; 20 vy
ru yma savo mylema per puse 
ir glamonėjasi, 67 sudeda kar- 
szta pabucziaviina, 4 bueziuoje 
josios plaukus ir veidą, o 2 tik
tai ranka
szimto vvru 72

Ant 
savo 

milemos rankelia spaudže prie 
savo szirdies, 14 vos žodi iszta- 
ria per ilga gerklia, 9 dusaujo 
isz gilumos szirdies; 7 kalba 
jog yra laimingiausi ant svie
to, du puola ant keliu, 1Q nuo
latos iszsižioje ir uždaro burna 
kaip ojsterei kol iždrysta pa
sakyti “paymsiu tave už pa- 
czia.”

O kas kiszasi pasielgimo mo
terių, tai ant suimto, 81 puola 
in glebi vyro, 
apkaitusius savo veidelius prie 
krutinės mylemo, o atsiranda 
ant szmto viena, jog isz susiju
dinimo puola ant kėdės 
ant sofkos^ ’ kitos ant szimto 
nog džiaugsmo verkia; 44 gar- 
sei pravirksta; 4 nevos susi
raukia; 60 žiuri- su dengan- 
czioms akimi ant savo-mylemu.

Bet jau toji gadyne dingo, 
idant mergina pasakytu: “pa- 
kalbekne su mano tėvu ir moti
na, rir jieje mane leis už tave Vf

suspaudže. 
paemia

paymsiu tave

68 pas lepino je

arba

gi teip yra. Ne

G r v- •k

pažibucziai
nos sielos visuomet 
kuo yra ir jokie 
bei tarszkueziai prie ju nepri
kibs. Kiekvienam 
tni lietuviui, inteligentui dva
sia ir siela yra aiszku, kad būti 
sau žmogumi visur ir visokiose 
aplinkybėse yra garbe; ypatin
gas dvasios 
stiprumas.

intoligen-

privalumas, jos 
rracziau ne visli 

lietuviu tokiais esame ir ne vi
sus mokama brangini!i tai, kas 
savo, ir labai dažnai, be jokio 
reikalo pasipuosziama 
tu rubu. 
musu “
davo, kiszdavo tai, ka jie buvo 
mate pas rusus ar pas

skolin-
Buvo laikai, kuomet 

žmogelos” visur rody-

lenkus.
Sziendien ktkas pastebima, — 
sziandien pradedama ameriko- 

beždžioniauti.
a m er i k on i s z k a Ii etų v i u 
džioniavima labai dažnai raszo 

lietuviu

niszkai Apie 
bež-

kone visi Amerikos 
laikraszcziai.

Sugryžns gi žymiai lietuviu 
daliai isz Amerikos tas galima 
pastebėti ir pas mus Lietuvoje. 
Kaip vieszose instaigose daž
nai galima pastebėti su kokiu 
pasididžiavimu kalbasi ame- 
r i k on i sz k a i sugryže 
Kalbant 
nemielaszirdingai kraipo musu 
žodžius ir dažnai 
žodi “del patogumo 
niszkai pasako, nos “pripratę” 
Ir tai pastebima netik gryžu- 
siu peizanu tarpe, bet ir- inteli
gentu.

Kokie mes dvasios 
“priprantamo 

isz savo kailio iszsinerti!
Gal nevienam teko pastebėti 

po Kauna auto
mobili ir moterėli, pasipuoszu- 
sius amerikoniszkoniis veliave- 

Tulas pamanys,

kalbasi 
lietuviai.

gi lieftiViszkai visai

laksztanczius

lemi s.
Amerikostai

viena kita 
ameriko-

nabagai
> J

kad
' pirkliai lanko

musu derlinga Kauna. Anaip* 
Pa Amerikos

prezidentai ir mi- 
bendroves, kuri 

musu pramone ir 
Turbut ju mano* 

. tuo ko nors .ne
paprasto, labiau imponuoti ar 
ka? Indomu kokias gi vėliavas 
'pažibuezius 
tuviai, sugryže isz Aprikęs ar

Gal greit iszvyst* 
me Kaune plunksnuotu ar ki
taip nusidažiusiu bendrovių, 
sustiprėjusiu papuasu ar ga** 
tentuotu kultūra.
0 Vargszai,.
užpakaly musu brendimo kely- 
ie. P

mtol!
Bendroves 
nisteriai tos 
imasi kelti 
jos kultūra, 
ina padaryti

Austrijos,

Lietuviu

prisikabintu lie-

jie visuomet bus

Mes patys, kiek ba
skai i ko del 

o 
apieiinkes

gausiai susz’elps ir padės isz 
pelenu — nhdegelius atsikelti. 

Jau baž n vežios
prasidėjo, tai sunkiausias lai
kas nes visokie iszniokeszcziai 
ome spausti.
praszonie visu
isztiesti savo pagelbos 
suvargusiems bestatant bažny
czia Coaldale lietuviams. Visu 

vardai mums bus 
amžinai

sta tymas

H

mPad szirdingai 
i geraszirdžiu 

ranka

ge radėju 
szventi ir amžinai minėtini, 
\;id mums szventos ugneles ap
lankytiems isztiese 
pagelbos ranka.

Pasitikėdamas szirdingo at
jautimo padegėliu nelaimes — 
isz anksto jau tardamas aeziu, 
liektf

Su augszta pagarba
Kun. P. Gudaitis. .

Aukas Coaldalo 
sudegusios bažnyczios 
praszonie siusti sziuo adresu:

Re v. P. Gudaitis, .
Tamaqua, Pa.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszfejo isz spaudos nauja 

knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistlszkas žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t, t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotiniszkals užvardijimais.

hroliszkos

Pasarga:
naudai

KUR BUNA?
Mano szvogeris Juozas Bacz- 

kus kuris apie 13 metu adgal 
gyveno Mahanoy City, Pa., ir 
pajieszkau kitu savo giminiu, 
melsdama juju tegul pas mape 
raszo, nes mano vyras yra jau 
miręs. (to 85

Mrs. .Elizbieta Sžesztokiene 
Box 663 Nanty Glo, Pa.
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Asz Urszule 
dzin 
“Saules 
kodaina savo

v
Raudiene lei-

praszima innuQSzirdi
įszleistuves, pajiesz- 

vyro. Asz ne
žinau ar įpires ar gyvas. Jisai 
iszvažiavo in Amerika 18 metu 

Jo vardas Leonas 
Raudis, Vidutinio ūgio, niely- 

s, apvalė burna, aelto- 
apie 43 m.

d 1 r f %

adgalios.

apvalė burna 
senumo.

uos aky
ui ūsai,
Mano adresas tokis.

Europe Lituania.
Kauno Redybos

TeIszi u M iesto,
Gatve Didžioje No. 312 

Urszule Raudiene.

y

Pąjiezkau Paulinos Dykszie- 
Linko

Szauliu apskr., Stalčiumi para. 
Turiu svarbu reikalą isz Lie
tuvos.
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teip kad kožnas gali juos gauti bile ant adreso.
Ed. Ruttis,

304 Worfield St., N. S. 
Pittsburg,

nes ir Vincento

Prašau

Apriczaptiekoje; Apricz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir recep- 

Tokia knygute yra
kiękvicnam. Preke $1.00

M. Ztikalfls, 
•161 Hudson Ave.

tu. reikalinga
(Nov. 2)

Rochester, N. Y. 
. — , O !■— . , IM. y     # 

Skausmus ir gčlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
VnlzbAŽonklls užreff. S, V. Pat. OBbo, 

jį

DRAUGAS REIKALE 
—----- *------------------------ - -------------- i----- r—------ -------

KURSUI NUPUOLUS
gcrlaiiHia proga daug 

[ auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 

n nieks su manim negal lenk* 
t tyiUuotl; visiems pinigu siun* 

R te jams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

' Laivakorczlu agentūra in 
Llopojtų Hamburgu ir visur. 

Į Pasai kblioncl in Lietuva.
j Padarymas Lietuviuku do- 
k kumontu. , ,* „ r . 
Į Pinigus siuskite per paczto

Raszydamt

Tai

■ Money Order.
< pridekite 2c Btamprf ir visada 
C adrosąyoklte spiteip;, 
; P. MIKOLAINIS,

II ’t

5JI Hudson Ave., 
Brooklyn; N. Y.

isz

atsiszaukt
(to 83

Pa.

Sveikas, Raudonas Kraujas

NUGA-TONE
stebuklinga gyduole, stiprinti

Susideda isz asztuonlu

Paga-
I

reiškia gera sveikata.
yru 
krauju ir nervus, padaro moteris ir 
vyrus stipriais. Jais žmones naudojas 
jau per 30 metu ir tai su geromis pa
sekmėmis.
daliu velkiancziu ant visu svarbesniu 
daliu kūno. NUGA-TONE pagamina 
gera apetitą, pagerina virszkinimu vi
duriu, 1 luošuoju viduriui, užsaldina 
kvaj)a, panaikina baltuma liežuvio, 
padaugina svarumu ir priduoda ener
gija ir nuaja veikimą kunuj.
mins raudonumu veiduose, ir vikrumą 
kūne. Iszkirpklt szita pagarsinimu, 
nuslneszk in gera aptinka sziandien ir 
nusipirk bonlpi NUGA-TONE. Naudok 
kelinta dienu ir Jeigu neliks vlsiszkal 
užganėdintas, sugražink likusia dali 
aptiekofiui if gauk atgal pinigus.
DRUGGISTS: You can get Nuga-Tono 
'rom your jobber Or direct from The 

National Laboratory, 537 So. Dearborn 
St. Chicago. Absolutely guarnnted. 
Retail price $1.00

•----------- k_ - - -------------- _ - - - -

RliTKALINGA Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczinku 
szleblu, joku ir del pardavimo marše* 
kinu, apatiuu andaroku, tiosOg in na
mus. r

I dykai. Madison Mjn»i 503 Broadway,
Raszyklto o gausite spmpolius

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
ir W

Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių
užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO *

Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 
daugiaus. Gaunamas visose vaistiųyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.

Reikalauk pokelio su Bambino lėles paveikslu.
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbejų 60c. su persiuntimu.

F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N.Y.
v T

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

LIETUVIAI KREIPK IT ES PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu no ndrite būti apskriausti atvikia in New Yorka, tat tiesog 

kreipktes pas Geo. J. Bnrtasziu, Agentu, nes jis yra visiem gerai žino* 
' mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir iaz Lietuvos.

Is žinai no ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus’ isz Suvienytu Valstijų. Pasltlnkam žmonis ant 
geležinkelio stocziir Now Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvlno nes užlaikėm narna su 38 kanibalais. Paleidžiam pasažierlus 
ii* ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi In musu virsz-minCta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatlrs niekados. Tautieczlai brangus kurie rhanot keliaut tn Lietuva 
kvieczlam visus kreipkitės in musu agentūra per lalszka ar ypatiazkal. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nos mus prlderlste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorczlu ir pinigu kurso in musu arti* 
minusiu ofisą.d*,

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
i- Telefoną”: Spring 0537. ’

t

LIGOS

maw hm imi ■ ia ■»

VYRU

nial p&žinsta.

Daktaras KOLEIl yra vienatinis tarpe Lietuviu daktarai 
Plttsburge. JlSal mokinosi Varscavoje, studijavo begije 
32 motus invalidas ligas vyru Ir motoru, todėl jas nuoduf- 

Gydo užslnuodlntma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, Invalrlas ligas
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypar 
tiszkat, per lalszkus asz nogydau. Dr. Koler kalbą Husito* 

kai Ir Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedoliomis iki 2 vai. popiet,

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, 'fa.
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sudundėjo ir

— Noriu asz puiku 
keliauti ant kares.

— Turėsi daugiau ne kaip 
sau vėlini.

— Sugriovė
sztai isz artimos girraites isze
jo jo pulkas kareiviu ant bal
tu arkliu su auksineis paneie- 
reis o kardas žibėjo nuo saules 

Ant pradžios 
kareiviu ant 

balto arklio kaip sniegas, o ki
tas nesze sidabrini ] 
ir kaszkieta su 
ant kuriu kabojo 
anb kožno.

Jaunikaitis naršei 
ant arklio, 
viu ir visas pulkas nu jojo 
kaip žaibas ant pieniaus kares. 
Kaip viesulą užpuolė 
prieteliaus, kurio jau kone in- 
galejo vaiska 
pati karalių 
nevale. Nes, kareivis su si
dabriniu zbraju isznaikiho ne- 

szalis. Bai-

terp kareiyiu, kareivi pasive
dusi in sidabrini zbraju, mete 
auksini obuoli.

"t nepažinstamas 
kareivis, nes tame paežiam lai
ke nulėkė kaip viesulą nuo pie
čiau^ zobovos.

ligai stovėjo karalaite žiure-

auksini obuoli.
• Pagano jin

kaip žaibai, 
jbjo vienas isz

_ ________ _ ___

savo ate j u- Laikia pasikalbėjimo.
Daktaras in savo dranga,

Permaina

SAULE

5 v

BALTRUVIENE

i

i i*

p ra
re i k 

stengtis, tuoj iszeiti kur nors,

greieziause 
szalima ‘rūpesti

duodama ranka 
šiam vyrui.

Svodba atsibuvo iszkelniin- 
gai. Taja paeze diena musu ka
ralaitis-stojo ant lauko ir szau- 
ke girrini vyra ir praszė, jin,

Neb girrihis vyAs atsake ir ■“ “ “ "$» .%. » l 
neinatih jd. Tada suniis kara- 
liszkas grnudžėi apšiverke.

Aiįt tojb regėjimo sudrėbė 
jo girrinis vyras, sutemo dan
gus, sužaibavo ir sugriovė, ve
jas nžstauge baisei ir viskas 
isznyko. Jaunikaitis pats pasi.

idant pribūtu ant svodbos.

dama paskui bėganti kareivi, pasako jam, Jog jau daugiau 
nuėjo in savo pakajus ir tena ik 
perleido visa diena.

Ant rytojaus vela musu vai
kinelis nusidavė ant lauko ir 
vela pribuvo ant zobovos auk-

paneieriu ainiuose zbrajuose,
plunksnoms 

deimantas

užszoko 
pamojo ant karei- 

pulkas

ant ne-

karaliszka, o 
norėjo paimt in 

Nes, kareivis

prieteliu in visas, 
me apėmė ineprieteliu, vadai 
juju visi iszmuszti, 
su sidabriniu zbraju yrėsi pas
kui, isz jojo 
ne pražuvo.

Karalius 
ko likuczius

o kareivis

pulko ne vienas

ižgelbetas, surin
gavo vaisko, 

leidosi paskui savo iszgialbe- 
toju, nes tasai isznyko jam isz 
akiu; per; ka gryžo i 
in savo karalyste 
masis, jog ne pragaiszino saVo 
karalystes ir karūnos.

Duktere su pulku mergi
nu iszbego prieszais karalių ir 
mėtėsi ant kaklo tėvo, vineze- 
vodama jam laimes ingalejimo.

— Ne, mano tai užsitarna
vimas — atsake karalius atsi
dusdamas — dingeze, jeigu ne 
hutu kareivis su 
zbraju pribuvęs man in- pagel- 
ba, o tu szendien būtumei no* 
valioje.

— Kuom-gi isznagradinai 
jin teve, už teip didele tamys- 
ta V

ir

Karaliene iszejo ant augsz-
tos vietos pažiurėjo.ant karei-liko ant., lauko, žinojo* jog jau Nesenei Ohajujo steito bu^au,
viu o nepamatęs kareivio su si- daugikli no roges savo gorad'e- In viena apygarda, užkliuvau,
dabriniu zbrajum, mete obuo
li. Kareivis su miksirtiu zbra- 
ju pagavo ir Vela nulėkė kaip 
viesulą jog ne vejas 
jin pagaut.

Ilgai stovėjo

negalėjo

jhus, sugryžo nulindęs o ir da
bar sededamaa prie savo pui
kios paeziulbs; negalėjo susi
laikyt nuo verksnio.

Sztai muzike sustojo nusi
stebėjus ba per langus davėsiIlgai stovėjo karalaite ant 

savo vietos ir žiurėjo paskui girdėt balsas triubu ir ryksmu 
bėganti ir volą sugryžo in savo 
pakajus.
sei užsirūstino ant nepažinsta- 
mo kareivio,

Nes karalius bai-

kuris nesidavė

dienakams idant nteinante 
leistųsi paskui jin o jeigu ger- 
vrilei ne pasiduos, leistu szu- 

ir kada ark Iivius paskui jin
isz po jio užmusztu.

Pasirodė vela treczia diena
kareivis, nesnepažinstamfts

ant juodo arklio ir tokiam jau
i.-r. . .

neįgalios ............................
ir stojo ant savo vietos su auk
siniu obuoliu rankoje.

Mete obuoli, kuri 
kareivis juodam 
nulėkė kaip žpibas. 
rokai ir kareivei leidosi paskui 

szandami isz Rudoko o vie-

džiangda-

sidabriniu

NfTmacziau jin daugiau

Pažino jin karalaite tuojaus

pagavo 
zbrajui1 ir 
Nes dva-

Jin, 
na strela pataikė kareiviu in 
koja, o kada begije nupuolė 
jam nuo galvos helmas, papra
tę visi auksinius plaukus, ku
rie nupuolė' jam ant pecziu ir 
užžibejo kaip saules spindulei*1.

Sugryžb dvarpkai ir karei- 
vei in palbciu ’ir apsakė kara
lių viską ka buvo mate.
ra laite*mis įj u o kė, k lau sydania

MF;-. «| • A A

Ka-

atidaro dntys, per kurias ine
jo auksztas vyras su ilga žila 
barzda su karūna aut galvos, 
kuri žibėjo nuo deimantu ir 
brangiu akmenų 
zbrajum o raibose laike ugni
ni karda.

Szale jo ojo tėvas ir motina 
musu karalaiczio, apsirėdė in 
auksa, tolinus taniai ir karei
vei pnikei pasirėdė.

Karalius su žila barzda pri- 
siartinias in jaunavedžius teip 
atsiliepė:

— Asz esmių girrinis vyras. 
Per ilgus metus kentėjau tame 
pavidale, ba. niekas ant manes 
nesusimy le jo. N uskri audine- 
jau savo padonus, o jie ne
mokėjo man atleist. Tave paė
miau nog tėvu, o tu apsiverkei, 
kada iszgirdai, jog mane dau
giau jau ne matysi. Tavo asz- 
aros iszgialbejo mane nuo už
keikimo; esmių iszgialbetas, o 
tiį mano priimtas sūnau, pasi
liksi locnininku neiszpasakytu 
skarbu, kurie yra mano locnas- 
te.

Karalaitis perimtas dideliu 
džiaugsmu mėtosi ant 
savo prieteliaiLs,

Daug tbinmacziau 
Ir mergužių užtikau 

Tosios mergeles
iszmisloja, 

O pas žydus kugeli neszioja 
Sarmatos jokios neturi, 
Norint kiti in jeis žiuri, 
Ir net anglikai juokėsi, 

Isz tokiu leidžiu piktinasi.
“veluk pražilti, 

Negu už lietuvio teketį
() josios sako

ant vyru

y

su puikumjlr da Lietuvius ant juoko laiko 
Ir per dantis visaip trauko.

* * *

Užtikau tris seseles 
Tr dvi mergeles, 

Buvo tai linksmos dienos
Ba tai dėjosi ant veseilios, 

Ogi funiu pridarė 
Jog nog juoku susilaikyįi 

negali.
Tos trys sesutes,

Nusimetė dresutes, 
Kad butu lengviau szokti
Net žmonis turėjo ižbegti.

Na ir kaip vantos nusigeri, 
Net viena tropais žemyn 

n une r i, 
Baise i nebage susikūlė,

D

Jog net sziadien paeiti negali.

kaklo 
po tam atsi-

- ilU 11 I<<VX<1C<IA Ull <1<AIAAA «* • f « • • * - e « • 1 •< • i

mano dukrelė; nusivijo paskui -?u apsukimo, nusidavė m soda sveikino szirdmgai su savo te-
ir nesugryžo pas 

mane daugiau.
Karalaite labai užsimislino 

po tam iszejo 
pagialbininka.

— Sztai sugryžta 
ant savo szlubio arklio — nu
sijuokė viena

neprieteliu

9 

in sodnuninko

dabar

isz dvaroku. —

ir paklausė apie vaikineli.
— Ne yra isz jo jokios nau

dos - skundėsi- sodauninkas;- 
nuo trijų dienu vos jin matyt 
sode, nog ryto bėga prisižiuri- 
net zobovai .

Nieko neatsake ant to kara- 
aite, nes nuėjo pas karalių at-

Hei, kareivi pasakyk, po kuria sise(to szale jio ant auksinio
tvora gulejei, kada puolinėjo 
szuvei ir žibėjo kardai!

— Ho, ho!— atsake vaiki- 
nelis — szlektai butu fenais be 
manes! Už deszimto kalno ir 
rubežiaus, 
neprieteliu.

Nusijuokė

nusivijau paskui

visi.ant tokios 
kalbos, nes jisai spakainiai nu
sėdo nuo savo arkliuko, nuve
dė in t varta ir nusidavė in so
da paliet žiedus.

Karalius tare in duktere.
— Parengsiu didele zobo- 

va kuri trauksis per tris die
nas: tu mesi auksini obuoli, 

, tasai gaus 
Gal nepažins

tamas kareivis pribus su ki
tais.

Vaikinelis dažinojes apie 
mieri karaliaus szvintant nubė
go ant lauko, apsidairė in ke
turis kampus svieto ir paszau- 
ke:

tu mesi auksini obuoli 
o kas jin pagaus, 
tave už pa ežia.

— Per galybe stebuklingo 
szulnio szaukiu 
vvre! *

tave girrini

nori? — paklausė— Ko 
pažinstamas balsas.

— Noriu pagaut auksini
obuoli.

— Turėsi .jin ir da dau-
giau.

Isz girraites 
pnikei pasirėdęs vedantis 
arklį kuris žibėjo nuo saules 
o antras nesze toki pat apsi
ginklavimą kaip turėjo kada 
iszjojo ant kares.

Jaunikaitis apsirėdęs in si
dabrini nbraju, sėdo ant arklio 
ir nujojo ant zobovos.

Kareivei jau stojo gHtoje, 
kožnas su isztraukta ranka, 
kožnas godus ir pilnas vilties 
pagavimo obuolio. An t augsz- 
tos vietos pąsirode karalaite; 
daimantine karūna ant galvos 
su balta szlebe ir saklum imsi-

‘ _____________________

iszejo bernas 
pasirėdęs

sosto. Niekas ne galėjo iszgirst 
<a toki sznabždejo tėvui in au
si, nes karalius po valandėle 
iepe paszaukt vaikineli.

Inejo vaikinelis naršei su 
savo balta kepuraite ant gal
vos ir susilaikė ant slenksczio.

— Kaip drįsti stot priesz 
mane su kepure ant galvos?

— Ne galiu nuimt josios, 
mielaszirdingas karaliau.

Tada karalaite atsistojus 
nuo sosto, prisiartino prie jo ir 
nuėmė jam kepure nuo galvos 
o auksinei plaukai nupuolė' 
jam ant pecziu ir užžibejo 
spindulei saules.

Visas dvarus sukliko nuo dy 
vu, pats karalius ne galėjo nuo 
dyvu susilaikyt, žiūrėdamas 
ant puikaus jaunikaiezio ku
ris stovėjo naršei pasijudinda
mas isz vietos.

— Tu pagavai tris obuolius 
karalaites?- paklausė karalius,

— Sztai yra: - atsake jauni
kaitis, dedamas obuolius priesz 

O sztai sužeidimas 
kuri aplaižiau in Tcoja.

Per koki laika tylėjo visi.
— Ar tu su galingais karei

voms apsaugojai' mane nog 
smert ir iszgialbejei mano ka- 
raliste nuo nelaimes; ingaleda- 
mas mano neprieteliu?- atsilie
pė vela karalius;^

— Asz - atsake sūnūs kara- 
liszkas;- su’ sidabriniu zbra
jum kuriame pirma diena ra
daus! ant zobovos. ’ ’

— Nes jeigu’ ėsi tokiu galin
gu, ne gali būtie pagialbinin- 
ku sodauninko! Kuom - gi yra 
tavo-tėvas?

— Mano tėvas yra galingu 
karalium, o aukso ir visokiu 
skarbu turi daugybe.

— 0 asz nuo senei atminiau 
jame narsumu ir maeziau, jog 
turi plaukus kaip saules spin-

karalių.

į SVEIKATOS KAMPELIS!
GALVOS SKAUDĖJIMAS.

> Kita, karta galvai suskaudė
jus vietoj kad paežiam vaistas 
bandyti praszalinti, ir suradus 
kame szaltinis to skaudėjimo 
vietoj kad paežiam vaistas gy-

gydytojadyti, kreipkis pas 
nes czion žemiau paduotam li
gų liste galvos skaudėjimas 
paprastai'dideliu, svarbu turi: 
Sziltine, Maloria, Braptaj, 
Pradžioj Rauplių, Menėnrfliis, 
Anemia, 
dies ligose, Apoplexy, Itigrane 
Gazo nuodoso, Autointoxica
tion, Szvino nuodose, Užstete^ 
gimuoso nosyje, 
me, 
u tose.

Maloria Braptaj,

Inkstu ligose* Szir-

Paprastose
Ausu sugedi 

smegenų suir-

MOTINYSTE.
Kasmet beveik ketvirta da

lis miliono kūdikiu mirszta 
Suvienytose Valstijose bet di- 
džuma ju galima 
Sžimtas tukstaneziu 
pinnan menesyje užgimimo 
paprastai isz priežasties moti- 

neapsisaugojimo
nuo. Tukstancziai kūdi

kio butu galima, iszgelbeti, nu
rodant motinoms kaip ir svar
bumą 4 reikalingumo geresnio 

beneszio-

iszvengti. 
mlrszta

todėl

ypatingai tVram ore, skaityti 
žmonėtis 

k u bdaugi ausė. K ož n a s 
ežio pflfiįmtaB turi iszrasti

įdomiu Jriiyga, arba
rupes- 

sau 
būda jriusikratimui to kas taip 
ken k in bu vi u L i r svo i k a ta i.

IIJ* T — -W - W

Kvotimas.

ira:
— Tai vra baisus 

mas. Musu ligoni jau dvilika 
daktaru pamėtė.

— Kas tai do liga!
— Nugi ne užmokėjo ne vie

nam.

atsitiki-

— Tai'sakai; jėg tu Juozuti
myli manėt ,

— Myliu geriau kaip savo 
gyvaste!

— Ir niekad man
81? • , '

— Ne nemislinu!
— Ir ne 

niekame?
— Niekame.
— A h, Juozut i tai bus nuo 

bodus gyvenimas kaip mudu 
sueisime in pora.

ne dagry-

nužiurinesi mane

Z 

n i it , f-

U
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&
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pirm i i

Musu vaikai.
— Pasimokyk Jonuti bisku- p 

ti ant elementoriaus, tai duo
siu duonutes su sviestu!

— Asz tiktai pasimokysiu 
A o B nesimokysiu.

Palengvino.
— Praszau pono daktaro, 

ar mano boba labai serga.
— O labui!
— Net man kaip akmuo nuo 

szirdies nusirito, jog ne ant 
tuszczio daktaru paszaukiau.

f
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Žmogų® kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimą.

į^ĮĮl Kasjmasi pasidaro papro
i*’t irt •• ■ a v. i v

sosi nejučiom*.
čiu. ir tuomet žmogus ka- 

Bet jis 
\ žino, kad jėm niežti, ir

visi kiti tų žino.
Vyrai i? moterjs kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

JHK U Iv T£ ft*

lll

pasisaugojimo dar 
jaut kūdiki.

Motinos turėtu apsisaugoti 
dauginus nes bereikalingai be
veik 15,000 moterų mirszta isz- 
jaliegos kasmet. Didesne da
is sziu moterų mirszta vientik 

neapsisaugojimo priežas
ties. Kožna belaukianti motina 
turėtu tera.utis pas gydytoja, 
arba kokiam ligonbutyje ir

sz

*

įvykstančių nou pleiskanų.
v U Iv ft* 

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinabjinimo.

RUFFJ>Ę$ yra maistinga mamlynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei 
RUb'FLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę.
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto !' 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo jidresu: • į

F, AD. RICHTER O CO., 326-330 Broadway, New York

jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be

Mes taipgi

Stebuklingas jį(alendoriszkas Laikrodėlis

veleis kuriu nog teip senei ne 
matei o kurie isz 
jog atrado savo sunu, verke ir 
liejo aszaras džiaugsmo.

— Dabar jau man niekas 
ne stuokuoje prie mano laimes 
— tarė krutindamas auksineis 
plaukais karalaitis ir paduoda
mas ranka savo mylemai pa- 
cziulei idant perstatyt del sa
vo teveliu.

Linksminosi visi ir džiaugė
si terp saves 
czei.

džiaugsmo,

igi vėlybai nak-

(GALAS.) '

Kita vėla dantis pamėtė, 
Auksinius, kaip apsivertė. 

Jeigu kas nori nelaimia turėti 
Turi pirma pasigerti, 

Nog nelaimes neiszsisuks 
Ir gal da sprandu nusisuks.

Viena 
mandarvo,

Net sziadien sarmata, gavo, 
Ant vyru ne žiurėjo, 
Nb kalbėti ne norėjo,

O bet turėjo viena, 
Su tuom apsiyiko biedna. 
Retai galiniu

<as kelinta savaite ten kreiptis 
isztyrinejimo dėlei. Jeigu lan
dantis kūdikis pirmutinis, to 
reikalingiau szis savaitinis pa- 
siteravimas pas gydytoja arba 
ligonbutin.

I

lelijėle teip labai SVEIKATOS

Kuris parodo valandas, 
nilnutas, dienus sanvnl- 
trs, kokio menesio, me- . 
uosio diena ir pernini- 
nas. Yra tai kas stebė
tino ir toki laikrodėli 

p turėt yra didelis paran-K 
k kuinas, l.uksztai szito ~ 
I laikrodėlio yra gražus 
■ ir labai tvirti, 7 akmenų
! mechanizmas geriausio plieno ir nikelio, laiko gerai 

laika ir gvarantuotas ant 20 metu, 
pamato tas laikrodėlis patinka.
$15.00 bet mos parduodame už fabrikus preke už $9.75

maszinele dmkavot lalszkus arba 
Turi visas literas, ženklus ir

Možnam kan -tik
Vertas užsimerkus

Visos szitos istorijos už C1 AH 
3B iatorljoa. 008 pudkpai įPIlUU

SZTAI K A GAUSITE UŽ
Prakeikta. Graži ilga latorija.
Vaitas Savllpikas.
Paa Merga.
Gražios Akla.
Tarnas.
Vargdienis, Jonukas Karalium. 
Keldosztu Onute.
Kaimynai.
Kuo bacaka prlsmlra, tuo ir dvoką. 
Apie sena boba kltreane už velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatna Ilga Ir navatua gyduole.
Du medejeL
Inžeidingas neatbolnumaa.
Dorybe ir mUaasIrdingumai.
Paukutinla pininga*.
Lal*ve.
Pražuvę mlsikai.
Apleista' nasalalte.
Apie tri* broHu*.
Kalvi*.
Jonas Ir Jo butukas.
Mergh-Kareivi*. '
Vlesspat* Jobu* Ir Valkeli*.
Užganėdino save, pacala Ir dukters.
Greitortu* Puiki Istorija.
Is* numirusia: prisikalu.
Dorybe veda in laimu.
Saaltissaitis.
Debesėlis.
Jesskok aukso sstrdtje.
Lape ir vynogea.
Jonas ir Altana.
Pavojinga klaida.
Onuka. pulkus aprassymas.

85 gralio* Istorijos. 80S puslapiu.
Qzltoa visos knygos susideda iss 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po'viena is* mUfttt katulo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.65,, 
’ _ \
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokant. 
Prisiuskite $1.00 ir sakykite kad norite 
r - ' , ' . 

visas knygas per paczta ir turėsite

laukite bet rausykite ssiadian.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

rasti tokios 
mergeles,

Del katrų bueziuoja vyrai 
rankeles,

Teip ir del jos bueziavo, 
Per ka tokia puikybia gavo, 

Na, ir ant galo, 
Prisignvo.

Dabar mergele, kad ir katra 
mylėsi 

Bet nieko nepadarysi, 
Jau ne rankelių ne bueziuos 

Ir da kožnas iszjuoks.
. Kas save augsztina, bus nu- 

žemintas,
Ir nog viso svieto iszjuokintas 

Dabar mergele pamesk visus 
niekus,

0 daryk pakuta už griekus, 
Gal Dievulis susimylės, 

Tavo jaunystes pasigailės.
# * *

Pažinstu kėlės jaunas 
tereles.

Ka leidže vargia dieneles.
Vyrelei per naktis kažiruoje, 
Pacziules per naktis dejuoje 

Parėjus priesz diena, 
Sumusza motėrelia ne
Ba ka biednioke galii daryti 

Ir kam pasiskusti?
Ar czion stokas geru vyru? 
Da-rbininku, vyru szcziru!

Ka gera szirdi turi, 
Ant doru vyru iszžiuri.

Tokius tai-mylėkite 
Už tokiu tekekite.

Tokie pacziules mylės 
. Apie jeis tupinės, 

Naktimi nusivalkios

mo-

viena

1

9

Kaip žmogus, namieje miegos.
1 ♦

Pirszlis.

NURODYMAI.
Jeigu nori sulaukti szimtme- 

czio nereikalaudamas gydyto
jaus pagelbos.

Kasdien vedink savo kam
barius.

Dėvėk liuosus ir orui tinka
mus drabužius.

Jeigu užsiėmimas nepavelija 
ant lauko būti bedribant pra- 
eisk keletą valandų kas va- 
<ars tyram ore.

Miegok lauke jeigu galima, 
jeigu ne, tai pridabok kad bu
bu kambariai vedinti.

Cziaudejant arba kosejant 
visada nosine arba ranka pri- 
deng burna ir reikalauk kad 
draugai ta pat darytu.

Dabok kad rankos visada 
butu czystos, ypacz priesz val
gant nuprausk.

Nepersivalgyk. 
mėsos ir kiausziniu.

Vartok daug vaisiu.
Valgyt iszvalios ir gerai su- 

kramtyk valgi.
Kasdien gerk pusėtinai van

dens.
Pridabok dantis, gerai czys- 

ir plauk burna

Ypatingai

ir priedu duodam kuris perka laikrodėli, 
vadinama typewriter, kuri yra graži ir tvirta, 
numerius ir ant jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios maszinos. Ji par
siduoda po $5.00 ir brangiau, o pas mus gauna dykai kas perka laikrodėli. 
Užt|krinam kožnain užganedinima arba gražinam pinigus. Prisiuskite tk 25c. 
rankpinigu o kitus užmokėsite kada viską atnesz in namus. Adresavokite:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1210 NORTH IRVING AVE.

SALES
Dept 305. CHICAGO, RX,

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

I

1' I

’ kuogreieziausia
AGENTŪRA NEWARKE.

p dek pinigus L. P. P. Bankan.

iszmoka

1

r

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS

LIEPOJUJ
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE

pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

Ten gausi'
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banko duoda Banko agentūros vedėjas

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

Pinigus priima

tai užlaikyk 
tankiai.

Dirbk, manksztykis, ilsėkis
• .i

’1

Užsilaikyk rimtaiRūpestis 
yra didžiausiu priedu svicka- 
tos;

Žmonekis, nes draugiszku- 
mas kdžnam reikalinga?

Netikėk patentuotams 
tams.

RŪPESTINGUMAS.
x fe . i U 't v1 u x

Ne visada rūpestis iszven- 
giamas, bot yra datigelis atsi
tikimu kada galimk iszvengti.

Daugumas musu nepasiseki
mu, nelaimiu paprastai netikė
tai atsitinka ir, jeigu kasdien 

pasiszventimu sutiktum 
sziuos nepasisekimus vietoj 
rūpintis ii* vargti iki jie atsi
tinka daug pailgintume savo

ir miegok in vales.

su

I

1 I >

vais-

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose 2^".2S

t i' I

'••‘ Su

V

f JI tų11 * v y •

»■

- ■ vr- . M th •.

į 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.

i Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai • reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. For
matas 6x9 colius. Puslapių

I turi 1274. Gražųs tvirti ap- 
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Kalnu ... 10.00

Siųsdami pinigus adresuokite Šitaip:
S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
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su taja 

ji po teisybei bisku
J* <• A ’ ' i

— Apsipacziuok • • • - - “ -
ti juodai 

; josios turtas isznesza žemėja
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 

puiko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 

inę, o

bet pistanavijora visas parduoti tiktai mergina, H
turi 30 metu, neš

gyvenimą.
Jiems praėjus reikia tuoj ir 
pamirszti bet ne vis atsižiūrėti

t
Sj

T

U

100 tukstaneziu ir tėvai josios in juos, tik tokiu budu galimo 
žemeja... r

— Gali ir jaja užkasti in
8 kO-

pergalėti rūpesti.
Rupbstis labai paikina svei

kata iv silpnina protiszkas jie-
• \ 1b .M1 1, . j . . l,. '

i
-J*
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Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

Didele kaucija sudeta Valstijos 
i Banko Departamento. Eslu po 
I priežiūra Valstijos, teip kad pini

gai sudėti mano bankoje negali 
, pražūti. Priimu piningus saugiam 
į palalkimul. Sluncziu piningus 

in visas dalis svieto, pagal dienos 
kurs*.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykito apie kalnas o gausite 

* teisinga atsakima. Adresavokito:

Y. Lapinskas
601 W. Mahanoy Ave. 

Mahanoy City, Pa.

I* || l I————Ii — i—<1111 i r Mill————M——M———MKIMKm ii i

EXTRA! SVARBU!
*

SAULE
MMMKffiBaMk...................................    —

MILŽINKAPIO PASAKA. 4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

«fe fe M «$ * fe

Parduodu laivakortes

i
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UNION 
NATIONAL, 

BANK 
MAHANOY 

CITY J
V F

Capitol Stock $125,0004$ 
Sarplas A Profits $i«MMM>A$

(

J

J

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneazat 
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. 
ryte lig S vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

Vi PrezldentaSH BAL
F. J. NOONAN, Vlce-Proa.
J. E. FERGUSON, Kasiertus.
R. T. EDWARDS. ViceJKa*.

I
iI
I

— — — — — — — — ■ * * * °
tIETUVISZKAS ORABORIUS

; A. J. SAKALAUCKAS.
801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

i»
4
't

DAKTARAS W. BURKE j
LIETUVIS }

418 W. Market St. Pottsville'
1

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda isz ryto. 
1 iki 3 vai popiet. C iki 8 vakare.

Naujas Lletuvlszkas GraborluB 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City
k

iii!
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Daktaras Juozas J. Austrą 1 
lietuvis 1 

Buvusia Daktaras Karlumeneje. I 
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet, 

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

6 lig 9 vakare

Merginu balberlu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmoklname 
vyrus ir merginas balbe-
rlauti. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. IL 
stacijos. ■ < r

N. Nossokoffs,
1202 Feno Avė. PltUbnrgh, r*.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUV1SZKAS KRIAUCZIUS 

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempeliu ir 
yra Isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
iszproslna vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras lr užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.
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GERIAUSIAS VALGIS

vaikams kaipo ir suauguslams, laike 
szllto vasarno oro, yra tai grlno glaro 
ICE-CREAMO. Mes iszdirbam ir par
duodame ICE-CREAMA isz geriausio 
pieno ir Smetonos Ir yra szvležas ko- 
žna diena. Pabandykite.

JL GEORGE* 
eia "wr Il _ ____ T»~

Naktis ant žemes nusileido, 
Aplink malonu ir tamsu, 
Nerado menuo golsvo veido, 
Isz po juodųjų debesiu.

Tvirtai užmigo mlszkla szallas. 
Suvystytas szalta migla, 
Ir nodulka a t d rokes kelias, 
Visur ramybe ir tyla.

Susirinkimas yra szabkiamas del iszrinkimo nauju Trusdeesu 2nln,?H netrukdo niekas miego 
szv. Juozopo parapijai, Mahanoy City, Pa.

Specialis, svarbus szv. Juozapo Lietuviu Kataliku
Parapijos susirinkimas invyks

PANEDELYJE, 18 diena SPALIO, 1920
7:30 valanda vakare, Boczkausku salėj e.

. Ant susirinkimo 
kvieeziami ateiti visi vyrai kurie yra pabaigė 21 metus ir visi 
kiti parapijonai, kuriems yra brangus tikėjimas ir kuriems
rupi kad szioje parapijoje galutinai invyktu gera ir pastovi 
tvarka.

Szv. Juozapo Parapijos Klebonas ir Komitetai

Isz Lietuviszka kaimelu

Nanty Glo, Pa. — Praeita 
suhatn atsibuvo laidotuves ve
lionio Jono Szesztoko, 57 metu 
amžiaus, kuris paliko dideliam 
nuliudime paezia ir tris dukte- 

teipgi paliko broli Baltru
kuris badai randasi Washing- 
tono sfeite, 
straipsni pamatytu

re s J !

.jeigu j isiu 
arba kas 

apie jin žino, tegul raszo pas: 
Elzbieta Szesztokitme 
Nanty Glo, Pa.

SZI

J Box 663

Hazelton Pa. — Helena Var- 
amžiaus li- 

ant lauko 
prie kopūstu. Matyt motere 
apkasinėjo kopusius kada mir
tis užėjo aut josios.

cziuliene, 45 metu 
kos surasta negyva 
prie kopūstu.

kvti.
tai to-

Saginaw, Mich. — kas turi 
užmanima važiuoti in czionais 
jieszkoti darbu, tai tegul nevn- 
žiuoje ha sunku darbas aplai- 

Jeigu kas yra inekani-
ku arba maszinistas, 
kiam nesunku darbu nulaikyti. 
Bosai in kasikius 
žmonis 1 
jiįtiyinfi kitu dai'bininku. • <

— Jau tos musu nekurios 
bobeles tikrai pasiuto, nes kož- 
na turi bravorėlius ir daro sa
vo Baltakio, o vyrai iszeja in 
darbu tai bobeles siunta. Ateja 
vyrai isz darbo kaip katrai ir 
žandus isztviszkina. 
kartu apie jiases ({augiau pone 
Baltruviene pagiedos o ant szio 
kart užteks, gal kiek apsinial- 
szvs. — Darbininkas”.

priiminėja
bet unija nepavelipa

Kitu

Didelis Balius!
TAMAQUA, PA.

Laisves SargaiLietuvos 
rouge dideli balių kuris atsibus 
panedoli 18 Spalio (Oct.) 1920. 
Liberty Svetainėje, Tamaqua, 
Pa.. Szito baliaus visas pelnas 
eis Lietuvos Szauliams. Todėl 
kviecziame visus lietuvius ir 
lietuvaites kaip vietinius taip 
ir isz aplinkiniu miestu atšilau 

kuoskaitlingiausia nes
tuomi netik smagiai laika pra
leisite bet draugia suszelpsite 
ir tuos brolius kurie kovoja už 
Lietuvos laisve. Tikietas Vy
rams 50 c. Moterims 25c.

kvti

laisve. Tikietas Vy-

Vilnos — Vilnos.

Ka tik aplaikeme daugybe 
spalvose, 

del iszjnezgimu. Duo
dame lekcijas dykai. Visokiu
kvietku del veseilu ir szer- 
menu.

vilnos vissokiuose 
Szilkai

Jennie Refowich
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

spardosK a tik iszejo 
nauji veikalai 
džeis del Piano.

L Lietuva Brangi
2. Kas Nuramys man Szirdele
2. Pas Darželi Trys Mergeles

isz
Gaidos su žo-

4. Esu ant Szio Svieto
I

5. Gana Broliai Mums Miegoti
6. Sudiev Gimtine
7. Kas man Darbo
8. Laiszkas pas Teveli
9. O Lietuva numylėta

10. Vai Kalba Žada
11. Suskintas Kvietkelis.

Preke po 50c. už. kiekviena. 
Siuskite pinigus registruotam 
laiszke ar per Money Orderi,

J. A. Žemaitis Iszleistojos.
Woai SU- fthonnn/Jnnli Pn

Teip lengva, lengva ir gerai... 
Dienos nelaimes jau nubėgo, 
Tas pakelto nakties sapnai* 

* ♦ # 
Karan lydėjo bernužoli, 
Mergele Isz senu namu; 
Ryteli ta anksti ji kole, 
Pažino daug nauju skausmu 

7? Ir bernužėlis Jojo vlenės,
Per kalnus, pievas ir miszkus, 
Novilge aszaru blakszt ienos, 
Jam kclcs buvo nebrangus: 

Žinojo už tėvynė žūti, 
Jei jam laimuže lemo Jau, 
Tai ryt vos užtekės saulute, 
Tėvynės nematys daugiau. 

# * w
Darželei rūtos Jau nuvyto, 
Pasilenkė žemai, žemai... 

vieszose augsztes- Ju saule neatkelo isz ryto — 
Ramina tik rudens sapnai.

Bernelis vis namon isz karo, 
Neatsiunczia žinių linksmu, 
Mergelei nenesza gintaru, , 
Nenuramina Jos skausmu.

Jauna mergele po darželi, 
Nuliūdus vaikszczioja viena,

TIKRAS KRIZIZAS 
AUGSZTESNEMS 

MOKYKLOMS.

Mlfcpritoklius mokytoju gali 
būti praga.iszina nugsztesnems 
mokykloms.

Mažiausia 15,000 mokytoja
vimo vietų
nese mokyklose randasi be mo
kytoju szi rudeni, pagal su- 
rasza A. O. Neal’io Suvienytu 
Valstijų Mokslo Biuro vedejė. 
Szi s biuras besi tėra ūda mas su
rado kad Ii k i na i 7,000 aug- ir keike savo juoda dalia.

trūksta kitaip Skamba Jos daina: 
Kodėl bėrneli, palikai* : 

Mane naszlaite viena!
Man nemalonus jau mis/kai 

Naktuži mėnesiena.*, <
Kodėl berneli palikai.

Nuliūdus vystu asz vleha, 
Ir man teip duszia skauda, 

Nulėks gal pas tavo dhina, 
Ir pasakys kaip nauda....
Nuliūdus vystu asz jauna! 

Kodėl berneli, palikai!
Asz žucziau už Tėvynė, 

Kaip drąsiai žūna Jos valkai,
Klek kariu ja apgynė... 

Kodėl berneli, palikai?

Kryžtioczhi kareiviai inirszo,

sztesnese mokyklose 
kompetentiszku mokytoju.

Vieszose augsztesnese moky
klose dabar raudasi 65,857 mo
kytoju, bet reikalinga daugiaus 

rudeniui,
tinkamai

prisiraszusius

ateinančiam 
aprūpinti

idant 
mokinius 

szias

mokytoju 
kvklas

kurie 
užimti

lankyti 
mokyklas, teipgi užimti vietas

apleido mo-
I įeini ilgesnius

darbus. Mr. Neal kuris užsiima 
sziuo suraszu ir pristatymu 
mokytoju tvirtina kad szi ru-

25,978 vietų rasis nau- Naikina Lietuvos pulkus,
Sztai laimes jie virszu,
Nors karas ir sunkus.

Ir krinta galvok musu boczlu, 
Už lalsvla LietUVos pulku!...
Ir.... valanda! pūlkal kryžoeziu, 
Jau bėga, skirstos terp lauku.

raujant 323 kolegijose ir uni- Daugiau in kara jau neszauks, 
kad isz nesulauke linkimo ryto,

Jo mergužęle jait‘nesulauks.

suraszu

deni
jiems mokytojams.

Tinkamų lamdodati pasiža
dėjimas visai mažas prilygin
ant prie reikalingumo tu kan-
d. t i n i i juu SKirHtos verpidant. Pagal suiasza. bosite- QajVtt jr bernužėlio krito,
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versitetuose surasta 
10,680 vyriszku ir 9,327 mote- 
riszku mokiniu baigianeziu 
sziais metais tik 1,630 vyriszku 
ir 4,742 moteriszku apsiima 
mokytojavimu.

Idant pritraukti daugiaus 
tinkamu kandidatu arbrt nors 
palaikyti mokytojus kurie dar 
mokino yra būtinai reikalinga 
pagerinti mokytoju būda ir pa
didinti mokestis. Naujos An
glijos valstijose- du syk dau
ginus trūksta mokytoju negu 
New Yorko ir Pennsylvanijos 
valstijose. Iszvengti szi truku
mą ir patraukti daugiaus tin
kamu kandidatu, Mr. Neal pa
taria visiems mokyklų direk- 

galint patenkint
ti turinezius mokytojus tinka- 

algas suteikiant ir pade- 
mokyklose kaip galint 

Nes trukumas ne
kenks mokytojams kaip 

mokiniams arba ant paežiu 
mokyklų atsilieps. Mokytojai 
jei ne vienur tai kitur vis sau 
užsiėmimą suras, bet mokyklos 
paliktos be tinkamu mokytoju 
nebus jau teip pasekmingos.

toriams kaip

mas 
j ima 
pagerinti, 
teip

* -

Filadelfijoj randasi namai ant 
4 familiju kurios locnininkas 
jarduos pigei, nes važiuojo in 
,ovynia. . Namai randasi ant 
Mercy ulyczios ant South Side. 
Atsiszaukite greitai po No. 116 
Mercy Str. Philadelphia arba 
in “Saules”'redakcija. Gera 
proga pirkti tuosius namus ant 
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Saules” redakcija.

spekulacįjos. (t. f.)
Neužmirškite kad dabar “SAULES" 

prenumerata yra $3.00 ant viso meto 
o $1.50 ant nusės uetn.

U

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 žemiaus

Reikalaudami

padėto adreso:
LITHUANIAN SALES

CORPORATION,
414 Broadway,

So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.
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NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK pMAQUMO. 

ga padekavone užSluncziu p»lr;
teip puikia khyga'kokla yra “Tnkstan- 
ils Ir Viena Naktų**. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas Ir skaitos kokias 
radau toje knygoje; kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlebiuos už knygos, 
ne rupi'man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules“. Vėlino* kožnam jlaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.

LIETOJ V1SZKAS —
SAPNINYKAS

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

W. D. BOCZKOWSKI-CO. / 
MAHANOY CITY. PA. '

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Llitiju, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu Ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne, Banka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio . Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsukimu:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

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

DuBois, Pa.

Raižykite ant

SAUGU!
4 i

SAUGU!
Žmogus ne-

B

CUNARD UNIJA

Didelis Laivas SAXONIA
Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog

IN HAMBURGĄ
Kabineto preke $180. Treczia klasa $125

Pridedant St5 War Tax

Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Ka tik iszCJo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Plano 
“Gana Broliai Mums Miegoti** duetas. 
“Kas man darbo** duetas.
“O Lietuva Numylėta** duetas.
“Sudiev. Gimtine** solo.
“Laiszkas pas Teveli** solo.

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

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

ANT PARDAVIMO.

Namas po No. 94 S. Cata
wissa St. Ka tik ifjz naujo per
taisytas. Atsiszaukite pas

E. L; Maurer,
101 S. Catawissa St.

Mahanoy City, Pa.

&,'

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA8 GBAB0R1U8.

PIRMUTINIS LTETUVISZKAS 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
[.aido j a kūnus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, piginus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztinhi, veseillju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgius ir tt,| 
i»2O W. Centre St. Mahanoy City* Fa.

KVITU Knygele Draugystėms del 
iszmokejlino pinigu ligonia
ms

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant

60c.

susirinkimu
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY. PA.

50c.
• »
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MEILĖ “MEILE IR ŠEIMYNA’’»...■■ .ii, ,i i i ji, i, ,|, i,    i, _    į 11 i i  y ii i j BLi i j jį j.. J! J111!. ■W 

Mėnraštis, kuriamo telpa įdomiau
si straipsniai apie MEILJ£, ŠEI
MYNĄ, DAILE, MOKSLĄ, ir 
.SVEIKATĄ; ŽAVĖJANTI DAI
LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino“; JAUNŲJŲ SUSI. 
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKI dar. 
bininkų išnaudotojų, — Šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI-
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munšaino“;
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TYTOJAMS EUODAMA UŽDYKĄ!!! Kaina $2.00 metams, bet kas Į

MOKSLAS

i

užsirašys DABAR, tas gaus UŽ
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vanų: (1) dvi artistiškų paveikslų 
eansiuvas, vertčs $2.00; (2) dvi 
knygas: “Portugalų Minyškos Mei
liški Laiškai“, “Meile ir Dailė“ ver
tas $2.00. Musų adresas: “MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,“ 2023 Saint Paul 
Ave., Chicago, Ill.
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Szitoji visztele vardu “"Babe
padėjo in meta laiko 

net 326 kiauszinius. Svėrė tik
tai 31/2 svaro, o visi kiauszinei 
kuriuos padėjo svėre deszimts 
kartu tiek, kiek pati viszta.

NAUJAS ISZItADIMAS PLAUKAMS. « *

Dekavoje U milijono tmonlu ui 
puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, In 
vieta IszpuolUHiu. atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.
kite pas: Drs. Brundsas Cosmetics,

Oi- w w w

Informacijas dykai 
Raszy-

Rockefelieris

Pasako
f

Paslaptį

Pasisekimo.
4

U

Sztai<ka jisai sako:
,gal turėti pasisekimą jeigu jisai ne- z 
naudojasi isz geriu progų.

Jus vyrai kurie dirbate kasiklose 
turi gera proga žengti pirmyn—pra
dėti užstoti ant kelio finansiszkos 
neprigulmybes.
mintingu žodžiu Rockerfellerio? Ar 
naudositės isz progos kuri priesz ju
mis sziandien stovi? Proga padėti 
savo “Back Money” in saugi vieta; 
kur jumis jie dirbs diena ir, nokti ir 
padarys jumis daugiaus pinigo. 
Pinigas investytas DABAR in musu 
szerus atnesza suvirsz 7^2 procentą 
per metus, gauha tu procentu kas 3 
menesius. Nepraleiskite szitos pro
gos Kasztuoja $93 ir dividendas 
už szera.

Pennsylvania Light & Power Co.

y ?

Specialiszkas
Pardavimas

; *■

Salts tikru Seal plųsziniu kotu 
ilgiu ir trumpu modelu. prastu 

k ir padailintu su kailineis. Ex- 
tra dideliu didumu del diktu 
moterų. Visi kotai gerai pa
siūti ir gvarantyti ilgai ne- 
sziotis.

Didelis pardavimas kailinu 
kotu.

Visokiu kailinu už pigesnes 
prekes. Didžiausias pasirinki- 

' mas apelinkeje.

GUINANS
201 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

r>
Ar klausysite isz-

Jszpyldykite žemiaus padėta kuponą ir prisiuskit© mumis 
....................... ..................... ••*:♦ ..................... m......... *................. r-**... ,.......... t

Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept.,
t

Eighth and Hamilton Streets, Allentown, Pa.
Send me (1) 8-page illustrated booklet, i‘The Story of 

an Opportunity at Home,” (2) Information about Penn-
sylvania Power & Light Co., Preferred Stock, (4) Details 
of Easy Payment Plan.

Name
*

Adress
' I •

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

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. s .•F vj A a*

Yra tai Banka kurios v irsz minkai yra j ūso tautlecsi&i ir 
pažinstami. t. ♦ i ' __

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. : ‘ ■ t" 'i>.gfrlrfi

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita Am*. « we « • • ■ • « «« a 9

T X

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA. "
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pre#.
W.F. Ryokewlca

T. G. Hornsby

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

P. O. Fenton

J uf

D. F. Gulnan, Treas.
A. Danlsewlc* M. Garui*'




