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ISZ AMERIKOS
Dantis plaucziuosia du metus.

Montreal, Ohio. — Western 
ligonbutije atsibuvo pasekmin
ga operacije ant Mrs. J. Carl
ton, kuriai 
danti isz plaucziu, 
nurijus du metai 
pagialba X spinduliu daktarai 
sujieszkojo ergeli ir tokiu bū
du iszgialbejo moteriai gyvas
tį.

ant Mrs.
daktarai

kuri buvo 
adgal.
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Keturiu metu senumo žudinto- Amrikonai iszmusze^, 3250 gy- 
jas; sudegino savo draugia. ventojus salos Haiti. \
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LENKAI PAĖMĖ MINSKĄ.Isz LietuvosNelaimingas deimantas prie
žaste keturiu mireziu.

London.
Hope ’y

ISZ VISU SZAL1U
................................   t

Sumiszimai Irlandijoi padare 
bledes ant $111,750,000 in 

12 menesiu.
Belfast, Irlandije.— Per vi

sokius sumiszimus Irlandijoi 
maisztininkai padare bledes 
arti ant dvileka milijonu do
leriu in laika dvileka menesiu. 
Valdže sudeda visas bledes ant 
Sinfeineriu organizacijos, ku
rie turės atlygiti už papildytas 
bledes.

ventojus salos Haiti.
Washington, D. C. — Majo

ras gen. Barnett, vadas arne- 
rikoniszku kareiviu ant salos 
Haiti, apreiszke jog 3250 gy
ventoju tosios salos nužud i li
tais per amerikoniszkus karei
vius, kurie pildė kariszkus din
stus tonais. Majoras Barnett 
dare sliestva apie tai jau nog 
meto laiko apie veikimą musu 
kareiviu tena is.

Barnett tvirtina, buk karei
viai szauddvo.in gyventojus, 
be jokio skirtumo, ar kas buvo 
kaltas ar ne, per ka tiek žmo
nių žuvo be jokios priežasties.

Kaltininkai bus pastatyti po 
kariszku sudu.

jas; sudegino savo draugia.
Chicago. — Szis miestas tu

ri gal jauniausia prasižengėli, 
kuris turi tiktai keturis metus 

kavalierius, Robert 
Scanlan, gyvenęs 423N Lawn- 

Koronieriai už
vakar pripažino, kad 
kaltas del pirmo laipsnio žmog
žudystes.
papildęs
dės gatvei su savo taipjau jau
na panyte, Dorothy Noble, ir 
kada ji atsisakiusi duoti jam 
“ kende,

amžiaus

iszeme dale gatvei.

Nubaustas ant 100 metu in 
kalėjimą.

Clemens,
vienas

Mich.Mount
Edwardas Mauk, vienas isz 
garsiausiu pleszikn. kuris pri
buvo in czionais tyksle apiple- 
szimu, likos suymtas ir nubaus
tas ant szimto metu
Da tokios bausmes ne buvo už
dėta ant jokio 

va 1st i je.

kalėjimo.

jis via

Ta žmogžudybe jis 
sekamu bud u: zai-

Mobilizacije Lietuvoje. — Va* 
rys visus Lenkus isz Lietuvos.

>1'Garsingas 
“Hope” deimantas, kuris bu
vo priežaste tiek nelaimiu ant 
svieto, 
negiluminguinu 
llantvilliu, Parižinje. Nog ka
da toji szeimyna pirko taji 
prakeikta, deimantą tai in lai
ka trijų menesiu keturi sana- 
rei neteko gyvasties: Motina 
likos užmuszta per automobi
liu, 
no, sesuo nuskendo, o jauniau
sias sūnūs nusiszovę.

Istorije tojo - garsingo dei
manto yra ilga ir baisi. Badai 
kokis tai kareivis iszlnpo jin 
isz akies indusu dievaiezio, o 
kunigai užleido prakeikimą 
ant visu tu, kurie jin turės ir 
ncszios.

vela atsižymėjo savo 
szeimynoje

Baisus musziai terp Lietuviu 
ir Lenku.

Kaunas. — Baisus 
atsibuvo terp Lietuviu ir Len
ku praeita subatos nakti ir 
Nedalioje ant franto terp Vil-

Ant abieju

suimtos

inusziai
Nepaisedami

Lenkai paėmė
Varšzava. 

ant sutaikos, 
Minską, kuris ketino prigulet 
prie Rosijos.
Miropohi, Lubara, Terespolu
ir Novo Konstantinova, išgul
dami isz lenais visus bolszevi- 
kus.

Padėjimas terp

Teipgi užėmė

K '■J
J 
| 
i i
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niaus ir Kauno.
pusiu kryto nemažai kareiviu, 

daugybia 
apginkluotais auto- 

Rykontos.
Daugeli kareiviu likos 
ta.

*1^1
p ■

4
■ I-®Lenkai užklupo su 

kareiviu 
mobileis artimoje

Lenku ir 
Lietuviu yra grasinantis. Lie
tuvei kerszina įzgūjimo isz 
Letuvos visu Lenku. Jau dau- > 
gelis apleido Lietuva.' Yra 
tai atsimokejimas už paemima 
Vilniaus per generolą Želgurs- 
ki.

Nauja Lietuviszka 
yra rnobilizavojama Grodniuje. 
Visus vyrus lyg 45 metu yma 
in kariumenia, kuriuos moki
na vokiszki aficieriai.

Dvylikuosia rusiszkuosia gu- 
hernijosią bolszevikai 
ke kariszkas tiesas kaipo Mos- 
kvoje ir Petrograde, nes tena is 
užsinesza ant dideliu sukėlimu 
o idant žmonis sulaikyti nog to 
bolszevikai buvo 
apszaukti kariszkas tiesas.

vvriauses sūnūs nusitruci- 
sesuo nuskendo izgiijimo iszjis deganti “meczi 

prikiszes prie jos “dreses”. 
Mergaite labai apdegus ir nu-

s.
Pavieczio szerifas Peters te- 

cziaus gali nesidžiaugti: 
prie kartuvių szita 
kriminalistą” 
atsiėmė jo mama.
bausme paskirsianti ar jau pa
skyrusį.

jis deganti 
prie jos '

vežta ligninen, pasimiru

vesti 
jauniausi 

Ji
i i ; 

jam neteks.
Ji, sako, ir

PRIRASZYMAS 
NARIU.

10,000,000

sužeis-Iszpanai užėmė miestą Moro- 
ke — pražudė 150 kareiviu.
Madrid. — Iszpanai užėmė 

svarbu miestą Sheshuana, Mo
loke, bet užklupime ant miesto 
neteko 150 vyru neskaitant su
žeistųjų. Inžeiigimas in miestą 
buvo iszkilmingas. Gyventojai 
matydami, jog negales apginti 

vėliava

priežasties

Lietuva.'

armije

Lietuvei nesusitaikc su Lat- 
veis.

Kaunas. — Isz 
iszgujirno visu Latviu isz Lie
tuvos, daejo lyg to, jog Latviu 

davė žinia Lietu
viams, jog neiszpilde savo pri
žadėjimo taji ukaza sulaikyti. 
Bet Latvei
prižadėjimo in 48 
pagal Lietuviu

j visiems Lietuviams 
gyvenaneziams Libave

I

Meksike vela velneva pakylo.
Vera Cruz, Mexico. — Val

stije Pueblo, 
prieszininku prieszais nauja 
meksikoniszka. valdžia, kurie 
nepažinsta naujo ] 
generolo Obrcgano ir pasi-

ministerisprasižengėlio , - -1 .. . skvrusi.* • ■

Pirko sena kupara už doleri, 
rado jame $395 aukse.

Philadelphia. — Pirko sena 
<upara nog žydo gyvendama

pa
ry

szit’ame valstije. Mauk 
pildė daug pleszimu savo 
v^nime, o idant jin laikyti sau
gioji* vietoje ir kad daugiau 

pleszimu,
ioje vietoje

nepildytu pleszimu, aplaike
tokia hausmia. Gal savo baus- Skrantone, Pa., už kuri užmo- 
mes jau neatsedes, nes sziadien 
turi apie 50 metu amžiaus.

Narsi motere, su koezelu 
" me vagi. — 

Tikra Baltruviene.
New York. — Zofije

žydo

sue-

Pe-

miliono pagelbininku
darbuotis Raudona-

gos

miesto,

<cjo tik viena doleri, idant su
krauti drapanas kada kraustė
si in czionais, Mrs. Alfrediene 
Bitterlin stojosi 
395 d oi e re i s aukse.

Kada pribuvo in Filadelfije, 
cuparas ne buvo jai

turtingesne

miesto, iszkele balta 
ant ženklo pasidavimo.
Anglijoi sustojo dirbti mili

jonas anglekasiu.
Londonas. — Daugiau kaip 

anglckasiu sustojo 
Szkotijob ir

susitvėrė 3,000 
prieszais

prezidento pn|iepe

nesulaukdami tojo 
valandas, 

pri žadėjimą,

apszau-

ir Ry-milijonas 
dirbti Anglijoi,
Vestfalijoi. Tasai straikas ne 
ik yra prieszais kasikiu locni- 
linkus, bet ir priesz valdžia, 

nes visos kasi klos da randasi 
po valdžios kontralia. Apie ka
si k las stovi 6,000 kareiviu pa
sirengia ant mažiausio sumi- 
szimo.

-Tonju ir Pandy* jau kylo su- 
miszimai, bet straikieriai pasi

niai sze i, be praliejimo
<ra.ujo. Daug kreminiu langu 
sumuszta.
aresztavota.
Vengrai, paliepė 15,000 žydams 

nesztis von.
Viednius. — Vengrijos val-

priverstais

Puse 
apsiėmė 
jam Kryžiui Lapkriczio 11d. 
iki 25d. priraszant ir suraszant 
narius prie szios teip naudin- 

reikalingos ir didžiausios
organizacijos sziain pasaulyje.

Isz viso Amerikos Raudona
sis Kryžius skaitosi turint de- 
szimt milionu nariu, neskai
tant trylika milionu vaiku pri- 
gulincziu prie Jaunojo Ameri
kos Kryžiaus. Daugiaus negu 
didesne puse vaiku lankaneziu 
mokyklas Suvienytose Valsti
jose randasi nariais szios vai- 

organizacijdK •' - Abolnai 
skaitant net ketvirdalis 
Amerikos 
ganizavo po ta pat pagelbos ir 
milaszirdystes vėliava Ameri
kos Raudonajam Kryžiuj.

pasekmingai por- 
raszymo, suraszymo ir prira- 
szymo deszimt milionu nariu 
yra gan svarbus, painus ir di-

prieszino .priesz jojo užėmimą gįį apleisti Latvija.
dinsto. Tai tau nauja revoliu- 
cye Meksike. Pakol meksiko- 
nai negaus gerai in kaili tai to
sios revoliucijos bus ant kas
dieninio pa red k o.

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE ATSI- 

SZAUKIMAS.

aiszkuyra aiszku jog Zeligowskio 
marszavimas ant Vilniaus bu
vo paremtas ir kitomis lenku 
kariuomenes dalimis ir szian- 
dien tebėra remiamas.

Lietuviai yra iszmusze vo-

reikalin- 
Kada 

užmėtė ant ugnies ižgirdo ja
me skambejima pinigu. Su pa- 
gelba kaiminkos4tatraukc se
na kupara isz ugnies ir pradė
jo tirineti kas jame galėtu bu- 

paregejo 
su rinko 
kupara

trowskiene sugryžus isz mies- gas ir nutarė sudegint.
to ,užtiko stuboje 
sveczia.... vagi, kuris surinkęs

« « « M • A •

neprašyta

v i šoko* brangenybes, ketino 
apleisti narna. 

Motere visai
nes
kosi

nenusigando, 
žinojo kad tame laike lan- 
rnioste pone Baltruviene, 

pas kuria nubėgo ir pasiskoli
no josios garsinga ginklą., ko- 

At bėgus su tuom gink
lu trenke per makaulių vagiui, 
jog tas sukryto ant grindų 
kaip blynas, 
emona kuris

czela.

ant 
Paszauke pali- 

Vagi 
ant palicijos, kur vagis 
kvotėjas pasakė, jog 
James Duane ir du 
adgal pergyveno kalėjime Sin 
Sing už vagysta. Likos vela 
sugražintas in ta paezia vieta 
ant asztuoniu 
pripažino, jog geriau 
me sėdėt, ne kaip būti užklup
tu per motere su koezehi.

nugabeno 
atsi

vadinusi
menesiai

or o

menesiu. Vagis 
kaleji-

Maistas, drapanos ir kiti daly
kai pradėjo nupuolinet.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios raportą, tai visi rei
kalingi dalykai reikalingi ant 
pragyvenimo žmogaus pradėjo 
nupuolinet. Drapanos nupuo
lė nog 20 lyg 40 c. Cukrius parT 
siduoda po 12 c, Bulves nog 75c 
ir daugiau. Kiauszindi 50c.ir daugiau.

ku
net 
gyventoju susior- elge

ti.
birant auksu,
395 dolerius.

Isz pamuszalo 
kurio
Sena

pasiliko ant atminties.
Bitteliene yra naszle su pen- 

atsi k raustė in 
Filadelfije, idant vaikai aplai- 
kytu darbus, fabrikuose.
Ar tik prohibieijos tiesos ne 
nueis ant szunc uodegos? 
Washington, D. C. — Isz vi

su szaliu Suv. Valstijų, tai yra 
didesniu miestu, ateina rapor
tai, buk prohibieijos tiesos yra 
neužlakomos ir ja ja laužo ne 
tik žmones bet patys virszinin- 
kai, kurie dirba ranka in ran
ka su prasižengeleis.

i jo

keis vaikais ir

Valdže 
sausos

negali būti i n vykdytos 
prieszingos 

Dabar visa adminis-
vi sa i

turės pripažinti 
tiesos” 
arba yra 
sklypui.
tracije prohibieijos bus per
mainyta arba visai praszalinta 
nes visam sklype 
laiko blaivybes kuri 
ant juoko.

Kiauszin^i 
ir žodžiu ant visko prekes puo
la. Nekurie fabrikai sustojo 
dirbti, nes turėdami daug ma- 
terijolo ne turi kur padėti nes 
žmones nereikalingu daigtu 
neperka o pinigus deda in ban
kas, nes prijauezia, 
laikai Amerike gali pasibaigti ! 
po pribuvimui daugiau grino- 
r’m, kurie dirbs už 
algas ne kaip sziadien ameri- 
koniszkas darbininkas aplaiko. 
Sziadien amerikoniszkas dole
ris yra vertas 65 centus, o laike 
kares buvo nupuolęs net ant 18 . t

nereikalingu

jog geri

mažesnes

centu.
Influenza ketina vela atsilan

kyti.
Philadelphia, Pa. — Sveika

tos B juras, apsaugoje Pennsyl- 
vanijos gyventojus, idant pasi
rengtu kariauti, 
fluenza, 
rodyti.

prieszais in- 
kuri ketina vela pasi- 

Bet kaip rodos, yra 
tai didesnis
kaip teisybe, nes influenza pa
gal žinunus jau nesugryž.

ižgazdinimas ne

Darbas

Daugelis likos

dele užduotis. Todėl pagcidau- ‘lžc Paliel’c - Penkiolika tuks-
jama ir meldžiama visu orga
nizacijų, nežiūrint in pažiūras 
ar nuožiūras, prisidėti kiek 

suraszymu savo

Badai
ir kiti

savo

nuožiūras 
galint nors 
nariu, kas daug pagelbės vie
ton kad reikėtų detaliai ar pa
vieniai suraszinet. Daug dide- 
lios ir svarbios dalies szio su
tvarkymo tikimės isz svetim- 
taueziu invairiu grupių, ku
riuos jau nekarta gan puikiai 
pasirodo yra, ypatingai tuluos 
atsitikimuose kares laikuos.

Tukstancziais szios svetim- 
taueziu grupes, nuo bažnyti
niu iki spaudos organizacijų 
jau yra 
darbuoti, 
kias pat pasekmes kurias yra 
suteikė pereituose atsiszauki-

f

pasižadėjusios pasi-
užtikrindamos to-

muose; ragindami savo tau-- R(? “Lietuva.

niekas nesi
peši liko 

svarbiau
sias virszuinkas kaipo 
ketina padekavoti už
dinstus, nes kaip patys pripa
žino, blaivybes czion negalima 
užmesti priverstinai ant žmo
nių.
Isz meiles papilde žudinsta ir 

savžudinsta.
Wilkes-Barre, Pa. — Miko

la Jaraviczius, 
žiaus, iszsitarnavusis ameriko- 

ir aplaikes ’ 
garbes medali, szove kelis kar
tus in 14 metu mergaite Ona 
Pirutuczia, o po tam atome sau 
gyvasti. 
tiszkai insimylejo in 
kuri da atlgnkinejo mokslaine 
Old Forge. Kada mergaite 
siautė su savo

tieczius iszklausyti balso to gi
liausio szaltinio milaszirdys- 
tes Amerike; idant priside
dant darbas rekonstrukcijos ir 
pagelbos nelaimingiems kaip 
czion Amerikon taip ir svietui*

taneziams europiszkiems 
dams apliesti Vengrijos szali.

Žydai prasze juosius leisti 
važiuot in Palestina, bet val
dže uždraudė, nes tonais ir teip 
jau randasi už daug žydu. Da- 
Jar mano keliauti in Amerika 
in taja nauja žydiszka Palesti
na.
Konstantinopoliuj e 

tikras lizdas paleistuviu.
Parižius. — Badai isz Rosi

jos dingo visi vagei ir palei
stuves; Girdi, nėra laiko pros
titucija užsiimti, 
na ir kiekvienas 
dirbti, o už vagystes labai asz- 
triai baudžia, net suszaudo, 
todėl ne vagiu, ne prostitucziu 
nėra. Panasziai rasze kaunisz-

F F

Bet kur dingo vagiai ir pro
fesionales prostitutes?

Visi iszsikrauste in turkisz- 
ka Sodoma vadinama Kon-

zy-

randasi

nes kiekvie-
priversti

pugvmus mp 8tantinopoliu ir parižiu.
czion Amerikon taip ir svietui* r
butu varomas pirmyn ant kuo- 
placzia.usios skales.

niszkas kareivis

24 metu am-
t

TELEGRAMAI.

pasiu-Jaraviczius 
mergaite

Kada 
draugėms prie 

mokslaines, Mikola
ja ja kuri krito negyva. Po 
tam szove pats in save pulda
mas negyvas szale savo myle- 
mos.

Terp yaiku kilo sumiszitnas, 
o daraktorkos matydamos, jog 
vaiku neapmalszys, paleido vi
sus nes laja diena mokslas ne 
buvo galvoje vaiku.

szove in 
negyva.

§ Pekinas, Kinai; — Kks- 
pliozijoi kasiklosia Tong Chau, 
provincijoi Chi Li, likos 
muszta suvrszum 400 angleka- 
siu, o tik 119 iszsigelbejo.

§ New York. — Per susi
dūrimą trukiu ant Centralisz- 
ko geležinkelio, likos užmusz- 
ta septyni pasažieriai o 28 su- 
žeido.

§ Ryga. — Valdže 
dienomis 
781 vaiku, kuriuos Raudonas 
Kryžius atveže isz Vladyvosto- 
ko. ‘

v uz-

tomis
iszsiunte in Rosije

Laikraszcziai prancsze, kad 
Konstantinopolyje, tame 
mieste; kur dabar dalis Rusi
jos baltagvardiecziu sfisispie- 
te, užregistruota 2,665 prosti
tutes, pabėgusios isz Rusijos. 
Tik tiek ju užregistruota, o 
kiek ju randasi neužregistruo
tu ? Tie 
pranesza, 
polyje visose ligonipese buvo

patys laikraszcziai
kad Konstantino-

užrogistruota 15,230 moterių 
ir 5,427 vyrai užsikrėtė lytisz- 
komis ligomis. Laikraszcziai 
taipgi pastebi, kad didele di
džiuma ligoniu esanti pabege-
liai. Vadinasi, didele didžiuma
tu ilusijos piliecziu, kurie ap-

*•(*

Graikijos karalius mirė nog in- 
kandimo. beždžionių. '

* 'London. 
liūs Aleksandras, mirė utarnin- 
ke, nog in kandimo beždžionių, 
kokius aplaike gelbėdamas sa
vo numylėta szuniuka nog ju
ju užpuolimo keliolika sanvai- 
cziu adgal.

Karalius 
ženge ant sosto 1917 mete, po 
pabėgimui jojo tėvo isz sklypo 
kada lenais kilo pasikėlimas.

Badai jojo vieta ketina už
imti jauniausias 
jos karaliaus, 
jog tikriausiu 
kiszko sosto yra brolis mirusio 
karalaus Povylas, kuriam tik- tojai, 
ra i sostas priguli. Angliję ve
la ketina savo kandydata paso- 
dyt ant sosto.
to gali iszkilti didelis ergelis ir 

terp keliolika

>4

Graikijos kąra

Aleksandras

nesutikimas 
vieszpatyscziu.

uz-

Spaliu 9 diena ir par nakti 
iki Spaliu 10 in Lietuvos sos
tine Vilnimu.p.OAtkhklios. ko
vos su musu kariuomene insi- 
verže lenku dvarponiu gvardi
ja, generolo * Zcligowski’io ve- 
doma. Lenku Valdžia skelbia 
pasauliui, buk tat padaręs Ze- 
ligowski’s be žinios ir pritari
mo lenku valdžios ir vien tik 
spyriamas lenku ir lietuviu 
kareiviu, kurie pareina isž' Vil
niaus, Ljrdos ir Gardyno ap- 
skrieziu, o tuo tarpu paeziame 
Vilniuje lenku kariuomenes 
vadas Dzienkowski skelbiasi, 
kad jis pildąs lenku valdžios

sūnūs Belgi- 
bet kiti mano, 
inpedžiu grai-linsakyma, o patis kareiviai tai

visai ne Rytu Lietuvos gyven- 
bet poznaniecziai arba 

galicijonai, isz kuriu liko su
tverti lygiai, kaip tat daro bol- 

ir lenku,Kaip rodos isz szevikai, baltarusiu 
ar lietuviu pulkai.

Tat viskas daroma, kad pa
sauliui intikinti, buk tai szie

Dar vėl ateina žinia isz Grai- kriviai, kaipo Lietuvos gy
k i jos buk karalius ne esą nu
miręs bet randasi blogam pa
dėjime ir laukiama jo mirties 
kožna valanda.

Negalėjo pasiekt.

Tulas vyras mylintis 
motere, melde daktaro, 
jis iszgydytu jio paezios akis.

Daktaras atsake: — Tegul 
ji tiktai mazgoja jas kasdien 
syki su degtine, o bus sveikos.

Po keliu sanvaieziu tas pats 
daktaras sutikės vyra, užklau
sė, ar gelbėjo bent kiek minė
tas vaistas..

Vyras atsake su 
mu: — Stengėsi kjek galėjo, 
ale niekados su taurele degti
nes nedasieke teip augsztai, 
kaip akis, ale visados prie lu
pu sustojo.

savo 
idant

ventojai, sukilę yra priesz Lie
tuvos' Valdžia ir reikalauja, 
kad Vilnius, Lyda ir Gardynas 
prigulėtu Lenkijai. Tai yra 
melas, kursai sziandien kiek
vienam aiszkus, nes ir patsai 
Vilniaus užpuolimas buvo pa
darytas sutartinai su centralia 
Lenku kariuomenes vadovybe, 
sužinia Lietuvos iszgamos Pil
sudskio. Jau buvo pirmiaus 

t, jog Tautos sujun- 
kontroles komisija buvo

jog Tautos sujun-

*■

nusimipi-

teip augsztai

Negali žinoti.
Profesorius: —

praneszta 
gos : 
nustaeziusi karo paliaubas ir 
sustapdžiusi tarp lenku ir lie
tuviu muszius nuo Spalio 6 die 
nos 10 v. iszryto, o Spaliu .6 
diena 6 vai. vakare lenkai, ne
paisydami ne padarytosios su 
mumis sutarties, no Tautu Są
jungos insakymo, pradėjo už
pulti visu frontu musu kariuo
mene apie Varėna ir Bekszus, 
ir tokiu budu sulaiko musu 

, už-
geležinkelio stoti, o Spa-

leido savo szali bėgdami nuo 
bolszeyiku tvarkos.

Turkijos sostine Konstan-
tinbpblis virto ne tik Rusijos

Pasakyk 
man, kaip sena yra musu žeme, nūs

— Negalima žinot, pone 
profesoriau, 
tas.

— atsake studen-

tinbpolis virto ne tik Rusijos 
balUgvardiecziu lizdu, bet ir 

rlizdu.prdstįtucziu

— Tąi delko?
— Nes žeme priguli prie 

moteriszkos lyties, o kaip mo- 
teres metu niekas ne žino, teip 
nežino kiek žeriio turi metu

priguli prie

kariuomene apie Varėna
eme 
liu 7 diena lenku kariuomene 
pradėjo antpuolis apie Bastu- 

(geležinkelio stotis, kur
sai eina nuo Vilniaus ant Ly
dos) ir Lietuviai negalėjo ati
traukti savo rezervu nuo Va
rėnos, ir ne dalios kokios ka
riuomenes nuvežti geležinke
liu nuo Varėnos Vilniaus link 
nes Lenkai buvo užėmė Vare-

geležinkelio stoti. Isz to

kieczius bermontinikus ir nėra 
jokios abejones, 
musz 
sius 
vestus Lietuvon požnanie- 
czius, galicijonus ir kitus len
kus, kurie yra kaip kokia džiu- 
ma užgriuvusi ant Lietuvos. 
Lietuvoje musu žmones jau 
yra. nusprendė iki paskutinio
sios kovoti ginklu priesz tuos 
uzurpatorius, organizuoti par
tizanu burins ir szaulius,d|; vi
lingas, melu prisimetės prie- 
szas bus isz Lietuvos iszvytas. 
Lietuvos žmones isztiko didis 
ir garbingas darbas, bet tam 
darbui privalo padėti ir 
Amerikos lietuviai. Dėkitės, 
broliai ir sesutes, prie tos ko
vos, kuome tik galite padėti, 
o ypacz Amerikos doleriu.

Savo Valdžios skatinomas, 
sziuomi* kviecziu visus, prie 
kokiu kas tik organizacijų ne- 
prigulotu, dėtis visa savo en
ergija prie Lietuvos nuo prie- 
szo-lenko iszvadavimo, prie 
jos apginimo. Tegul visos pa- 

, visos Amerikos 
Rvmo-Kataliku Fe

deracijos, abieju Susivienyji- 
mu, Tarybų, Fondu, Liet. So
cialistu Sąjungos ir Lietuviu 
Piliecziu Sąjungos instaigos 
par savo narius ir organizaci
jas. neatideliuojant ne dienos 
skubinos rinkti auku tėvynės 
apginimui, o ir paežiu Laisves 
paskolos bonsu kuodaugiau , 

Suvienodyjimui-gi 
viso paszalpos ir gynimo dar
bo tesiunezia visos organizaci
jos ir pavieni asmens surink
tas aukas Lietuvos gynimo 
reikalams par Licuvos Misija, 
kurioj Majoras P. Žadeikis 
yra musu kariuomenes, o Kun.

jog jie isž- 
prigaulingai insiveržu- 

ir lenku dvarininku at- 
Lietuvon

privalo

skolų stotis 
Lietuviu

parduoti.

Majoras P. Zadeikis

J. Žilius musu Szauliu organi
zacijos atstovais.

Sziandien Lietuva yra di- 
džiamjame pavojuje ir nuo Ju- 

sesutes ir broliai Ameri- 
kiecziai, pagelbos daug kas 
pareis. Todėl stokite visi dar
ban. •

su,
pagelbos dau

iH1

uos
J. Vileiszis 

Lie tu vosx Atstovas Amerikoje.

I

pi

•

I
iii

if

4

ii*

iitl^

■i'
i

|l

1

'*

Ai
1

■ 'M

■1
. i

iltį

i ik ■! ii"".i. .•

ii...... J įl*:.ilįį ti

" 'M
>•4

.■ H
■

1

■ '
į

J

pi

•Jj

J

*

iti ■■ a

įriflM
f1.: Ml

' llr Ui

1 

/ ■

k, y A J



I
2 SAULE I

mU

j ✓ KAS GIRDĖT
Cariszki generolai isz rusisz- 

kos armijos, kurie kitados tu- 
ir gyveno

jo paeziulo skunde jin ant per
siskyrimo, ir už tai, jog jiai ne
užmokėjo 400 doleriu užsiliku
siu pinigu ant josios iszsimai- 

Laike teismo pasiro
dė, jog tasai žmogelis in laika 
deszimts sanvaieziu tame fab
rike uždirbdavo $58.50 lyg 140 
ant sanvaites, o kada aplaike 
pirmutiniu mokėsiia
leriu.... iszejo ant straikp, spir- 
damasis didesnio
Matyt jog katilinis darbas už
simoka gerai bet su boboms

tinimo.

I r

*

re,jo visame veldže 
kaip kunigaikszczei, dabar tu
ri varginga gyvenimą ir turi 
dirbti ant savo užlaikimo kai
po praseziausi darbininkai.

Paryžiuje randasi generolas 
Nikolajov, kuris iszkeliavo isz 
Rosijos tuojaus po revoliucijai, 
o kada iszsibaige jojo pinigai, 
kokius su savim pasiėmė, turė
jo jieszkoli budo iszsimaitini- 

Pasibaige ant to, jog da
bar yra ulieziniu kupczinm ir 
važini*ja su mažu vežimėliu Pa
ryžiuje, pardavinėdamas viso
kį tavom, ir tokiu badu uždir
bi m* ja ant 
tas viskas
iszaugsztinti bus nužeminti o, 
nužeminti bus iszaugsztinti!

140 do-

mokosczio.

iinoka gerai bet su 
reike būti atsargiu.
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maisto. — Ant ko 
užsibaigei — Teip

Jeigu norite gyventi szimta 
metu, arba ir ilginus tai gerki
te pasukas (maslonka).
kia rodą duoda daktaras (J. E. 

isz Najorko, kuris 
labai paniekina valgima mėsos 
ir tvirtina, buk žmogus nepri- 

mesos, tik 
Tolinus

Barkvris

persisSudže Kush apteikė jx»rsis- 
kyriina porai C. U. Bunke- 
r’iems Chicago ant pareikala- 

paezios. — Bunker yra 
turtingu kontraktorium, kuris 
nog senei aiszkino savo prisie- 
gelei, jog 
necz draugauti 

ba ir

vimo

porai

vedi as vvras turi ka
su svetimom 

moterimi, ba ir gardžiausi 
kepsnei žmogui nusibosta val
gyti — panaszei ir su 
mis. Bet pone 
ant tokios pilozopijos savo 
ro nesutiko ir aplaike persis
kyrimą nog vyro..... Ir dabar,
gal abudu turės permaina, vie
nas gales draugauti su moterė
lėms kiek uores, 
teipgi gal jieszkos 
kitur.
ne padaro terp poru!

moteri- 
Bunkerione 

vy-

vvro

o paeziule 
smagumu 

Ka tie persi skyrimai

F ran cu z i s zk a s pu 1 k a u n i n k a s 
J)e La Mare, padirbo anuotas, 

tolinus 
vokiszkos

Bertos,

sės naujės anuotas

kurios n<*sza szuvius 
m* kaip garsingos 

ka lai bonibardova 
Parvžiu nuo 75 myliu tolumo. 
—Duoda jisai rodą, idant tai- 

paatatyt
prie Reno, idant nuolatos butu 
at kisztos in didžiausius vok isz- 
kus miestus, nes jeigu Vokie- 
cziai vela iszkeltu kada iii vir
szu savo pakauszius idant juo
sius tuojaus apmalszyt su pi
lniems isz Bertu. — Now, will 
you be good?!

M ad r i d, I szpa n i j o i, vieszpa- 
tauje akyvos tiesos, jog nevalo 

moteres ant 
Net uždrausta ant 

savo pa-
Yra tai akyvas miestas 

jog visur

bueziuoti vyrui 
n 1 vežios.
atsisveikinimo vatu i 
ežia.
o tuom akyviuusiu,
yra žinoma, jog Iszpanai van
dens ne turi savo gyslosia, o 
gal del to i n vesta tokios tiesos 
tenais ant apmalszinimo karsz- 
czio pas Iszpanus, nes virszi- 
ninkai negalėtu ant tikrųjų da- 
tirti, ar m y lemos poreles par- 
kuosja, kurios bueziuojesi, yra 
tikrai sujungti moteriszku ry- 
sziu ar ne. Nieko nesiranda 
ant svieto be priežasties.

gyslosia

Kas dien iszeina 
didesne veidmanyste prohibici- 
jonieriu, kaip t^ii atsitiko ne 
tik Denver, Colorado, bet ir ki
tur. Priesz tenaitini suda vra 
7>erkratornus teismas ant per
siskyrimo ponios Holloway 
nog savo Rev. G. A. Hollaway, 
kuris yra vaistininku prohibi- 

Skundže

iii virszu

Bet pone reverendiene 
vyrui,

ei jos ant Colorado.
nišai savo moterėliu už drau
gavimo sn kokiu ten C. H. Rot- 
teriu.
užmetinoja vėla savo
buk tasai būdamas virszininku 
prohibicijos, ateidavo namon 
kas vakaras užsitraukiąs kaip 
“keturios mergszesn
vo nuimti jam czeverykus, o
jeigu to nedarydavo, tai prisie- 
gelia gerai apdaužydavo. — 
Tai tai virszininkai prohibici- 
;ios!

ir liepda-

Navntna yra žmoniszkas bu- 
Visados geidžo to, ko ne 

turi, o kada aplaiko ka geidže, 
tai pageidauja ko kito.

das.

Panaszei atsibuvo su kokiu 
John O’Reilly Isz Hoboken, N. 
J. kuris dirbo dideliam fabriko 
JV. A. Flctchor Co., o kuri jo*

To-
* 1 

4*

valo valgyti daug 
karta ant sanvaites.
tasai daktaras sako, jog y pala 
kuri jau pabaigė 40 metu 
re i kalnu je valgyt visai mėsos,
nes jojo organizavimas jau ne- 
reikalauje tojo maisto, ba me
sa apsunkina jojo pilvą pervir- 
sziniu darbu.

Dr. Barker nepasako
Ta pati tvirtina ir ki

ti specialistai, bet žmones 
ne tiki ir

ne-

naujo.
nieko

bet 
tiems specialistams 
trumpina savo gyvenimą nead- 
bodami ant 
gyvaseziu.

prailginimo savo

Pone Mudge apskundė pana 
Reeme isz Wichita, Kans., ant 
150 tukstaneziu doleriu už pa
vogimu meiles josios vyro. Ant 
davado savo užmetinejimo pa
rode4 sodžiui 1500 gromatu ra

in jo-szytas per taje panele
si os vyra, laike juju milejimo- 

gro-Už kožna meilinga 
mata toji nuskriausta motėrele 
reikalauje nog savo prieszes 
po szimta doleriu.

Geriau padarytu loji moterė
le idant isz tuju gromatu pasi
naudotu kitu budu, nes geriau 
padarytu jeigu
gromatas atspnudyt knygutes 
foTmate o galėtu isz to pasi
naudoti ne viena meilinga po
rele kuri raszytu meilingas

Geras būdas ra-
7 y

SI.

duotu taisės

raszytu 
groinatas isz “ 
szimo meilingu gromatu.

Miestuose San Juan ir Jua- 
meksikoniszko rube-rože, ant

žirnis, atsibuna tikra Solorna ir 
tai atsibuna 

girtuokliszkos 
ir toki

Gomora, tenais 
diena ir nakti 
orgijos genibknevimas 
dalykai apie kuriuos negalima 
ne raszyti. Tn tenais atvažiuo
ju ant geru laiku žmones isz 
geriausiu szeimynn; bankierei, 
aficieriai, kupezei, kurie atsi
sėda szale vagiu, žudintoju, ap
gaviku, paleistuviu ir kitu nu
puolusiu balandėliu. Ten plau
ke upeh*i szampano ir geriausi 

nmeriko- 
eina

gt*rimai
niszku
“i ' “

Žodžiu abudu miestai pasiuto

in gerkles 
tureziu kurie 

pekliszku keliu” in prdgara.

nog girtuokliavimo ir paleistu- 
vyste§, nes amerikonai
žyli savo sklype nog prohibici
jos szpicliu, naudojosi 
lenais ir leidosi 
suvaržomo pasiutimo.

Meksikoniszka valdže

šuva r-

laisve 
ant kelio ne-

apie 
toki padėjimą, atkreipė atyda 

Valstijomsvaldžei Suv. Valstijoms, jog 
juju padonai sudemoralizavo 
miestelius San Juan ir Juareza 
in kur suvaržyti amerikonisz- 
ki ukesai nežino rubežiaus do
ros, kur revolverei ir peilei yru 
darbe kožna valanda, o paleis- 

lurtingoms pertavęs liekasi 
nakti.

N<‘butu tonais to visko, jei
gu Suv. Valstijosia butu ypa- 
tiszka laisve ir žmones gertu 
kaip geret kur szimtai jaunu 
ir senu vyru pražuvo ant visa
dos, pamesdami savo tėvus ir 
szeimynas, kad tik pasinaudo
ti isz tosios laisves, kuri tonais 
prasidėjo
nais prohibicijos.

Prohibicije gero czionais ne
padaro, tiktai isz malszin žmo- 
i 
girtuokliu ir laužanczius 
daugiau tiesas.

su užstojimu ežio

uin permaino ant da didesniu 
da

klypu negalime sulygini gy- NAIKINIMAS JUODO MA- 
Czionais 

visko 
gyventojai 

neisztekli, apdris- 
o prick tam, 
t iikstanczius.

RO PILIP YNOSE.

atsiradimams

s 
venima su musu. 
Ainerike, mes turime 
pilna, o Europos 
keiicze būda,
kia ir susirgta, 
amaras smaugė
Czionais turime užtektinai pi
nigo, maisto, apredalo; gyduo
lių, kuriuos galinu* naudoti ant 
mažiausio pareikalavimo. Czio
nais turimo darbo užtektinai, 
vyrai ir moteres gali jieszkoli 
sau tinkamesnio darbo su go
resniu uždarbiu. Europoje 
pinigu nėra,

uždarbiu.
darbo mažai, o 

sovialinei Kosijoi priverstinai 
žmogų stumia prie darbo kaip 
gyvulius, valdže siuneze ten 
Iru r paliepė ir moka 
vo nuomonia ir žmones valgo 

ka valdže paliept*, i r.perka 
valdže jiems

siuneze
pagal sa

ta, 
drapanas kokias 
duoda.

Kkonomiszkai ymant, tai 
Amerikas yra vienas isz palai
mintu sklypu su linksmiauseis 
gyventojais ant svieto. Turime 
visko ko tik geidžeme ir gali
me suszelpti tuosius, kurie ran
dasi varge. Žinoma, kad turi
me neapkeneziamuju dalyku 
bet su tais yra maža beda.

Reike sziadien 
gerai europini ergeli idant pa
rodyti mums kokis vra skirtu
mas terp Europos ir musu lais
vo sklypo.

vinim t

apsvarst yt i

Vienas lietuviszkas vargo
ninkas prisiuntė mums sekanti 
szmot(*li, paduodamas savo 
nuomonia pagal muzikaliszka. 
iszsiturima apie moteres:

Motore 15 mete vra
gio; ;20 metu allegro; 30 meti* 
forte; 40 meto andante, 50 me
te rondo finalo o 60 mote 
molo con sardini.

Idant gyvent i 
motore,

paduodamas

arpeg-

t re-

reik e
stray t.

Teisybe!rr

sutikime su 
lankeija,|u

-------

Pavydi

Pastariems 
daugelio apliesiu atsitikimu 
juodo maro Suvienytose Val
stijose daug pagelbės brožiu- 
relo iszleistn National Geogra
phic Society, kurioj apraszyta 
kaip Amerikos gydytojai isz- 
naikino szi maru Eilipynose. '

Pranoszimas in National 
raszo kad 

gydytojai su

in 
Geographic Society 
Amerikos 
pat pasisekimu isznaikino juo
da marn Filipynose kaip ir 
geltona, drugiu isz Cvibos.

Juodas maras pradėjo bai
siai plėstis Maniloj 189!) me
tilo ir iki 1901 metu, teip iszsi- 
pletojo kad net buvo pavojiil

gy vent ojams. Metuose 1900 
net 199 žmonių mirt* nuo epi
demijos, o 1901 metais 432 
ypatų. Labiause siauezia ir pa
voji ngiause buvo 
nuo Kovo iki Birželio menesio. 
Nuo Spalio iki Gruodžio epi
demija. visai isznaikydavo.

Sužinojus kad namines žiur- 
prisidėdavo 
epidemijos, 

gydytojai nuvykę 
ten pradedant blaszkinti epi- 
demyja, pirmiause užvedė vi- 
sotinia. kova ant naminiu žiur
kių. Visiems buvo suteikiama 

nuodu indiiota. Pa
gautas ar nunuodintas žiurkes 
pirkdavo ir 
skiriamos

tUO

ga.

kes 
platinimu 
Amerikos

daugiaaše 
szios

g'

zlas.tai ir

epidemija

dovanos 
idant

buvo 
tokiu bildu

gyventojams pakelti lipa, žiur- 
^audyme. 

tam

(Red Bali).

4G At>e

Instaiga, kuri iszmoka milijonus del gerumo.
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Nesziojasi ilgiau—
Gerai jaueziasi ant kojii

Kada perkate gumines apsiavimus, būtinai temykite
ar yra ant ju iszspausla fabriko žyme “Raudonas Ka-

Szitie 
czebalai, 
Galima gauti baltu

“r -
cialiai inainoriams neszioti. Apsaugoja peretkus ir pada- 

4 • J A * a

LOPAC
*

KUR BUNA?
1

Hull Band apgavimus jus suczcdin.iite 
nereikės teip lankei pirkti apgavimus ir

BALLSBAND
apsiavirnai yra padaryti trijose augsztumo: 

p u s-ba ežia i (Hi miner) ir czeverykai (Lopac). 
s, raudonus ar juodus.

Ball Band” apsiavirnai isztisi padai padalyti sjXb

ar yra ant ju iszspausla fabriko žyme 
muolys”

Toji žyme reiszkia geriausi Jszdirbini ir užtikrhia 
kad apgavimas laikys jums kuoilgiausiai ir bus kuosma- 
giausis kbjoms. j

ryti toip tamprus ir drūti, kad asztrus akmens ar augliu 
kriaukszles negal ju nei perpjaut nei }M*rpleszt.

Nesziodami “ 
piningus, nes 
nekasztuos tankus pataisymai. z

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

z?

/

Žiurkes buvo 
surengtuose 

<rn - 
isztv-

<r

ir buvo

kiu 
laikomos 
vaistu induose, 
benames laboratorijose
rinojimui bakterijų.

Nurodytos vietos kur 
vaistu indai radosi buvo labai 
prižinromos ir užlaikomos kad 

genialus neplatinti.

szi e

igu B 1

♦

Tik 
sziuo iszgaudinejimu ir tyrinė
jimu bakterijų žiurkėse pasi
seko liga isznaikinti. Namai ir 
vietos kuriuose žiurkes radosi 
buvo tukinamos ir vaistais 
iszlaistomos, ir teip pasiseko 
in kelis metiis laiko isznaikinti 

žiurkes tliom ir
epidemija prapuolė.

IMano szvogeris Juozas Bacz- 
kus kuris apie 13 melu adgal 
gyveno Mahanoy City, Pa., ir 
pajieszkau kitu savo giminiu, 
melsdama juju tegul pas mane 
raszo, nes mano vyras yra jau 
miros. (to 85

Mrs.

met u I

MpėDel ko daraktoris 
už plauku?zioje vaiku

— Isz pavydumo! Mat pats 
vaikams 

pavydi phiuku-tai nori, kad vi
si butu pliki.

s <

būdamas pliku, tai
beveik visas Elizbii'tn Szi'szlnkie'ne

Box Nnilty Gio, I’ll.
t

NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus r 
ir moteris.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

’ Arba iszguldimas Sapnu

Pajeszko szvog 
Strumilla,^ du metui .ulgji!

szvogeri

i

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos.
TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata duodaneziu medi
cinų, rekomenduojama ir priraszojnos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigestija, dispep 
sija, konstipacija, galvos skaudėjimas, 
inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudejiina, užszaldinta kvapa, 
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaisia. Duoda gera 
apetitą, padidina svarumą, nuo Ju mie
gama gerai, padaro kai nauja asz- 
incnj. NUGA-TONE sustiprina visas 
kūno dalis. Subudavoja tvirta vyra ir 
sveika, gražia moterį. Tukstancziul 
žmonių inni ir gl<Jh NUGA-TONE. Isz- 
kirpk szi skelbimu, paimk in aptinku, 
■gauk bonka NUGA- TONE r jei višai 
nebusi užganėdintas, sugražink bal- 
anca apietkoriui ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi aptiekoj, prisiusk mums 
$1.00 ir gauk pilnai gvaraptuojania vai 
sta, už siuntimą primokama. .
I>RLEGISTS: You can get Nugn-Tone 
from your jobber or direct from ’i’lio 
National Laboratory, Ml So. Dearborn 

Absolutely guarnnted.
Retail price $1.00 k.
St. (Jhlcngo.

NUGA-

Kas diena skaitome apie mi- I 
Ii jonus gyventoju , Europos!

■i

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

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

Stasys

Brooklyn, N. Y. d|ibur 
kur.

vėno
nežinau
apie ji praszoni

svarbu reikalu.
pažinstainu

Jeigu kas žino 
pranoszt, nes 

Taipgi 
ntsi- 

(to 86)

turiu
prasza.u 
szaukt.

Mart* Baczianskiene
425 W. Mahanov St.

f UNARD Į INIJE
I N

Hamburgą ir Liepoju
Per Anglija

MAURETANIA, Octobcrio 28
AQUITANIA, Novemberio 2

Treczios Klasos Szipkorte
IN HAMBURGĄ . . $125.00
IN LIEPOJU . . $145.00

Pridedant $5 War Tax

Kreipkite* in artiniiauii Cunard Linijos Agentą

X

i
LN
0

■1 
K

t

j

į
1

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus! t

B

Mahanoy City, Pa.
— — ■ .«■■■■- . I......................-II. . „Jį

HM

■■—■j
v..v: ^-mir

Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

užtiktnas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitas— 
t

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės” 
paveikslas butų ant pokelio.

50c. vaistinyčiose arba 60c. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėjų:
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N.Y.

[4 _____ „ _ ______ __

sveikais! Susideda iš tyriau>iy sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, 
maloniai. I

I

I

PINIGAI in LIETUVA
nueina

J*

greieziauziai ir tikriausiai siuncziailt per ■

Lietuvos Atstatymo Bendrove
(Lithuanian Development Corporation)

294 Eight Ave. New York, N. Y.
* ‘ . ,, ' ų ’*. U ' *• f < |

Szita bendrove; turėdama savo skyrių (Branch Oflice) 
Kaune, dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokiu truk
dymu ir SULIG PIGIAUSIO KUBSO. -

• . U 4 >'

savo

I*
M’’

s

►V Mk
P

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskrinustl atvikia in New Yorka, tai tiesog 

kreipktes pas Geo. J. Bartaszhi, Agento, nes Jis yra visiem gerai žino
mas žmogus., Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir Isz Lietuvos. 
Isz.malno ir siunezia pinigus in visas dalia svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina paspbrtus isz Suvienytu Valstijų, 
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz. kitu miestu, 
nakvino nes užlaįkom narna, su 38 kambarant. ’

Žodžiu sakant pilnai Būna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-minėla agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. TautieezJai brangus kurio manot keliaut in Lietuva 
kviecziam vlsu^Jci’elphites in musu agentūra per laiszka ar ypatistkal. 
Gausite sailžiniszkus patarimus nes mus prideristė yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in muau arti
miausiu ofisą. ' . ' ' t

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
TelefonoN: Spring 9537.

ir Jti bagažiub ant laivu.

į

Punitinkam žmonis aut 
. Suteikiam 

Palcidžiam panažlerlus

VYRU
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus Invalrlas Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlugta. Gydo užsinuodtnlma kraujo Ir aUpnybeft 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, invalrtea U*as 
paoinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

> tlszkal, por laiazkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustsz- 
Į kai ir Lonkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare. 
* Nedellomis iki 2 vai. popiet. >

Dr. K0L1R, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.u;
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ONYTE.... something
f - - - .

Onute gardžiai

tellin
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f
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miegojo ir 
saldžiai sapnavo (apie 
nūs, asz manau). Staigu i n 

matusze 
kelis kartus barksztelejo, tar
dama:

Kelkis Onute....
Gana 1

• Gimto, isz gardaus 
pabodusi ir visai neužbaigusi 
to puikaus sapno, 
ant kito szono, 
mn •ir*pykdama ant matuszos 
už prikėlimą, vėl bandė užmig
ti.

Ir jau vėl buvo 
migusi kaip kur kas jau smar
kesnis barszkinimas }>asigirdo 
ir kur kas rūstesnis mamos bal
sas prabilo:

“Na ir kas pasidarė? 
kiu “k va ra bu” nesikeli? ar 
reiks v i n* e paimti.’... .Jau kvo- 
teris iii septynias.”

“Gerai, jau gerai, kelios i!... 
sunvkus atsake Onute.

Nenoromis, žiovaudama 
akis krapsztydama, Onute isz- 
sirito isz lovos ir pradėjo reng- 

Visai nesiseka. Tai pan- 
užsimove 

ežias, tai kitus 
bulai vos 
ka visai ir rasti negalima, tur 
l uti po lovos pasidėjo ar ka.

“Kad jau nesiseka, tai nesi
seka.... nelemtas tu niergaieziu 
likimas,” 
na Onute.
cziausiai už vvro ir busiu lai
minga, ne reiks nei in dirbtuve 
eiti, ne reiks teip anksti keltis, 

sau“bossas” 
saves ir teipgi ant savo vyro.

asz manau).
jos kambario duris

k k

po szesziu.

kvarabu

ežiukas

vai ki-

Jau puse 
miegoti.

miego
* *
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without 
every darn fool about it?...

Iszgirde toki nemalonu at
sakymu, jie skubinosi szalin, 
kad noiszgirdus ka nors dar 
“geresnio”.

g APLEISTI DANTYS PRIE
ŽASTIM PAVOJINGU 

LIGŲ.
Gydytojai ir moksleiviui 

vieni per kitus kasusi iszrudi- 
mui budo per kuri kuip nors 
sumažintu ar isznaikinti ligų 
pletomima. Szioj dirvoj ypa
tingai naudinga ir jau daug 
gero nuveikė mikroskopine ir 
Nray maszinos.

Tik pastarais laikais iszras- 
ir burna szulti- 
invairin pavojin- 

limpancziii ligų negu buvo 
ypatingai atsitiki- 

szirdies, kraujo, inkstu 
Su pa- 

golba Nray tapo iszrasta kad 
ge mo

Tonsilai teipgi 
atsitikimuose būna priežastim 
viduriu snirmo.
MOKYKLOSE SVEIKATOS 

SKYRIAUS PRIŽIŪRĖJI
MAS.

Vienoj kaiminėj apskrityje 
5978 mokiniu buvo per

žiūrom! mokyklos Sveikatos 
Sk vriaus 
duota szios pasekmes. 
1353 turineziu akiu ligas. 
546 turineziu atisu ligas.

2214 turineziu gerkles ligas. 
1091 turineziu nosies ligas. 
4069 turnezu dantų sugedima.

Tas visai
k u, nes geresnio ne tikėtis ne
galima apygardose kur vaikai 
ne vra 
katos 
laiks nuo laiko.

Tik
surasza

Ant visu Lietuviu užtraukė 
blede.
gražios ir ^SVEIKATOS KAMPELIS^

BALTRUVIENE.

Musu moterėles
patogios,

Kad tik butu jiegirtuokles
bobos, '

r>

ir
PAVOJINGUMAIS

KROKLE.Ir pinigu pus Lietuvius butu, 
Kad tik nog tojo sztopo at

prastu.
Pagalinus atėjo 

djauge Maryte, kuriai Onute, 
visai nesislėpdama, * pasisukę 
visus savo naujai 
planus ir tikėjosi 
girsti pagyrimą, 
viską

Onvtes ar

sugalvotus 
nuo jos isz- 
Gi maryte, 

iszklaufriusi, sunkiai at- 
ir, niurmeda- siduso ir prakalbėjo:

fėip! gerai butu apsivesti,

apsiverto

beveik už-

Ko-

ir

iszvirksz-
at-“ tinksus” 

neapsivilko. O kit-

kalbėjo sau pati vie- 
Isztekesiu kuogrei-

busiu pati unt

Nei pusrycziu visai nevalgo 
Mama nors ir buvo 

visgi val- 
iszleist i

t )nvte. 
pusėtinai supykusi, 
gyti liepe ir nenorėjo 
savo dukrele alkana in darba. 
Bet Onute, lyg ožkaite, trepsė
dama griežtai atsake:

“You keep your
1 dont wonna...”

Kad isz vakaro, tai neina 
Jeikos, kur

• makahifiubse 
per naktis, o reikia keltis, tai 

burdamosi

breakfast,

4 4

anksti gulti: kur 
visokie- raidai - •

jai miego norisi,”
kalbėjo matusze. -*

“Vol paimsiu
gana ir mama daugiau

duris trenkdama

isztekesiu ir 
mane

nebosavosi, 
tarė Onute.

t >

Mamai nors pik
ta buvo, bet visgi neiszkentejo 
saldžiai nenusijuokusi ir 
pasakiusi:

4 4 rp ‘ ‘ 
ras rojus bus...

ne

baigi, taigi tuomet tai tik-

Bet Onyte negirdėjo ir jau 
dirbtuvestoli buvo nuėjusi 

link.
Rasztineje, kur Onute dirbo 

Ke-
sngadino 

Na ir kur

taipgi jai visai nesiseki*.
lis lapus popieros
iki pradėjo raszyti.
jai seksis darbas! Jos mažoje
gražiais plaukucziais papuosz- 
toje g
tsi ir pynėsi viena po kitai.

savo Pra-
su- 

szposus 
pagalvoti 

Nors ji

ai volėje, mintis tik pyne-
Ji

apsivedima.

draugavimo

4 4

ko jisai laukia, ar

galvoje kaip ežia 
liukui priminti ar duoti 
prasti, kad jau gana 
krėsti ir jau laikas 
apie
labai ji mylėjo, bet pirma kar
ta nuo jųdviejų 
supyko ant jo ir sau kalbėjo:

Asilas, daugiau nieko! Ne
suprantu, 
geresniu laiku, ar ka? Jau be
veik du metai, kaip mane ve
džiojasi ir niekuomet neprisi
minė apie apsivedima. Gal 
jisai mano, kad teip 
mane pasivedžiojos pames, ta
rytum 
ne! 
Ji nuėjai ir neatsikratysi 
manes.

apsivedima.
lengvai

priminsiu. Ir 
juk

viszta viszcziuka. O 
Klysti Pranuli! Jau perto- 

nuo 
Jeigu pats nesuprasi, 

tai asz pati
kas tame blogo! Dabar 
madoje, kad merginos kviestu 
vaikinus apsiVesti.

“Leap Year!” O! 
puiki mintis! Buvau apie tai 
pairtirszusi visai. ”

Teip Onutei begalvojant, 
ateidami isz vieno ar isz kito 
krašzto dirbtuves ar rasztines 
vyrki ar mergaites su phiosztu 
popiergaliu bandė 
kodėl Onytės 
upak, nes 
smarkiai:

Oh mind your

szio' szimet
O apart

4 4 
begalvojant

tok is 
jiems

sužinoti, 
keistos 

atszaudavo

Kriukio vra 
ji ngia tįsi u ligų

4 4 r

kad tie vyrai neimtu toki sav- 
mvliai. Tik jie geri kol isz- 
tekesi,- o paskui, tai tavi! pa- 
verezia in tarnaite.
nau viena loki pavyzdi.

išztekvjo ir mane, kad 
Na ir kuo- 

anksz- 
iszrvto ir 

pusryczius, 
pietus.

tai tave
Asz ži-

Mer-
gaite 
dangun nužengė, 
met pasirodė, kad dar 
cziau reikia keltis 
pagaminti vtrui
po pusrycziu gaminti 
po pietų — vakariene, pasiju
to, kad vargsze nustojo liuosy- 
__ O dar... dar ant nelai
mes ir garnys atsilankė 
tai, “g

bes.
Na

Vargsze- per 
Verkia

i,

*

ęood by e...” 
naktis nemiegodavo.
sau, kam teip skubinosi teleeti 
kodėl dar ilgiau ne pasiukui o-

Teip ir su tavim 
Onvte.

jo liuosybe.
<Yali atsitikti, Onyte. Bėgsi 
nuo vilko, ant meszkos užbėg
si. Geriau pamergaukirne

* k

Onyte visa laika 
klausėsi, o

Na, o kad ^pasiliksime sen
mergėmis! Ar tai malonus da
lykas. Visi ir badys pirsz-

Geriau 
dar kelis metus.

atydžiaj
paskui prakalbėjo:

& i

Visi ir badys 
tais, sakydami: sztai sportavo, 
sportavo ir pasiliko, kad pra
gare ožkas ganyti. Asz to 
labai bijau!

“E! dar yra laiko.
Ka ežia rupinties 
užbaigė Maryte.

Visgi Marytes

ganyti.

Onvte.
apie lai”.

perspejimas 
paveiki1 ant Onutės, 
ko dar mergauti ir,

Ji suti- 
pabuezia- 

vusi Maryte už gera patarimu, 
vėl griebėsi už darbo. Dar
bas jau sekusi kur kas geriau; 
mintis prablaivėjo ir Onute ne
pasijuto, kaip pradėjo niuniuo
ti kažkokia dainele.

Darbo draugai 
palemije Onytėje 
vėl erzino ja invairiais klausy
mais, bet ji jau visai nepykda- 
ma visiems atsikinejo.

“You guy.4 leave 
and get busy! 
think you're g

Vakare isz darbo Onvte su- 
gryžo visai kitokia 
Linksma, lyg angelukas. 
liai pasveikino 
karsztui ja 
praszydama 
komedija, 
si pamaeziusi 
permaina.

“Del Dievo malones, kas tai 
m e rga i t e i pa s i d a re ? ’ ’

Nuo szio laiko kas rytu mo
čiutei pabarszkhms durysrta, 
Onyte tuoj szokdavo isz lovos, 
visai netingėdama 
kalbėdama:

Ak! Tai toji Maryte gudri 
gaite. Kad nebūto ji man 

toki pavyzdi nupieszus, tai 
jau buęziau 
kaklo tam žiopliui 
0 dabar, jeigu turi kantrybes, 
lai laukia, kol asz panorėsiu 
teketi.... ’'

už darbo.

ir drauges 
permaina,

me alone 
what do vou 

jetting paid for!

mergaite. 
Mei- 

mortziute
pabueziavo, atsi- 
už ryte suloszta 

Mocziute stebejo- 
i Onytėje tokia 
Pati sau pamanė:

ir

ir pati sau

4 4

W1 
V:

nupieszus, 
užsikabinus ant 

Pranukui.

asz

—Be-Em.
REIKALINGA— Didella dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
azleblu, jeku ir. del pardavimo marsz- 
klnu. apatini! andaroku, tienog in na- 
muH. Ilaazyklto o gauaite Hompciius 
dykai. Madison MIIIh, 503 Broadway, 
New York City. .. adv.

------------------------------------------- ----------- - ... - ‘ - -______ -l -

“Oh mind your on n busi- 
noss! Cant a person thhfk of į

KURSL’I NUPUOLUS
geriausia proga daug 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negul lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszals priėmėju pinigu.

Laiyakorcziu agentūra in 
Llepoju, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei fn Lietuva. 
Padarymas Lietuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Ras žydam i 
pridekite 2c stampa Ir visada 
adresavokite szltelp:

P. MIKOLALYIS,
53 Hudson A ve

,■ Brooklyn, N.Y*

Tai

Order.

♦t

f

<♦ W '»

PemisylVanijoja,
Peczoje vienoje, 

Merginos moku monyti, 
Vaikinam kokiu žolių

Dvi mergicos li'ip puikei ant 
baliuko apsi(\jo,

Jog net iszvosti laukan turėjo, 
Ar mergeles jau to sulaukėt, 
Jog su sarmata isz salos isz- 

traukct ?
tai su balinėm

visom teip bus,
Jeigu isz kitu pecziu in kur 

Įiribns.
O ka, yra tokis sztamas mer

ginu, 
balius del

■ ■' vaikinu,
O lankei ne turi penktuko, 

Parvažiuoti namon ant karuko.
Trauke namon kaip gerves, 
Atsiszokia per įnikti invales, 

() kad tosios mergicos 
valkiotu.

Savo mamulių klausytu, 
Tai geriau iszkirstu,

Isz doraus kelio neiszvirstu.

Kaip rodos,

Kad trankosi po

nesi-

ūžte-

• •
Ant vieno vakarėlio buvau. 
Viena navatna bobele 

minau,
O svetinga nėra ka sakyti. 

Na ir negali nutylėti, 
Alų kožnam pripilintjo, 

Ir vis užgerinejo.
Ir reip nebagele nusimilejo, 

.Jog net paeiti negalėjo.
O kita bobule ėjo isz kriksz-

1 vnit.
Tai kaip ant ko užsikabino. 

Puolė kaip tyezia, 
[n dyčzia.

O szirdeles, buvo baisybe!
Subėgo žmonių daugybe. 
Žiurėjo ir su rankom plojo. 

Rodos ka<l gauja szunu lojo. 
Ant “polanderiu.

Taigi, viena bobar 11

4 4 

giri uokle,

ten 
užduoti.

Bot kokis tai žmogelis atsirado 
Kaip vaikina pataisyti, 
Nog merginu atitraukti.

Tai matote ir raganių turime, 
fr<‘rp Lietuviu rasti galime.
Ten vra bobos netikusios, 
Davadna vyra suėjusios, 

Jeigu su joms neužsideda. 
Paleidžia liežuvi tada,

J
galva

O tankui teip inirsztn
Jog su stiklu būna 

permuszta.
Nog pavietres ir vainos, 

Ir nog bobos tokios, 
Apsaugok mus Dieve.

# K

Ne viena mergica misiina,
Jog jeigu ženylis laisna gauna, 

Tai jau po visam,
Ne reik ymt szliuho, — kam? 

Juk ir visur, 
Lietuvoje ir kitur, 

Kad ir užraszo metrikus, 
Tai sakramentas svarbus ne 

bus.
Jeigu geras kataliks,

Be kunigo ne liks.
Pas mus Lietuvius vis atbulai 

'1>rieszingai o tas negerai.
Ir tu mergele jeigu teip gyveni 
Be szliubo, argi neatsimeni,
Ant paskutines valandos, 
Tai ne turėsi laimes ant vi

sados.
Tokis cimbolas ne visada ta

ve mylės,
Ant pagalios tave pames.
Kaip gyvnnaszle pasiliksi, 

Niekur ne tiksi.
Ne gausi jokios rodos,

Visi žmones ^su pirsztais kai- 
1 szios.

Ne bijok, kad ir pasensi,
Bile dora gyvenimą vesi,
Dievulis kožna aprūpins, 
Nuo bado ne numarins! j 
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Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS ' 
RASEINIUOS 

LIEPOJOJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE

• savo 
Kol žemas auksino kursas,

L. P. P. Bankam

1 iszmoka 
A (1E N T l: H A N E \V AI i 1<E.

pinigus

kuogreieziausia pihigns pasiustus per

dek
/

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

informacijas apiePinigus pasiuntimui '' priima ir
, susidėjimą banlte duoda Banko agentūros vedėjas
‘ M/ NARJAUSKAS, 1747 Broad St. Newark, N. J. ’

A i

viena isz pavo- 
i terp vaiku, 

teip pavojinga pradžioj kaip 
ir užsiseiiejime.

Mirtingumas nuo szios ligos 
surasza vra 

pirmam
pagal statistiszka

kudikiu 
kūdikiu iki dvie- 
3% kūdiki n

iki

Szios

nuo

pavojus tame

kuris baisiai iš
iri

mą is - 
saugiai pridaboji-

paralyžiaus

k ro

kur
mok v k los 
gydytojaus tapo isz-

ta kad dant\ 
niu daugiau 
gu 
manvta 
iriuose i
ir rheumatizmo ligose.

rp ne stebėtinu dalv- ■iih.

abejo je

gydytojaus arba Švei
sk vriaus peržiuromi

26.8% 
metu, 13.8% 
j u metu ir 
dvieju iki pcnkiii motu.

ligos
kad ])laueziai uždegami ir žan
rus kosulvs 
skeczia phiucziu plėvė, 
prastai kndikuose kuriu 
tas įieteip
mas po krokle tuoj atsiranda 
džiova.

Randasi atsitikimu kur kro
kle buvo šaltiniu 
ir akiu sugedimo.

Kas metas Amerikoje 
kle atima apie 10,000 vaiku isz 
szio pasaulio, todėl būtinai tu
rime ja teirautis ir iszrasti bū
da prasza lininio.

Kadangi krokle yra teip la
bai užkrecziama todėl reika
linga saugoti ligonio aplinky
bes ir ligonio'aplinkybių.

dent istanis 
vartoti ? •a v

neprižiūrėti

dantų szaknvso tankiai 
Iii rheumatizmo.

Kur lik dantistai 
szaknu padėjimu ten tuoj var
tojama Nray idant surasti ka
me dalvkas. Netik 
prisieina nuolat 
bet ir visiems didesnius prakti
kos gydytojams.

Paprastai kur
arba nesveiki dantys ten ran
dasi minios invairin ligų ge
malu ir neužilgo pats nelai
mingasis pradeda jausti vidu
riu suirimu, bet nesusipranta 
ant tiek kad prižiūrėti ir czys- 
tai užlaikyti dantis ir burna.

CUNARD LINIJA
»■ ■■ —1 ini—^—■ i ■■ ■■ i ■ m ■ ■ m i, —   ■ ■ ■ mm ■iiiMiiiB■iw ■—■ii i mira na —

LAIVAS SAXONIA
Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog

IN HAMBURGĄ
Kabineto preke $180.

Treczia klasa tiesog in Hamburgą $125
Treczia klasa in Edkunus per Hamburgą $130.40

Pridedant SS War Tax

Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą.

t / 
« I

MAGDE. "Ak, 'kaip man niflti 
vą l liband&iau tuokiu* iMaaojimu*. 
trinkimu*, muilo vi m u* — ir vitka* ta* 
nieko nepagelbėjo »uo bjauriu pleis
kanų.,. .Van g f da net darosi!” (

MARE. “Na, tat kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai grafu*, irrlnu* ir fig*ti. O tai 
l^dė.l, kad a* vartoju RUFFLES!”

Kas t a i yra R U F F LES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? l^e!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

1 kas gal

Ne! !

G

plaukų ir odos sustip 
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. OI 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but

1 smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? |
! IT* 1* Xr S 5
I panaikina pleiskanas! Su jomis yiereikia kelių mėnesių galvos | 

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- i 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I

• Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai^ j 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar monty order šiokiu adresu : |

»-F. AD. RICHTER CO.?3t6 330 Bro.dw.y, New York'"“—>

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

• Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickojc. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai^ 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar monty order šiokiu adresu:

Įieržiurejus 
tie vaikai gali

ir nors tai 
bet kar-

stidiet ina 
kaip

pasekmingai sekti mokslo da
lykus, nes beveik kožnam ran
dasi du trukumai. Peržiurėjus 
szi lista net ir stebėtina kaip 
vaikai su tokias trukumais ga
ji lankyti mokslą, nes tai daug 
I kenkia mokiniams,
ne miltinis dalvkas 
tais priežastim urnos ir netikė
tos mirties.

Kūdikiai kovojanti su sziais 
nesmagumais, yra dideliam 

užsikrėtimu ir kitu 
ligų nes ju kimus jau gana 
nualintas sziais tnikumais.

Vienat inis 
įkarta ar du kas metas jeigu m 
111 iol< y k l< t<ii pus ii<4iAinit 
I dytoja 
katos

pavojuje 
nes

I

i

v ra

iszejimas yra tai 
»

namini gy
lei rant is kasi in k svei- 
ir radusius trukumus 

tuoj bandyti praszalinti negu 
kad užleisti iki jau beveik per- 
velu.

Steigiama
vieszos Sveikatos Skyriai, isz- 
laidoms tu skyrių Valdžia yra 
paskyrus budžetus.

“Kelis in 
kreipkitės

kožnoj mokykloj

Brožu relių 
kata”

I JIealt h Wasbingtonan.

Svei- 
: V. S. Public

Reikalingi. Distrikto Organizatorei 
ir Agentai. Mintis ir iszlavlnti 
agentai kurie nori uždirbt $200 ir 
daugiaus iii savaite. Prisiusklte sa
vo aplikacija in
American Trans-Atlantic Lloyd (’o.

3.31 Fifth Ave. New York City.
✓

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofht.

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 3.10. Audimo apdaruose $26 

> Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių tūri 2D3. Au
dimo apdaruose #2,00 

ŽODYNAS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny- 
gon. Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia maroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmurUoti.

♦ Kninn #10.00

I
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Siųsdami pinigus adresuokite kitaip:
S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
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Dovana Visiems DYKAI
l ' | ' V* J ' ' . *

t

; 1—Rodo valandas,
2—Padirbtas išz geriausio metalo teip

Tai kas nors nepaprasto. Nustcbetinas laikrodis, naujo iszradimo, apie kuri 
dar nėši girdėjos. Laikrodis yra naujausiu isz radini u laikrodžiu srityje. Apie

Garsus per daugiau kuip 
50 metų.

Tdinyk Įkaro (Anchor) Vaizbažeuklį.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszcjo isz spaudos nauja 

knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma“vl80kios valstiszkas žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t. L nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotlniszkais užvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bilo 
aptickojc.
geru pamokinimu, slaptybių ir reccp- 

Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Z ūkai t is,
Rochester. N. Y.

Apricz to yra daugybe

tu.

s Hudson Ave.

i

(Nov. 2)

jo praktingmna kalba žemiaus paduotas apraszimas'. 
miliutas, kaip ir paprastas laikrodis, t 
kad gali būti ugnije ir nesudega ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenimą. 
3—Augszczio 8 coliu. 4—Laiko laiko geriau negu koks nors kitas laikrodis ir 
nesuvelins nei minutos. 5—Gvarantuotas ant 25 metu 6—Turi skambuti kuris 
teip smarkai skamba kad ir kiecziausci mieganti prikelia isz miego ir iszkelia 
isz lovos, kad jin nutildytu. 7—Nakties tamsoj nereike keltis ir žiebti zapalkos 
idant pamatyt kokia valanda, tik paspauk guzikuti ir visas laikrodis apsi- 
svieczia elektros szviesa. 8—Gali kartu sxvlesti Ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar ofisinis varpelis del paszauklmo reikalaujamos ypatos. 9—Turi 
egzaminuojama lempute del isztyrimo akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir 
plautu. 10- -Turi elektrikos baterija labai pasekminga gydymuj nerviszku Ilgu. 
11—Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviem perskyrimais, vienas 
pinigams, antras brangakraenims sudėti.
durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Su kožnu laikro
džiu prlsiuncziamo pilnas informacijas.
Dabar pamislyk, kiek naudos ir parankumo gali turėt isz tokio laikrodžio. 
Nedaro skirtumo koki laikrodi pirktum, visgi geresnio už szita negausi. Szi- 
toks laikrodys privalo rastis kožnoj stuboj, nes jis yra netik reikalingas bet ir 
pagražinauczlu namus dalgiu. Nerasi žmogaus kam szitas laikrodis nepaliktu. 
Baterija laikrodljo gali užtekti ant kėlu metu, o paskui labai lengva indeli 
nauja. Tas laikrodis vertas $20,00 mažiausia bet mesgi del ju daugybes per 
trumpa laika pardavinesim tik po $12.75. Laikrodėlis yra toks kaip apraszytas. 
Jeigu jums nepatiktu .gražiname pinigus. DYKAI, VISTSZKAI DYKAI Įsi
siusime kožnam szita geležini gražu laikrodėli priedo, kas užsisakys pas mus 
apruszyta naujo iszdirliimo laikrodi. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems 
žmonėms nes stiprus jo luksztai ir tvirtais vidurais, laiko laika teisingai. 
Parduodamas po $4.00 ir daugiau^ o jnes duosim jums DYKAI lik per trumpa 
laika, Jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo iszradimo laikrodi Taigi jei 
nori pirkti sau ar kam kitam nors dovanu tai prisiusk mums rankpinigu tik 
$1.0.0, o mes tuoj Užsiusime laikrodi su laikrodėliu. Likusius užmokėsite gavės 
daiktus, Novydamas pasinaudoti proga, raszyk luojauš.
PRAC'LICAL SALES COMPANY, 1210 N. Irving Avo. Dcpt 21(1, CHICAGO.

Bankus aprūpintas slaptingomis

Kombinacijos numeriua užsistato.

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 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija Rudėta Valstijos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Sluncziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kurna. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szyklto apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adrosavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

------ - ... --------- ---------------------------- ---------

Žinios Vietines
sanarei

i.uA mo H II h.iii ■ II su Iii i mi aeiBi ... , , tlll oiigMius,.

Isz Lietuviszku kaimeli] tas, bet sako burmistrui, buk

— {Suimtoje keli 
vaistines palicijos užklupo ant 
visu vietų kur radosi 
aparatai ant loszimo pinigu. 
Ablavas buvo 
nes suėmė 
liu ir aresztavojo 
už gemblerysta,

— Read ingo

SHENANDOAH, PA.

v i šoki

pasekmingas, 
daug loszimo lonte- 

savininkus

geležinkelis 
pradėjo atstatinet daug žmo
nių nog darbo, idant suninžyt 
nereikalingas iszlaidas.

— Suvirszum du szinitai 
žmonių pasinaudojo isz Node-
lines ekskursijos in Filadelfije.

Jus mergaites ir bemu- 
kui-kurie turite papratimu my-

UNION 
t NATIONAL ] 

BANK 
MAHANOY 

CITY J
v 
F

Capitol Stock 9125.00M' 
Surplus A Profits

>....... -

Mokame antra procentą ant 
eudCtu piningu. Procentą pri
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
auoeo, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mcb norim kad ir Jus turB- 
tumot reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis-

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, S u bato
nais 9 ryto lig 12 vai.

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Pros.
J. E. FERGUSON, Kaslerlua.

LIETUVISZKAS GRARORIUS
A. J. SA KA LAUCK AS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

— Domininkas Mekeviczius 
likos sužeistas per anglini tru
ki prie Cherry uliczios. Meke
viczius norėjo iszgialbet savo 
szuniuka kuris užbėgo ant gc-

• M « • / • 41

jojo pati pradėjo revoliucije 
pirma ir jam uždavė žandiui.

Yra tai antras prasižengi
mas Jonuko, nes ir tada buvo 
užgeriąs už daug tuju drapsu, I m

JUOKAI.
Pataisyti gaidi.

Kur motina ncszi ta gai-

Specialiszkas
Pardavimas

v
kuriosia randasi 66 procentas 
alkoholimis. Burmistras nu
baudė Jonuką aut 5 doleriu 
arba, ejti iii koza ant 72 valan
dų. Jojo draugas ižgialbejo jin 
nog tosios pakiltos užmokėda
mas bausmia.

Palicije dažinojo, buk Jonas

Salts tikru Seal plusziniu kotu 
ilgiu ir trumpu modelu. prastu 
ir padailintu su kailineis. Ex
tra dideliu didumu del diktu 
moterų. Visi kotai gerai pa
siūti ir gvarantyti ilgai ne- 
sziotis. e r

... 4

— Ugi pirma jis, giedoda
vo lygiai per pusiaunakti, o 
dabar vis adyna suvėlina. Nc- 
szu pas ziegormeisteri kad 
bjaurybe pataisytu.

........ —ft
Nebijo pabaigos svieto.

—, Kaimynai, i 
drapsus nusipirko Mount Car-1naujiena?
mėli, liotuviszkoje aptiekoje — Q ka toki?
pas aptekoriu S. T. Jonku _  U-gi,
priesz kuri ketina užvesti teis- pabaiga svieto.

na

v o lygiai per

ziegonneisteriležinkelio, neš pats likos pa
gautas.

— Musztineje kuri kylo ant 
Einerik ir Centre ulieziu Ne
dėlios vakaru, .Juozas Petasz- 
ka. likos nudurtas peiliu, ap- 
laikydanias pavojinga žeiduli 
artimoje szirdies. Dr. Ausztra 
susiuvo žeiduli ir ligonis ižgys.

— Panedelije atsibuvo lai
dotuves su bažnytinėms pa
maldoms mirusio ligonbuteje 
nog žaiduliu kokius aplaikc 
eksplozijoi Shenandoah kasi-

liotuviszkoje aptiekoje 
aptekoriu S. T. Jonku

—, Kaimynai ar girdėjot

Ugi sako, už metu bus

Didelis pardavimas kailinu 
kotu.

-’Ietis prie High School apsisau
gok i tos, nes moksliszka direk
cija paliepė visas mylintes po-

- reles aresztavoti katruos tik .. -. <... , r>- ,1 •. . v... • r, . klosią, Mikolas Znneckis.
k tonais užtiks. Geriausc na

mie sėdėti, o ne po pakampes 
trankytis.

— Readingo kasiklos mokės 
darbininkams algas ateinanti 
Panedeli.

— Panedelio vakaru Bocp- 
kausku salėje atsibuvo parapi
nis susirinkimas Lietuviszkos 
Szvento Juozapo parapijos. Su 
sirinkimas atsibuvo inalszei, 
be jokiu riksmu, kaip privalo 
būti ir kožnas buvo užganady- 
tas, jog nors karta tiejei nerei- 

apsimal-

katruos tik 
Geri a use nu

DAKTARAS W. BURKE |
LIETUVIS ;

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

valandos Iki 10 valanda Ims ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare.

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusiu Daktaras Karlumeaeje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

f Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
I 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
I Telefonas—Bell 359 R.
S113 E. Coal St. Shenandoah 
t
Merginu balbcrlu b zap as. 
Unlojs prekes tiktai. Pra
szom. Teipgi Iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- (*^1 
rlauti. Noužmirszkito nu- ^*4 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

M. Nossokoffs, 
1202 Penn Are.
—' .................. .....■"'»

\\

Pittsburgh. Fa.

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

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

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

GERIAUSIAS VALGIS 
vaikams <kaipo ir suaugusiam.** yra 
geros “kondes” padirbti musu sztore. 
Mes iHzdlrbaru ir parduodam “ICE 
CREAMA” isz geriausio pieno Ir Sme
tonos ir yra szvležas kožna diena.

HARRY GEORGES
24 TV. Center St. Maksnoy City, Ta.

kalingi nesutikimai 
szys ir vela visi stos po viena 
velava katalikiszkos bažny-katalikiszkos 
ežios, kaip privalo daryti geri 

Naujas parapinis 
iszrinktas isz 

parapijom!: Prezi
dentas, V. Žarnauckas; ;1 sek
retorius, M. Lapinskas, 2 sek- 
re. F. Sklara; kasierius, V. La
pinskas;
kas, 
reviezius, V. Lapinskas, V. Va- 
linezius, I). Baneviczius, 
Jenkerta. Visi g 
parapijonai, kurie ves parapi
ni paredka 
Visi pinigai rasis

katalikai.
komitetas likos
sekaneziu

Lapinskas

trustisai: J. Zablae-
A. Daniseviežius, A. Bud-

Ve
lionis prigulėjo prie Lietuviu 
Sargu draugijos. Kun. Pautic- 
nius turėjo miszes. Laidotuves 
buvo dydeles. Daug žiedu bu
vo- paaukauta nog giminiu ir 
patinstamu.

— Terp Frackvilles' o Ash- 
lando, važiuojent automobiliu 
William Grady su paezia ir 
kūdikiu, automobilius apsi
verto ir inkryto in prūdą. Gra
dy likos ižgialbctas bet motore 
su kūdikiu prigėrė. Grady yra 
supredentas Oak Hill kasikiu 
Minersvilloje ir sugryžinejo 
tame lįiike isz Wilkes-Barriu. 
Ant giliiikio pribuvo kiti auto
mobile! ir nelaimingus iszgavo 
isz prūdo, bet motore su kūdi
kiu jau buvo negyvi.

— Palicije rado vietiniam 
kalėjimo pasikorusį žmogų ku
rio pravarbe yra Antanas Va- 
lentaviczius, 
nakvines kalėjime, 
ejti namon

automobilius

kuria

p.I). Baneviczius 
Visi geri ir senigeri

užganadinanezei.
po apgloba 

komiteto kuris bus užtvirtin
tas per suda ir arcibiskupa.

— Zenybu laisnas iszeme 
Jonas Salakas isz Shenadorio 
ant apsivedimo su Helena Ku- 
kuczioniute isz Mahanojaus.

— Ant anglekasiu susirin
kimo Pottsviliejo, likos iszrink- 
ti nauji virszininkai terp kuriu 
yra: Stremba, Paserbskis, Gol
dinas ir kiti.

praszesi 
nes bijojo 

nes kerszino nužu- 
dhiimu. Badai Valentaviezius 
buvo he pilno proto.

— Steitine palicije areszta.- 
vjoo Luisa Apple ir Jona. An- 
chaiti už gabenimą guzutes isz 
Wilkes-Barriu. 7 “

•J V

sius pasitiko ant kelio, ateine 
guzute o kaltininkus aroszta- 
vojo.

Palicije juo-

— Ejdamas

bata 31

Vilnų savaite.

vilnų u z

vaite 23

Isz priežasties jog iszdirbe- 
jai parduoda mumis vilnų už 
pigesne preke, tokiu budu ir 
mes parda.vinesime 
numažintas prekes per visa sa-

pradedant Subatoj 
Oct. ir užbaigiant Subatoj 30 
Oct. Visas kitas tavoras teipgi 
pigei parsiduos per szita par
davima.

Jennie Refowich, 
129 W. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

Filadelfijoj randasi namai ant 
4 familiju kurios locnininkas 
parduos pigei, nes važiuoje in 
tevynia.
Mercy ulyczios ant South Side. 
Atsiszaukitc greitai po No. 116 
Mercy Str. Philadelphia arba 
in “Saules” redakcija. Gera 
proga pirkti tuosius namus ant 
spekulacijos. ' (t. f.)

Namai randasi ant

Balsupiu 
parapi

80-

paezia ir
9

nuliudimia 
dukrelia Lietuvoje.

niu už pardavima tuju drapsu,
L.--------- --------------- - . ,ltt, ,|v»,v *»>'■.•> .p-** '-,-

liu. Policije rado bonkute pas ug dvieju nedeliu
kurio yra arszesni už alkoho-

Joną, su pravarde aptickoriaus jn Amerika. 
Jonkaus.”

Tai del manes tegul bu- 
juk mes jau ežia nebusime; 

l važiuosime

Visokiu kailinu už pigesnes 
prekes. Didžiausias pasirinki
mas apelinkeje.

Ne duoda suszilti.
Du draugai: — Pasakyk 

man Antanai, delko vejas žie- 
Kuri parengė Szv. Juozupo |ma szaltesnis, negu, vasara ? 

parapija isz Malianoy City, Pa. 
atsibus Utarninko ’ 
Oktoberio 1920, 

Atsiminkime 
nojaus Lietuviai jogei ta balių 
parengė Szv. Juozupo parapi
ja Lietuviu Rymo _______
Amerikoje ir visus parapijo
mis szirdingai užpraszo ant to 
svarbaus pasilinksminimo at
silankykite.
2t.) Užpras^o komitetas.

DIDŽIAUSIAS BALIUS.

atsako: — Matai

GUINANS
201 W. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

saloje.

Antanas 
vakaru, 26 vasara sykiais inleidi veja in

Boczkausku stuba pasiszildyti, 
Maliu- nddarai. 4*

MUZIKOS

o žiema to k

MYLĖTOJAMS.
Kataliku lKa 'szc-l° Hpaudoa nauji vei-

Kn raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena”

kuria man pri

kalai. Gaidos su žodžcls del Piano:
1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szlrdolo.
3. Pas Darželi Trys1 Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
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 Kvietkclls.

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

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

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 pagelboa 

kada perkate namus.

J

į Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
J lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
I Yra tai Banka kurios virszininkai yra j ūso tautiečiai ir 
c pažinstami.
? Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs-
> .M - _ . — a . . • • • « VIa**cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 

namus. . ;
Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. / i * i ’
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu sayo j

i

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplai- 
kes puikia knyga po vardu “Tuksian
tis Naktų ir Viena“ 
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinasi 
puikus apraszimus', turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lictuvlszkal kad kož- 
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su gružais apr'aszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus | Laidoja kunua npmlruslu, Pasamdo 
laiko ant visokiu pcreikalingu zobovil, I Automobilius, rlginus Ir vežimus del 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai- 'aldotuvlu, krlksztlniu, veselliju, pasl 
tymus namuose atranda tenai stebe-1 Krausto dalgtus Ir tt
tinus apraszymus senovea i 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savę m Hemą szelmina. 
Dekavoju tamstoms už surcdiina tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų; teipgl deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prisiuntė! kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso giaro velijentis pasi
lieku “Saules“ skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prlsluskito $2 
in “Saules" iszleistuves o gausite tuo
jaus per paczta. 

I

H

HP

------------------- W~ "'"T*'' :
. W. į trasiausias

L1ETUV1HZKA8 G'ltAUUKIUH.

i
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Salta
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL

so tft DUlkift knveal PIRMUTINIS LIETUVISZKAS Lzczlill po no™. PADORIUS MAHANOY CITY, PA 
kalingas vietas ir praleisti brangaus I Laidoj* kunus numirusiu,

žmogus skaitydamas tuos puikus skai- Iftldotuvlu, krlksztlniu, veselliju, pasi

žmoniu ,2tt Cėntro 8L Mahanoy Ulty, Fa
JSi----

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-PreaD. M. Graham, Pre*.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewica
P. C. Fenton

H
i.

•I

I). F. Guinan, Tvom.
A. DMiinewicB M. Garui* 

T. G. Hornsby

r

Ar Kada Mislinoi Apie Szita?
i

I

Nekurie Sutaupina Kožna

Tamaqua, Pa. 
atsiymti savo pėdo praejta. su- 

Petras Valinskas, 
metu amžiaus likos užmuszts 
ir pusiau perpjautas per Cen- 
tralini truki. Velionis paėjo isz 
Suvalkų gub.,
džiaus, Keturvalakių 
jos, vedos 10 metu, paliko dy- 
deliam 
viena 
metai kaip Amerike. Velionis
buvo geras žmogus, buvo vien
turtis, 
buvo apsigyvonias Coal Dalei 
ir iszbuvo Amerikoniszkoje) 
kariumeneje 8 menesius. Liūd
na kad teip jauna žmogų pati
ko teip baisia nelaime.

— Liberty bravoras, 
prigulėjo prie Rettigo, likos 
parduotas del Martino Rudin
sko isz Shenandoah ir W. H.

Filadelfijos už

pribuvias in Amerika

iszbuvo

kuris

NAUJAS ISZ RA RIMAS PLAUKAMS.

Dckavojo % milijono žmonių u! 
pulkus plaukus, o telp-gl sulaiko puo 
Urna plauku labai trumpam laike, k 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G va r anty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas: Drs. Brandams Cosmetics,

Informacijas dykai 
Ilaszy-

Hta. W. Brooklyn. M. I

Centą Ka Jus Iszleidžiate

Kodėl JUS negaunate procentą už tuos pinigus? 
luvestykite DABAR in !

M

Rudinsko isz 
$1555,000. KVITU

Shamokin Pa. — Laikrasz-
Shamokin Dispatch”* ra-tis “

szo sekaneziai:
“Už tai kad kerszino užmu- 

szimu savo paezios ir vaiku, 
kada buvo panaudojus už daug 
“hofinano drapsu,”
prosky, gyvenantis ant South 
Vino uliczios, likos aresztavo-

Knygele Draugystėms del 
iszmokcjimo pinigu llgonia- 
ma - - - - - 50c.

i
KVITU Knygele Draugystėms, de] 

Kasie^iaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu -------

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHANOY CITY, PA.

50c.

Jonas Ko-

Publicznas Pardavimas
Parsiduoda per Publiczna Pardavima sekanti namai ir sale:

Tris (3) namai ant trijų familiju po Nos. 504, 506 ir 508 West 
Pine Street. Didele Boczkausku Sale ,po No. 505 ir 507 West 
Mahanoy Street, ir namas kuriame talpinasi Bažnytinio Choro
Kambarai, po No. 509 West Mahanoy Street, Mahanoy City,
Pa. Viskas geram padėjime ir atnesz gera procentą del pirkiko.
Pardavimas atsibus SUBATOJ, 30 DIENA OKTOBERIO, 
1920 meto. 2 valanda po piet, tuojaus prie Sales.
JOHN GOYNE, Agentas. W. D. BOCZKAUSKAS

V. L. BOCZKAUSKAS
Locnininkai

ISZLYGOS:
10-tas procentas pinigu turi but užmokėti kada bus par-
duoti namai, likusi pinigą in 10 dienu.
Locnininkai turi tiesa atmesti ar priimti bile kokius 
pasiulyjimus.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

i

Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu^po 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
Notariallszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in TSvyne. Banka esanti 
po didolia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus n6ra 
jokios-' baimes. Raszyklte ant 
žeminus padčto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G.'Bogden, 
Banker & Alderman.

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

DuBois, Pa:

Iszdirbu Ir
—— T — — — —— — ——' —j

Raszyklto ant

1

X

Cumulative Preferred Stock’a
1 ’ . —OF—

. Pennsylvania Power & Light Co.
Ir gausite (langiaus kaip procentą 

ant kožno dolerio ka indedat.
Dabartino preke yra $93 ir accrued dividendas, už szera
Gausite $7 už kožna szera per metus.1

Galima vis'us pinigus ant syk užmokėti arba inmoketi $5 
• ir mokėti kožna menesi.

Klauskite bile koki darbininką szios įbmpanijos arba bile kokiam ofise.
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Pennsylvania Power & Light Co
. > i.®

Iszkirpkite szi koponu

lį j

k J h’ 1Iszkirpkite szi koponu | j 
irprisiuskite mumisBziadien

Pennsylvania
Power & Light Company

Investment Department

8-th and Hamilton Streets 
Allentown, Pa.

' • . f

S|

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 
of Partial Payment Plan.'

Name_____

Address___
A C O
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