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ISZ AMERIKOS Stebuklingas lietus, nupuola 
tik vienoje vietoje.

Dublin,

m i
33 METAS

ISZKELIAVO ANT SLAP
TINGOS MISIJOS.

Visi tavorai pradėjo atpigti.
Saint Louis, Mo. — Milijo

nai doleriu vertes visokio tavo- 
to likos papiginta czionais nog 
20 lyg 50 centu ant dolero. Vi
sas sklypas žiuri ant tojo papi- 

v, j.. .  miestas
k (‘tina sekli 

paskui St' Louis su nužemini
mu prekių ant visokio tavoro.

Prohibicije uždare 177,790 
saliunu.

Binghampton, N. Y. — Dr. 
Charles Scanlon isz Pittsburgo, 
kuris yra generaliszku sekreto
rium Presbiterijoniszkos baž- 
nyczios, ant susirinkimo czio
nais apreiszke, buk per invedi- 
ma prohibicijos Suv. Valst., su
stojo 236 distilacijos, 1090 bra
vorai, 177,790 saliunu, kuriuo-1 

užsiėmimą arti du 
milijonai darbininku.
New Yorke randasi 25,000 žmo
nių nemokaneziu skaityt ne 

raszyt.
New York. — Daugiau kaip 

czvertis milijono žmonių czio
nais randasi 
skaityt, raszyt ne kalbbeti ang- 
liszkai, pagal 
rasza gyventoju.

Visu adresai likos 
per moksliszka 
ri stengsis 
tuos “negramatnus“ 
lankytųsi in vakarines 
Idas.
Limburginis suris be smarves.

Milwaukee, AVis. — Tas ku
ris valgo limburgerini 
bijojo pasirodyt terp žmonii 
idant kiti nesuvuostu smarves 
kuri atsiduoda po valgimu to- 
ja sūrio, gales be baimes dabar 
kalbėtis su patogiausia moterė
liu, nes fabrikantai tojo gar
daus 
dirbimo jojo be smarves, 
nežino, ar suris be 
smarves bus gardus kaip seno- 
viszkas limburgas.
Ne norėjo už jojo teket, likos 

uždaryta per jaunavedi.
Joliet, Ill. — Jonas Szvedi- 

gas netekias savo mylimos pa
ežiu les praeita vasara, kuriam 
paliko penkis

irinimo o ypatingai 
Czikagas, kuris

šia turėjo

kurie ne moka

paskutini šu

paymti 
kamisije, ku- 

prikalbinti visus 
negramatnus idant 

moky-

sūri u

urio iszrado nauja būda 
Tik 

paprastos

n

sieratukus, Jo
nas apsvarstė, jog 
galima teip gyventi ir nutarc 
pasijieszkoti sau kita gyveni- 

Draugai jam pri
kalbinėjo apsivesti su 17 metu 
Ona Kapaczkiute. 
mates savo mylemos, nusiuntė 
jiai per svotą 350 doleriu ant 
svodbosA

Kada manoma nuotaka pri
buvo pas Joną ir paregėjo pen- 

jaunikis 
turi jau ^0 metu, atsinorejo jau 
nai merginai veseilios ir iszsi- 
žadejo visko.

Jonas pareikalavo sugrąžini
mo pinigu o sesuo 
pirko szlebe už 47 dolerius ant 
veseilios, teipgi spyrėsi užmo
kėjimo už kasztus, mergina ne 
sutiko ant to ir likos uždaryta 

z per Joną stuboje, 
nepaliuosavo josios 
isz tosios nelaisvos.
isz to kilo dvi — provos — Jo
nas skundže už
pinigu o Ona skundže Joną už 
priverstina laikima pas save.
Bilijonai žmonių pervažiavo 

New Yorke.
New York. — Pažemineis 

geležinkeleis Now Yorko mies
te in laika szes^iolikos metu 
pervažiavo 4,301,000,000 žraę- 
niu, arba, tris kartus tiek, kiek 
visu gyventoju yra ant svieto. 
In toji visa laika likos užmusz*- 
ta tiktai septini pasažieriai isz 
visokiu priežaseziu.

ilginus ne-
alima teip

mo drauge.

.Jonas ne-

kis vaikus o josios

Jono, kuri

pakol jaja 
prietelei 

Dabar

sugrąžinimą

Ga. — Gyventojai 
labai stebėsi isz 
lietaus, kuris nupuola kas die
na vienoje vietoje ant Colum
bus ulyczios —ar tai ūkanota 

nog 11 va- Į 
landos. Ne yra tai didelis lie
tus, bet lengvas. Gyventojai to
sios ulyczios sako, jog tas lie
tus nupuolineja 

perstojimo. 
niekas nežino.
Sakalauckiene nubausta ant 7 

metu.
New York — Gal

stebuklingo

ar saulinga diena, i
Ne yra tai didelis lie-

be
jau du metaii

Priežasties į

skaityto
jai atsimins atsitikima, kuria
me Aleksandra Sakalauckiene 
ne senei isz didėlio pavydumo 
norėjo atimti gyvaste savo vy
rui per subjaurinima jojo pui
kaus veido su karbolino ruksz- 
te, kada jisai miegojo, diena 
25 Juniaus.
Sakalauckiene likos 
kalėjimu nog 7 lyg 10 metu.

Sakalauckas buvo darbinin- 
kiszku organizatorium ir Lan
kei iszkeliaudavo isz namu. Jo
jo pati jam labai užvydejo ir 
nuolatos buvo tosios nomones, 
jog josios
užsidėdavo su kitoms moteri- 

Idant jojo patogu veide- 
i subjaurint, mete ant jojo ką

rą boli u.

9 n J

Fž savo darbeli 
nubausta

Mil

Pulkininkas Fredrikas Card-

•■v;

patogus Pranukas

nis.

Sniegas puolė daugeliuose vie
tosią. , >

Connellsville, Pa. — Czionais 
miegas nupuolė nog 1 lyg 3 co
liu po visa miestą. Kitosia 
įplinkinese teipgi nupuolė 
sniegas.

Sharone, Charleston 
ouole apie trys coliai 
žodžiu, konia po visa vakarine 
Pennsylvania nupuolė sniegas 
ir ženklyvai atszalo.
Rado negyva Lietuvi. Gimines 

praszomi atsiliepti.
Chicago. — Name 1729 Blu

cher gatvei užvakar rasta ne
gyvas lietuvis, Jonas Bernotas 
profesija rubsiuvis. Manoma, 
kad jisai nusižudė, 
liekas negali pasakyti.
na tik tiek, kad velionis gyve
nos labai vargingai.

Velionio kūnas atiduota Gra- 
boriui Grabansky, 1410 N. 
Ashland Avė.,

paėjės isz Kauno

miestą, 
teipgi

teipgi 
sniego.

Manoma
Delko —

Zino-

1410

way, iszkeliavo in Francije su 
slaptinga misije del Suvienytu- 

Kokiam tyksle 
in lenais, tai

Valstijų..Įu 
jisai iszkeliavo 
niekas nežino.

pagimdžius

nogneapalpo 
kudykiNegyva

Boston

Du hepažinsta-
Vikcevicziu

LIETUVIAI APLEIDŽIA KAUNA
%

Visa Valdžia Persikėle in Sziaulius 
Gyventojai ir kariumene teipgi 

apleido miestą.

Ryga. — Visa lietuviszka 
valdže pradėjo apleidinet Kau
na,
Lietuvei pasienio viską kaipo 
ir geležkelio vagonus, maszinas 
ir i 
riumene

— A' i sa ir bled i n-d ž i a n ui s i uola g in gas 
gas žinos.

Lietuvos ’ 
kad jokiu vokioeziu kareiviu 
nėra 
riuomenen ir kad
katrie perėjo rnbežiii pas Eid- 
kunus likosi nuginkluoti ir su
gražinti atgal. V i (*nok tas yra 
tiesa kad didis skaitlius lietu-

• • ■ r \ 1 U I D/j J Y Itl įpuuvs apskrieziosumisznnas Kauno, . , . 1 ; . '.iiuosnoriais m musu
Ta i pa t

persikeldami iu Sziaulius. valdžia pareįjzkc

LAIKRASZ-SENIAUSES 
CZIU NESZIOTOJAS.
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Vokiecziai dirba deimantus su 
pagelba maszinu.

Berlinas. — Tūlas amunici
jos fabrikas Hamburge aplai- 
ke tomis dienomis patentą ant 
dirbimo.puikiu deimantu ku
riuos negalima atskirti nog tik
rųjų deimantu iszkastu Afrike

Tasai fabrikas pradėjo jau 
iždirbineti po kelis szimtus ka
ratu deimantu per diena,
dirbimas tuju maszininiu dei
mantu badai yra pigus, bet ar 
pardavinės juos pigei, tai yra 
klausimas.

Deimantu kasyklų locninin- v 
ka neprileistu nieką ant dirbi
mo netesingu deimantu nes ta- 
ji patentą nupirktu

dirbimas neteisingu .

Pa-

r

Fi

I

• y

t.t. Generolo Želigauskio ka- 
į ie r I nu že lietuvi sz k a 

frontą ir iižejna, ant Kaupo isz 
užpakalio irdaeįo jau lyg Vil- 
komiro, 45 mileįnog Kauno. 
;• Baisus 
gyventojai ir kareiviai apleido 
miestą.

* * ■ f— Oficialūs žinęos isz Kauno 
iszleistos Spalio 26 ir 27 d. Len
kai tose kariuomenes sutrauki
mą in Vilnių. Kariuomenes ir 
Amunicijos traukiniai pribuna 
isz Lenkijos kasdien. Visotina 
mobilizacija, tęsęsi Lietuvoje 
ir d i ęl i s pasiryžimas yra visos 
sza.lies, apginti savo Kraszto 
Neprigulmybe. Vietomis seni 
kunigai raszosi in kariuome
nes eiles kad sulaikvti

instojusiu Lietuvos ka- 
maži būriai

vi u isz Klaipėdos 
; instojo 
kariuomene. Taipat užgina
mos visos paskalos apie Vokie- 
cziu veržimosi Lietuvon katros 
žinios yra visai nepamatuotos. 
Persekiojimas ir terorizmas in
vest as Lietuvos teritorijoj ap
link Vilnių kur lenkai turi už
ėmė. Skaitlingi nuotikiai žiau-

y

v ■

v

InterndtfOoal

apginti savo

rūmo ir gyventoju isztremimai 
prancszami. Daugelis kunigu 
buvo smarkiai smnuszti per 
lenkus vienas kunigas pakar
tas ir vienas suszaudvtas.

sklei- (Pasiraszo) Tyszkeviczius.

Isz Lietuvos
į —U. i—

Lietuvos Gynimo'Komitetas ir 
“Geležinis Vilkas“.

Kaunas, 8. 10. — Lietuvos 
gynimo komitetas pranesza: 
Didžiuose ir mažuose Lietuvos 
miestuose yra atsigynimo ko
mitetai sutveramis del kovos 
priesz Lenkus. Kasdiena, par- 
vyksta in Kauna valnanoriu 
isz visu Lietuvos szaliu, pavie
niais arba pulkais po 100—200 
vyru. Visos didžios prekybos 
vetos (Grosshandlungen) yra' 
sutariusios, savo visa ateisian- 
czios panedeles pelną žemes ap
saugos gerui aukoti(apioravo
tį). Yra viskas daroma, idAnt 
paszelpus gynimo komitetą. 13 

naujas laik-
rasztis, raszytas Lietuviu, Žy
du ir Vokioeziu kalboje, kuris 
vien žemos* apsaugai skirtas 
yra ir nuo jos nariu parduoda
mas bus. Viens St. Saiino narys 
nori sustatyti viena Raiteliu 
Vai na n o r i u Ba tali j on a, 
“Geležinis Vilkas“ vardu bus. 
Kiekvienas to Batalijono paryš 
turi savo arkli
Valdžia apsiima už kiekviena 
kritusi arkli 6000 auksinu mo
kėti.
Lenkai neboja darytos sutar

ties.
Vilnius, 7. 10. — Nebojant 

visu Suvalkuose darytu nutari
mu, prastojo Lenkai szarvuo- 
tais trukiais Varėna ir apszau-

Oktoberi iszeis

Pagimdė kudyki, iszmete per 
langa, sugryžo vela prie dar

bo.
New York. — Lillie Rotello, 

patogi 17 metu italijonka, dir
banti elektrikiszkam fabriko 
Krandle, nusidavo in teoletinia 
perskyra kur
kudyki, suviniojo in popiera ir 
iszmete per Įauga ant uliezios. 
Po tam sugryžo prie savo dar
bo rodos nieko neatsitiko ir 
dirbo pakol 
kraujatekio.
rado praejgiai ir atydave iu 
rankas palicijos. Mergina vė
liaus prisipažino prie motinys
tes ir likos nuvežta n ligonbuti, 
bet su vadžiotoji! neiždave.
Apgavo žmogeli ant 1900 dole
riu. — Saugokitės panasziu 

atsitikimu.
Mass. — Pereito j

petnyczioj tūli apgavikai iszvi- 
liojo nuo Juozo Vikcevicziaus 
1900 doleriu ir dingo. Dalykas 
dėjosi szitaip.
mi vyrai pasivijo
einant in So. Station ir užvede 
su juo kalba.
jie pradėjo rodyt Vikcevicziui 
didelius pluoSztus pinigli, ku
riuos jie sakėsi iszeme isz ban- 
kos ir nori indeti in bizni. Jie 
kalbino ir Vikcevicziu prisidėt 
prie ju. Kadangi jie sutiko 
aprinkti Vikcevicziu kasierium 
ir sudėt pas ji pinigus, tai jisai 
sutiko prie ju prisidėt ir nuėjės 
in banka iszeme 1900 doleriu. 
Nepažinstami jo draugai per- 
skate tuos pinigus ir sykių su 
savo pinigais suvyniojo in ske-' 

Szeszių metu dukrele apie taji Pec^iuke padavė Vikcevicziui

Velionis 
gubernijos, Raseinių apskrities 
Turėjo apie 32 metu amžiaus. 
Sakoma jo gimines — vienas 
ar du broliu. Jeigu tai tiesa, 
lai velionies broliai praszomi 
atsiszaukti — graboraus adre
su.
Nuszove savo gaspadinia, po 
tam pats nusižudė ir padege 

visus namus.
Harbor Springs, Mieli. — 

Ant farmos Margarietos Kene- 
atsitiko’ baisi tragedije.

Besikalbėdami

Kadangi jie

dy

ptsitikima apsakė kaimynams.
Jonas Harrado, 35 motu se

numo bernas Kenodieues tan- 
kei iszreiszkinejo savo meile 
del josios, bet motore nesutiko 
ant jojo maldavimo idant pasi
likti jojo paežiu. Matydamas,

Geležinis Vilkas
kuris

atsigabenti.

musu kareiviai atlaiko Lenku 
užpuolimus ir užpuldami iszvi- 
jo Lenkus isz Varėnos. Lenkai 
vol pradėjo priesz pulti. Buvo 
smarkiu kovu. Daug Lenku žu
vo, yra sužeistu ir pakliuvo in 
sugavima. Musii pusėje taipo- 
jau turėjome pa trot ku. Mes te
traukėme in pasabnias stovyk
las ir jas aptvirtinoine. Nakty
je isz abieju pusiu 
szaude artilerija, i 
mainu nebuvo.
Generalinio Sztabo Praneszi-

• mas.
10. — Sulyg su

tarties apsistojo musu vaiskai 
Varėnos szalyj su kovomis. Bet 
Lenkai to nebodamis kovojo 
toliau. Tarp 9 ir 12 valandos 
pirm pieta apszaude Lenku ar
tilerija musu f routes užpakali 
ir sužeidė nekareivius. 8 valan
doj apszaude Lenkai isz vieno 
szarvuoto trūkio su artilerija 
ir maszynpuczkoms ’ geležkelio 
linija Niedsingai—Bielacziai. 
Varėnos rytuose užpuolė Len^ 
kai musu vietas. Kovos truko 
lig vakaro. Musu vaiskai atsi
traukė ir* apsitvirtino linijoj 
Soglanka—Stąsilai — Bružbi- 
zai — Czaezkozai ir Bajorai. 
Kitose fronto dalyse yra ramu.

smarkiai
Sziap per

Vilniusr 7.

ISZMINTINGI ŽODŽIAI.

jog isz to nieko.ne bus, szove in 
Kenedienia, užmuszdamas jaja 
ant vietos, po tam uždegė visus 
namus, kluoną, tvartus ir kitus 
namus, pats sau paleido kulka 
in smegenis. Mergaite surado 
sedintia pusiau sudegintam 
tvarte, kuri apsakė apie žu- 
dinsta.

Obuolis svėrė viena švara.
Narwalk, Va.

lineziam prie Majoro P.II.Blay- 
son, užaugo obuolis kuris svėrė 
viena švara ir dvi uncijos. Obo- 
lis nusiunstas in muzeju.

Sodo prigu-

ir liepe greitai neszt namo pa- 
det. Jie sutiko palaukti jo 
prie South Station tunely. Vik- 
ceviczius, nuneszes Jiamo pini- Varėnos szalyj 10 valandoj ko- 
gus, sugryžo in tuneli, bet savo 
draugu* jau nerado, 
važavo atgal noma suskaityti 

Atriszes skepetaite 
vieton pinigu jis rado pridėta 
laikrasztines popieros, Tejp ir 
nuėjo per daugeli metu sueze- 
dyti jo pinigai.

Vikceviczius gyvena po nu
meriu 602 Dorchester Ave.,

Szis atsitikimas, jau nepir- 
mas Bostone, lai buna pamoki- a • A a - — . .

de musu vaiskus. Tai' yra Žy
giai priesz sutarti, pagal kuri

ne-

Tada nu-

nimu Visiems, kad su nepažins- 
tamais* žmonėmis butu atsar
gus.

vos apsistoti turės.
Suvalkai, 7.10. — Lenku de

legacija pranesze Suvalkuose 
miišu delegacijai, kad Lenkai 
privetsti buvo, idant neperga- 
bene in Priegada savb vaisko 
kairyji sparna, kalias geležke- 
liu linijas, nuo Lietuvos in Ru
sija, apstatytu 1____
esantis ir ju tvėrimai Lydos 
szalyj suprantamis.
Lietuvos Generalinio Sztabo

■— Norints kryžiai (gyve
nimo sunkenybes) ne yra ^ma
gus bet yra audrutinanti.

—• Kas su žmonimis 
draugauje, nieko nežino.

— Kritikai yra kaip szepe- 
tis kitu žmonių drapanų..

,— Akyvumas lankei atne- 
sza paskui save nubaudimą.

— Geriau praleisti kėlės 
minutas ant apsvarstimo kokio 
dalyko, ne kaip keliolika va
landų kada jin pradedi dirbti.

— Žaidulis padarytas por 
karda in laika užgijo, bet žai- 

Tokiu' budu dūks padarytas per liežuvi nie-

-------------------------dk-. -

Indijoi jeigu kas ižgirsta*

sloniu cziaudant
į dideli gilinki.

tai laiko už

Prąfteszimas.
Vilnius, 6.10. — In vakarus 

nuo J^omuno Galaduszo Ežero
Kraszte Lenkai yra sutrauko 
nauju vąisko daliu. Iii rytus 
nuo Nęmuno, Varėnos kraszto

iii
iiii i

Lt< įf

Miltonas Voight, yra seniau
siu ir mažiausiu nesziotoju 
laikraszcziu
nijoi, gyvenantis South Bethle
hem. ‘t
amžiaus, yra# tiktai 42 coliu 
augszczio ir svėrė 120 svaru.

mažiausiu
visoje Pennsylva-

Puri
v ra •

jisai 45 metus

Isz Kariszku Lauku
Žydai pristoję prie lietuviszkos 

kariumenes.
Warszava. — Zvdai gyve

nanti Lietuvoje, pradėjo pul
kais prisiraszineti 
tuviszkos kariuomenes 
tingai in tuosius pulkus, ku- 
riouos tvėrė prieszais generolą

Yra tai tie patys 
žydai, kurie Lenkijoi pristojo 
prie bolszevikiszkos kariuome
nes, o vėliaus atsisakė 
bolszevikais in Rosije.

Lietuvei atsimetė ant dvieju
I

— Lenku
Lietuviu 

geležinkelio 
sakoma dopeszo-

Želikowski.

už kažin
kiek nes 
deimantu sumažintu verte tik
rųjų deinantu ant ko nukenstu 
daug locnininkai kasiyklu *— 
gal prie to nedaleis.

Milukovas kandidatu ant pre
zidentu Rosijos.

Berlinas. — Telegramai isz 
Krimo garsina, buk generolas 
Wrangelis mano apszaukti pre
zidentu rusiszkos respublikos 
profesori Milukova.

prie lietu-
, o ypa-

eiti su

miliu.
Copenhagen, 

riuomene užatakavo 
pozicijas iszlyga 
arti Varėnos, 
jo isz Kauno.

Po penkių valandų smarkaus 
muszio Lietuviai priversti at
sitraukti apie dvi mylės 
minia depszoje.
Vokiecziai traukia in Lietuva.

Paryžius, Talkininku karine 
komisije Lietuvoj pranesza, 
kad mases pilnai apsiginklavu- 

, pa re i n 
rubežiu ir

ka-

pazy-

siu vokioeziu kareiviu
Rytines Prūsijos 
renkasi palei Nemuno upe su 
didžiausia koncentracija Kau
no apygardoje.

Manoma,’kad vokiecziai ren
gėsi pagelbėti lietuviams, ju 
ofensive priesz Lenkija.

Talk'ininku misija protesta
vo Berlino valdžiai, bet Vokieti 
jos užrubežiniu reikalu minis
terija pasakė, jog ji yra bejiege 
kad sustabdžius kareiviu ėjimu 
in Lietuva.

Yra prirodymu,
viai, remiami vokioeziu 
donuju“, rengėsi užpulti gen. 
Želgowski Vilniuje, tikslu pra- 
simuszti linkui Suvalkų, Gar
dino ir Ossovieco tvirtoves, jei 
jiems pasisektu pradinuošė, su
sirėmimuose.

kad liotu- 
rau- 
gen.

4 4 
rengėsi užpulti

AKYVI TRUPINĖLIAI.
#

20 puoduku kavos kas diena.
Motoro džiaugėsi tureda-

Arabai ižgere nog 10 lyg

Szveicio 
girnos

Pastate kilpas del kitu, pats 
gavosi in jaises.

Klaipeda. — Isz 
pranesza, buk vienas
vagis kursai girriniams gyvu- 
lams kilpas dėjo ir tam laibu 

kurios nu- ‘ 
kilpas 

prie ju pririszdamas. Bet 
jam* neapsisaugojant, pakliuvo ‘ 
jis pats su kojoms in viena isz 
savo kilpų. Nulenktas medis 
pakilo staigai in augsata ir pa* 
korė jin už kojų, 
jo už kojų keliolika 
tarpe dangaus ir žemes su gal
va žemyn pakol jin vienas gir- 
riu sargas pusgyvi 
paliuosavo.

medžiu naudojos 
lenkdamas in vielinis 

pririszdamas.

Teip kabo- 
valandu

atrado ir

kamisorius

apgavikus ir

Vokiecziai atidavė daug ginklu
Berlinas. — Vokietija gerva- 

lei atidavė in rankas Allijentu 
daug kariszko materijolo kuris • 
susidėjo isz: 1,753,000 karabi
nu, 11,000 maszininiu karabinu 
80 armotu ir 11 milijonu kulku. 
Nusiginklavimo
Petersas kalbėjo: “Toku budu 
mes parodome svietui, jog esa
me savžiningi ir geidžeme isz- 
pildyt savo prižadejima nusi
ginklavimo ir kad svietas ne
laikytu mus už
kad negalime iszpildyt savo 
prižade j imu? ’
Apie Milijonas randasi be dar

bo Vokietijoi.
Berlinas. — Pagal valdžios 

apskaitima, tai visoje Vokieti
ja sziadien randasi arti milijo
nas žmonių be jokiu užsiėmimu 
Tik paežiam Berline 
ketvertis milijono, 
be darbo.
'»• Spėjama, kad neužilgio bus 
trys milijonai be darbo, nes fa
brikai visur sustoja. Ketvirta 
dalis randasi moteres ir mergi-

Lenkai neboja ginklu sustab
dymo.

Vilnius, 8. 10. — Ginklu su
stabdymas 
Lenku yra
Lenkai to npbodamis ir Tautu 
Sąjungos insakymus paniekin- 
damis bei užgrobimo geidulio 
vraomis užpuolė mush vietas 
isz naujo ir apszaude jas su ar
tilerija*. Negirdėtas Lenku pa
sielgimas, kur teises kojomis 
mindžiojamos 
mus, l

yra arti
Žmoniu

k

I

((

i

d

kados neužgijo.
— Pakol papraszai žmogų 

in savo stuba ir liepi jam būti 
■ ‘ teip kaip pas save ’ 
atsimyk ant to, koki narna ir 
koki smagumą jisai turi savo 
stubojo.

— No kalbėk nei neklausyk 
apšmeižimu jeigu geidi turėti

pirma

*

ma 20 metu, sarmatinasi kada 
turi 40, gailesi kada: daeina lyg 
60, o gerysi tuom kada daeina 
lyg 80 motu.

Mieste

tarp Lietuviu ir 
pasiraszytas, bet

Indijoi

czysta savžine. « •

Al lesto Delhi, a linijų >, 
randasi plieninis stulpas, kuri 
badai inkase in žeme kokis tai 
dievobaimingas žmogelis 1108 

Tasai stulpas 
niekad nesurudije.

į į

metuš . adgal.
i yra, priverezia 

po viso svieto akiu pro
testuoti. • <
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du, kurie radosi daugiau ant 
ugnies ne kaip arklei.

ne galima ne pažint. PASKYRIMAS BUDŽETO. KLONIUS IR BLUbA.

neteko 
svetimtautisz-

Užlaidos Su v.

KAS GIRDĖT
—• " .... ...... .. i

Suvienyti Valstijai 
102 tukstanezius
ku darbininku per meta laiko, 
kurie sugryžo in savo tėvynės. 
Iii Amerika tame paežiam lai
ke pribuvo 49,185 žmonių, ku- 

toki amata 
5(H); tarnu ir

rie turėjo szoki 
9068; ūkininku 1 
kitokiu 31,000.

•)

Amerikoniszkas ukystos mi
nister's apskaitė,* buk zopostis 
kvieeziu <*zionais lyg 1 Septem* 
bėrio, buvo 608 buszeliu. Isz to- 

i pas farmerius 
randasi 477 milijonai, 102 an
ijonai malunuosia ir skloddsia 
o 29 milijonai į

jo skaitliuos

po visas dalis. 
Pardavimas jau parsiduoa pa
lengva. nes fannieriai sustrai- 
kavo ir neparduos, jevu, pa

savo prekes. 
Todėl sziadien ir miltai trupu
ti pabrango.

kol neaplaikys

Da randasi keliolika 
skaitytoju kuriu prenumerata 
jau užsibaigė ir užmirszo at- 

Szis priminimas galnaujint. 
bus pasekmingas.

musu

džentelmonas

Valstijų ant 
menesio Sept em bėrio isznesze 

o pirmutinuosia

geležinkelio

Užln iki

1,944,0(}0,000, 
trijuosia menesinosia szio meto 
buvo 3,630.000,000

kampanijoms už 
parvežimu vaisku laike kares
38,169,294 doleriu.
mas geležinkeliu per taji laika 
kasztavo valdžei 179,758,610 
doleriu. Žodžiu, geležkelio 
kompanijos nulupo’ valdžia 
kaip joms patiko.

valdžei
Žodžiu,

nulupo’

ban k i e- 
buvo teip turtingas, jog 

mirdamas užrasze savo testa
mente, jog palieka savo dnkre- 

josioS 
atsvers bumaszkoms penkdole- 
rinerns ant vogos. Abidvi duk
reles pradėjo valgyt 
in jaises tilpo idant sverti ka- 
nuosunkiause priesz atida rimą 
mirusio levo testamentu, 
da. ant galo’ atėjo

Tūlas szkotiszkas 
rius,

lems tiek pinigu kiek

kiek tik

Pagal valdžios
tai 1919 mete Amerikoniszkos 
moterėles ir panaites

apskaitima

Kas tai yra “džentelmonas” 
ir kuom jisia >kiresi nog kitu 
žmonių!

Žmogus vadinamas “džen
telmenus”, yra tas, kuris yra 
szvarus isz virszaus ir vidin io; 
kuris nepaniekina turtingo nei 

praloszia bo 
verksmo ir iszloszia he lepsze- 
jimo; kuris turi

vadinamas 
, v ra tas.

vargszo; kuris

paguodonia 
del moterių ir senu; kuris yra 
per narsus meluot, o per geras 
apgaudinėt ir katras

sunkenybes sziam sviete 
o duoda ki- 
dalies sina- 

nepaniekina 
kokis jisai

savo 
be kitu pagelbos, 
tiems ingyti savo 
guino; ant galo 
Dievo ir tikėjimo 
nebūta.”

panesza

Toki vyra galima tikrai pa-
džentelmonu'

turime ant
vadvt ” 
Bet ar daug tokiu 
svieto!

F-

BoLzeviku
I . ——I

valdže Rosijoi 
pradėjo kova prieszais rukima 
paperosu publieznuosia 

Centraliszkas
kanecz spyrėsi 
papratima rukimo (kaip Ame- 
rike blaivininkai gorima) už 
ka apdovanoja visus tuos, ku
rie pameta rukima. su porci
jom cukrinas, arbatos ir kavos.

Žydiszka apgavysta!
riaus ne duos, ha jojo ne turi, 
o vietoje arbatos, jau nuo senei 
gere sziena. Kavos niekas

sin.
vieto- 

soviatas, 
isznaikinimo

iždu ve 
750 milijonu doleriu ant viso
kiu kvepalu — snnrdancziu ir 
nesmirdaneziu, kvarbn ir kito
kiu panderiu del padnbinimo 
savo veidelius. • ■*«

Laike, kada moterėlės 
įeidinėjo milijonus ant pnpuo- 
szimo veideliu, vyrai neapsilei- 
do. nes dirbo sunkai a*nt sude
ginimo paperosu, cigaru ir ta
bako už 1.310,000,000' doleriu1.

Puse bilijono doleriu* ižduo- 
ta ant brangiu žemezingu, dei
mantu ir t.t. o bilijonas doleriu 
nuėjo ant saldumynu, kandžiu 
ir kitu saldu valgimu.

Per invedima blaivybes žmo
nes ižgero ” 
už 350 milijonus doleriu.

parduota 
už 300 milijonu doleriu; pianu 
už 250 mil., grafotonu 300 mil., 

bilijonus,

pra-

minksztu gėrimu•? J

Visokiu kailiniu

automobiliu už du 
cziungumo”ant “cziungumo" žmonis su

kramto 50 mil. Ant pasilinks
minimu, ekskursijų, lenktynių 
ir kitu smagumu 
bilijonus. „ Kvepenezio muilo 
8 m i., nereikalingu 
mil., kyszius del hoteliniu tar
nu 3 mil., piragaieziu 
kiu kepsniu 350 mil.

Ant tu ižduotu bilijonu Žmo
nos turėjo mokėti padotkus, o 
padotkai mokosi tiktai už to
kius dalykus bo kuriu žmogus 
gali apsieiti.

Siunto žmonelei be apsvars- 
timo, bet nat galo daejo prie 
proto ir sziadien 
to, kas nereikalinga.

iždą ve tris

valgiu 5

ir kito-

apsieina be

Vyruczei 
ant szios aszaru pakalnes! 
Sztai, ana diena sudže Lehman 
isz New Yorko, iždave savo 
nusprendimą laike teismo terp 
poros, jog meile vyro 
ežios yra verta tiktai.... szeszi 
centai Žiūrint isb sacyalogszko 
pakto, tai gal ir teisybe ba žino 
giszkas būdas visados stengėsi 
prie daigto kuris yra brangus 

aplaikyti. Uždraus
tas vaisius, o prie to ir priguli 
meile vyru, yra brangiause, nes 
yra sujungta su didžiauseis pa
vojais. Jeigu per tai, meile 
vyru (6 ypatingai vyru prigu
li neziu prie kitu moterių) — 
yra teip pigi, tai trotina savo 
verte ir buna mažiau pageidau- 

paymtumem, 
apsvarstyta 

ant milijono doleriu, tai tokia 
vyras butu didelia nelaime del 
savo paezios, nes isztikniju 
rastųsi daugybe kandidatu ant 
tojo brangaus vaisiaus.
jeigu vyro meile tiktai yra ver
ta szeszis centus, tai niekas ant 
tokio vyro ne yra JokaunaS. Ir 
da kas: pati, kuri yra persitik
rinus sūdo keliu, jog josios vy
ras yra vertas 
centus, pradangina vilti užvy- 
dėjimo. Tegul ten sau “senis” 
pasiunta su kitoms! Kas ten 
stengtųsi toki vyra

užfundino patogia ir jauna pa- kitai bobai, jeigu jisai yra Ver
ne lia už pastotei i, 
pamokslais pakele juju dvases 
iii padanges.

Ir dvasiszkiems kaip kada 
protas snsimaiszo!

Cuk-

Kavos 
del laibo Lenino ne duoda antį ir sunku 
kredito.

Nekurie protestoniszki bim- 
bazelei pradėjo sirgt kokia tai 
stebėtina smegeninia liga. 
Sztai pastorelis bažnyczios szv. 
Morkaus New Yorke, pastate 
puiku stovyla patogios mergi
nos (nuoga) 
“Karaliene Rasos 
ri priverst savo 
ant garbinimo dieviszko pato
gumo žmogiszko kūno! Armo- 
roje, III. isz lėk e 
pastorelis von Brush 
isz areoplano 
mokslus.
pastoris Alien, iszvažiuodumas 
ant penkių sanvaieziu 
jos prikalbėjo iii fonografą 
penkis pamokslus, kurious fo- 
nographas puikei atkalba kas 
Nedelia del susirinkusiu žiop
liu. Bet gerausia padare pa
rapija isz Blue Island, kuri sau

smegeninia

kuria praminė 
” ir tuom no- 
para pi jonus

in padanges 
ir meta 

drukuotus pa- 
Sunny Brook, Ind.

vakaci-

J ne turite giliukio 
aszaru

iždąve

<lel pa-

III

kuri savo

Jeigu per tai,

j am a.
vyro meile butu

.Jeigu

Bet

tiktai szeszis

senis

parveržt

Per visa svietiszka kare, 
penkioliktas procentas visu 
arkliu kokie radosi angliszkoje- 
kariumeneje pražuvo.
giliant prie žuvusia žmonių, tai 
tasai skaitlius yra 
mažas. Isz viso

• arkliu ant kares lauku ir 5,589 
ant mariu.
vo 13,864 . arkliu.
likos užmuszta 120,013 verblu**

tas tik szeszis centus.
Tegul kitos moterėles gerai 

atsimena ant nusprendimo su
džiaus Lehmono, o jeigu kada 
skuns kita moterėlė už paver
žima jojo meiles, tai pirma te
gul dažino, kiek 
yra vertas.

josios vyras

e'i

Prilv-

stebėtinai 
žuvo 484,J 43

Dardaneliuje žu-
Priek tam

Pagal naujausia apskaitima, 
tai amerikoniszkuosia bilnkuo- 
sia talpinusi 53 bilijonai dole
riu arba daugiau, ne kaip kito- 
sia bankuose kitu vioszpatys-
ėziu ant svieto. Interesas ežio-' 
naitiniu banku užaugo in laika 
paskutiniu peiikitr metu, jog

Ko
loj i svarbi 

valanda-, advokatai uždėjo vie
na dukrelia ant vogos o ant 
kitos penkdolerinos bmnaszkas 
— viena aplaike $287,71.2 o ki
ta $256,411. Tikėjosi dukreles 
milijonu kokius tėvas paliko 
bet gavo tiek kiek syere.

5

Amerikos Raudono Kryžiaus 
pagolbos programai ir tftTnavi- 
mui tapo paskirta metams bai
giantiems Liepos 1 d. 1921 $48, 
200, 000. pagal pranoszimn isz 
Valstybinio Centro. Metams 
baigiantiems Liepos 1 d. 1920 
iszleista $69,4000,000. pasirodo 
kad sziems mataitis paskirta 
21,200,000 mažiaus.

Pagalbos reikalams svetimo
se szalysc paskyrta 31,500,000. |ia nauda ir pelnu galime in- 
rokuojant supirktus dalykus 
už $11,000,000. kurio randasi 
dar neiszdalinti. Su szia suma 
bus galima, pagelboti nelaimin-

n u k e n toj u s i em s k a re j, 
galima suteikti jiems 

maistiszkos ir 
pagelbos. Ypatingai apsiginti

Galime lengvai isztrukti nuo 
sloniaus, bet gana sunku iszsi- 
snkti nuo blusos. Priversti 
blusa užmuszti. Didelis nelai
mes ir nesmagumai kurie atsi
tinka paprastai pramatom i ir 
apsižiūrint kartais galimi isz- 
vengti.

Panasziai ir su pinigais: Ga
lui lengva užlaikyti ir taupinti 
stambesnius,

> > > > >
Nuga-Tone

gi

karines su didO-

giems 
bus suteikti

■ pragyvenime

* Kinuosia studentai kalba- epidemijos kurios teip sauezia 
darni savo lekcijos atsisuka už
pakaliu in savo daraktori.

ATSAKYMAI.

Ohio. — 
Visi pinigai žutu, nes už juo
sius sziadien niekas nogvarim
ti na.

’ / ------------------ ...........................—

K. Y. Columbus >

KUR BUNA?
Pajieszkau 

tie jaus (Mike) 
paeina nuo Veiberiu 
Kaimo; teipgi 
Ii metai atgal 
naan, Conn, 
szaukt.

Mrs. Eliz. Beleszkevicz, 
27 Grove St. New Canaan Conn

savo brolio Mo- 
Kairiikszczio 

Žilinsku 
Chalio Gel, ke-
buvo New Ca- 

Praszau

J

atsi-

Mano draugas Pranciszkus 
Matuleviezius, gyveno Detroit, 
Mich. Delray ant West Side. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Ant. Mont vi 11a,
1254 Muskegan /Yve., N. S. 

Grand Rapids, Mich.

Pajieszko Juozą Naviku 
turi trijų pirsztu 
rankos.

, ne- 
ant vienos 

Praneszu kad mano 
vyras numirė Kovo 1.7 d. 1920
m. Praszau atsiszaukt ant ad
reso.

Maggie Ciganiene, 
302 Antonette St., Peoria, Ill.

Jonas ir
Baseinu

Mano pusbroliai 
Antanas Petkus isz 
Ujezdo, Szilales 
jau kad g_ 
dabar nežinau kur. 
atsiszaukt ant adreso. v 

Wm. Gasto,
Granville, III.

para., girde- 
ęyvena E. St. Louis, 

Praszau

Box 243

Bautrus Kaz-Mano brolis 
lauskas paeina isz Traku Aps- 
kr., Jezno Valst. Yra svarbus 
reikalas isz Lietuvos. Jeigu kas 
žino apie j, malonėkit praneszt.

Povilas Kazlauskas 
909 Wooster Ave.

Barberton, Ohio

Pajieszkau savo broliu Alek
sandra, Franciszku ir Antana 

Tegul atsiszaukia 
(to 89

Gotautai. 
ant adreso.

Wm. Gotaut,
Arden Mines, Pa.I

Pajieszkau Juozą Siauczuna 
pirmiaus gyveno Ohio Valsti
joj, dabar nežinau kur. Turiu 

praszau atsi-svarbu reikalu, 
szaukt.

Adomas Blaži
Box 428

(to 89 
f 

Manchester, Conn;
v s,

Pajieszkau Ciprijona Jevai- 
szia paeina isz Vilnaus Red., 
Traku apskr., Niedzinges parai 
Turiu svarbu reikalą isz Lietu
vos nuo tamstos*seseles Vero»- 
nikos. Praszau atsiszaukt 
ant adreso.

Jonas Jukneviezia

Praszau
(to 89

39 George St., 
Westfield, Mass.

savo brolio tsu-Pajieszkau
naus Adoma Litvinska paeina 
isz Vilniaus Red., Traku apskr.

Medžionių Kai-Jezno Vnlst.,
Turiu svarbia Žinia iszmo.

Letuvos, praszau atsiszaukt.
W jl-

Jūriais Litvinskas
R. D. No, 8 Box 99 

Cambridge/ Ohio.

(to 89

P ADAR A TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
M....... .. , LUl V-

damas neaižku minte ir nusilpnėta kūnų; pasibodis' 
Imant valutun dėl padidinimą veiklumu ir vaistus avaigiiuin- 
čiu«, bandyk Nuįrn*Tone Ir prrdtikrik kaip greitu laiku Jnu- 
i * * * . ■ ____ T * T > *................ * - ___  y
tokiu knfb blogas apetitus, nogruorrtulavimas viduriu, gu%nj >r 
išpūtimui, uiketĄjlmas akilves, tulžinis, iincmia, kankinimai reu- 
mattamo, skausmai galvos, neuralgia, stokim energijos, nu»i\ 
jimas nervu ir negalėjimas mirguoti, paeina nuo stoka nervu

Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkai; ture- 
' > ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis’

---- - --------- ----- padidinimu veiklumu ir vaistus sveikinan
čius, bandyk Nuga-Tone Ir pernltikrlk kaip greitu laiku Jnu- 
aosi visai nauju Žmoguj Dcvyncš iš delimtęs visu tmogaua ligų; 

gatai ir
nusilpne-

pajlegos, sklsto vnndenluoto kraujo Ir neužtektinlos cirku locijos 
kraujo,

Kožna dalis kūno ir kofna Jo veikme remiaso ant nervu pajfegoa, 
kurios didžiausel užlaiko geram stoviuje pilvą, Jaknas, inkštus ir

inntlxmo, RkauAmni galvon, neuralgia, atoku* cnergijo

Europoje.
Vidurine Europa, 

se nukentėjusi karo, szimot ir 
vėl priversta, vargti žiemos 
szalcziu, badu ir 
ne kuri daug sumažėjo vasa- 

laikais baisiai baugina 
Amerikos Raudono Kryžiaus 
prižiūrėtojus su pletinimuosi 
vėl szalcziams užėjus. Gydyto
ju ir prižiūrėtoju krypsnis yra 
netik naikinimas ir mažinimas 
epidemijų bet it užlaikymas ju 
nuo atvykimo ir 
Amerikon.

Kada pereita žiema szios li
gos teip pavojingai • sinute 
Ceųtraline Europa, Amerikos 
Raudonas Krvžius su valdisz- v
ka tu Valstija apgolbiV apsiima 
blaszkinti ir kovoti su epide
mijos vargais. Kur tik galima 
buvo steige ligonbuczius, 
maistas ir drabužiai buvo da
linami pavargusioms idant ge
rinus apsiginti nuo liga. Atei
na nezi a i ' žiemai Amerikos 
Raudonas Kryžius pasiranges 
dar smarkiau varyti szia- kova, 

rtietams paskirtas 
svetimoms szalims

daugiau-

vargti
maru. Szilti-

ros

teip

steigė

žiemai

platinimosi
1

vestinti in
Paskolos Bonus. Vargas ir 
sunkumas atsiranda taupymo 
smulkesniu pinigu, nes nerei
kalingai ir bo pamislinimo ga
na tankiai tei szia deszimt cen
tu to i ton k voter! ar doleri isz
leidžiame. Perkant ar tai auto
mobiliu už keletą tukstaneziu 
ar kita ka už keletą szimtu pir
miau negu pirkus nekarta ap- 
simislinam ir tik galutinai nu
tarė tai darome.., Bet penkioli
ka centu cigarui ar 
nems tai vėl doleri kita bilie
tams teatrui visai ne nopamis- 
lydami iszleidžiame. Todėl 
daug sunkiau suvaldyti smul
kesnius negu stambesnius pini- 
gua’Bet pratindamiesi paproezio 
tuos smulkesnius pinigus in
vesting teip saugiai ir pelnin
gai in Suvienytu Valstijų Ka
res Taupymo Ženklelius pirm 
negu atsiranda progų juos isz- 
leisti, trumpoj ateityje atras
tumo sa.vo 
sau nauda.

Amerikos Laisves 
Bonus.

iszleidžiame.

KVITU
_  _ ma

saldai-

iszmintinguma ir

Knygele Draugystėms del 
iszmokejhno pinigu ligonia- 

50C.
KVITU Knygele Draugystėms, del 

Kasidrlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu -------

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

50c.

Koinn <1r1U kūno ir kofnn. jo veikme remitiRe ant nervu pajiegon- 
jcrobuB, širdee plnklmo, kraujo cirkulavhnb. Nuga-Tone, yra Tūbai 
protingus gydymna “__ \ ‘ * r_________
kūno. KodH ? TodĄl kad Jie yra sutalnyti iš aštonlu brangio, 
avclkatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
v _ ‘ \ J J.
FoMforą-malatuR del Įfrnujo 

jog _ _____ ______  _____ _______ _____  _____
nuodlnien atmatttk, Niera dauginus gaxu ir auputlmu, nlern smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duoa Jum* stebuklinga 
apetitą, glurą gruotnulavlmąr tvirtus nervu* ir kietą pastiprintą miegą. 

» Nuga-Tone suatlprls kraujo Ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo-

protingas gydymas 
kūnu. Kodčl ? Tod 
i 
per garsingus Gydytojus 
r ‘ ‘ ~ 7

Nuga-Tonč prlduodd gyvybę Juknoms, pastlprln grobus teip, 
Jog Jc tuAtlnase regulariAkal. Atgalvin Inkštus, Išvara laukui 
nuodinlos ntmatttfc, Niera dauginus gaxu ijr suputlmuv_niem smir- 
apetitą, 
Nuga-T

, i nuo nusilpnėtu nervu ir n bei no sunaikinimo 
Kodll? Todėl kad jie yra autainytl irt afttonlu brangio,

____ -J
. Yra jl<» ypatingai maistingi J Geležę ir J 
ujo ir Nervu. * 1

. . _ , , , paatiprln jrrobus teip, į
c tuAtln&se regulnriftkni. Atgaivin inkltus, {(vara laukui ;

įdarą gruotnįdavimą,, tvirtu* nuvnu ir kietą pastiprintą mitirą.
numo veidui ir 4ibunją akloms! Nuva-Tone padaru, tvirtus, rustus

plnlflns

Pasekme pa M Hen 
arba grąžiname |nmi

Sziams 
budžėtas 
pagelbai (pi’iskaitant su pirk
tus daigtus liž $11,000,000)yra 
$21,000,000.'* mažiaus negu pe-
reitams methms.

Nelaimėms užtikus’ apygar
das Raudonasis Kryžius yra 
pirmutinis prietelius nelaimin
gųjų, todėl budžietas del nami
nes paszelp'os teipgi paskirtas. 
Jaunasis Raudonas Kryžius 
prižada savo pagelba pratin
dami ir skelbdami terp vaiku 
sanitariszkuma ir czystuma 
kas benbejones bus priožaseziu 
nemažai ligų praszalino.

Visuomeniszkas straikas 
Anglijoi praeitą rudeni atnesze 
bledes ant 125 doleriu darbi
ninkams.

«*

LIETU VISZK AS 
SAPNINYKAS 

Arba iszguldimas Sapnu

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

W. D. B0CZK0WSKI-00. 
MAHANOY CITY, PA.

t

vyrus ir s1
daromu paprotę
ai w
sava preteletns^_______ ______________ _
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešlnjtys ( 
gydymo. Gulite pirkti teles bonkute*, arba Asilus menes 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu Ir jeigu i_ _____
eokmlp. sugrąžink bonkute ir piltus, o mes urnai sugrąžisli _
prapuldyti vieną centą. Mes (mnme rišiką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
nptlekoso tomis pačioms išlygomis Ir tą pačia garantija.

FR(SIUSK SAVA FASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23 —537 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu Čionals $......... , ir meldžiu prisiųsti man 
Nuga-Tone. 

J
Vardas ir pavnrdč............................. ................. .  ................ .. .....................

veikesnes ir puikesne* moterra. Nu^a-Tone n c taip i n savyj Jokiu migdomu ąy 
iprotę vnifttu. Sudėti ji© yra parankiam pundelel. Yra apvilkti cukrum, p Himnoiuivium t v-.......... J ^V«*1M|**. yill/UIIU

kon| ir vartuoti galema bo Jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi vi si e m a
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANC1JA: Preke Nuga-Tone yra v h na s ($1.00) doleris

(00) plliulu, arba vieno menesi 
Blue gydymo Ui penktus (>6.OO) 

užgj------
pinigus.

nydymo. Galite pirkti teles bonkutas. arba 
dolerius. Imk Nuga-Tona per dvidešimt (20) dienu Ir Jeigu ne bust u 
•okmlp. sugrąžink bonkute ir piltus, o mes urnai sUgrąŽIsIme Jus u t 
prapuldyti vieną centą.

Gatvė ir numerig

Mivatan Valstija

P _ 
zganedlntasn to imk-

N«(»hto

bcnlmt

t

*• ••• •
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Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE

is^moka pinigus pasiustas per savo 
Kol žemas auksino kuosas, 

L. P. P. Bankan. Ten gausi
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 puosz. padėjus 1 metams. ,
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui v priima ir informacijas apie
».< frt

kuogreioziausia
AGENTŪRA NETVARKĖ, 
dek pinigus

Pinigus k pasiuntimui v priima 
susidėjimą’banke’-duoda Bgnko,4igenpiros vedajas ...

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

T r?

f

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- 
szomo raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway,

Reikalaijdami

CUNARD Į1NIJE
IN

Hamburgą ir Liepoju
PerAntflija - .

AQUITANIA, Novemberio 23
: ■ N ‘ . X-'

Treczios Klasos Szipkorte
IN HAMBURGĄ . . $125.00
IN LIĖPOJU . $145.004 

• * « 
Pridedant War Tax

Kreipkite* in artimiau*! Cunard Linijos Agentu

VYRU
LIGOS

•V

■

So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETtlVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE;

LIETUVIAI KliEIPKITES PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne liorlto būti apskrlausti atvlkia in New Yorka, tai tiesog 

kreipktes pas Geo. J. Biirlasziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai ilno- 
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszniaino ir sįunęzla pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina plišportus isz Suvienytu Valstijų. Pasninkam žmonis ant 
geležinkelio stoeziu Nbw Yorke pribuvus isz kitu miestu.' Suteikiami 
nakvjne nes ųžlaikom narna su 38 kambarals. Paleidžlam pasažierius 
ir ju bagažiųs ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in must) yirsz-nilnėta agentūra su reikalais, Vargo ir nelaimes 
nedatirS niokadbs. Tautleczlai brangus kurie manot keliaut In Lietuva 
kvieoziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatlszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus pridedate yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite lalvakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą, t > . . ’ •

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
TeletonaH: Spring 8587. ■ ‘ 1

Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie

■ ■ ■
T

> ■ *i* m w —i iigb
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Daktaras KOLER yra vienatinių tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Valszavoje, studijavo begije 
82 metus invalrlas Ilgas vyru Ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir -silpnybes 
vyru, spuogus, nležojlmus, ligas tinimo, invalidas ligas 
paeluąnczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa-

> tiszkal, pbr laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
k kai lr Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare. 
** Nedėliotais iki 2 vai. popiet.
į/ Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

nlal pažlnata.

j.

NAMINE'MOKYKLA!'
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pageltos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose

j Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje jr Angliškoje Kai- 

Į tose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose $22.00 

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 kalbą. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap- 
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
K ditto.__ $10,00

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

31 EAST 112ih STREET, CHICAGO, ILL..

r
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ANDRIEJAUS SKARBAS.

Skvirbiene
7 J 
f

/ 1I ’ i|» f Į
I

Pavakare sztai, 
in kuknė insmuko.

— Na ka sakysi? —pa
klauso kunigas, kuris Andriu 
paslėpė in kita kambarėli, kad 
jio nepamatytu. .

Nieką praszau jegamas- 
Atejau paskolyt nuo

gaspaejines reczio, ba mano su
ede peleė, o turiu truputi miltu 
iszsijot.

Kunigas liepe
vaiksztinejo po stuba linksmai,
o žmona, paėmus reti, lig užsi-
mislijo, po tam tarė;

*— Perpraszau, jegamastie, 
ar teisybė, kad czionai randasi 
genas Andriejus?

— Teisybe.
— Na kasžin,

bus ežia szpitolninku!
— Nugi, kaip.
— Na, tai žmones nemela

vo; dabar 
pasikars.

— O tai del ko?
— Ba ve, jegamastie, visas 

kaimas ant jos szneka jog seni 
iszkrimto, ir kad biednas, ati

taręs gyvasti
szpitoleje pabaigt, ar tai gra-

ar tai dąbrineis rubleis skambyt 
teip sunku! Ar gi priėkui su sidabrineis

badu jnirszta! ! . . ...

žiavo su reikalu ant jomarko. 
Žiuri, kad lig patinstamas se
nelis, ne negali s&ū atsimint.

Tame senelis prie jas užkal
bino:

t
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c?io.

duot reti ir

— Ar jus manes jegamas
tie nepažinstate ? juk asz esiu 
Andriejus.

Žinoma, dabar Andrius isz- 
rode deszimts metu jaunesnis, 
gerai pasirėdęs, ba nauje ser
mėga, drobinei marszkinei, ke
pure vilagine, czebatai sztant, 
o teiposgi ir naujas vežimas 
gerai apkaustytas.

Na ka, Andriuk
matau, tai tau gerai einasi!

jegamastie

J

ar jis tikrai

TARADAIKA.

darbai

KAS PO KUOM DUOBE KA 
SA, PATS IN JA INPUOLA.

O kad Banįfacas
i

Colgate’s

Praazyk 
Ap tiekoj e 
kad duotu

I
I

Vaikai labai
kadangi jiems patink

ne butu 
teip labai savo paezios Oertru- 

. dos mylėjęs, nebutu tupėjus 
tiek' rupesežio — o .prietelei 
kaimynai nebūtu paėmė tiek 
ant liežiuvio, ba del ju Bani/a- 
cas apie tai nieką nepasake.

Priežastis buvo ta:
Banifacas, 
burmistras ir turtingas obiva- 
telius, važinėjo drauge su pa- 
cze ant spaciero prastam veži-

• ponas 
kaipo miestelio

Taigi kada pradėjo 
susimažint, kaip jau nekarta 
jum praaaszavau ir reiketū at
siminti ant ateties, tai nekuriu 
da dangau baiavoje ir siunta

Yra daug toku vietų, 
Ka ne paiso nieku,

Per tris dienas trauke 
Sztopa ir rudi maukė,

Ir tai per kėlės dienas po pedei 
Tiejei begėdžiai 
Gerdami staugė,

Kaip szunes ir jauezei baube,

Taigi, davė man pora szim- <<

kaip

— O tegul
Dievas dėl jūs už ta gera užmo
ka — atsakė linksmai senukas.

— Na ka, ar teip padarei, 
kaip asz daviau rodą!

— Tei£, jegamastie, teip. 
Kaip asz pas jus buvau, o kaip 

paraszete pas

mėli ir kudokais arkliais. 
Kada ponas ' “ 
važiuodavo, džiaugėsi jsz savo

Banifacas pats

■ J

man groinata 
musu klebone, tai kada nune- 
sziau pas jin, tai juoku negalė
jo iszsilaikyt isz to iszmislo.nr- - * -
tu sidabriniu, o asz nevos pas- 
lapta, nes teip, kad mane ma
tytu, insmukau in kluoną. Te
nais praransiau pelus ir pradė
jau kast duobia, o paskui susi- 

\° s rubleis 
škambyt, o žinojau, kad kas to
kia per sienos plyszi ant to vis
ko žiurėjo ir potam, kada nu
bėgo, asž ir tuom Įnik iszejau 
ir nuėjau in klebonije. O dievy

be traukianti ti! kas tada kaime dėjosi! Ne 
varpa, tada pamislis, jog ir jin ilgo! laukus, atbėgo pas mane

tai Franiene kibą

davės namus,

žu?
— 0 ka tai kenke 

szpitoleje 
szpitolninkai 
prie bažnyczios reikalingai ir 
szpitolninkas.

— Sūnūs turės pamokini
mą, ba kada kas nedele matys 
savo sena tęva 1

Ir vaikai klykė, 
Asz noriuzvalgyt mamyte! 
Bet užsipylus akis mama, 

Be proto, kaip nesava, 
Burna papurkus surugus, 
Turi piktintis žmogus.

Tai tau misiuke, 
Namu bosuke, 
Kaip ragana,

Jau gana!
Argi gali pagirt tai

J

M

vežimėlio ir arkliu, nes kada su 
paezia o toji pamatydavo kitus 
važiuojant gėresnem vežime ir 
geresniais arkliais, tai isz pik- 
tupiu tulžia spjaudė ir nuola
tos kalbėjo, jog buimistrieniai 
nepritinka su teip prastais ark
liais ir tokiam jau vežime va
žinėt.

J

■ i

■

II

tas pats senatvėje laukia.
Kunigas nusiszipsojo žiūrė

damas isz szalies ant Skvirbie- 
nes, o kuri tuojaus kalbėjo:

— Juk kad jegamastis no
rėtu, tai to nebutu; Franiene 
prislėgtu priesz altorių, jog jau 
dauginus senio nenuskriaus, ir 
minesit mano žodi, jegamastie 
jog tuos takelius szluos, kur se
nis vaikszczios.

— O ar ilgai teip bus!
— Pakol senis bus e-yvas.
Kunigas vela pora sykiu per 

stuba perejo, 
priesz andarokini 
tarė:

d po tam stojo 
siuntini ir

ir su— Na asz bandysiu 
seniu pasznekesiu, norint man 
butu gaila teip gero szpitolnin- 
ko...

— Brangus jegamastie — 
sako bueziuodama ranka — ba 
isztikro, 
priežastis, ba ve, manes Tup- 
czauskiene prasze, kad asz ei- 
tau pas jegamasti.

— Matai, mano brangi, asz 
neprižadu, nes kad ateitu ežia 
visi perpraszytu tai kažni....

Net ruko, kaip Skvirbiene 
dūme atgalios in kaima, o ne- 
poilgam, visi trys, tai yra su
ims, marti ir motina, jau kaip 
ilgi prie kojų Andriejaus gulė
jo. Prasidėjo praszymai, verks
mai ir prisiegavimai toki, kad 
ir senis derinosi ir karezei juo- 

davesi persipra-
szyt ir prižadėjo sugryžt na
mon kalbėdamas::

— Mano brangiausi, nebu
siu asz jums antkakle.
site man kamputi ir szauksta
viralo, tai asz jumis už tai ati
dirbsiu. Dievas man dar duo^ 
da sveikata, tai pakolei szven- 
,ta žeme neszioje, dykai nieką 
nenoriu. Juk ir duktė manes 
neiszvytu, nes kur žmogus už
augins, ten norėtu ir amžių pa
baigt. Vienok jau esu daty- 
rias vargo, tai sztai priemusu 
klebono ir prie szitu liudytoju 
sakau, jog jeigu vela su manim 
teip apsieisite
Ponu Dievu, kur mane kojos 
nesz. Pas jegamasti sztai tu
riu kelis skatikus; man jiu ne-

tas retiš, tai tiktai

kesi, vienok

Duo

ir kojas bueziavo, kad tik su- 
gryžeze, ir dabar, kaip matote, 
vargo neturiu.

— Na ir gerai eina!
negaliu 

rugot. Tiktai jegamastie, 
persipraszau, ta melagyste ma
ne sunkina.

— Duok pakaju — per
trauke ponas — tegul 
bausme del negeru vaiku.

— 'Jus teisybe, jegamastie, 
bet vienok visgi apgavimas.... 
Vienok asz vis daviau rodą...

— Na kokia?
— Matote, jegamastie, man 

dabar gaspadorysta pavede 
ant mano ranku, szeimyna ne
tinginiauja, mraczios k riiial i na 
kažinkur dingo o teiposgi nu
mėtė ir pirsztinaites, ir matau, 
kad dabar pusėtina gaspadine, 

per ta mano 
nulėpausi — Frani.

“Dabar mato, jog suvis ki
taip eina ir visko pilna.
isz savo pasėlio surinkau jau 
pora szimteliu ir tuos pas ku
nigėli padėjau, o jeigu dar Die
vas kokia pora metu užlaikis 
gyva, tai surinksiu dauginus, 
o kaip numirsiu, 
lagium.

— Puikus žmogus isz .tavęs 
— bambtelėjo
tau,duodu žodi, Andriejau, kad 
nei asz, nei klebonas 
nieko apie tai nepasakysime.

— Tai ir bus gerai, 
vienok del jus jegamastie be 
palioyos Dievo praszysiu, ba 
tai pėr jus dabar vargo netu. 
riu.

Dėkui Dievui 
Tiktai

tik iszpaikinta

buna

Asz

neliksiu me- 
0 vis sidabru...

ponas. — Asz

niekam

Asz

,tada eisiu su

teikia, asz be to apsieisiu, te
gul* guli, o po mano smerties; 
pamatysite sau.... O jeigu bus 
kitdip, tai asz nežinau...

Asz visada sakiau — tė-

y 

Jeigu mato maži vaikai.
Kas bus isz tokios dukreles 

Kuri inejus in metus mergeles- 
Sziadien vos turi 16 mėtus, 

O jau in gėrimą papratus.
Apsieinate isztikruju negražei 

Ir suvis nežmoniszkai, 
Ne sarmatos neturite, 

Žveriszka gyvenimą varote 
O nusiusią pakulei, 
O nelaimingi begedžei, 

Pati, vaikai tėvo lauke, 
Niekaip ne gali prisiszaukt. 
Žmogau, be szirdies jaustos,

Ar tu mslini bus teip visados? 
O iie, kaip szuo nustipsi, 

Viską paliksi.
Niekas tavęs nesigailės, 

Ne pati, ęe vaikai nepaminęs, 
Ba pikta gyvenimą vedei, 

Kožnam pikta darei.
Net szirdi spudže man, o ir 

ausysia gaudže girdint apie to- 
kes nedorybes, 
ko: “ 
be gaus!” o asz sakau:

— Anioleii brangus — at
sakydavo jai Bonifacas — juk 
žinai kaip tave už viską ge- 
ri&ūse myliu, ka galiu, del ta
vęs darau, vienok dabar nei 
karietos nei arkliu pirkti nega
liu. C x x 1 v ’ 
riiit karieta ir, gerus
i------------------- -  —---------- --------- . _—7

o ar ant to asz galiu tesėt!
— Karieta, arkliai ir važ- 

hyczia — o tai but puiku 
tare atsidusus Gertruda. — Ba- 
nifaceli brangus, 
mnae myli kaip kalbi, tada tu
ri ta viską inprovihti; asz ži
nau, jog tu gali.

— Ne; asz tau inprovinsiu, 
tik ne dabar — palauk truputi.

— Negaliu laukt, brangus 
paeziuli, turi man tuojaus nu- 
pirktie; asz su tavim (langiaus 
ant spaciero nevažiuosiu, pa
kol nenupirksi karietos ir stoi- 
niniu arkliu,

Žinojo Banifacas gerai, jog 
žmogaus szonkaulis yra krei
vas ir trapus, neduodantis isz- 
tiest — teip ir jo pati, 
paeinanti' nuo Jievos, o toji isz 
Adomo szonkaulio, ir kad dide
li upara savije turi, ka jau ne-

O ant galo žinai, jog tu- 
arklius, 

turėtumėm laikyti ir važnycZe,

liu.

■I

jeigu teip

kaipo

Vardas “COLGATE” ant 
toileto daiktu garantija 
tyrumo tikrumo ir puikios 

, ruszies.
Insteigta 1806 mete.

Jo priimnus skonis padaro 
padaro valyma maloniu 
užsiėmimu.

mėgsta laikyti savo dantis szvarius, 
COLGATE’S” skonis.

Suaugę žmonis, teipgi, pasinaudoja jin kasdieni- 
Jis padaro burna szvaria ir 

“Gėli dantis — Gera

a 4 4

niame reikale.
atgaivina skoni, kadangi 
sveikata.”

■>.11M

Į;

i

■į
■

nabaszninko tėvo tėvas, kuris 
po savim paliko 10.000 rubliu, 
kurie del manes vieno paskir
ti, bu dauginus giminiu negir
dėt, o jeigu ir randasi, tai kas- 
žin kur.

— Dabar suprantu ir ma
tau, jog szirdingai myli.

tai turėsiu

LAIKRASZCZEI IR MOTE- 
RES.

Tik toji Ona, tai yra ne- 
motere! Ne turi ma-

Ba
nifaceli brangus, 
viską, ka nuo teip senei trosz- 
kau; tai dabar turesiva viską?

— Karieta, arklius ir važ- 
nyczia.

— Tai

— Kodėl? - užklausė vyras 
žiuredamas iu jaja nusistebe-. 
jas.

'i
i
4

— Kodėl, kodėl? - juk man 
sakei, jog manes daugiau ne 
nori; kalbėjai, jog pasiutau ir 
su manim ne nori ilgiaus gy
vent, o kada tavęs klausiau ar 
ant tikrųjų teip kalbi, tai atsa
kei “žinoma”.

— Ka tu dusziuk plauszki,- 
juk asz negirdėjau ne žodelio, 
ka tu man kalbėjai.

— Juk rėkiau tau po ausia 
garsei, o net kaimynai pradėjo 
temyt ant musu langu, many
dami jog mes susibarėm.

laiminga
žiausios intekmes ant savo vy
ro, — kalbėjo jauna paeziule in 
savo vyra, kuris sėdėjo ir skai
tė ka. tik atneszta laikraszti 
“Saule”.

— Ka? — užklausė 
neatitraukdamas 
laikraszczio, nes 
akyva straipsni, v

— Sakiau, kad Ona ne tu
ri mažiausios intekmes ant sa
vo vyro, kuris iszejna vakarais 
in miestą įr visai apie josios 
gerbūvi' nesirūpina.

vyras, 
nogakiu 

skaitė labai

il

1

ižiūrės
kaip pavydės.'
!' — Žinoma, kad pavydės.

— Ir pirksi man

svietas! o
Ii

karta Banifacas datyre. Žino
jo ir tai, jog Gertrūdos norus 
nenumalszins; o ežia per daug 
ja mylėjo — nežinojo ka pra
dėt; o norint norėjo
rains intikt, bet negalėjo. Rūpi
nosi tuom labai.* Ir jo priete- 
ei, su kureis aluti maūkdavo, 

suprato jo rūpesti, ba norint 
tarp j u radosi, 

■’ nosi nuleidias.
Traukėsi tai per kėlės nede- 

les; Bonifacis isz rupesties ny- 
<o; prietelei ir kamynai tyri
nėjo priežasti jo nubudimo, ba 
nuo nėkurio laiko nemate ne 
ant spacierę važinėjant, per ka 
dasiprotėjb, jog kokis

— Ir pirksi man nauje 
skrybėlė ir szlebe? ar teip!

— O-gi kaip, teip žinoma
Matai dusziuk, tai vis- 

Jeigu tu kas del to, jog ne nori suprasti,Ne vienas sa- 
Lietuvei pasikėlė, liuosy- 

u Lietui 
vei gala gaus, jeigu tokius gy
venimus vesti nepaliaus!”

Lietuvoje sziadien ir viskas 
payra, 

Tvarkos jaunumeneje ne yra,
Tenais negali būti gerai 

Kur elgėsi nedorai.
Jau tėvai negali suvaldyti 

vaiku.
Neklauso pamokinimu ir ku

nigu, 
Stojosi Visi palaidūnais, 
Bedieviais atskalūnais

Tai mat progresas padare 
Laisve isz proto iszvare. 
O j, reikėtų ne apszvietos, 

Tik bolszevikiszkos 
Kad kožnam in klyną inverėtu 
Smagei, kad net pasileistu.

Tas tai gal suvaldytu, 
Pasiutima iszvarytu.

Pažinau daugybia Lietuviu 
ir galiu atskirti vienus nuo'ki- 

Yra labai doru žmoniii

y

nagaikos,
y

• • O

Matome, brolei, isz to teisin- 
pp SĮB^Į hoū unuZMUO vi bet tuju npgalima prilyginti

a .a a a a v.

ilof ‘ouiXzsitid o# 
artimo pateisimo, reike grieb
tis prie melo!

Priek tam pasirodo, kaip pi
nigai yra lokamnu daigtu.

(GALAS.)

NeaimlnKkfte kad dabar “SAULES* 
preasmerata yra SIMM) ant visa neto 
w aat mdm arei*.

j

re Skvirbierie — jog AhdriUš 
yra geras žmogus o jius tiktai 
buv’ote takajeis. Na, na, baus-’ 
me ‘Dievo laukė jus nevidonai, 
jeigu da karta teip padarysite 

' su Geneliu.
— Na na, po visam 

kunigas — dabar keliaukitė su 
PoriU"DievUi:

In metus tas ponas ,pas kuri Į 
Andriejus difbo žagria*, atva/

f

tarė

I
I

tu.

jos nė-

vienok sėdėjo

ergelis 
savo 

Namuose 
Banifaco kilnojosi pekla.*

— Kas man isz to, jog ma
ne vadina ponia burmistriene, 
ir mus laiko už turtingus, o už-' 
vydi puikiu rubu ir neturime 
karietos ir geru ąrkliu nei važ-* 
nyczięs; o kas isz to vežimo, ka 
turime!

— Palaukie, Gertruda, tu- 
• resi — turėsi.

jin sunkina. Neklydo 
dasiprotejimuose.

— atsake Banifacas, spausda- teip darytum, tai asz su tavim Jog kada skaitpu laikraszti, tai
mas prie saves mylema Gertru- kitaip pasielgtai! ir žinotini ka nieko nematau ne negirdžiu ir
dajkuri karojo ant savo vyro 
kaklo ir nuolatos buczevo.

—r Net deszimts 1 
ežiu rubliu! ir tu tiktai vienas 
prie ju priguli! Pasakykiė ar 
jokiu giminiu neturi!

Turėjau

prie tuju paleistuviu, nes ge
riem sarmata daro. Su tokeis 
nedraugauje — nesimaiszo‘ in' 
juju gauje.

Asz mislinu, jog teip ilgai ne: 
bus, 1 

Toji latrije netrukus pražus,
Dings, gurtuoklis, dingę ir

. užsiimdavo ausis

pliks, 
Tiktai dorus žmones pasiliks

KURSUI NUPUOLUS 
Tai geriausia proga daug 
auksinu In Lietuva nusiusti, 

į Greitume nusiuntimo pinigu. 
į nieksi su manim nogal lenk

tyniuoti; visiems pinigu slun- 
> tejamfe pristatau kvitas su 

parastais priėmėju pinigu.
Laiyakorcziu agentūra in 

Lfepoju, Hamburgu ir visur. 
Pasai kelionei ln Lietuva. 
Padarymas Lietuvlszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per pačztb 

Money Order.
pridekite 2c štampą ir visada 

I adrosavokite szltelp: »
L P. MIKOLAINIS,
I, t M Hudson Avfeį 
| Brooklyn, N.Y.

Raižydami

Ba isz tokiu gero neyra visada, 
Ant sziadien bus gana! ’

Paosedus.
— Ar turi cigarai
— Ne, neturiu.
— Ar niekad ne rukai!
— Asz rukau, nes cigaru 

r ne neszioju, tiktai dagutes. • *

į Ęo tete bedavoji?
— Ana, tetuk jau gamei 

parlėkė, gal mum volei atiiėėz 
mažiulęa broleli! 1

4 Tėvas: - Tegul jin velnei ta

me kone kožna

— Meluoji, meluoji — ne
žiurai manos.

Ir tbip pylėsi isz lupu bur- 
mistrienes visokie žodžiai ant 
galvos Banifaco, kuris ant galė 

ir kaip isz
pirties bėgdavo isz grinezios in 
savo rasztininczia, kur norint 
truputi galėjo atsilset.

Tas atsitikdavo Banifaco na- 
diena; kuris

kbžna karta bego nuo paezios 
ir greieziaus negryžo, kaip 
apie gaidžius. < 
vo? in karezema.

Viena diena inbego Banifa- 
caS sti' džiūugsniu in grinezia 

v ir paszaukė:^ ‘ '
— Kralikaite manę, aniolo- 

, žiūrėk karieta, 
ir važnyczia — viską

0 kur begda-

A » >

garni, kad jis vietoje brolėlib brangi,, *neS
■atnėsztn kelis maiszukus ru^iu 
'ant duonos!
| — Tai prasžyki, atnesz.

t

ant visokiu klausimu atsakau, 
“teip” ar “ne.”

— Gali teip kalbėti kitiems . 
o ne man, juk asz inilimesne už 
laikraszti.

— Žinoma, viskas turi būti 
savo laike. Ar nori turėti gera 
vyra!

— Žinoma, kad noriu szir- 
džiuk. Bęt kas tai priguli nog

Ba matai, jaigu geras 
vyras skaito laikraszti, tai jam 
ne reikia pertraukt. Jau tai 
mano toks papratimas.

— Jau asz lave nog tojo

padaryti.
— Ehe... — atsake vyras, 

tukstan- Į neatitraukdamas akiu nog lai
kraszczio.

— Klausvk tu — nekalbėk 
tu visados “ka” ir “ehe”, su
klykė paeziule. Niekad teip ne- 

giminaiti — kalbėjai in mane kada mergi- 
naisi, atsakydavai man prigu- 
linczei ant visu mano klausimu 
kaip reikia, argi nori idant del 
tavęs pasiustai! ?

— Gerai! — atsake vyras 
nepaliaudamas skaityti.

— Czali! ar tu pasiutai? In 
menesi laiko jau asz tau nubo- 
dau? Jau manes ne myli ir nori papratimo atpratinau. Asz ne

— atsake vyras, i

K

I

kraszczio.

ir < 4

— Neturiu, 
teisybei tolima 
Pankraca, nes tas laike pasikė
limo lenku, pristojo prie ju ir 
pateko in rankas maskolių, tai 
tai nežine kas su juom nusidėjo 
gal kur pražuvo!!

— O kpip sugryžtu!
— Turetau atiduot puse pi

nigu, ba ir del jo nabaszninkas 
teip gimine, kaip ir del manės, 
nes js jau nesugryž! > * kad pasiustai! ? 

‘ ’ — ASz misliju,' jog mes už 
10,000 rubliu galėtume ketvir
ta arkliu ir karieta pirkti o ir 
Važnycze pilkiai paredyt; — 
bet atsiminus ant giminaiezio 
susirūpino. ■ x . * ! - 
‘ Priežodis sako, jog nelaiihes 
nešlūnkioje po žeme, ■ tiktai po 
Žilionis? Vienok Banifacas’ apie 
tai’nei neįiamisliję. ’ *

Atsisėdo* ant savo kėdės, eme 
isz sndė' atsiunsta gromata, 
perskaitė akyvai, pasirėmė ant 
delnū ir pradėjo mislyt :

Deszimts tukstaneziu, 
I * '

tai gražūs pinigas; nūo dvyli
kos ihetū šankini’ dirbti, o-Vos 
tik per puse tiek susidėjau; 
sziezia ant vieno sykio kaip isz 
dangaus nupuolė — netikėtai. 

Ir jau teip, kaip turėjo ir ro
dos karietoje sėdėjo.

Viskas but buvę gerai 
sztai tame iszgirdo

nes js jau nesugryž! *

< Ii brangi 
arkliai 
turi, ka perėjai!;

Kurpaklausė nusidy- 
vijus moterė. -

Da jū ne yra, 
1 žiūrėk.

grortiata, o toje groinatoje isz 
isz sūdo pūs mane raszo: jog 
nnmiro Rimrta- Plilrnfin. mmiol

manę 
turiu

iHI

po

rasJ

lot

'1

I

■■•I

■ J

noriu kad žmonis kalbėtu apie
Taigi! — atsiliepė vy- mane teip kaip apie Ona. 

ir skaito toliaus. Gerai anioleii, ejk szen,
O Dieve mano, ar tai lyg duok buczki, seskie czion szale, % 

isztikruju skaitysime draugeto daejo? Argi tu 
i 1 • 1 /Aman to vėlini?

— Teip, — atsake malszei
vyras.

— Teip! tai...tai... isztikru- 
ju! O asz nelaiminga isz visu 
moterių! Ir tu ne... ne... 
szauksi ka sakei?

— Ne, — atsake nepakel
damas akiu nog skaitinio.

— Nori idant, idant ejtau 
nog tavęs, ne nori manpė dau
giau!

. “Saule.”
— Na, tai gerai, perskaityk 

man ta puikia istorije. Byle 
drauge skaitysim, o bus gerai!

I 
4

at-
.. Pasikalbėjimas.

— Nugi ar tas Pipiraitis ga
li būti geru sztorninku!

— Kodėl klausi.
— Na teip sau klausiu. Asz 

mistinu, menkas- isz jojo sztor- 
ninkas, jog da niekados ne

kady

k a toki 
rasztininczioj kalbanti, o kada 
dirstelėjo patemijo su pungulu 
ant peoziu žmogų, su skrybėlė 
rankoje, kuris in rasztininczia 
inejas stovėjo ir ant Protokuls- 
kio,
klausimu atsakinėjo.

r ■ Toliaus bus.

PBABABGA! V1«u» UUzkui* o Ir 
piningus ln lezleteture “Saule” retka 
rtaadha aluatl ant azlto adreso: W. U

miestiszko rąsžtinįnko

numirė Simas Plikutis,.-maw*1 Makowikt-Co. MahaBorCItn Pa.
I ’ ’ r \

— Žinoma, — atsake vers
damas lapa laikraszczio....

— Na, tai gerai! O tu gyvu
li! Ar tai teip mano myli! Jau 
gana, nukentėjau per tave. 0 
gal turi kita iszsirinkias kokia 
paleistuviu! Žinau asz tave. 
Važiuosiu pas motina da szian- 
dion! Kada iszojna trūkis in 
Mount Garmus! - ir su tais žo- 
džeis isztrauke vyrui laikrpszti 
isz ranku. Vyras malszei pažiu
rėjo in savo paeziule ir nesu
prato ko j i ji stovi apsiverkus.

— Kokis trūkis! Apie ka 
kalbi dusziuk?

— Pas motina! pas motina 
— klykė paeziule. — Apleisiu

sziu — supranti!

paleistuviai Žinau

tavęs ir daugiau jau nesugryž- 
I I

4

bankrutino.
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Reikalingi. Distrikto Organizatorei 
ir Agentai. Mitrus ir isclavintl 
agentai kurie nori uždirbt $200 ir 
dauginus ln savaite. Prisluaklle sa
vo aplikacija in
American Trans-Atlantic Lloyd Co. 

.•UM Fifth Ave. New York City.
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DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nhuja 

knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoina visokios valstiszkaa *o- 
les, szaknis, Žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotinlszkals užvardljimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bllo 
aptiekoje. Apricz to yra daugybe 
geru pamokinimu, ’slaptybių Ir recep
tu. f 
kiekvienam. Preke $1.00

451 Hudson Aro.

Apricz to yra daugybe
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Tokia knygute yra reikalinga
4
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(Nov. 2X 
f •M. ZukliUs,

Hoche.ter, N. t,
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^SVEIKATOS KAMPELIS^ w W 'W v

Amsterdame randasi upe 
vadinama Y; Kinuosia 
miestas vadinamas U, o Szve- 
dijoi yra kaimas pramintas A.

* #

Didele kaucija sudėta Valstijos 
>* Banko Departamente. Esiu po 

p priežiūra Valstijos, teip kad plnl- 
gal sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiittn 
palalklmul. SlunCzlu piningus 

1 in visas dalis svieto, pagal dienos 
1 kursą. Parduodu laivakortes 
o kompanijų nustatytams kainoms.

Pampinu paszportus kellaujan- 
'i tiems In Lietuva. Viskas da^taia 

teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

!! Mahanoy City, Pa.

švente. — Kasikius ne
Gal ir Utarninke ne-

UNION ; 
(.NATIONAL

BANK
MAHANOY

'CITY

Capitol Stock fl25,(XMkM
Sirpina k 1’roflta |46O,OOO.M

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atnosxat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Subirto
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlce-Prex.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKĄLAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos iki 10 valanda Įsa ryto, 
1 iki 3 vai popiet. 0 iki 8 vakare.

► Naujas Lletuvlszkas Graborlus J
; KAZIS RĖKLAITIS. <
► 516 W. Spruce St. Mahanoy City j

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis

BuvuaU Daktaras Karlumeneje. * 
GIDO VISOKIAS LIGAS

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

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

Merginu balberlu gzapas. 
r Unlojs prekes tiktai. Pra

šiom. Teipgi isztnokiname [ 
vyrus ir merginas balbe- r, 

• rlauti. Neužmirazkite nu-
maro. Netoli Union R. K.-*' 
stacijos.

N. Xossokoffs, 
1202 Peun Avė. 1’ittaburgh, Fa.

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS 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 ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St. 
Shenandoah, Pa.
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GERIAUSIAS VALGIS < 
valkams kaipo ir suaugusiame yra 
geros “kendes” padirbti musu sztore. 
Mes iszdirbam Ir parduodam “ICE 
CREAMA” Isz geriausio pieno ir Sme
tonos ir* yra szvležas kožna diena.

* HARRY GEORGES
81 W. Canter St. Mahanoy City, Pa.

— 
dirba, 
dirbs.

■— Rytoj (Utarninke) rinki
niai. Balsuos vyrai ir moters. 
Kaip girdėt tai nevienaip mus 
Lietuviu ketina balsuot..

— Praejta subatos ryta ir 
Mahanojui nupuolė mažas 
sniegas. r

— Boczkausku sale ir kiti 
namai kurie leidosi ant Imitaci
jos subatoje, likos nupirkti per 
musu biznieri Simana Norkevi- 
cziu. Priežastis pardavimo bu
vo ta, jog locnininkai ne turėjo 
laiko užsiymti prižiūrėjimo sa
les, nes visas juju laikas yra 
užuitas prie laikraszczio. Nau
jam locnininkui vėlinamo gilu- 
kio ir gero pasivedimo. Ponas 
Norkeviczia užmokėjo už sale 
ir namus $22,500.

— Nedėlios vakara likos 
iszaukti ugnagosiai prie Parm- 
ley namo, bot pasirodo, jog ug
nies ne buvo. Panedelio ryta 
pasirodo ugnis sztore Oswaldo 
ant N. Main uliezios, bet mažai 
bledes padare.

— p. Petras

nu puolė

Jodsnukis isz 
Minvrsvilles ana diena lankėsi 
pas gymines Sbafte, 
dorije ir Malianojuje. 
atlankė “Saules” ofisą.

— Extra 
rinkimas Pirmo Lietuviu Citi
zens Klubo, bus laikytas szi- 
vakara (Panedeli) 7 vai. vaka
re, 
neje.

Sbenan- 
Teipgi

Saules
politiszkas susi-

giausi

Lietuviu Parapijos svetai- 
Yra kvieeziami kuodau- 

atsilankyti,ginusiai atsilankyti, vyrams 
teip ir moterems szios szalies 

Įpilieczianis, kad apsvarszczius 
politiszka 

klausima rinkimu reikalo. Už- 
praszo Klubo Komitetas.

I kuo placziansia

Nekvaksi.

Jonukas: - Mama asz andai 
žiurėjau in skruzdina ir klau
siau gana ilgai, 
skruzde ne kvaksėjo 
daugybe turi kiausziniu.

o ne viena 
norint

TEMYKITE.
parapijosParapijonai parapijos Szv.

Juozapo Liet. Rymo Kat. Baž- 
Mahanoy City, Pa.nvežios 

kad
* Bus laikytas 

susirinkimas parapijonu Szv. 
Juozapo Bažnyczios, 8 vai va
kare, seredoj vakare 10 d. No- 
vemberio 1920 m. Lietuviu 
Mokslaineje, idant apsvarstyti 
keletą svarbiu dalyku. Per pa-

(N.9

y

specialis'Zkas

1920 m.

liepimo komiteto.
Adam Kliuczinsky

Prezidentas
Frank Klemosky

Sekretorius.

DIDELIS PARDAVIMAS.
paduszkaites, 

dalyku 
Bus par- 

prekes

Staltesaites, 
skarales, ir panasziu 
del iszsiuvinejirno. 
duodami už fabrikos 
tik per .viena sanvaite. Kviet-
ku visokiu del veseiliu, pagra- 
bu ir 1.1.

Jennie Refowich, 
129 W. Center St.

Mahanoy, City Pa.

Parsiduoda forniczei, barber- 
szapis ir pulrumis.

Isz priežasties apleidimo 
miesto, iszparduodu visus for- 
uiezius, gera barberszapi su 
visom intaisom ir pulrumi ku- 

mokslaineje. 
jeigu norite 

pasinaudoti isz geru pirkiniu.
Peter Pranokė vėžius, 
436 W. Mahanoy Ave 

Mahanoy City, Pa.

priežasties

ris randasi Liet. 
Ateikite greitai

•?

Lietuviu Citizens 
isz Gilberton, Pa.

G ra j is pirmos

DIDELIS BALIUS.
Rengia

Draugyste
Balius atsibus Seredos vakaro
10 d. Noyemberio ant S. Gai- 
kaucko sales.
klasos muzika. Draugyste pa
dėjo daug storones idant atsi- 
lankusiejei galėtu praleisti 
linksmai vakara, todėl ateiki- 

Inžanga vyrams 50c.
Motereins ir merginoms 25 c.
te visi.

Isz Lietuviszku kaimelu
1 I

Saint Clair, Pa. Laike 
“rabinimo”
Berga.u Coal Co., Antanas Led- 
nekas ir jyazys Judeszka likos 
užgriautais per anglis. Jujtiužgriautais per 
kūnai likos atrasti po keliu die
nu. Bosas paliepė jiems apleis
ti taja vieta nes buvo labai pa
vojinga ir korszinO sugriuvimu 
kožna laika. Ant paliepimo ap
leido, bet sugryžo pasiymti sa
vo tulszes, bet jau gyvais no- 
iszejo, nes tame paeziame laike 
likos užgriautais.

McAdoo,’Pa. — Per trūkimą 
karasinines lampos 
Williamo Kloczkio, samdinin
ke namo Zuzana. Sabolienc vos 
apsaugojo savo szoimyna nog 
baisios mirties, 
dia durnus, prikėlė 
Ugnis padare bledes ant 
doleriu.

name

vai kai suvuo- 
szeimyna.

1000

Atsilygins.

Sziauczius: - Tai ponas ad- 
ne nori

ue

j

vokatas, kaip iszrodo, 
užmokėti už czebatus?

Advokatas: - Asz noriu, nes 
galiu, ba neturiu pinigu;

nes jaigu mane nori skuosti in 
soda tai asz busiu tavo advo
katu, tada tasilyginsiu 

____  
t

Paszoko isz miego.
Sore: - Kas tau Judeli, kad 

teip isz miego paszokai ?
J odelis: - Uj, Sore, 

nusigandai.
Sapnavau, jog radau niasz- 

na su 1000 rubliu...
— Eli. Tai 

no nusigąsti ?
J. - Kad pamati tasai žino

as labai

reike džiaugtis

gus ka pinigus pamote ir atė
mė.

ANT KONGRESMONO '
Balsuokite už

John Reber
Praszo jusu balso ir intekmes.

ANT LEGISLATORIAUS
Balsuokite už

A. C. Schaeffer
Praszo jusu balso ir intekmes.

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

v

Filadelfijoj randasi namai ant 
4 familiju kurios locnininkas 
parduos pigei, nes važiuoje in 
teyynia.
Mercy ulyczios ant South Side. 
Atsiszaukįtč greitai po No. 116 
Morey Str. Philadelphia arba 
in “Saules” rcdakcijo. Gera 
pi’oga pirkti tuosius namus ant 
spekulacijos. (t. f.)

J/t

y •____• _ •

Namai randasi ant

Saules” rcdakcijo.

(Prisiunsta per Radona 
Kryžių.)

PENKTDALIS VAIKU LAN- 
KANOZIU MOKYKLAS 

TURI AKIU LIGAS.

nuo-Beveik dvideszimtas 
szimtis vaiku lankaneziu mo
kyklas, akiu priežiūros daly
kas (prigulintis nuo tėvu) dau
gelyje atsitikimu apleistas, pa
gal J.II.Berkowitz praneszima, 
kuris tuoj bus skelbiamas Su
vienytu 
Mokslo Biuro.

Bcsityriiiejant dalyku suras
ta kad szis apsileidimas nuolat 
didėja. Tszejimo kitokio nebus 
kaip tik akiu priežiūros dalyka 
paskaityti mokyklos .prižiūrė
toju užduotim. Idant pasek
mingai pasitikti ir atlikti szia 
nauja užduoti būtinai reikalin-

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Slunczla piningun In vlflan dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu, Iszdlrbu Ir 
Notarialiszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, 'Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dldclia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.

Valstijų Vieszojo

ga mokytojams ateityje netik 
gydyti, bet ir visoms pastan
goms darbuotis suradimu tu 
trukumu, o svarbiausia užduo
tis rasis tame kad praszalinus 
priežastis kuriuos tuos trūku
mus sudaro, tuomi daug prisi
dedant ir sulaikant mokinius 
nuo pasisekimo mokslo srity ne.

❖ ❖❖

KA REISZKIA VIESZOSIOS 
SVEIKATOS PRIŽIŪRĖJI

MAS.

Per penkis metus pirm kares 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
interesavosi ir užsienio sveika
tos prižiūrėjimu per kolonijų, 
priemieszcziu ir užmieszcziu 
sveikatos prižiūrėjimo patar
navimu.

Szi patarnavimu labiause ro
me Moterių Instaigos, irkitos 
organizuotos Jnstaigos kuriuos 
interesavosi mažuose miestuo
se vieszosios,.sveikatos prižiū
rėtojoms.

Nors neperdidžiausios pa
sekmes szio juaujo užsiėmimo 
kadangi daug ir invairiu neti
kėtu atsitikimu radosi, bet vis- 
tiek daug prisidėjo ir prigelbe- • k • v. a I Ajo priemieszcziu ir užmieseziu 
gyventojams. Epidemijos atsi
tikimuose pereitoj \karej vai
siai szios instaigos gan puikiai 
pasirodė, ir turėtume kuodau- 

prisideti palaikyme 
permatydami 
vieszosios 
toju. Būtinai reikalinga turėti 
užtektinai prižiūrėtoju* koloni
jose, nes kada epidemijos jau 
sauezia, tada ne laikas griebtis 
pagelbos. Po tinkama priežiū
ra ir nurodymais gyvenant net 
ir epidemijos nebūtu teip pa
vojingos kaip tai atsitiko du 
metu atgal. Placziau darba ve
dant ir toj srityje dauginus in- 
si'gilinus jau neužtenka prado- 
tinio užvardinimo Kolonijų ir 
Užmieseziu Prižiūrėtoju Pa
tarnavimas, bet tapo pakeista 
in Vieszosios Sveikatos Pri
žiūrėjimo Biurą.

Amerikos Raudonasis Kry
žius nenori ir nemano kitoms 
instaigoms 
sziuom pat' darbu periszkadin- 
ti ai’ tai kompeticija varyti, 
bet tik pastiprinti jas ir eiti 
joms 'pagelbon. Atjaucziant ir 
apkainuojant nuveiktus 
Amerikoj Raudonojo 
žiaus skyrių pasidarbavimu, 
szis Vieszosios Sveikatos Pri
žiūrėjimo Biuras ragina juos 
ir ant tolinus savo darba vary
ti prisidcddnt prie Vieszosios

giause
reikalingumą 

sveikatos prižiure-

užsiimanczioms

Kry-

Sveikatos Prižiūrėjimo Sky
riaus.

Atsižvelgant ir in ta kad
szie Amerikos Raudonojo Kry
žiaus invairi skyriai kares lai
ke parode visuomeniai kaip ir 
kame ju užduotis, kaip jokia 
kita organizacija negale pasi
rodyti, todėl sziuomi paskuti- 

rąginamaname raginama Amerikos
Raudonojo Kryžiaus skyriams
ta pat darbu vesti ir ant tolius, 
ir mes isz savo puses kaipo 
Vieszosios Sveikatos Prižiūrė
jimo Biuras sutiksirųe reika
linga pagelba ir nurodymus 
kur ir kada tik reikia ant kož- 
no pareikalavimo.

vinada atsaklma:

Joseph G. Bogden, 
Danker & Alderman.

P. B. Llc. 159.
Cor. W. Lang Avo. & S. Main St.
' DuBois, Pa.

T

MUZIKOS
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Raazyklto ant 
žetnlnun padėto ndreno o gausite

SPECJALISZKAS
PARDAVIMAS

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

Didelis pardavimas kaitinu 
kotu.

Visokiu kailinu už pigesnes 
prekes.
mas apelinkeje.

Didžiausias pasrinki-

GUINANS
201 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

/

MYLĖTOJAMS.

Ka tik iszejo isz BpaudoR nauji vei
kalai. Gąldoa nu žodžels del Plano:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szirdele.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szlo Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtino.
7. Kas man darbo.
8. Laiszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta,

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvletkelkr. •

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

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

M

ir-rjik
v •

W. TRASKAUSKAS 
A HKTL'VJSZKAS GKABOH1US.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, rlginuH Ir vežimus doi 
laldotuvlu, krlksztlniu, veselMJu, panl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgius ir tt
»20 W. Centre SL Mahanoy City, Fa

. '' '■ '* \ f 1' i '

*

‘Slaptybe Antgrabio” jsa ca isz 
pBslapfii.

gyvenimo 
PrAe W. I

F rančų z u..
D. B*e»ow«kl-C«^>

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

procentą ant sudėtu piningu.

(1J

4

c Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelboi 
J kada perkate namus.
> Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per
( lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip
J jumis geriausia iszpuola mokėti.
> Yra tai Banka kurios virszininkai yra j ūso tautieesiai ir
s pažinstami.
J Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
> ei jos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
į namus. , - .
f Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name,
j Yra tai juso Banka.
į Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 
J * piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Salta

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

MAHANOY CITY, PA.
- D1 REKTORIAI*- 1
L. Eckeit, Vlce-Pi**.
W. F. Rynkewicz

T. G. Hom<by

D. M. Graham, Preu.
J. H. Garrnhan, Attorney

. P. C. I'Vnton

D. F. Guinan, Tcmb.
A. Danisewic* M. Gavula

Del Kožnos Ypatos 
Kožnam Name

Szeras Cumulative Preferred Stock

L —OF—

Pennsylvania Power & Light Co.
(Fully paid and nonassessable)

4 .

Taupykite 17c kožna diena 
o szeras trumpam laike bus juso

Galima visus pinigus ant syk užmokėti arba inmoketi $5
4

* ir mokėti kožna menesi. t

Klauskite bile koki darbininką szios kompanijos arba bile kokiam ofise.
■•b

Pennsylvania Power & Ugh t Co
-/

, Iszkifpkite, szi koponu 
irprisiuskite mumis sziadien

Pennsylvania 
Power & Light Company

Investment Department

8-th and Hamilton Streets
Allentown, Pa. x

i

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

1
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