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ejti.kad nori 
trauko revolveri

Nusiuntė paeziulia in dangų.
Norfolk, Va. — “Ar nori ej- 

ti ni dangų dusziuk F” Teip už
klausė J.Weldonas savo prisie- 
geles ejnant gult. Motore nesi
tikėdama nieko blogo atsake 

Weldonas isz- 
isz stalczio,

paleido du szuvius in savo pa- 
užmuszdamas ja.ia fint 

Po žudinstai 
ir dingo

kur. Isz kokios priežasties pa
pilde žudinsta tai lyg 
laikui neisztirineta.
Atsigulė in graba ir atėmė sau 

gyvasti.
Winsted, Conn. — Nuvežęs 

savo graba ant vietiniu kapi
niu, Dennis Kennedy atsigulė 

antvožą ir jame 
Ant stovylo priesz 

Dennis buvo pa- 
“ Bukie geras 

o ant savo grabo 
negy- 

matvti

ežia 
vietos, 
automoboliu

.laja 
szoko in

nežino

sziain

in jin, užvože 
nusiszove.
nusiszovima
raszes su kreida:
del motinos,“

“Geriau man 
kaip turėti

para sze: 
vent i, ne 
mano paezia neteisinga.

Turi mokėti už meile savo 
paezios.

Los Angeles, Calif. — Lud- 
vika Paglia, norints gyveno 
sutaikoje su savo vyru, bet 
meilingus savo 
ir buczkius pardavinėjo kaip 
koki tavora. Paglia 
persiskyrimą nog

ląike perklausinejimo

Kūdikis pavogė lelukia, moti
na nuefo in kalėjimą.

New Brighton, L.L — Mrs. 
Berta KuVer, 31 metu senumo 
likos nubausta 
dienu kalėjimo 
sios doviniu metu dukrelia pa
vogė krome lelukia. Motina su 
dukrelia nuėjo J n sztora tyksle 
kokio tai pirkinio, 
pasiėmė nog stalo gulinezia le
lukia ir padavė motinai, kuri 
insidejo in savo krepszi. Savi
ninkas sztoro mato taji atsiti
kima ir liepe motina su dukre
lių aresztavoti. — daigu moti
na butu gera, tai butu dukrelia 
nubaudus už vagysta, o ne pa
gelbėt jiai paslėpti pa vogta le
lukia.
Szimet Czikage užgyme 37,404 

vaiku.
Chicago. — Nog 

tiesas, buvo 
kad garais 

sustraikuos, nes mo- 
laiko ant gimdi 

Bet kur tau, garu is 
turėjo darbo szi-

ant deszimts 
už tai, jog jo-

sos, q

Mergaite

kada mo-

norints’
savo

glamonėjimus

aplaike 
savo Ludvi-

IszsnlaVT, buk kada^lsai geide 
pabueziuoti savo paeziule, tai 
turėjo užmokėti už kožna po 
75 centus, už prispaudimą prie 
szirdies po $1.25, už paemima 
savo pacziules ant keliu turėjo

su-

toreles gavo savo 
p ra n a sza u jauni;, 
ezionais 
toreles ne turės 
mo vaiku. 
<la daugiau
met ne kaip praejta meta, nes 
turėjo • aprūpint czionaitines 
moterėles su 37,404 beibokais 
ir tai nog*Naujo Meto lyg sziai 
dienai. O kur pabaiga? Yra 
tai 2000 daugiau ne kaip ki
tose metuosia. Daugiau vaiku 
gyme ne kaip mergaieziu.
Neregia pavogia neregia mo-

mokėt $2.00 ir t.t.
Gerai padare kad persiskyrė 

su tokia boba, kuri pardavinė
jo savo meile už pinigus, jaigu 
tai galima pavadyti meile. — 
daigu toke motore parduoda 
savo buczkius del savo locno 
vyro, tai galima spėti kad ir 
kitiems juosius parduoda.
Aplaistė kuniguži su gazolinu 

ir jin uždege.
( ouncil Bluffs, Iowa. — Už 

tai, kad kunigužis 1). E. Cleve
land, prabaszezius Dodge Me
morial bažnyczios kovojo prie- 
szais pa leistu vysta ir nedora 
gyvenimą nekuriu savo para
pijom!, kas tokis iszszauke jin 
nakties laike pas ligoni, o kada 
radosi ant apleisto kelio,,
inuszi jin, inincte in sena auto
mobiliu, aplaistė gazolinu ir 
uždege. Kunigužis iszsirito isz 
automoboliaus, 
du vyrai 
Clevelanda, 
ir nugabeno in ligonbuti. 
dai vienas isz nįekadeju jau li
kos suymtas.
Karukas užmusze keturis vy

rus.
Cleveland, Ohio. — 

vyrai likos užmuszti 
presini karuka ejnantis isz I 
A krono, kuris trenkė in juju I 
automobiliu kuris sustojo ant 
geležinkelio artimoje Bedfor- 
do, Ohio. Vyrai sugryžinejo in 
Clevelanda isz Akrono.

Užmusztieje yra: J.J. Uria- 
szus, Jonas S. Areczkis, Stepo
nas Hedges ir Edwardas L. En
ki. — Ar tik ne bus Lietuvei!
Isztikruju protas szitos szei- 

mynos susimaisze,
Kansas City, Mo. — J.O. 

Lamblcy atejas ant palicijos 
paprasze idant sujeszkotu jojo 
sūnūs kuris pabėgo su savo pa
tėvio dukteria. Lambley teipgi 
apreiszke palicijei buk jojo po
sūnis nesenei pabėgo teipgi su 
savo moezetau.

aplaistė

o 
užtiko

praejnanti
liepsnosią

užgesino liepsna 
Ba-

Keturi 
per eks-

karuka
kuris trenkė in

tena, neregiui vyrui.
Atlanta, Ga. — Akla meile 

instume j^^Jcal^jima Szima 
Stewarda, kuris insimilejo in 
neregia paezia Martino Strone, 
kuris teipgi yra neregiu, ir su 
jaja pabėgo in... kita dali mies
to. Bet neregįs Martinas atra
do savo pabėgusia 
prielaidini, kuriam 
daužė szonus su lazda, 
tas pulkas tamsiųjų likos nu-1 
vesztas in palicije kur viskas 
szviesiau iszsiajszkino. Sudže | 
nubaudė pabėgėlius ant szesziu 
menesiu in kalėjimą. — Tai 
prie ko akla meile daveda!
Nelaimes ant geležinkeliu su

simažino.
Washington D.C. — Praejta 

meta ant amerikoniszku gele
žinkeliu atsibuvo mažiau ne
laimiu ne kaip praejtuosia me
tuosia. Praejta meta likos už- 
muszta ant geležinkeliu 6,978 
žmonių, o sužeista 149,053. Isz 
tojo skaitlio užmuszta 2,1 <38 
geležinkelio darbininku o 131, 
018 sužeista; pasažieriu už
muszta 273, o sužeista 7,456 

j žmonių.
Į Sudegino 6 nigerius už žudin

sta 2 baltųjų.
Orlando, Florida.— Baltieje 

sudegino szeszius nigerius arti 
miestelio Ococe, kurie užmusze 
du baltus gyventojus muszti- 
neje laike balsavimo. Viena isz 
nigeriu vėliaus pakorė.

paeziule ir 
gerai ap- 

Visas

pasažieriu 
sužeista
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Isz Kariszku Lauku

LAIMĖJO
lenk isz k i

f

uzmusz- 
o dau- 

Lietnviszki de-

užbėgti

ISZ VISU SZALIU

Isz Lietuvos

pasitenkino

Nustatymas Lietuviu Lenku 
Demarkacijos Linijos.

Vilnius, 6. 10. — Lietuvos 
Kariuomeneą (Vaisko) Vado
vybe norėjo parodyti, kad ji 
nenori kraujo praliejimo, ir 
todėl Varėnos kraszte Lenkus 
nenuginklavo. Ji
vakar isztisa diena atsiliepti in 
Lenku užpuolimus. Lenkai 
stengėsi 
perlanžt i 

ties
jie tape su didžiomis Patrotko- 
mis atmuszti. Lietuviai taipo
jau turėjo Patrotku. 4. Oktobe- 
ri atvyko in Suvalkus Tautu 
Sąjungos Tarpalijantu Komi
sija. Ji patarė Varėnos kraszte 
pertraukti kovas 6. Oktoberi 
10. vai. pirm pietų. Sz 
tarimas tape priimtas, 
tuviu Vaisko vadas iszleido 
jau tam tikru Įsakymu. Neu
tralia krasztas yra nuo Nemu
no iki Botorcziu Meridiano 
skaitliuojamas. Botorcziai guli 
9 Kiliometeriu in Sžiaurcs va
karus nuo Eisinczkiu.

la
A •

užpuolimus.
inmanydami 

Lietuviu 
Berczenlona.

Kiek
Eron-

Bet

i tas pa
ir Lie-

kuri buvo 
in Baltstoge (B la

idant pasitarus
vyresniuo; 

a A upe, kad

su.

n;,

Vilnius, 6. 10. — Apie Dery- 
Lenku Delegacija, 
iszkeliavusi 
lystok), 
kareiviszku Lenku
j u Pilsudskiu, ats 
sutinkanti su Lietuviu Patari
mu traukti sekanezia- Demar
kacijos Linija: In rytus nuo 
Nemuno mio ‘Naichagtfto (t). 
Tokiu budu Merkine lieka Lie
tuviu pusėje. Tolinus Lenkai 
sutinka su Linija Puliaczas— 
Merkines upe per Perloju Der- 
czenitos upe su Varėna per 

Mantviliszki.us — 
Jisziszkius iki Bastūnu. Szito-

Nemuno mio ‘ Naicfia

Bortelius

33 METAS
■ mn.iin*—iU- - ■ -

Žmonis sujudo Vilniuj. — 
Žydai bėga.

Kaunas, 10. 10. Paskiausios 
Ministerijos prastojo Vilnių 9. 
10. tvarkingai, 

kovos
Vilniuj buvo 

frontos kovos girdžiamos. 
Žmones be galo sujudo. Žydai 
bėga isz baimes nuo Perseki
nėjimu. Milicija ir Garnizona 
iszlaiko Davada.

Tautu Sąjungos Kontroles 
Komisija pavazavo isz Suval
kų in Vilnių, idant su Lietuvos 
valdžios atstovais dalyka pa- 
jeszkojus.

Nauja valdžia Vilniuj.
Kaunas, 10. 10. Po sunkios 

kovos inenie Lenkai 9. 10. Vil
nių. Lietuviu vaiskai laiko li
nija in Olkeninkai — Trakai— 
Vakavienskai — Raszkažiai. 
Puolantis vaiskai buvo sulen
kėjusi Lietuviai isz Lietuvos 
rytu, kuriuos Generolis Seli- 
dowski vede. Selidowski isz- 
szauko Vilniuj nauja valdžia, 
kurios galva jis yra ir kurioj 
dvdrininkai dalyvauja. Jie rei
kalauja, kad Lietuviai visa 
nuo Lenku pirma apstatyta 

ir kad ežia au
nu sid

kad Lietuviai

szali prastotu 
balsavimas nusid ntu. 
nios žinios pranesza,

Veles- 
kad už

puolikai neesantis kokie sulen
kėjo Lietuviai, bet gryni Len
ku vaiskai. Lietuvos valdžia 
priesz szius Adventuristus 
(Abenteurer) nusistatys kuo- 
griecziaušiai. Mijjįstftriii 
ba sutarė visuotini valdininku 
M ii i tori žavima 
visu arkliu.

ir intraukima.
t

o

Į
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I

i
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Vaszkai,

Lenkai bombarduoje Lietu- 
viszkas bažnyczcs.

London. — Badai 
areoplauai bombardavo lietu-
viszkas bažnvezes Vilkomiri 
50 myliu nog Kauno, 
darni keliolika žmonių 
geli srtžeido.
legatai isz Kauno prancsze ali-
jentams, jog ne gali 
praliejimui kraujo per Lenku 
užpuolimus.
Visas garnizonas sukilo Mosk- 

voje.
London. — Isz Helsingl’orso 

daeimUžine, buk Moskvoje su
kilo visas bolszeviku garnizo
nas.

Finiszki komunistu kareiviai 
i l’etrograda 
apmalszinimo

Ohicago. — Szv. Bernardo li- 
gonbutije mirė Antanas Cepilis 
(lietuvis!), 4456 Honore St., 
buezeris. 
kada automobilius, kuriuo jis|eiti. 
važiavo, atsimusze in

4456 Honore St.
Jis likos sužeistas

liKos nusiunsti in 
ir Moskva ant ; 
lenais maiszacziu.

Po visa Bosiję pradėjo pasi- 
kelinet visi darbininkai prie- 
szais sovietine valdžia ir kaip 
girdėt, tai bolszevikiszka val
džia neiszlaikys per žiema.

Maiszatis Moskvoje praside- 
kad ka- 

vald-
jo isz tos priežasties, 
reiviaį pareikalavo nog 
žios nauju mandieriu ir czeba- 
tu priesz einant ant franto, o 
kada juju neaplaike, atsisakė

Prie tojo, maiszaczo pri-

Harding iszrinktas 
Prezidentu. Beveik 
visi kiti Republiko- 
niszki Kandidatai 
teipgi laimėjo.

►----- ----- -
Amerike bus geri laikai!
Gilukis, jog likos iszrinktas 

Republikoniszkas’ kandidatas 
ant prezidento Warren Gama
liel Harding o vice prezidentu 
Calvin Coolidge. I,)a nieka
dos tiek balsu neaplaike jokis 
kandidatas ant prezidento kiek 
szitas, ba net szeszis milijonus 
balsu daugiau už savo prieszi- 
ninka Coxa demokrata.

Pcnnsylvanijoi iszrinkta vi-l 
sus kandidatus ant urėdu 
džiu - visur

Skerdine 10,000 Armėnu per 
Turkus.

Londonas — 
mieste Hadzin, 
skerdine

Armeniszkam 
atsibuvo baisi 

gyventojų per Tur
kus kurie nužudė 10 tukstan- 
cziu Armėnu terp kuriu randa
si daug 
Prancūzai apleido taji miestą 
Turkai 
kruvina pasekme.
Straikas anglekasiu. Anglijoje 

jau pasibaigė.
Lo n do n a s— Egze k u t i v i szk a s 

a 11 g 1 e k as in k om i tetas 
straika. Ant užbaigimo straiko 
balsavo 338,045 darbininkai.
Vokiecziu belaisviai Rusuos.
Berlinas. — Officialhems vo* 

kecziu žiniomis, nuo sz. m. Ge
namo isz Vokiecziu 55.000 Ru
su karo belaisviu ir isz Rusu — 
50,000 invairiu tautu karo be-

<r

Amerikonu.

užklupo

Kaka 
f 

ant jojo su

užbaigė

laisvių, kuriu tarpe 13,000 vo- 
kiecziu karo ir civilniu belais- 

Ligi žiemos tikimasi su
gražint namo isz
vi u.

Pasvalio - Biržų 
apskr. Priesz kara ežia buvo 
gana daug smukliu. Kilus ka
rui užsidarė tos visos instai* 
gos. Bet dabar pasitaikius pro
gai atidaryta vėl smukle. Ten 
szventadieniais vėl girdėti 
bliovimas, trukszmas taip kad 
tenka blaivesniam žmogui 
apeiti ratas apie ta instaiga, 
l<ad neiszlektu kokia kede ar 
butelis nesukultu tau makau
les.

kiu budu Varėnos geležkelio 
stotis lieka po Lenku valdžia, o 
Varėnos miestelis Lietuviu 
rankose. Geležkelis per Mant- 
viliszki in Bastūnus lieka da
linai Lenku rankose. Lenku 
Delegatai sutiko netrukdyti 
isz Alytaus per Varėna in Vil
nių o taipojau ir atgal važuo- 
janezius trukius. Tolesnios De
markacijos linijos nustatymas 
priguli nuo Lenku-Rusu veiki
mo. Pargryžusi isz Balstogės 
Lenku delegacija patikrino 
Lietuviu delegacijai, kad Len
ku užrubežiu reikalu Ministe- 
ris Kunigaiksztis Sapieha. pri
siuntęs Lietuvos valdžiai rasz- 
ta, kuriame pranesza, kad Len- 
valdžia nebenori insiversti in 
Vilnių ir jos vaisku veikimas 
Vilniaus Gubernijoje teturis 
tiktai kariszko svarbumo. Dar 
deriama apie daug klausimu, 
kurie stovi susiriszime su De
markacijos linija. Tikima 
sziandien tuos klausimus atlik
ti ir po sutartimui pasiraszyti. 
Terptautine Kontroles Komisi
ja, kuri atvyko vakar vakare, 
pribuvo sziandieniszkame Po
sėdyje.

Krokelaukis. Galima sakyti, 
kad Krokelaukio valsczius gir
tybes atžvilgiu užima pirma 

vieta. Czia jau ne 
jei pamatysi girta 

kunigą. O, ir kiti auksztesnieji 
žmones neatsilieka nuo to, ir 
taip pat geria.

Rugsėjo men. 19 diena per 
atlaidus del girtybes iszkilo 
pesztynes, in kurias buvo in- 
simaisziusi milicija. Ka kam ir 
kliuvo.

Kunigėliai, Luksziu v., Sza- 
kiu ap. Musu sodžiuje yra pora 

samagonkos dirbėju.

miestelis

linija.

vėl
lįll

blaivesniam

Pasvalys. Pas mus czia pasi
rodė labai daug netikru pinigu 
po £0 ir 20 auks. Arkliui dar
bininkui moka nuo 500 auks 
iki 5000, karvei nuo 300 iki 
700, parszui nuo kiaules 7 —J 
15 auks. j. i ‘ ,|i. 1 I

•>

Szvenczionyse rinkoje eina
caro rubliai tokiu kursu: rugiu 
pūdui moka 120 caro r., linu 
neszukuotu 200, szukuotu sva
rui 9,
40, kiausziniui 2, kiaulienai 15, 
jautienai 9, sviestui veži
mui beržiniu medžiu 140, obuo
liu svarui 1 r., bulviu pudui 33 
rb. Rubliniu neima, tik stam
besnius.

vilnų svarui 30, visztai.

*

.' 1

h

Rusu apie 
50,000 karo ir civiliniu belais
viu,

M-

i
<1

Jokūbavas, Kretingos apskr. ' 
Rugsėjo 22 d. ežia praėjo smar
kus griaustinys su žaibais. In- 
trenke in ūkininko Armalio 
trobesius. Sudege visas turtas, 
kuliamoji maszina ri t.t., taip 
pat 2 karves 3 kiaules, o patys 
sze imi n inkai vos besuskubo 
iszbegti isz triobos.

dauginusia Vokiecziu pi- 
liecziu., žo- 

demokratai likos 
sumuszti, k a reiszke, jog žmo
nėms nubodo lyg kaului demo- 
kratiszka valdže Amerike.

prezidentas

jog zmo-

Taigi sziai žieunai 
Rusuos dar liksią 3—5000 Vo
kiecziu karo ir civiliniu belais
viu. Vokiecziai iszleide ligi 
sziol 120 niilijonu markiu be
laisviu transportams. Rusuos 
esaneziu lenku . belaisviu del 
lenku karo su rusais skaiezius, 
Berlyno vokiecziu lųiomone, 
siekias 120,000

Mirė 668 svaru motere.
Bristol, Angliję/— Sunkiau- 

se motere ;
Moore mire ezionais

Toji moterėlė
Toji svie- 

gime Ken- 
ir rodėsi su

apskrityje 
stebuklai,

f

<
f

■IF

stulpą. |sidejo ir gyventojai. Kareiviai 
t K a rabi-Automobiliaus savininkas irgi naudojo’masziainius

sužestas.
— Du lietuvei, 

sinskas ir I. Juodis (pastara
sis isz Herrin, 111.) vakar tapo 
apkaltinti peržengime szpiona- 
žo instatimu. '_____________

Jonas Ja-

Naujas gimė If
'ik

nūs ant apmąlszinimo sukilėliu Ohajui 55 metu adgal laja pa- 
aresztavotais 

o in 300 suszaudyti. Vadu to
jo sukylimo nesurasta.

Shamokin, Pa. — Pas 
sustojo didelis audinycze szil- 
ko Eagle Mill, kuriamo dirbo 
arti 3000 
pati kompanijo turi audinyczes 
Treverton, Kulpmont, Gettys-; 
burg, Phoenixville, Mechanisc- 
[burg, ir Austine kurie teipgi

I ' . ' < ‘ -
, -r * • f , » .««,«> • Ml '

Apie 6000 likos

Prie kaltinimo 
nelojaliszkumo, juos teip-gi ap
kaltinta vartojime nepadorios 
kalbos neva ju iszspausdintose 
ir platinamose brosziurose.

Valdžia sakosi norinti juos 
pirmiau nuteisti kalejiman ir 
kada jie atsėdėsią savo laikaį 
deportuoti juos. „„ [sustojo dirbti.

*1 ■ ' V k

darbininku.

/*

6

mus

1’0,j i

czia diena kada likos iszrinktas 
ant prezidento.

Buvo mokytojo mokslaineje, 
mokinosi ant advokato, po tam 
dirbo spaustuvėje, kuria 
liaus nupirko ir buvo ižduoto- 
jum. Vėliaus politikoje atsi
žymėjo būdamas iszrinktu sena 
torium, vice 
Yra vedos bet vaiku 
Yra Babtistu tikejimiszko isz 
pažinimo,

jum.

F

v.e- * L K ant sVieto Lucija 
praeita 

svėrė

gubernatorium. 
ne turi.

ii
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diena.
tiktai 668 svarus.
tisrica sunkenybe
tucky, Amerike,
oirkusais nog daugelį, metu ir

suežiupe jis vis savo daro, lįu.

‘ ‘ samagonkos dirbėju. ’ ’ To 
skystimėlio kas tik nor, tam ir 
padaro. N.(dar, pavardes ne
minėsiu) yra labai apsukrus ir 
kiek kartu milicininkai buvo

isžkelevo po visa svietą, ,,t

" * **

Jencziai (Szak. apskr.), Jen- 
cziu kaime platinasi dizenteri
ja. Vienoj vietoj milicija buvo 
uždraudusi lankyti ligonius .ir 
net prilipino tam tikra popie- 
ra prie duriu.

Bet žmonis nuplesze ta po- 
pirein ir pradėjo lankyti ligo
nius. Po kiek laiko apsirgo 
daugiau žmonių ir dabar liga 
iszsiplete. Asz patareziau klau
syti gydytoju o ne bobū paša-
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KAS GIRDĖT reikalingu* de) ju materijola, o 
Pavogta 

pakovojo

Tūlas korespondentas laik- 
raszcziu, susilaikė hotelije 
Omske, idant isztirinet teįuiki- 
ni padėjimu. Norėdamas užrū
kyti savo duris ant nakties, pa- 
prasze rakto.
tolio npreiszke jam, jęg pagal 
tiesas “raudonųjų”
turi tiesos užrakinėti duris su 
raktu.

Korespondentas
]>as holszevikiszka komendan
tą Omske, su taja*pas(‘kine, jog

pavelinima.

Kamisorius ho-

niekas ne

nusidavė

aplaike valdžios 
kuris jam davė tiesa, turėjimo 
rakto ir užsirakinimo duriu.

l’ž taja geradeyste užmokė 
jo kamisoriui 5000 markiu.

Iszpaniszki mužikai apreisz 
ke gubernatoriui provincijos 
jog rengėsi užimti visa žęmisz 
ka turtą prigulinti prie kimi 
gaikszezio Limos, nes tas ponas 
daejo prie žemes neteisingai. 
Mužikai tvirtina, buk tojo po 
no protevei pavogė laja žem« 
dabar ponas neprileidžo nieką 
ant apdirbimo t uju loenasczin

Tasai ponas turi po save 
valdžia 25 tukstanezius margi 
derlingos dirvos ant kurios ga 
Ii iszsimaityti szimtai tukstan 
ežiu žmonių, kurie neturi dii

I
jieszkot i

vos, o kurie yra priverstais a) 
leisti savo tevvszkia

Tas parodkitur uždarbiu. i as parom 
kokiu badu atsiranda bolsze 
vizmas sklypt* kur 
daug viską apryjo. — Argi ne 
butu geriau, idant viddžia iš
laiko užganadytu savo pado 
mis, o ne lauktu, pakol žmone> 
paymtu patys kas 
priguli, 
vėjus sėja.

ponai u

prie ju.)i: 
Tok is sklypas, kuri 
surenka viesulą!

Daugelis liuosnoriu lietu 
viszkojv kariumeneje 
kurie kitados gyveno Amerike 
ir da neužmirszo angliszku žo
džiu.

Vienas isz tokiu 
Borėjo iszmainyt
cze very k us ant nauju 
pas pulkininką savo pulko.

“Ponas pulkininke 
man permainyti 
szus“.

“Ko—ka tu nori! — užklau
sė jojo nusistebėjas vadas.

ęi sziuszus, 
permainyt.”

Žmogau, kokius
tu nori — Hej kapraliau, 
klauskiv jojo, ko jisai nori ?

Ponas pulkininke, jisai no
T

randasi

kareiviu, 
isznesziotus 

ir stojo

meldžiu 
mano sziu-

l te

4 4

norecziar
i

sziuszu
pa

te te

r i naujus cze very kus 
jau suplyszia, — atsake kapra 
lūs, kuris teipgi buvo Amerike 

Gerai, duokie jam czevery 
— paszauke juokdamasis

pulkininkas.
Panasziu atsitikimu atsitin 

ka daug lietuviszkoje kariume 
neje.

nes joje

te te

kus

Name buvusio bravoro Jun
go Warszave, valdže atidengi 
inHžiniszkus zoposezius visokio 
tavoro, verties keliolikos mili
jardu markiu. Ant tosios uly- 
ežios, likos atrasta ir kiti tavo 
ra i sukuopi nti
žvdiszku rabinu, 
diszka kamisije 
taisės vietas ir padare

per <1 rauguve 
Kada vfd- 

suvažiavo in 
krata,

rado lenais 200 mai>‘zu pipiro, 
bJ2,0GO svaru arkliniu padkavu 

50 ski iniu audeklo, <30 pundu 
skuros del padu, 60 skriniu gė
lo rusiszko tabako ir daugybe 
kavos, koko ir arbatos, priek 
tam pimkis vagonus laikraszti- 
lies popieros. 
tingu tavom kamisije 
kavo 
Apipleszimas! Užpuolimas aiit 
dvasiszku ypatų!! Gevalt!

Visa taji slap- 
konfis- 

— Gevaltl — Pogromas!

bolszevikiszki 
‘‘dziengi” jau pasibaigė...* o 
popierinei rubliu ne yra verti 
“niezevo”! — Geležkelio ma
teli joins sverentis 30,000 tonu 

per rusiszka val
džia laike prasidėjimo kares, 
kuris mdosi jardosia geležke
lio Canadian Pacific, Coquitla- 
me, isz ten ketino jin siusti in 
Rosije, bus per angliszka val
džia parduotas tam, kuris pa
aukaus daugiausia. — Ne turi 
knnm iszoirkti holszevikai tein

Matyt, kad 
dziengi jau pasibaigė

užkalbintas
kares

kredito ^isai neturi!
“kaihisoriai” 

sau gerai.
auksn

Pnmi. Morta Lewis 
skutula New Yorke 
ponia Anlanieniu B. Barnett ir 
josios sūneli Gustavą, ant atly
ginimo jiai IOjOOO 
tai, kad sunehsi \ spyrė jiai in 
pilvą laike kada. Gust avelis tu
rėjo viena isz savo pasiutimu 
isz piktumo.

Pana Lewis tame laike turė
jo dinsta pas Barnettus kaipo 
dažiuretoja tojo nepataisomo 
sūnelio, kuri mokino mandagu
mo, ir laike tojo mokslo vaikas 
spyrė savo dažiuretoja su taja 
pasekme, jog dažiuretoja pavo- 

nog ko da ne-

innesze 
prieszais

l doleriu už

jingai apsirgo, 
pasveiko.

W. D. Vanderlip isz Kalifor
nijos ,kuris ne senei sugryžo isz 
i losi jos, padare sutairti su ru- 

valdžia, 
milijonie-

diszka bo I szev i k i szk u 
kad amerikoniszki 
i'iai aplnikys pavelinima ant 
penkesdeszimts motu ant kasi
mo anglių, gaudimo zuvu ir 
szkasimo kitokiu minerohi isz 
Siberijos.
\morikonai aplaike, užima 400 
ukstaneziu 

mvliu.
Bet ar Japonija ant to sutiks 

ir prileis amerikonus prie tojo 
giszefto.

Plotis žemes, koki

keturkampiu iu

Po visa Amerika pradėjo su- 
imažinet dal bai, fabrikai pra- 
leda sustot, o didelis'skaitlius 

y pa t ingai dides- 
pasiliko be 

Ateinanti žiema duo- 
darbinin-

larbininku
liuosia miestuose 
iarbo.
is jaust ne vienai 
iszkai szeimynai.
Tokis padėjimas visados bu

tą privsz iszrinkima preziden- 
.o, bet iszrinkus republikonisz- 
ka 1 
ant kojų.

Augliu aplinkinesia 
da geriausi ir žmones nekeneze 
jokio jiesmaguino, bet virszuti- 
nese daugiau žmones nukeneze.

prezidrnta viskas vela stos

Nekarta užeina

darbai

klausimas, 
kiek randasi Kineziku ant svie
to? Ant to atšokimo niekas m*-

nai turi gyventoju.
žmones' apskaitp, buk
klypas turi 50 milijonu 
entoju, bet (asui skaitlius yra

netikras
Tūlas

;ali aiszkei atsakyti, kiek Ki- 
Nekurie 

tasai 
gv-s r*.

statišlikas padavė

viena milijoną

ne- 
•enei akyva apskaitima. Aps
kaitė jisai, jeigu kokia vieszpa- 
.vste turėtu kure su Kinais ir 
oje karoję dalibautu Kinai ir 
ižmuszinetu
cinczku per meta 
lespetu tojo sklypo sumažyt.

dcszhnta 
gyventojų instotu in ka

lvinai 
<ali pastatyti 50 milijonu ka
reiviu, arba ant iszmuszimo to
jo vaisko reiketu 50 metu, už- 
muszant. po milijoną vyru ant 
meto. Reike ir tai 
jog per taji laika

Skaitant, jog viena 
lalis g, 
riuinoniszka tarnysta.

isz s va r-
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^SVEIKATOS KAMPELIS^

atsimyt, 
gyventoju 

užauga daugiau per laika ka
res, lodei Kinai galėtu lengvai 
pastatyti nauja 50 milijoniniu 
armije prieszais savo nepriete
li.

Gal tai yra viena
biausiu priežaseziu, del ko ja- 
poniszka diplomacije teip yra 
prielanki de! Kinu, nes bijosi 
užpirkt taji milžiną, kuris ga
lėtu pasirodyti labai pavojingai 
visam svietui.

Nekuriu ifioksliszki vyrai ke
tina inneszti užmanima idant 
mokslaines butu atidarytos per 
300 dienu ant meto, kus pada
rytu ir mokslo diena suimto
mis; penkes dienas del szven- 
cziu ir deszimts dienu liet meti
niu vakaeiju. Bet tame užma- 
nime ketina pasiprieszyt ne tik 
tėvai bot ir kiti žmones, kurie 
geidže geroves vaiku, nes.už 
daug mokslo del vaiko yra pa
vojinga del juju jaumv smege-
niL 
RE IK AIDING A— Dldella dirbtuve rei
kalauja pdrdaveJU drapahu/panezinku 
sžleblu, jeku ir dėl pardavimo nfarez- 
kinu, apatlnu andaroku, tleaog in na
mus. Raszyklto o gausite sempelius 
d/kaf. Madlsdn Mills, 503 Broadway, 
KA»VArte.ni». . adv.

(Prisiunsta per Radona 
Kryžių.)

INDIJONAI IR SVEIKATA.
Laikai žymiai mainosi, su 

žmonos. Neperdau-

siranda. Džiovintuose vaisiuo
se randasi daugiau cukraus 
kuris szilmna viduriams pri
duoda. Pagal Suvienytu Vals
tijų Agrikultūros praneszima 
vaisiai ir daržiovos priduoda 
netik daug; nitrogenos bot ir 
kitu labai* reįkalingių asmeny
bių valymui sįstoriids ir augi“

mainosi
la i k ais d r
giauso motu atgal kada pulkai 
indijonu susirinkdavo pralei
dimu dienos ar pusdienio, 
szaltiniu szio 
sada būdavo 
nors, 
Ragai

ar
susirinkimo Vi

tai mirtis ko 
užmuszimas.

ar jos 
būdavo

ar 
ar tai jo

apraszytas apysakas 
paprastai baltas žmogus ar tai 
deginamas ant laužo, 
paka.uszis butonas
priežastim susirinkimo szauki- 
mo.

Bet szioms dienoms dalykai 
visai kitokio krypsnio. Minne- 
soto valstijoj kada, matyti su
sirenka indi joną i tai jau visai 
kitokiems tikslams. Vietoj kad 
mirties ar užmuszimo priežas
tim szie susirinkimai vra szau- 
kiami paskaitų nurodymo ar 
pamokinimo sveikatos tikslui. 
Ir tai isz ju pat tarpo ir ju kal
boj szie pamokinimai yra su
teikiami. Randasi daugelis 
džiovininku terp indijonu, to
dėl Amerikos
Kryžius kiek galint mokina ir 
nurodo jiems kaip netik isz- 
vengti bet ir kaip prižiūrėti ir 
pasielgti su ligoniais, Senasis 
ju vadas

Randasi

Raudonasis

nimui* kūno. Nbrs-tvirtumo no
perdangiause4,priduoda, bet.su

* fteikia medžiagos kuribsl nesi
randa kituose* maisto dalykuo
se. 'Pyrus ords 'yra reikalingas 

vanduo ir

v

s6. Tyrus ords 'yra 
sveikatai kaip ir 
Valgisy j f

Miegamam' kambarin langai
Valgia,-

privalo visad#?, bi iii atidaryti,
ir nereikia per* daug tam vie
nam kambarin prisigrūsti.

Namai ir darbovietes yiriva- 
lo visada būti vedinami. Dul
kes ir noczystuinas yra pir
miausi sėbrai džiovos.

PRAMONINIS NEPASTO
VUMAS VAIKU 
DARBININKU.

mokslo 
pagal 

Ne-Pramoninis
Darbinin-

kurie skelbe Vaiku Biuras

kuosa mažai ka skiriasi nuo 
moterių ir del to joms mažiau 
progų nuobodumo 
vuino.

Dažniause vaiku, 
inuose darbas laikinai tik 
zonais tvarkomas. Todėl užsi
baigus neį ir,nenorinti priyei 
ti arba, dykauti'kr

Pagal 
visuomet

dang didesnio nu&zimlis nepas- 
negu kad

kreiptis, 
surasza

tovumo pas valkus 
pas mergaites.

I

nuo

ir liepusi o-

ūžtiem i-

S- 
kitur kur 

štai istiszka 
pasirodė

PILI S AUG Al VIhus lalszkus o’Ir 
piningus, in IszlęlHtuvo <''SftUlo” reik® 
vlfladoB Mušti ant saito adreso: W. D. 
nocikoMwkbCo. MnhanoT City** Fa.
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Vaikai tnyli ji! Jie prašo daugiaus!

iHBi

Tai 
auksinu in Lietuva nusiustlr 
Greitume nusiuntimo - pinigu 
nieks su manim ncgal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 

j*, paraszuis priėmėju pinigu.
Lalvakdrczlu agentūra in 

Liepoju, Hamburgą ir visur.
Tasai kelionei in Lietuva.
Padarymas Lietuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. RaszydamI 
. pridekite 2c šlampa ir visada 

adresavokitc szltcip:
P. M1K0LAINIS

| 53 Hudson AVc„
Brooklyn, K.

Order.

IĮ ]

i

I

I
I

neskaitomi

Nekankink sergančio vidurių uzkičtčjimu kūdikio su niekingai*, 
vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam saiikžtuk^ BAMBINCX 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai, pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo. •* , ,

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyČiOse arba tiesiai nuo išdirbėję 
60c. su persiuntimu. Temyk Bambino lėlę aut pokelio. Bo.jos nėra tikras. 
F. ADi RICHTER & CO?, Buh Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Yr

• r,«’ ■

Lietuvos Prekybos ir
IR JO SKYRIAI

P ramones Bankas

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ.

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE: 

pinigus pasiustus per savo
Kol žemas auksino kursas, 

Ten gausi

In metus laiko po tam kada 
legaliai buvo pavėlinti dirbti 
vienas isz kožno keturiu vaiku 
lankancziu Connecticut valsti
jos mokyklas apleido 
suolus ir nuėjo dirbti, 
praneszima”
pastovumas Vaiku 
ku” 
Suvienytu Valstijų Darbo De- 
pnrtmento.

Sziam skaitliui
vaikai kurio laikraszczius-par
davinėja, arba užsiima ukes ar 
naminio darbo. Trys ketvirda- 
liai pateko fabrikuose, daugu
mas vaiku metalinnose o mer
gaites audžiamuose fabrikuose.

Sekant 2,500 vaiku pastovu- 
iia darbe per 21 ar 24 nauiesius 
pasirodo kad* mergaites -daug 
pastoesnes darbe nogunvaikai, 
ir kad treczdali mergaieziu pa
prastai dar vis randasi pii nioj 
vietoj, ntd, ir po 21 ar 24 mene
siu. Isz vaiku 18% apleidže 
džia pirma vieta pirmam mene
syje, ir daugelis po 6 numesiu 
be jokio pastovumo maino vie- 
1 V I • i • J < • •

.yra“Two Hawks 
labai geru inrankiu Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ir gan 
tinkamai dalykus persta.to.

Szimtmctin atgal neiszdrys- 
davo baltieji žmonos pasirody
ti indijomuns-ir skelbti sveika
tos nurodymus,"nes keli kurie 
bandė paguldė savo galva ta
me bandjmic. Bot sziadion ne
tik ka. gerbiami bet ir reika
laujami szio mokytojai, ir ta-

Amerikos
nemažai

> >

i

b

kuogreiezi ausin iszmoka
AGE NT l ?R A NE W AR K E. 
dek pinigus L. P. P. Banka n.

7 nuosz. padėjus 2 metams.
pinigus

5 nuosz. padėjus 1 metams. * .
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui priima ir

Lietuvos Prekybos

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, Nf.X-

Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
-A .*

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

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 ‘ Broadway, 
So. Boston, Mass.

Raudonasis 
progų

me 
Krvžius turi 
pasitarnavime.

Kosėjau t ar cziaudojant vi
sada reikia užimti burna ar 
tai nosine ar ranka, ir reikar 
laujant kad ir musu draugai 
teip darytu.

Nors ne vienas neprivalo su 
džiova serganeziu per daug 
draugauti, ypatingai miegoti, 
bet saugus džiovininkas 
nepavingas. -

♦ # te

DUOTI VAIKAMS UŽTEK
TINAI DARŽOVIŲ.

Daržioves ir vaisiai pagal 
nurodymą tūlu gydytoju rei
kalinga ir turi būti vartojama 
vaikams. Priežaszcziu
daug, bet svarbiausios yra kad 
daržiovese ir valsuose randasi 
daug medžiagos kuri pagelbs
ti ir daug priduoda stiprumo 
kaulams ir
Ruksztunias ir 
ar daržioviu prihliko vidurius.

Geležies kuri teip reikalinga 
viduriams,
(lapai) kaip tai barseziu 
kruczku ir 1.1, priduoda, net ir 
daug esinenybiu kuriuos ran
dasi pieno teipgi Szios žolėse 
randasi.

Dritumas terp daržioviu. ir 
vaisiu vartojimo yra mažas 
nes abiejuose randasi medžia
gos kurios mošoj ar žuvyje ne- 
—;——Lį—;—i—r_^_———_—

visai

v ra 
♦

tvarko vidurius.
siultvs vaisiu

žalios daržioves 
tai

I

f
'K.

STEBUKLINGAS 8-niu DIENINIS LAIKRODĖLIS

tas. Daug daugiaus atsitikimu 
sziu nuolatiniu
< I ra buži u iždirbvsteso
audžiamose ižilirbystese.

Priežastis ^neramumo
vaikus yra daug

manu būva 
negu

pas 
m va iresnis 

negu kad |)as;Įmcrgnites. Pap
rastai ju užsiėmimas yra toks 
skirtingas nuo vyru, ir progų 
lavintis ir hisidirbimui ateityje 
teip mažai randasi, 
yra per sunkus, ir

Kai kurie 
galutinai 

vaikams yra daug daugiau in- 
vairiu rusziu darbo, 
progų
M ergą i ežiu

todėl, ir 
daugiaus.

Reikalaudami

mainymui 
užsiėmimai fabri- —

Į'' ",'5 ' h i/4 ' * •į’1 /

fUNARD IJNIJE

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

Hamburgą ir Liepoju
Per Amelija

AQUITANIA, Novemberio 23 A
\

. $125.00
$145:00

Treczios .Klasos Szipkorte
IN HAMBURGĄ .
IN LIEPOJU .

Pridcdnnt .*tu> Wnr Tax 
----  ‘ f

: Kreipkitea in artimiausi Conard Linijos Aganta f 
j : •

■4. •t

t
I

7 J'
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VYRU
LIGOS

Yra tai geriausias ir praktinglausios laikro- 
dclia už visus kltoniszkus, laikrodėlius^,RŽ 
tai kad to laikrodėlio ne reikia užsukdyli 
kožna diena, lik viena syki ant 8 dienu. Yra 
tai kas stebėtino ir toki laikrodėli turėt, 
yra didelis parankumas. Luksztal to laikro
dėlio. yra gražus ir labai tvirti, 7 akmenų 
medianiziuus geriausio plieno ir nikelio, 

gerai laika ir gvarantuotas ant 20 
Dabar patnislyk, kiek naudos ir pą- 

L rankinno gali turėti isz tokio ' laikrodėlio, 
I nes nė reikia jo užsiikdyt kožna diena tik 
■ syki in 8 dienas. Kožnain kas tik pamato 
I tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus 
\ $15.00 bet mes parduodanic tik per trumpa 

už fabrikos preke, už $9.9.*> ir priedo duo
dam kuris perka laikrodėli, maszinele dru- 
kavoti groniajas, arba teip vadinama “type- 

kuri yra graži ir tvirta. Turi visais 
ir ženklus ir numerius ir ant jos 

all drukuot kaip ant brangios maszhios. Ji 
parsiduoda po $5.00 ir brangiau bet mes 
duodam DYKAI kas perka laikrodėli. Ūž
ti rkinam kožnain užganedinima arba graži

niame pinigus. Prisiusk tik 25c rankplnigu 
*o kitus užmokėsite kada viską atnesz ant 
justi adreso. Adresavokitc szltcip:

PRACTICAIi SALES COMPANY^ * 
1219 N. Irving Ave. Dept. 325. Chlcsgo* III.

Laiko 
\ metu.

writer' 
literas 
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktarkR 
Pittsburgo. Jisai mokinosi varszavoje, etudijavo begtje 
32 metus invairlaa Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima • kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, invairlaa Mgaa 
paeinanezias nuo ncczystumo kraujo. Atsissaukitr ypa- 
tlszkal, per latszkus asz uegydau. Dr. Koler kalba Rustei

kai Ir Lcnkiszkal. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Ncdcliomls iki 3-vai. popiet. >> v. . vi

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

‘Slaptybe Antgrabio” /■saka isz g 
pHNUplU*

- gy vei 
Preke 3&e«

senimo Prancūzu
W» I). BteCMtewekVCn
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PINIGAI m LIETUVA
_______ _ _ ........—--- -------------------- ------------------------------- --- --

A

nueina greįcziausiai ir tikriausiai siuncziant per

Lietuvos, Atstatymo Bendrove
(Lithuanian Development Corporation)

294 Eight Ave. New York, N. Y.
, * t ■ ♦ '« 1 ♦ 'r V* • - k

Szita bendrove; turėdama i
. ' ’ ■ h f*, v* U

Kaune, dastato pinigus tiesioginiu.keliu, be jokiu truk
dymu ir SULIG PIGIAUSIO KURSO.

savo skyrių (Brandi Office)

te
<i i 1 i M u

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW. YORKE.

LIETUVIAI KRElt*KITES PRIE. SAVŲJŲ: —
Jeigu nenorite: būti nfiškrlnustl ntvikln in New Yėrka, tatMcrog 

kreipktes pas Gvė. j. Biirliiszlu, Agėntn* bok Jte yra* vtelėnt* gerai žibė- 
ina« žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz1 -LtetuVoe. 
iHzmalno.ir siunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportiis isz Suvienytu Valstijų. Pas!tinkam žmonte ant 
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakVine nes užlaikom narna su 3.8 kniubaraik. Tąleidžiam pasažtcrlus 

į Ir Ju bagažiua ant laivu. Žodžiu sakant pilnai bUna aprūpinti kurio 
kreipiasi in musu virsz-minėta agentūra su reikalais, vtfrgo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tnutiecziai brangus kurie manot keliaut fn' Ltehiva 

1 kvieeziam visus kreipkitės in musu agentūra per luiszka nr ypaUMtkMii 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideiMste yra tarnam visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisu. . • ■ t,'./*;,,

GEO, J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telvfmias; Spring 9537.'* ’ - -" '< M < Telefonus: Spring 9537. o,

bet.su
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KA8 PO KUOM DUOBB KA- 
SA, PATS IN JA INPUOtA.
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Kada ežia atsiradai ? — 
Protokulskis liepa*paklause

žinstamo-
— Bus advna. — atsake ne-t

pažinstamas.
—•Isz kuri
— Isz KįTokavo. H

Ka tėnais veikei t. 
paiku name —

rvžtu in(F

pasveiy 
gimti*

ir del to.ezia

— Buvau 
sirgau penkis metus 
k nu ir. dabar 
nes szftli.

— Ar musu miestelije nori 
apsistot f

— Tęip yra
atkeliavau miestiszkai valdžei 
apsakyt.

— Kaip vadiniesi?
— Pankracas Ptaszinskis, 
Rodos perkūnas in Banifaca 

intrenko, kaip ta pravarde iž- 
girdo, ir dabar jo visus planus 
smnaisze, kuriuos buvo apmis- 
lijas; pažino , 
naiti, apie kuri

suspaudė kumsztias ir 
griožtelejo dantimis, o Proto- 
krilskis klausinėjo nepažinsta- 
mo tolinus:

— Ir ka ežiu musu mieste 
veiksi ?

— Skaicziau laikraszcziuo- 
sc atszaukima isz O., kur pa- 
jieszko giminiu ]>o iminirusiui 
Simui Plikucziui, mano moti
nos tėvui. Asz kaipo anūkas, 
turiu ptova prie to 
Atkeliavau ežia, idant už keliu 
dienu guletau sudia O., pasiro
dyt. .

jame savo gimi- 
i nesenei kulbe*

JOį

Asz kaipo anūkas 
palikimo.

— Kad tave 
musztu — suniurnėjo

burmistre

ponas 
ponu — 

gali

kada

perkūnai už- 
ponas

Banifacas, paszoko nuo Sėdy
nes, griebė už kepures ir pasz- 
nabžvlejas ka toki Protokul- 
skiui in ausi, iszejo o Protokul
skis linktelėjus su galva ir at
sako: gerai, ponas
— po tam kalbėjo tolinus in ne- 
pažinstama:

— Szitai ežia turi
— jau dabar vadino 
turi paliudijimu, jog ęzia
gyvent, nes savo popieras pa-

• liksi ežia del peržiūrėjimo; už 
nedėlios gąlesi ponas paimtie.

Pankracas Jflzem e ]x>pieras 
isz enezio įr padavęs Protokul- 
skiui, pasikloniojo ir iszejo.

— A-ha^.tai buvo burmis
tras, ka isz b juro, iszejo — ture 
in save nepažinstamas
iszejo; — stebuklingas susitiki
mas; asz galetau prisiegt, jog 
tai mano pusbrolis.
negalibut, kad mąnes nepužin- 
tu — argi asz teip persimainy- 
tau ? Rods, julc jis manes nemy
lėjo, bu ka žiūrės in
Kada apsipaeziavo su turtinga 
Gertrūda; o. atėjau jam sudėtie 
savo velijimus^,tai vos prisilei

Nes tai

*b

vargszu.

do; nei savo,paczei neparodo, 
kaip rodosF gedisr biedno pus- 

Tegul buna? sau. bur
mistru, jeigu p .......
mane nesirūpino, tai ir asz apie

brolio.

Taino inejo Protokulskis su 
Pankraco popieroms.

— Scski brangus Protokai
ški —- tarė Banifacas — perr 
žiurekie-gi tais popieras, idant 
dužinot kas per vienas tas Pan- 
(fracas. Tas žmogus mane uže* 
mo; asz kitados turėjau pusbro
li, in jin panaszu, 
nežinau; ar but galima jin pas

gąl .tai ji?s
♦ •

save pakviesti 
Hum—-- pų kraipo su gi\l- 

va Protokulskis, užsidedamas 
ant nosies akuliorius ir pradė
jo peržiurinet Pankraco popie
ras — hum, tas pats, apie kuri 
ponas kalbi; anūkas,Simo Pli- 
kuczio buvo 
kiojosi po Maskolije 
metus; pagavia jin maskoliai, 
nusiuntė in Siberije: sėdėjo to
nais szeszis metus; pabėgo isz 
tonais, pere jo

pasikėlimo; val- 
per tris

austrijokiszka
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Viking Yalti, kuri turi suvirszum tūkstanti
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AMERIKOS ?
KRYŽIAUS PRIRASZY-

MAS.

RAUDONOJO

. ’I

metu, likos
surasta ana diena ir talpinusi Kristijanoi, Norvegijoj. I’aja

rubežiu, kur gavosi in Galicija? senoviszka valti atrado žemoje, 
apsirgo ir 1 > ‘Tonais ant galvos 

pradėjo paikiot; nusiuntė jin 
in paikszu Krokuvon narna; po 
penkių motu pasveiko, 
bus motai, kaip, užsiima aukso- 
rysta — neszlektas amatas.

Dabar viska žinau, aczi u

4 M -.i
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i 
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jama kad gerbiami rasztinin- 
kai kure apsiims pasidarbuoti 

vardus 1 
prirasze ir 
i Language 

, 1107

gerbiami

visu tu kū
pa s ius tu; 
hifonna- 

B road way 
New York City, del peržiūrėji
mo ir pataisymo klaidu kokios 
jeigu in vyktų. Meldžiama ger
biamu rasztįninku darbu neati- 
deliuoti ir pasirūpinti kad pri
siųsti' czion neveliaus kaip 
Gruodžio I 
budu pasiseks tinkamai dalyku 
sutvarkvti ir iuvairioms or
ganizacijoms ir ju tautoms su
teikti kreditas pagi 
ba vinim

Nariai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus netik ka prisideda 
nuveiktuose vietinuose, 
b i nuošė milžiniszkuose 
szirdystes darbuose, bet teipgi 
ir Europoji* szelpia 
ežius badauja.ncziu

suraszvtu, • 7
r i uos j 
Foreign 
t i on Service

Parcityje y])iu;z kares lai
kuos,. svetimtaueziai Ameri
koje netik ka pasižymėjo savo 
duoslumu aukaudami kada tik 
reikalas prisiėjo, bet ir laisves 
Paskolos Bonu pirkimo uženio 
žymia vieta' neatsilikdami 
teip ir kituose jiaszalpos atsi- 
tikimnosęi' Linksmai ir su no
ru atlikdavo tuos visus miola.- 
szirdystes užduotis, užganedi- 
ninm viontik kad buvo jiems 
suteikiamas kreditas kaipo 

Amerikon
ams, kaipo gyventojams tūlo 
miesto ar bent miestuko, arba 
kaipo nariams' tūlos organiza
cijos ar bent darbvietes.

Ypatingai szolpime ir 
nie Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atsižymėjo 
ežiai netik ka Amerikoje bet ir 
svetimose szalyse. Ant tiek tas 
szelpimas buvo žymus ir atjaii- 
cziamas kad sziniet

Raudonojo 
žiaus nutarė priraszyma rekor- 
duoti pagal invairiu tautu pri
sidėjimą. Pasekmingai atlikti 
ta Viską Amerikos Raudonasis 

koaptuoja Foreign 
luformations Šer

pei* invairins sky
rius ten esaiicziu i 
dalyka gerinus s 
idant tinkamai ir 
garbe butu suteikiama 
svetimtautomš.

Savo 
guage

ypač,z 
svetimtaueziai

vietn -
nove liaus 

dienai. Tik tokiu

I

I
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BALTRUVIENE* 
f* '"R .

Per užstojima 
kaip kur moterėlės truputi ap- 
simalszino, bet kaip kur dirba 
savo sztopa ir nusilaka nesvie- 
tiszkai, bet ateina laikas, jog

Užėjo, visur szabas, 
Bobelėm parėjo galas, 

Vyrai kaip kurti, 
Neduoda, gerti, 
Ne kvoteruko, 
Ne deszimtnko, 

(.-zyšta kožnoje galvoje, 
(?zysta ir st ūboje, 

. Visur dūsavimai, 
li> dejavimai.

Teip, teip mano dobilelei, 
Ir moteriukes l<»lijukos, 

Visur burdiugieriai rugojo, 
og, ne klotosia lovose miegojo 
Per blakes negalėjo miegoti
Turėjo atsikelia su joms va

ja vot i. 
ir vakariene 

iszvirta?
Na ka, kad guspadine girta, 

Vos mėsa suszildo, 
Ir bile buiza girdo.

musz-

blaivybes kreditas
svetimtaueziams

remi-

o

il pasidar-

valstv- 
miela-

I

I

"į

H
4tukstan- 

su žeistųjų 
prieglaudose ir ligoninėse; su
teikta mokslo apeigas tūkstan
tinėms minioms pavargėliu 
E vi ropoję .

Beabcjones invairios svetim
tautes varys kompeticija, todėl 
tikimės kad ir 
snaus, ir 
sziain 
pirmesnes 
4 4

. f__  - i
tai patemijus,

- net ant kėdės negalėjo nusedet 
dabąr ir t įlojau s jei in galva 

keturi arklei ir puiki 
Prisiartino pyie daktaro ii’ ran
ka spaude, o daktaras tarė:

— Biednas žmogus, 
jo gailauju,

I >a 11 k i’acas, tu red a n i a s 
ausi, iszgirdo daktaro žodžius 
tuo,jaus pakilo isz savo vietos 
ir iszejo.

Burmistriene 
daktaro tai’e,

— Ar dabar matei, 
daktare, juk žmogus su sveiku 
protu, niekados ta. nepadary- 

Tiok metu, kaip su savo 
broliu o mano vyru nesimato; 
sziadien vos ranka padavė ir 
nieką nepasaluas iszejo; ka po
nas apie tai misliji!

isz džiaugsmo

puole 
karieta.

............ - - - -- - . ----------- ----------------- . ~ *-■ —I..... .........r

paikszu narna ir tonais 
ryt.

,Atcjo sutarta d iena.
da Bankra

sų savim

užda-

Ponas

svetimtau-

minioms

I
įli

lau, biednas tas mano gimine, 
kiek jis nukente!

Protokulskis atsikėlė, atsis
veikino ir iszejo.

— Na ir ka, 
atsiliepė Gertrūda — ka dabar 
pradėsi?
L — Jau žinau! suszuko links
mai Banifacas, plodamas del
nais, o akys džiaugsmu žibėjo, 

tai teisybe, nes 
gali pasakyti, ar jio liga ne 

atsinaujins, kaip tai neretai ęt- 
Reikes pasiszapuot 

nuo daktaro raszta, jog tas ma
no giminaitis serga tada bus 
galima patalpjnt in paikszu na
rna ,o tada prie manės visi pi
nigui prigulėtu.

— . Asz žinojau, kad tu, Ba- 
nifaceli, ka norint iszmislysi; o

.Apie dūktariszka 
paliudijimu asz pati pasirūpin
siu; juk ežia ateina ponas dak
taras Damaszas neretai; o ve, 
asz prižadėjau * jam 
mano ginriffaitę Mariuku, 
viskas ka geriausei pasidarys 
Ant galo, viską jis del 
uos padarys! O da ka: jam pri- jo atsinaujini, ba asz pats da- 

dabartinius 
tada ne- 

vaikszczios pekszczes pas ligo
nius, ,

Vakare, ta ixuczia diena, jau 
daktaras Damaszas sėdėjo pas 
burmistrą ir arbata su a rak u 
gere ir gerdamas dažinojo, apie 
jiu reikalą, 
padaryt, 
rado stovintr prJe.gonkelię ])o- 
ru Jcinkintu.arkliu-^ vežįneli, 
pamtszu in briczkelę,, kuris ke
tino jin nuvežt namon,.

— Pasveiko, 
kas gi

sitinka.

tai gerai!

labai

gera

Ban i'fa celi- ■

priėjus. prie

ponas

tu?

apie tai misliji l
Tikrai teip .yra — asake 

daktaras — jam trūksta vieno 
metu su 

nesimatęs teip

iszpirszt 
tai

mergi-

žadėsimo musu 
arklius ir vežimėli,

Viską prižadėjo 
O kada ,ejo namon,

ra Jcinkintu.arkĮiU’^

Kada 
t>ui*mistras jin iszleido,\ tarė su
pirsztu parodias in arklius: 

; — Sztai del tavos 
briczka arkliui, 
žinok.

. .Daktarui nereikejo 
buęziiiot, kad priuntu, sodo su

sėsk
tie su 
ir va-pirmiaus apie 

J, • • * * •

I

jin nesirūpinsiu. . J’
Su ta.misle ėjo Pąn kragai ij|. 

kip cziama,. , kurioje. ket ino 
tuonpi laik/apfsirinkjt butiųe.

Tarno paežiam, laike . ponas 
Banifacas vaikszcziojo dideleis 
žingsneis po savo pakaju; jio 
pati, sėdėdama prie lango, dir
bo paneziaka ir kalbėjo:

— Tai-gi, matai,
jog negyvas, o jis atsirado, da
bar pradesime l. Apie
arklius ,kai ieta ir kitus daig- nuo^žmoniu, o da nuo teip jaus
tus ne yra ka mislyt.

bar pradėsi m e

rauk u

džiaugsmu ir važiavo szviĮpau- 
damiųi, bu i\e tik arelius sy 
‘briczka gavo nes iv.-,, Mariuko 
Ica likos del jo prižadėta^

— Kas tai galėtu but? Va
kar manos Banifacas ne paži
nojo o- szedien atsiuntė laiszka, 

kulbe jei, kuriame užpraszo ant piet; ežia 
kas nors turi but, nes kas ? Vie
lok eisiu/ nemėgstu

damas, bu ne tik

keturis szalintis

— Ka dabar pradėsi me- 
bambtelejo 
tikro nežinau; da turėsiu per
žiūrėt ie jq popieras, kūrės Pro-

Banifacas — isz

tokulskis gal atriesz.
— Juk. tu4>alcei, jog jis bu

vo pasikėlime (powstanc.)pasikeljme ’(powstanc.)
— Teip buvo.
— Tada butu gerai atiduo- 

tie maskoliams in rankas.
nepagelbe

Hum, asz tęl

rankoje

lo gimiuaiezio.
netikiu, kad jis isz szirdies tai 
llaro — tejp in save Pankraeąs 
kalbėjo, laikydamas 
laiszka..

* Ant paskirtos adynos, nuėjo 
Pankracas pas Banifaca 
piet.
mistras, priėmė jin .szirdiilgai, 
jog net dyvai del Pankraco pa
eidavę. Ypacz jo pati labąi 
apie Pankraca tupinėjo, bet su
prato, jog lai ne iįi'Z szirdies. 
Daktaras, kuri Papkracas pas 
burmistru rado, tęmi.įo ant jo 
akyvai, pe^ka jam nepatikę. 
Norint jo pusbrolis meįleis žor 
džeis in jin kalbėję, .', supratę,

piet

$idare.

aut
Bonifacas,. (kaipo ,bur-

— Trts- nieko nepagelbes, 
jis savo dali vis atsiimtu, o ve
la ka svietas pasakytu, jeigu

.su savo pusbroliu teip apsiei- 
cziau. t ,

— Na tai apinislyk ka kita 
tu mano, Baili faceji, jyk, tu nę 
ant tuszezio esi. Durmistru, o

4PaJikracus galya
ant tuszezio esi
5,000 rubliu 
mažas daigtas.

-r-. Tęisybe, tejs^be, ant»to

dauginus tai ne

jog tai ne isZ szirdies. r*_ l *

jog tai daro< ant juoko,, per ka 
nuleido ? ir

szulo, jeigu per tiek 
savo pusbroliu
szaltai apsiėjo, tai galiu <įrašei 
sakyt, jog nepilno proto... Ba 
kitas butu pasakojas apie pa
reigas, o jis kaip nobilis, tylėjo.

— Juk jo popierose 
jog sėdėjo paikszu name.

—- ’Jeigu jau ‘karta paikszu 
name sėdėjo — tarė daktaras 
— tai nedyvai, jog jo liga gale-

Banifacas pasakė 
cui, jog jo popieru 
paimtie neužmiiszo, o atsisvei- 
kinias su paežiu le, i....... .V___
abudu su Pankracu.

Iki sziol Banifacui rodėsi pu
sėtinai; daktaro 
turėjo prie saves, 
in paikszu mums, rodosi 
ka berausei, o kaip tik paduos 
in perdetojaus 
gia nuo daktaro 
Jai bus viskas . gerai, 
jaus vela pradėjo 
rubliu karieta ir arklius misly- 
tie, in save rainei kalbedapias:

— Pankracas jau sėdėjo to
tai papratins ir 

jam bus ten gerai.
• Pavakare jau paregėjo 

rus, kuriuos ketino Pankracas
O kada važiavo pro 

tuos nuirus, Pankracas paklau- 
Banifaeo:
— Kas tai per 

niaus jin nebuvo.
— Tai paikszu

kinius su paežiu le

kiarn name,

gyvent.

se

rodo,

bar datvriau.
— Kaip ponas misliji ir ko

kia duodi 
Gertruda.

Ka.g 
pinsim paikszu panų*, tai bus 
gerinus del jus ir del jo.

------ .V. ...I ------ 
paklause Bauifacas.

— Ponui bus galema. 
paikszu namo perdėtoje 
pažinstu, paraszysiu 
apie viską laiszka ir bus viskas 
gerai, , . . ,,,

— Na, jeigu teip, tada mes 
žinosime! tris dienas linksmin
simos per jusu sugeijuves.
Pankracas nuo pusbrolio isze- 

jas, negalėjo nuo misliu 
gint, kuri kaip vuodui vargino.

— Biednas žmugus tas 
Pankracas — kalbėjo daktaras . 
gailauju jo labai, 
proto, turės eitįe in.
nanlu.^. . v , -n

Teip per kėlės dienas Bani
facas apie Papkraęa tupinėjo, 
net tam antram

s ir ant daktaro 
i*t|>yiu, kurios ketino pas 

jin atsiprovyt.
Pankracas pyadejo susipilsi 

jog tiv pusbvplio m.eile yru nu
duota, per ka visados tylėjo. 
Pribuvo ant dąlętaro sugertu- 
viu, kurios puikiai atsibuvo. 
Bovijosi kone per visti, naktį.

Kada atsisveikino, Pankra- 
cas prasze pas savo 
popieru, kurias kaneelerijo? pu-

rodą ? — paklausė

peieziaus jin patal-

Ar tai butu galonui?

gulp užprasze 
suže‘

Amerikos
('mit ras

K r v-

iszvažinvo

paliudijimu j
I nviliotie 

jam

Kryžius 
Language 
vice idant.

lietuviai ne- 
visada teip ir 

a t šit ik i me 
eilese

V išdidžia usios
šaulyje. ’ ’

kair>
pasirodys 

pa laikymui 
Motinos Pa- I!

Asz 
gerai 

pas jin

apsi-

nes 'menko 
paikszu

nubodo, ant

pusbroli

liko; ba ketino už poros dienu 
keliaut in suda, idant užsiimtie 
atėmimu pinigu, kurie jam pri
puolė.

tarę lįęks-Gerai broli
Banifcas —- važiuosi vamai

drauge; ba ir asz tainėi reikalo 
turėsiu važiuot, del abieju bus 
linksmiau keliaut.* .Tayo po- 
pieros guBkaDcelerijoi, nes asz 
paimsiu su savim.
i 1

rankas ir drau-
paliudijima.

Ir tuo-
apie 10.000

mu-

murai ? se-

namas — 
atsake Banifacas, temindamas 
in Pankraca. Bot tas supra
to, jog in jin pusbrolis temije 
nieką neatsake, tiktai atsikosė
jo ir tile jo. (Tolinus bus.

OI, LIŪDNA, LIŪDNA SZIR
DELE.

()i liuda, liuda 
Szirdele mano, 
Pėr visa rudenele.

O ka pajautė 
Szirdele ma.no: 
Berneli — tingineli.

Nei artojėlis
Nei szienpjuvelis, 
Nei namu gaspadorius.

Rugius pasėjo
Nęį neakdo.
Vii ndeneps iszpjove, 

Sziena supjovė 
Nesuka vojo,,.
Vejelei isznesziojo.

Ilgiau pabusi 
. m <L» a i a

Labjau sūdžiusi,
• Kaip nendrele szvyruosi, 
Ejnu per kiemą 
Girdžiu per siena, ‘ 
Apkali) mane žmonelei.

Apsi kalbėkit 
Kojas, rankeles — 
Nemano qiratole.

Juk žinot patis 
Ne pilioj esat, 
Ne po dvarus vaikszcziojet.

n

Po purvyneiius
/•'Lygi keleliu, 

Po aszafeles
. V ,Lyg pa.žasteliu.

-— Rex.

O kaip pietus

O gal už kokio laiko 
les ir proves visai apsimalszys 
kaip dabar svietelis pabūgęs.

Pas skvajerus ne slinks, 
Ant Dievo atsimins, 
Ne kaltai neužpuldines, 
Vagyacziu ne užmeti nes.

*
Buvau ant vienu siigvrtuviu, 

Argu ant sutartu vi u. 
Ogi buvo muinszaino,

Be jokio raginimo.
Kožnas gere, kie,K tilpo,

Prigeriąs kur sėdė jo j irto, 
Ir kaip priežodis skamba:

Kas per daug, 
rrai szelauk.

Kaip jau miera pereme, 
Iszeja ant poreziu veme, 
Ne paiso ne ant žmonių,

Pro szali einaneziu,
Taj vaikiniu isz to niekas, 

Labai bjauru ir griekas, 
Ka anglikai aut to gali sakyti

Ir kaip negali mus ant juoko 
laikyti ?

Visur pasiutimas,
Tekis ir gyvenimas, 

Girtavimas poras taiko, 
Girtavimas meile užlaiko.

Gero ant rady n u,
Gere ant kriksztinu,
Ir gerti neužmirszta, 

Norints kas ir numirszta. 
Už tat ir nusiszpieuosim,

' Velniui duszia atyduosim.
Mažai, mažai, yra geru, 

Tarp, Lietuviu davadnu,
Kurie pasielgė grąžei, 

Priderencziai
mares vandens 

fnplauks.
Kol Lietuvei gero sulauks!

skaitmas ne

Daug m

7

svetimtaul u 
sutvarkius, 'ir | KUR BUNA I

prigulinti 
visoms

Foreign La.n 
Service

keliu
I nformation 

pramatydami darbo painumą 
ir idant geriausios pasekmes 
butu iszgaunamos kvieczia, ra- 

, ir koaptuoja nors per 
representuojanm invairiu

Pajieszkau savo broliu Alek
sandra, Kraneiszku ir Antanu 
Gota u ta i. 
ant adreso.-

\Vm. Gotaut,
Artlon Alines, Pa<

Tegul atsiszaukia 
■ (to 89

>

geriausios

Pajieszkau Juozu Siauczuna 
pirmiaus gyveno Ohio Valsti
joj, dabar nežinau kur. Turiu 
svarbu reikalą, 
szaukt.

Adomas Blažis, 
Box 42S

gina, 
ten 
tautu sus iorganiza v i m u budus 
surasza vesti. Idant pasekmin
gai butu rekordai sutvarkyti 
būtinai reikalingu 
mas ir koaptavinias 
ku tulu organizacijų.

Iszgav i n i u i geresniu 
miu ir iszvengimui..duug nesu
pratimu ii’ 
Language.
vice pasiuntė .per 
tins skyrius kožnai parapijai 
kaipo kolonijos organizacijai 
ir tada kožnain tūlos organiza
cijos skyriaus rasztininkui 
kiekvienam^ mieste ar mieste- 

kur raudasi Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Skyriaus 
blankas, su kurioms gales isz- 
gauti nuo to Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Skyriaus rei
kalinga medžiaga darbo vedi
mui k. t. guzikuczius plakatus, 
recytes (iszduodamas nariams 
užsimokėjus) ir tinkamus pa
liudijimus autorizuojant nu
rodyta upata darguotis Raudot 
nojo Kryžiaus labui. Jeigu ku
riai organizacijai ,ar tos or
ganizacijos skyriams per nėr 
apsižiurejima tapo nepasiusta 
ni i nota, blanku, sziųonii pra- 
nesznme kad kreiptųsi Foreign 
Language Information Service 
ofisan, h tuoj bus aprūpinti.

Sziniet Amei’ikos Raudona
sis Kryžius nesikreips tiosog 
in svetimtauezius, 
kad ta lengviau ir pasekinhi- 
giau atliks tarpe savo tautu ju 
veikėjai, todėl ir kvieczia cve- 
tiintauczius veikėjus darban. 
Vietini skyriai Amerikos Rau
donojo Kryžiaus netik ka pa
rūpins suteikti tinkama kredi
tą, bet ir reikalui jn isiejus pa
gelios suteikti jau kaipo nu
žiūrėtiems bus kur kas prior 
lankesni.

Vajus 
Raudonojo

prisideji- 
rasztinin-

pasek-

kiu i du Foreign
Ser-Information

savo i n vai

skyriaus

•į i

l.vje

nes jauezia

praszau atši
lo 89

Manchester, Conn.

Pajieszkau Ciprijonu JcA’ai- 
Vilnaus Red., 

Traku apskr., Niedzinges para. 
Turiu svarbu reikalą isz Lietu
vos nuo tamstos seseles Vero- 

Praszau
ant adreso.

Jonas Jukneviczia,
39 George St., 

AVestfield, Mass,

szia paeina isz

nikos’ atsiszaukt
(|o 89

Pajieszkau 
naus

savo brolio su- 
Adoma Litvinska paeina 

isz Vilniaus Red., Traku apskr. 
, Medžionių KaL 

Turiu .svarbia žinia isz
Jezno VaLst. 
mo.
Letuvos, praszau atsiszaukt.

(to 89!
Jurgis Litvinskas

• R. D. No. 8 Box 99 
Cambridge, Ohio.

j
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NUGA-TONE padaro tirsrta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.
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l'WKožna dūlis kūno ir kožna jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos.
TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 
Inangiu, sveikata ditbdanczlu medi
cinų, rokomenduojaiua ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigestija, dispep 
sija, konstipacija, galvos skaudėjimas. 
Inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudėjimu, užszaldinta kvapa, 
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaisia. Duoda gera 
apetitu, padidinti svarumu, nuo ju mie
gama gėlai, padaro kai nauja asz- 
menj. NUGA-TONE sustiprina visas 

‘kūno dalis. Subudavoja tvirta vyra ir 
sveika, gražia moterį. Tukstaucziai 
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Isz- 
kirpk szi skelbimu, paimk in aptieka. 
gauk bonka NUGA- TONE r jei visai 
nebusi užganėdintas, sugrnžiilk bal
ance apielkoriui ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi apt lakoj, prislusk muina 
$1.00 ir gauk pilnai garantuojama vai 
st a, už siuntimą primokama. .
OHL’GGISTSt You can get Nuga-Tone 
from-your jobber or direct from The 
Nailonai Laboratory, f47 So. Dearborn 
St. Chicago. Absolutely guarauted. 
Retail Price $1.00

NUGA-
J 1 2
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* w

'’ta
■ - H

...

M

Ne rupi jiems 
apszvieta,

Smagiausia del jujil stiklo 
vieta,

Lįętuyys nie
kiausias I

O Dieve brangiausias,
Isz tikro, szi rd e les, net baisu 

žiūrėti, kas nekuriuosia peczcr 
šia darosi, Bet lęSka Dievo, kad 
yra, susnnaisznysu\ angarais ta i 
ir ęiigarais pra^imihe.
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I
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........ I..... ....................... . v-...
t • LIETUVIU KAKO DAINA. : '■ i . — 
Kelkiu,.broleli; anksti' ryteli, 
Btkl; balnoki 8zlrina žirgeli,

Kaip pabalnosi; BzJrina žirgeli, 
Imki Ir szveiski ptieųo kardeli.

O kaip nuszvoisi plieno, kardeli. 
Imki valyti* tad szautuvoli,f 

Kaip iszvalysl ir szautuyeli, 
Greiczlan, broleli, imk szimeleli.

Tuoj mums, broleli reik karau eiti, 
Brangia Tęvyne ibio priopzu ginti.

Eikim,-bitolėioi tėvynės ginti’, *
' Nors ir galvele reiks paguldyti...
Pakol.galvele dar paguldysim, 
Nemaža žiauru prioszų ‘isaklrsim!.

Ėjom '.gijrreie* ir vieszkeleliu, *
* Daugel‘Sutikom mes kareivėliu. 
Valį kareivėliai, musu broleliai, '

KUr yra, prioszai) tie legionieriai?
Dar nepriėjom ktqo laukeliu

Eikim, .broleli, drasėlykelėllu

• Skulkino Lietuvei puikiausi,
Ir gulį sakyti — duvadniuusi,

Isz Skulkino Lietuvi vis pa-
? žinsi,

Ant puikaus pasielgimo skirsi.
Jau laikas Lietuviams pasitai-

T' . '»yt.
Blogus apsiejimus pamest,

Dora gyvenimą vest.

Ketvirto - 
Kryžiaus

Priraszinejimo

Amerikos 
Nariu 

Ar
li tr

■ 1

'l '.»■rl
prasidės 

mist i jos Dienoj Lapkr. 
trauksis.iki Dekavonos Dienos 
Lapkr. 25d.

užsibaigus 
darbininkas turi sugražinti 
vietiniams Amerikos 
nojo Kryžiaus Skyriams 
rinktus pinigus ir visa atlieka
ma medžiaga. Vietinis Sky
rius tokiu budu kredituos in- 
vairioms tautoms 
duotas pasekmes.
induotos blankos aut kuriu bus 
suraszomi visi kurio taps na 
riais. Pertikrinimui ir idant 
įszveęgti klaidas, jeigu kokięs 
galėtu atsitikti, vra* mureidau-

Vajui kožmuf

e
*

turi
Raudo-

su-

i

’’■I

-J
■< JiDarbininko Draugas

r A.„

NAUJAS ISZRADIMA8 PLAUKAMS* 
, IM—I,.,. ■ i M

Dekavoje % mllijonot imoniu wl 
> 

Įima plauku labai trumpam laika, ia

InfarmaaUaa Arkai.

v ’wcKTil t.

PAIN-EXPELLER
Ynlzbid.enkhft ufcreg, S V. Put.

i
0' 'Ii■

pagal pri- 
Bus taipgiDar nepriėjom kię’o laukeliu *

• l«z.girdom trenksmą Jau tižautuveliu
.............. _____.„...’j!
Kai mudiv ejom, žemo drebėjo, u 

L
|n kova rtarMiai mes 

onlerftift' H'zairitarf. kapolom.

Pankrunas nieko ant to neat- 
0 nušlijo tai, jog isz'sake. i

to: Kas norint turės pasidarytu 
U”

mislijo. .. Į ■
puikus plaukmuo telp-gt aulalke puo

esiu. burmiatru; palauk tu gi- Tame daktarai 
minuži, asz tave pralobinsiu; 
szedion nopataikiai pas manę.

Banifaca

X ' ' i *

Ant rytojaus ponas , Bunifa- 
su rpaciiięle aęda.

l

. mirktęle jo įu cas padarę
■ K ■ r f ' J. į . ’ V . r" '

duodamas ženklu Surodavojo; idant kokiu nors
w ,1„ u,,.4.' ■ -u d - ..MA, y jr’Am'/V

• mjog viskas bu^ygerai Gertrūda įbudu^■?PaAkraOa,'u^imtia

Nebokim kulku, nei legionierių

Nore ir luz i žaizdų kraujau tekvjo 
Viliok 
TiywiQWMfr _ .......

riėta iMpuotaaiu, atauga tankui plau- 
kali. > ovarapty. InfamaoUM > iykal. 
UtMlntdtt Htn— ti—a. e*J—

III .į

Gurius per daughiii kaip 
'»<> metų,

Tėmyki (karo ,(Anchor) Vuixbu^uklf.
I t■ SH

■ ■* i
M
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Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Esiu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pralutL Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Sluncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
škykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines
įi-į— į —i-----m

— Po'Tink imu
— Republikonnai

Isz Lietuviszku kaimelu
O

▼

UNION
NATIONALV

Capitol Stock flžMOMf 
SbtdIia A Profit.

BANK
MAHANOY

CITY

Mokame antra procentą anl 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie juau piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
auoee, nepaisant ar atneeaat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar matas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig S vai. popiet, Subato* 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Pres.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine SL Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE J
LIETUVIS . ;

418 W. Market St. Pottsville
' I

Sa rlBoms Ilgoms priima, nuo 3 
valandos Iki 10 valanda įsa ryto, < 
1 Iki 8 ral popiet, d Iki 8 vakare. J
 1 

Naujas Lletuvlszkas Oratorius 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

<

laimėjo
visur.

— Visi pavietą vi Republic 
konini kandidatai likos iszrink 
ti.

Buvo tai 
” A m ” Him OF ■

rinkimai juo-
kingi ir* purvinoji i ne kaip ki
losią metuos?. /į *

— Automobįlųifi prigulin
tis prie Frano Drulio isz Gir- 
ardvilles apsivertė ne toli lla- 
zeltono.
vyrai ir motore, kurie iszpuole 
ant prieszingos puses ir tokiu 
budu iszšigelbejo nog smert.

— Musu pavietas Skulki
nas užaugino daugiau kaip 20,- 

szimet.

Maszinoje radosi du

(XX) buszeliu obuoliu 
Farmieriai parduoda po $1.50 
buszeli.

Pranaszai oro sako buk 
žiema ketina būti

O gal kad anglis pa-
hS*

labaiszia 
lengva.
brango, tai žiema bus trumpes
ne ir lengvesne.

— Szi menesi vaikai ir su
augusieji turės ketures dienas 
szvpntes — pirma buvo rinki
mo diena, dabar ateina Užbai
gimo Kares Diena 11 Nov., po 
tam Thanksgiving Diena ku
rioje ne bus mokslo Nov. 11, 12 
ir 13 diena.

Norints palifikieriai isz- 
metinejo bjaurus plakatus pa
niekinant tikėjimą ir ateivius 
sudedami kalte ant republiko- 
nu, bet tai buvo darbelis pa
ežiu demokratu idant 
kint republikonus.
rie sumaiszo tikėjimu su politi
ka yra* neiszmanelei, 
žmogus niekados nenaudoje ti
kėjimo ant 
daugiau balsu.

— Pana Irena, 
daktoriaus “ 
vo in Filadelphije 
dinsto kaipo dižiuretoja ligo
niu Misericordia ligopbutije.

-— Saliuninkas 
Žitkus-pirko nuo Petro Praeke- 
vieziaus PbdT-Ruima kuris ran
dasi skiepe po mokslaine. 
Žitkus parduos salimui Petrui 
Kasparui.
ro pasivedimo naujam biznije.

panie-
Tiejei ku-

szv lesus

iszlaimejmo sau

Saules * 1
dūkto re- 

, iszkelia- 
prie savo

Antanas

p-

Vėlinamo jam ge-

4.

SPECIALISZKOS PREKES 
Subatoj, Nov. 6-to

Pas P. J. Kubertavicziu
600 W. Pine St.

Daktaras Juozas J. Austrą '
lietuvis '

Barusia Daktaras Karlaneneje. I 
GYDO VISOKIAS LIGAS I

Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
12 lig 2 popiet, e lig 9'vakare 

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

If. IfoRBokoffH, 
1202 Penn Are.

Merginu baltoriu szapas. 
*Unloja prekes tiktai. Pra- 
■ pzom. Telpgi iszmoklname 
>vyrus ir merginas balto- 
rlautl. Neužmirszklte nu- 
maro. Netoli Union R. IL 
Stacijos.

Fittabargb, Ta.

STASYS JUODSNUKIS
¥ LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

Siuva visokius siutus Ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempellu Ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgl taiso, iszvalo Ir 
iszproslna vyru Ir mo
toru rubus. Darbas yra 
geras Ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St. 
Shenandoah, Pa.

I«

.jr

I

I

• <
Lc

.. m

GERIAUSIAS VALGIS 
▼alkams kaipo Ir suauguslams yra' 
geros '’kendes" padirbti musu sztore. 
Mes iszdlrbam ir parduodam “ICE 
CREAMA” Isz geriadslo pieno ir Sme
tonos Ir yra szviežas kožna diena.

HARRY GEORGES
21 W. Center St, Mahanoy city, i’a.

Szvieži hamsai ....
Szvieži szolderei . 
Pork czaps ........ ..
Chuck roast ........
Plate, del zupes...
Verdama galviena 
Hamburger steak .

...... . 30c 

..... . 28c 

........37c

....... 25c.

....... 14c 
18 ir 20c 
....... 20c

Stampos nesiduos. Ant knygu- 
cziu regulariszkos prekes.

DIDELI FERAI.

Pradedant szi vakara (Ket
verge.), Szv. Juozapo parapija 
turės dideli fe ra, 
eziaus saloje.

Norkevi-f c ra 
Forai tesis Ket

verge Petnyczioj ir Subatoj. 
Bus daug visokiu navatnu da
lyku, daug muzikes, juoku rr 
1.1. Jeigu norite praleisti links
mai vakaru tai ateikite.

DIDELIS PARDAVIMAS.
/

paduszkaites, 
dalyku 

Bus par- 
prekes

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

Jennie Refowich, 
129 W. Center St.

Mahanoy, City Pa.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRAB0RIU8,

' —— -r——-r-

I

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numirusiu, Pasamdo 
Automobilius, rlglnus lr vežimus de't 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, past 
r.žlnejlmo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt
690 W. Centre 8L Mahanoy City. Pa

ANT PARDAVIMO, 
k'arnia 132 akieriu su gyvuleis • • 4 air maszinoms, viskas geram pa
dėjimo. Geras 

užtektinai
atsznlin tautiszkuosia Didelis 11 ruimu namas su szll- 

tu ir szaltu vandeniu, maudyk- 
Įtiru apkzildomas.

Randasi. 6 miles in 
Waymart.

nupirkti. Atsi
smaukite ant adreso. (Nov. 12) 

O.J. Snedeker,
R. D. — 1 Waymart, Pa.

ANT PARDAVIMO

Namus geram padėjimo CraigS 
peczeje, arti MnĮianojaus, 4 di
deli ruimai ant antro floro, di
deli ruimai ant pirmo 
kukne 34 per 10 pėdu didumo, 
leipgi vasarine kukne, 
skiepas, didelis kiemas. Tinka
mas del dvieju 
kite patys pamatyti 
szaukite ant adreso.

John Frye 
Craigs North of 
Mahanoy City, Pa. t' I I

Springfield, Ill. — Darbai 
czionais da vis eina gerai, bet 
gaila Į<ad musu 
labai i_____
ve i ka I uose nesusze I pda m i 
su Lietuvos pinigiszkai.

— Terp musu moterėliu ki
lo tikra pekla, ne tik ka 
nuliniu” 
prie vogimo tavoro 
imasi, kąip tai ne senei 
moterėlė likos suymta ant va
gystes ir nubausta.

Lietuvei yra

dirba ir gere,

mu-

“ nio
bei ir 

isz sztorli 
viena

ANT PARDAVIMO.
Persiduos pigiai 

nei daigiai, 
tus gaus stubas
Atsiszaukit pas

Joe Urban,
13 E. 3rd. St. Mahanoy City Pa

t

visi narni- 
Kas pirks daig- 

parandavot 1

Keužmlrsridto knd dnlmr “SAULES*' 
prenumerata yra $3.00 ant vIno meto 

o ILGA ant puses moto.

namai
tvartas ir kiti 

vandens.

le ir g
girrios.
Forest City, Pa. ir
Galima gerai

r> Biski

fl oro 1

20 ras

fam i Ii ju. Ątei- 
arba atsi- 
(Nov 12)

‘. Kiekvienam tas pareina--
Senatve, Liga ir Bedarbis
Tie visi reikalauja pinigo del ju užlaikimo 

, Bukite del ju pasirengia. v

I

TAUPYKITE! Ir investykite pinigiisrin ■ jį 
CUMULATIVE PREFERRED STOCK 

(FULLY PAID AND NON ASSESSABLE)

Pennsylvania Power & Light Co.
Dabartine preke $93 ir dividendas už szera
Atncsza $7 už szera per metus—suvirsz 7x/2 

procentas už juso pinigą.
Galima visus pinigus ant syk užmokėti arba in- 

moketi $5 po tam $5 už szera ant menesio.

Pennsylvania Power & Light Co.
1

Iszkirplcite «zi kuponą 
ir prialuekite mumis 

fixiadien

PENNSYLVANIA 
POWER 

& 
LIGHT 

COMPANY
»

8-tli and Hamilton Sts

INFORMATION COUPON
(Without Obligation)

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

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

! -3
Name

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus dol 
saugaus perlaikymo, tolpgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
Notarlaliszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentu, Paszportus važiuo
jantiems In Tėvyne. Ranka esanti 
po'didclia kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Raszyklto ant 
žemiau* Padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden,
Banker & Aiderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Av«e. & 8. Main St.

DuBois, Pa.

MYLĖTOJAMS.

..M. <■» «*»- -M- MU- «

S. J. M0CKA1TIS, Prezidentus. 
VIKTORAS M, UNGURAITIS, Kasljerins. 

UNION BANK
Į 100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

► — —» —' —» ■<* «■>«■>» ■ 1 —

M. YUKKANIN, Vice-PreridentM.

VEDE BANKAVA BIZ1JI. .
Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes. 
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas. 

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
—$—$—$—

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
mums gale 

jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galįnt 
Mes esame Bankieriai po kaucija,

Parduoda Szipkortes.

MUZIKOS
♦

Ka tik Iszcjo isz. spaudos nauji vol-
balai. Gaidos su žodftois del Plano r

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramye man Szlrdelc.
3. Pas DaržeŲ Trys Męrgelcs.
4. Esu jmt Szio Svieto.
L. ____
6. Sudiev’Gimtine.
7. Kas man darbo.
8. Laiszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvictkolis.

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

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

5. Gana Broliai Mums Miegoti.

I

parapijos Szv.

specialiszkas

TEMYKITE.
Parapijonai
Juozapo Liet. Rymo Kat. Baž- 
nyczios, Mahanoy City, Pa. 
kad 

r Bus laikytas
susirinkimas parapijonu Szv. 
Juozapo Bažnycziosj 8 vai va
kare, seredoj vakare 10 d. No- 
vemberio, 1920 m. Lietuviu 
moks lai ne je, 
rinkimą Truscziu iszrinkt II d. 
Juniaus 1.920, ir pavėlinti jiems 
paskolbiti pinigų, pagal palie
pimo ĮCorto, ir padaryti reika
lingus pataisimus del bažny- 
CZ1QS,

1920 m.
idant užtvirtinti

ir nepripažinti rinkimą 
Truscziu susirinkime laikytam 
Boczkausku saloje, Panedelije 
18 Oktoberip 1920. . (3t.

Per paliepinia Komiteto. 
Adam Kliuczinsky

Prezidentas
Frank Klemosky

Sekretorius.

Allentown,Pa
Address...

u

Szitįe apsiavirnai yra padaryti trijose augsztumo:

414 Water Street, Mishawaka, Ind.
Instąiga, kuri iszmoku milijonus del gojum o.

L.OPAČ?

glausis/kojoms/“

BALL@BAND
f I •i 

apsiavirnai isztisi padai padaryti spo-

4-----------1........... ....................■ . .. ------------------------ - . . ....... . ... _ . L _ —Nesziojasi ilgiau— Gerai jaueziasi ant koju
Kada perkate gumiinus apsiavimus, būtinai temykite 

ar yra ant jU, iszspaustii fabriko žyme “Raudonas Ka
muolys” (Red Ball). - <

Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini ir užtikrina 
kad apgavimas laikys jums kuoilgiausiai ir bus kuosrna-

czebatai, pus-bacziai (Himiner) ir czėverykai (Lopac). 
Galima gauti baltus, raudonus ar juodus.

“Ball Band” ......................
cialiai maineriams neszioti. Apsaugoja peretkus ir pada
ryti teip tamprus ir drūti, kad asztrus akmens ar anglių 
kriaukszles negal ju nei perpjaut nei perpleszt.

Nesziodami “Ball Band apsavimus jus suezedinsite 
piningus, nes nereikės teip' tankei pirkti apsiavimus ir

1 1 11 . • • 1 >• *’

nekasztuos tankus pataisymai. .
Mishawaka Woolen Manufacturing Company

1

Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda 
nusiusti 
pigiausiai. Mes esame Bankieriai po kaucija, turime 
leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti. Mus visas laikas 
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
czįu bįznįuį, ir mus vyriausias siekis yra jurus intikti. %

Pasportai.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupuiti 
pasporta.

per mus in Lietuva iszsiusti.

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Nėriai duosime patarimu DYKAI. ‘
filjjF’Bankas atidalytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

Overkotai 
atpiginti ant 20 to 
procento

'--------------------------------------------

Naujausios mados. Geriausio 
materijolo. Ranku darbo. Del 
vyru ir vaiku, už 20 procentą 
pigiaus.

' ............. ........... ......... ,

VAIKU OVERKOTAI

$7.98 iki $13.98
už 20% pigiaus

VYRU OVERKOTAI •

$23.50 iki $75.00
už 20% pigiaus

GUINANS
201 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

I

‘ kuris prigelbi gamtai suteikt žmogų
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MAGDE. "Ab, kaip man niek H pal- | 
tą f libanrthau vUokim 
trinkimus, muiUtiimus — ir vuk^u tas i 
nieko ntpagrlbiįo buo Iu b/auriu pi eis- 
kanu... Man net darosi C j 

MARE. tai kam tau kęst be* į
reikalingai 1 žiūrėk, kokie mana pla** I Aai grains, Ivelnus ir lysti. O tai I 
todėl, kad ai vartoju RtJFELESf19 I 

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- t 
piantjs vanduo? Nel! RUF- I 
FLES yra* tai paprasčiausia į 
niaukų ir odos sustiprintojis, i 
i priklausanti groži. O kas gal !

I smagesnio už čystą neniežinčią galvos odų? j
j K! XJ F F Iv JBO « Į
I panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
i trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
! pleiskanas, o savaites laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- i 
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. | 
s • Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
? 65c, bet jus sakysite, k£d jos vertos daug daugiau. Paaiškinimais i 
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
| atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
į—‘—n—F. AD. RICHTER 6 CO.?3:6-330 Broadway, New York»<~—>

tą t 
trinkimus, muilavimus — ir

ėda net d 
tai kam

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt

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

»Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, k£d jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai* 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

IĮ

t

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine $ank;a Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelbos 

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

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecriai ir 
pažinstami, . < .

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. ,

Yra tai Banka' kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.

I

Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
____  u. ■ * a a a ai • W 1 IBanka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO,

MAHANOY CITY, PA.
-DIREKTORIAI— ,
L. Eckert, Vice-Pres.

J, H. Garrah&n, Attorney W.F. RynkewtcK
P. O. Fenton

D. M, Graham, Free. D. F. Guinan, Treti.
A. Daniaewica M. Garui*

T. G. Hornsby 
k *

IKS
*

*

i ?!

I
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