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ISZ AMERIKOS

Ne tik ka

su
kas joje 
sudaužė

Piktadarei padare daug bledes 
bažnyczioje.

Marshfied, Ore. — Keliolika 
piktadariu insigavia in katali- 
kiszka bažnvezia vakare, 
naikino kone viską, 
radosi.
že lunkas ir langus, bet stovy- 
lus szventuju ir sukapojo grin
dis. Kokia priežastis buvo 
sunaikinimo vidurio bažny
čios, tai kunigas ir pa vapi jo
ną i neg:

Kokia priežastis 
vidurio

i dusi prast.

Didžiauses žmogus 
mirė.

Amerike

T(‘x.
kuris buvo

Texarkana, Tex. — J. W. 
Pattersonas, kuris buvo di
džiausiu žmogum Amerike, mi
re ana diena nog

Tasai milžinas
vandenines

'Tasai milžinas buvo 
ptyniu pėdu ir (> coliu augsz- 

czio.

ligos.
se

Grabu nesze keturiolika 
žmonių, kuri nuvožė prastam 
vežime ant kapiniu, nes nesi ra
do užtektinai dalelio karavono.

Trys milijonai Italijonu nori 
pribut in Amerika.

New York. — Laivines kom
panijos czionais dažinojo, buk 
Jtalijoi randasi trys milijonai 
žmonių kurie rengėsi
in Amerika, terp t uju randasi 
daugelis amerikoniszku ukesu, 
kurie jau gyveno Amerike. Ant 
pargabenijpQ.tuju ateiviu kom- 
mnie luielps Brothers and Co., 

n

SUGAVO DAUG SILKIŲ.

mariuose apelinkeje

1

Sztai vienas sugaudimas silkių 
pagavo

kurie svėrė net I 10 tonu. Juos 
Alberui, B. C.

KA RAUDONO KRYŽIAUS 
PRIŽIŪRĖTOJA GALI 

NUVEIKTI DEL 
TAVĘS.

Sveikatos Pri-Vieszosios
žiūrėtojo pasidarbavimas, ku

šina rida i stumia-
- .Raudono Krv-

ris yra gan 
mas pirmyn 
žiaus pasirūpinimu velke ben
drai su valstijų ar miestu arba 
privatiniais sveikatos sky
riais, ir turi szias užduotis:

Saugoti gyvastis tnkstan- 
cziu motinu ir kndukiii kurie 
per noa))sižiurojinia. arba ne
žinojimą kaip' pasisergėti be
reikalingai mirszta.

. . t i i’

I

Isz Kariszku Lauku
Lietuvei su pagelba vokiecziu 
sulaikė užklupimus Lenku.

generolo 
sulaikytas

Vaiskus
Zeligowskio likos
ant viso fru n to per Lietuvius 

pribūti su pagelba vokecziu.
perstojo.

Ryga. -

d imas' Kauno
Aplei-

Bet

Isz Lietuvos

Iszvengli mirti 650,000 žmo
nių kurie kas metas limpan- 
czioms ligoms 
mirszta.

Pergalėti (paprastai kūdi
kiuose) fiziszkus 
kurie apie treczia dali 
gyventoju kankina.

Iszniokinti gyventojus 
gnmo ir geresnio dabojimo sa
vo sveikatos.

In vairi

nereikalingai

trukumus 
musu

sau-

sk yriai

panie Inielps Brothers and C 
pasamdė septynis laivus. No 
keliolikos menesiu pribuvineja 
tukstanczei Italu in 
jieszkoti gilukio palaimintam 
sklype.

Lenkai paėmė Duksztus.
Lietuvei Sb artilerije’ 

sze
atinu- 

lenkiszkd

Amerika

užlupima 
apginkluoto trūkio Antiokole. 
Smarkus musziai eina terp Vil
niaus ir Kauno, kur Lenkai pa
leido in Lietuvius 
kaip 3000 szuviu.

Obele pražydėjo keturis kartus.
Allentown, Pa. — Bernardas 

Dell, czionaitinis fermeris turi 
savo sotie obelini i 
szymet pražydėjo keturis kar
tus, ižduodamas vaisi du kartu

daugiau 
Lenkai li- 

<os ižguitais isz Ged ra i ežiu ir 
Dubinsko.

Lietuviu pasisekimus sudeda 
ant pagelbos kokia aplaike nuo

medi, kinis vokiecziu, kurio szimtais1

bevielis

inesze

Bryanas nori padovanot Euro
pai skola.

Chicago. — Bryanas 
užmanima idant Suv. Valstijei
padovanotu Europai visa skola 
susidedanti isz deszimts bilijo
nu doleriu kokius Europa yra 
skolingu mumis, bet ant tokiu 
iszlygu, idant Europa surastu 
būda ant nusiginklavimo ir ap- 
simalszinimo.

pris
toję prie lietuviszkos kariunje- 
nes.

Londonas, Lapkriczio 4 — 
Sziadien ežia gauta
praneszimas isz Maskvos, kuris 
<ako, kad Lietuviai 
lenku kariuomene, 
ma generolo Zeligowskio, kuris 

atgal
Lietuvos sostine Vilnių.

Žine pastebi, kad Lietuviai 
itsieme isz lenku Ykleniszkius 
ir Paežerius.

atmusze 
vadovauja-

kiek laiko pasigrobė

Letuva turi už daug popieriniu 
pinigu.

Kaunas. — Lietuva keneze 
delei iszsiplatininio daugybes 
popieriniu pinigu. Dėlei to 
kenezia
Eaktinai Vokiet i ja 
leisti savo popierines

ir jinai, taja teise

pmigu. 
lyginai ir Vokietija, 

turi teise 
markes

Lietuvoje 
naudodamosi ir dangau leidže 
tu pinigu.

Lietuvos markes,
Vokietijos paskolos

Jas patvirtina
'Tosios

iszleistos 
batikos,

garantuotos.
Vokietijos 
markes 
markemi

valdžia.
Vokietijoslyginasi

s ir jos liuosai maino
mos prekyboje tarpe Vokieti
jos ir anosios respublikos. Rei
kia pažymėti, kad szis mainy- 
masis eina ant naudos Lietu
vai. “suszelpe” 
Lietuva apie vienu ar vienu ir 
puse bilijonu popieriniu mar
kiu.

1920 metu Lietuvos budžetas 
(iždo samata parodo 
szali>»s
768,000,00 markiu, 
nigu 478,000,000 
leista

Vokietija

vyriausybe

Raudono 
Kryžiaus sziuomi užsiima. Jau 
randasi dauginus negu tūks
tantis Raudono Kryžiaus pri
žiūrėtoju užsiimaneziu vientik 
sziais tikslais.1 Laivinimui ir 
kalbinimui merginu prie szio 
užsiėmimo Raudonas Kryžius 
skiria pinigiszkas aukaspinigiszkas 
moksle iszlaidomas.

Beveik 
miestuose szoki skvriai 
pasekmingai jau 
valstijos ar 
todėl Raudonam Kryžiui ten 
neužsimoka atskiria! veikti. 
Bet Raudonas Kryžius yra pa
sirengęs eiti pagelbon arba pa
didinti szinos skvrius. Dau
giaaše pasisekimo turi Raudo
no Kryžiaus pr i žiu re to jos ko- 
onijose kur urediszku sveika

tos skyrių nesiranda.
Terp

visuose didesniuose 
gan 

veikia po 
miesto priežiūra

szinos skvrius.

invairiu užduoeziu
Raudono Kryžiaus prižiuroto- 

vaiku prižiureji- 
no skyrius, plotinu apsaugoji- 

kariaujaneziu su

jos randasi:

mo skyrius, 
džiovos gemalais skyrius, ap- 
ribavimo limpancziu ligų ple- 

ir nurodymo 
sa n i ta r iszk ūmo skyrius.

kad tos
iszleido tojima skyrius, 

Isz tu pi- lamu
markiu isz- Prižiūrėtoja yra kaipo siunti- 

szalies apgynimui
115,000,000 kitiems reikalams, riaus. Ji, ejdama apsiima vi- 

didžiausios
sumos pinigu pataisymui tele
fonu, geležkeliu, telegrafu,* ir

4 i 5 >
» <> lys vioszojo sveikatos sky-

Lietuvai reikė siems skelbti ir mokinti kad 
jos užsiemimrts yra netik kad 
gydinti ligonius, bet iszvengti

F. TV. IKM'ZKOWKK I, Kdltor

VOKIECZIAI ATYDUODA GINKLUS.
. /£

Interniihdnal

Berlino gyventojai ant paliepimo 
visus ginklus kokius turėjo
ginklus užmoka.

valdžios atvduot
ik

turėjo 
pas save. Valdžia už atvduot us

Kovojant su džiovos gema-j
* 1 • • • 1 i • i • • •lais paprastai jieszko atsitiki

mu kur gemalai žmogui neži
nant. randasi, ir
pradeda kovoti ir saugoti kad 
nesipletotu ir kiti nariai szei- 

draugijos tuoj per
kovei i anksti

mynos ar 
spėti. Pradėjus 
džiova iszgydonia.

Vieszosios Sveikatos 
re tojai negali 
likti, 
tas.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Gyventojai Indijos kai-

SZMUTORIUS
MISIJONIERIUS.

*

suradus tuoj Į ba apie 150 visokioms kalboms, 
kurios v ra 
tautu.

* Praeita
Valstijosia sudeginta 570 mili- 

Geležinke-

skvriamos ant 43

1919 meta Su v.

pri žiu-
jonu tonu augliu.

patys apie 20lei sunaudoję
vieni viską at- tuju anglių.

nes j u veikimas apribno- 
kolonijose 

nuveikiama ne
kaip didesnėse kur darbas ne
apeinamas. Reikalavimas pri
žiūrėtoju yra kur kas didesnis 

yra,

Mažesnese 
daug daugiau

•»

Raudonojo 
moteriszkiu darbininld’d

1 ja i ko

negu jn yra, ir szimtais yra 
ruoszii.ii.na užsiimti sziuo teip 
reikalingu užduotim. Siūlomos 
algos nuo $1500, iki $1800, me- 

priklaušant nuo 
svarbu darba atlieka.

p r iž i u reto jos negali 
atlikti gydytojo pateigas, bet 

tinkanti patarna- 
gydytojo nurody

mus. Prižiūrėtojos, irgi ne yra 
‘‘milaszirdystes agentais 
szaltiniu visokios 
tik gali nurodyti kur ir kaip 
pagelba iszgaunama.

Nurodymai ir pamokinimas 
yra duodami dykai, bot patar
navimai turi būti užmokami, 
pagal pare i Itala v ii na. Neiszsi- 
galintiems ir 
prižiuretojos

tams kaip

Szios

tik suteikia 
vima pagal

” ne 
pagelbos,

pagal nuožiūra

kares
K ryžiam?1111^ •ėjo 

'ML- 
514 isz tujų 3123 iszkeliavo in 
Franci je.

* Amerike 
$374,318,000 tabako ;

Žmones iždave ant pa- 
perosu, cigtu’u ir tabako dau
giau kaip bilijoną doleriu.

Anglijos karalius ir kara
liene aplaiko anf meto $2,350,- 
000, o juju sunūs aplaiko $100,- 
000 kiti vaikai po 30 ir 50 tuks- 
taneziu. 
žmonių!

Amerike likos 
angils 1701 mete, o pradėjo jai- 
ses iszkast isz žemes ir naudoti 

o pradėjo jai-
Persijos Szahas, turi auk-

. guve

’iTitffirtrtfcta ūž 
praeita

Tėvas Bušai atprovinejo vie
nam dideliam 
kuri iezvere didelia intekmia 
ant visu gyventoju. Buvo tai 
žiemos laike, dideliu szalcziu. 
Pakajuje, kuriame Tėvas Bussi 
priiminėjo vyrus, 
ežius kuriame nog ryto lyg va
ikam i kurinosi.
Į Viena diena užprasze Tftvas 
Bussi, jauna žmogų, apie
1 — t|  ------- —— -"’Z .. - o — — ■ -
laisvamanis ir niekino dievo- 
baimngus pamokinimus. Mili
jonierius tuojaus 
nieko, nog jojo negali gero ti
kėtis paprastu dalyku.

-- Prisiartyk czionais mie
las prieteliau paszauke su nusi- 
szipsojimu ant jauno žmogaU*s; 
Kada tas radosi vienas su misi- 
jonierium tasai paszauke: “Ne
si bi jog, nepr i vertinėsiu tave in 
spaviedni.
manės, pasikalbėsime abudu.

Atidarė dureles nog pecziaus 
o matydamas jog medis kone 
baigė degt, paszauke greitai: 

Bet pakol tamista sesi, 
meldžiu man paduoti pagaliu 
medžio.

— .Jaunikaitis nusistebėda
mas tokiu priėmimu, iszpilde 
praszima Tėvo Bussi.

— Indek, praszau tavęs in 
pecziu, bet gilei.

Kada tasai indestinejo paga
lius in pecziu 
BtfW jam ritnk^tėlįi,

mieste misije,

radosi pe-

uri 
likos, jam praiieszta, jog buvo

pažino, jog

Seskie czion prita J 9

meta.

e

*

Didelis jungas ant

atrastas

anglis 1701 mete,

si n i obuolį kuris perstato visa 
svietą, iszrodyta su 51,366 žem- 
cz i ugais. Tasai 
vertas arti penkis 
doleriu.

obuolis yra 
milijonus

J 
11 t!
d
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Sztai studentas kuris kalba 12 
kalbu.

<

<3

ii
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Apie jin buvome aprasze 5ie-
senei “FTauleje.” Tasai 12 me
tu vaikas yra jauniausiu stu
dentą Columbia universitete ii
IzolKd 19 lz«lVinm«

telegrafu
t.t. Delei to, toji respublika gei- ligas, ypatingai limpancziais, 
džia gauti paskola užsieny. Ji
nai praszo pagelbos isz Tautu 
Lygos.

Szi trumpa apžvalga buvo
laik- priduota Brusselio pasaulinei 

so viatn ekonominei konferencijai.

Nauja revoliucijo verda Rosi- 
joi. — 3000 aficieriu areszta- 

votaip.
Moskva. — Rusiszki 

raszczei skelbe, buk
valdžia iszsznipinejo nauja re- 
voliucije. 
niu buna aresztavoti kas diena 
už ėmimą dalybų tame naujam

Trys tukstanczei 
buvusu caro armijoi 
likos suymtais ir 
Orenburge.

Moskvos “ 
buk Trockis kalbėjo: 
jog mums grasina 
vojus; žinau .jog turėsim baisu 
padėjimą szia žiema, o norints 
treczia dalis gyventoju iszmirs 
nog bado ir szalczio, bet liku- 
sieje nepasiduos ir laimes lais
ve. ’ ’

Tukstanczei žino-

pasikėlimo.
aficieriu 

uždarytais

Pravada” skelbe, 
“Žinau, 

didelis pa-

Bolszevikai suszaude 131, o iž- 
gujo 1409 in laika 9 menesiu.
Moskva. —- Bolszevikai in 

laika devynių menesiu ižgujo 
isz Rosijos 1409 žmoni u o su- 
szaure už visokius prasikalti
mus 131. Isz viso aresztavojo 
11,424 už prasikaltimus prie- 
szais valdžia isz kuriu 11,344

• paleido isz kalėjimu.
Tni fnn Inisvn Rnwiinl

Buvo

likos

Anglikai apszaude ir sudegino 
visa airisziu miesteli.

Dubliu. — Miestelis Granard 
60 myliu nog Dublino, 
visiszkai apszaudytas ir sude
gintas per Anglikus.

tai atkerszinimas už
papildyta žudinsta ant inspek
toriaus policijos Kellekerio ku-" 
ri airiszei nuszove hotelije.

Anglikai užklupo ant miestę- 
lio netikėtinai su ginkluotais 
automobileis, szaudami in gy
ventojus be jokios milaszirdys- 

Daug žmonių pražuvo, o 
tie jei, kurie pasiliko prasiszn- 
lino in kalnus.

tęs.

.1

Kas szals tai kitaip.
Sugryžo Maika isz Ameriko 

ir apie visokius dyvus pasako
ja.

— O kaip ten k ereziniuose 
pąklauso vienas,

Suvis kitaip negu Lietuvoje 
— viena stiklu iszgeri o už sze- 
srzist r ei k n nžmnlref.

praszalinant szaltinius tos li
gos. .

Vieszosios 
žiūrėtojos nurodė neszcziomš 
moterims kaip užsilaikyti pa
sisaugoti ir hygeniszkai gim
dyti. Kūdikiui užgimus moki
na hygeniszko auklėjimo, ir 
prižiūri kad aplinkinybes bu
tu tinkamos kūdikiui beau
gant. Todėl vadiname 
“Kūdikiu Sargais.” 
tarnavimas iszvenge mirti ne
tik ka szimtn tukstanczju kū
dikiu bet ir keletą tilksta nežili 
motinu kas metas.

Kūdikiui paaugus, moky
klose sžios prižiūrėtojos vėl 
rūpinasi visokiais budais 
blaszkinti ‘‘ligų gemalus, tad 
vaikai karta ar du kas metas 
yra peržiuromi ar kartais ko
kiu suirimu nesiranda. Tuoj 
praneszama tėvams, atyda at
kreipta arba naminio gydyto
jaus arba ligonbutin kūdikis 
po priežiūra gydomas. Labiau- 
so yra prižiuroma kad sergan
ti limpanczioms ligoms nelan
kytu vieszas 
kreipta atyda ypatngai in kū
dikius su trukumais ir nuro
dyta tėvams arba mokytojams 
kaip ir kokiu budu szio truku
mai geriause gali būti iszvęn- 
<rlnvni

Sveikatos piA-

visokiais

pa tarnavimas 
niekad neatsakomas kreipan- 
tiems.

Jeigu prižiūrėtoja samdoma 
instaigos 

arba Raudono Kryžiaus, jos 
pareiga yra szelpti visus kurie 
kreipėsi pagal jos iszgale visa
me neatsižvelgiant ant tautys
tes ar tikėjimo.

Verte visu farmu, kokios 
randasi Suvienytuose Valstijo
se yra 41 bilijonai doleriu.

vietinios vieszosios

I 
♦

Apuokine bezdžionka 
Bostone.

jais
Szis pa-K

instaigas. At-
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Yra tai, labai reta beždžionė, 
kuri ana diena likos atgabenta 
isz Parakvos per Williama 
Ramsey ir padovanota miesto 
^.VArinn^hii Itnetnnn

Parakvos

Vyras po pantaplu.
Slidžia in skundiką: — Ko

dėl tamista nesigynei, kaip ant 
tavęs Niurnaitis užpuolė ir su 
kuinszcze musze tave prieme
ne ja?

Skundkas: — Asz ponas so
džiau mislinau, 
pilti mane musza.

jog tai mano

Sude.
Slidžia in valkata:
— Jau tu vėlei czion? Mis- 

linau, jog pirmutine bausme ta
ve pataisys.

— Ponas sudžia asz 
daugiau pasiprovyti.

Geras lakajus.
Ponas:

mano arbata ?

noriu

Jurgi, ar da kaszta

Jurgis inkiszo pirszta iii 
puoduką arbatini ir atsako.

Da ne szalta.
t Resturacijoi.
Vienoje resturacijoja Pary-

valgižiuja, kurioja už kožna 
reikėjo mokėti 1 marke, sve- 
czias valgydamas ra Jo virale 
guzika nuo kelnių, paszaukes 
tarnu, pradėjo baisei kolioti, o 
tas su szaltu krauju atszoko.

— Ar tai ponas nori kad už

prilaikė Tėvas 
Shp* 

ka pasiliko pecziuje keliolika 
sekundų. Jaunikaitis riktelė
jo baisei, o atszokes paszauke:

— Ka dirbi, kunige? — ar 
neturi proto ? Ar nori mane su
deginti?

— Gal but mano prieteliau, 
— atsake jam malszei misijo- 
nierius; ar tai ne butu gerai, 
idant isz palengvo prie to pap
rastom ? Pekloje, in kur nueisi 
jeigu toki gyvenimą ir ant to
linus vesi kaip lyg sziolei, ne 
tiktai galukus pirsztu tau de
gins, bet visas tavo kūnas spir
gės — nuo galvos lyg kojų deg-

Ir su tais žodžeis, vela norė
jo pagriebt už rankos, bet jau
nikaitis su visom pajiegom ne
sidavė ir atstume kunigą nuo

Tada Tėvas Bussi pra
kalbėjo in jin teviszkai:

— Vargingas kūdiki! Ap
svarstyk truputi, del ko ne bu
tu geriau permainyt savo padė
jimo, negu degt pekloje po 
smert? Argi aukos, kokios Die
vas nog tavęs reikalauje idant 
praszalint taisės 
mes ir kaukes, 
silpnos ir mažos?

saves.

baisės baus-
ntr.yra gana

Jaunas filozofas atsisvekines 
atsitolino nog tojo laiko pradė
jo giliau apsvarstinet.apie savo 
gyvenimą ir ka jam misijonie- 
rius kalbėjo. Ant galo nutarė, 
sugryžt pas ta mokinta Teva> 
kuris su pagelba iszmintingos 
rodos ir spavednies, atsikratyt 
nog nusidėjimu ir sugryžt vela 
ant tikro kelio dorybes ir krik- 
szczionybes.

I

Sziolaikines tarnaites .
Pone: — Man ne patinki, jog 

turi dauy pažinstamu. Pas 
tave daugiau sveoziu negu pas 
mane ateina.

Tarnaite: — Tegul ir pone 
bus teip meili kaip asz, tai ir 
teip dangau svecziu turėsi.

Daktaras ir biedniokelis.
paktaras: — Asz tau užra- 

sziau gyduoles,
adyna po viena valgoma szauk- 
szta. Į

viena marke pavalgytum ir da Ligonis — Tai ponas Dakta- 
rastumei kelnes? Tai jau per ras da užraszys man ziegoreli 
rlnn/v v\Annn nniv? I cĮitnnbonl n ko nerr nA

turi imti kas

*
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GIRDĖT KELIONES ISZ ALASKOS.
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Pasekme po 2® dienu 
arba grąžiname Jums 
pinigus.

«k * * -kSUGRYŽO ISZ
• • . t; ;.»\ >• >•.; •

J

dievai žiukos oszka ir mario 
kuomi esąs.
“Oszka”
ki pinigu

galutiu suprast bis-
Į

<* -
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&
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Nuga-ToneO is

fe t

jtiek kad neužtenka 
?|net nei ant karves, bet galima 

kttd ežia kartu pa- 
sziopiama ir ameri kineziu 
‘ ‘ fanaberija^ 
mui netrūksta.

Teko mari-šį daugeliu isz j u 
idurti ir pasišnekėjus pa-

frėk 
pri

Kaune likos atidarytas 
rutu kancleri jo 
imine jo prusiszkus liuosnoiius, 
kurie pulkais pereina per pru- 
siszka rubežiu. Vokiecziai 

ammunicijos ir 
sudrutindami

kurtoje
>;<c

supranti.
L
N t.iVi

in

rubežiu.
sium'zia daug 
ginklu, 
lietuviszka armije.

Bumais vokiszkas kancvleri 
vok isz k a 

parlamenta apreiszkv, jog dau-!nol.jnįSt * • « • v 111
Muelleris, kalboje in

tuom

ginu kaip szesziolika. tuksi an
yžių gerai is:
luotu vokiszku kareiviu perejo 
per rubežiu, tyksle

zlavintu ir apgink

mo su liotuviszku vaisku kurie 
generolą Želi-eina prieszms 

gowski.

kurios daugu-

& &
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PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
p X

.1

B i

»•

SUS
matai, kad jie dgr neturi nusi
statymo savo ateities veikimui 
ir Lietuvoje yra tikrais “gri- y \

Jie 
valdžia 
jiems

I Ml 
f

Turėdamas sunaikintu, Sveikatą ir Spėkas; ture-

t i k ra i s

kritikuoja 
tvarka, 

viskas netinka 
v raprisiskyri- jjp Lietuvoje ;

J Jot u vos 
žmones...

, negerai, 
ne savo vie-

j '>♦**z.,w j ?’V », i >

I «<*
k «?

V

o ir nusilpnėta kūnų; pasibodisk^ 
llnhna veiklumo ir vaintus avalginan-W

įp E t
t

1

i

Kdamas neaišku mint
imant vnlstun dėl (padldlnhnu veiklumo
t __ __ ___ _ , __ _______ _____
fled vUnl nauju žmogui Devynea JA deilmt<ui visu Žmogaus Hgu'; 
tokiu kaip blogae apetitas, negrucmtulnvlmaa viduriu, krj 
išpūtimai, užkatčjlmna Akilvos, tulifnls, anemia, kankinimai 

, i * _
nervu ir negalčjlmn« mleguotl, paeina 

flklatft vandenluoto kraujo Ir ntužtektlnlos

čIub, bandyk Nuga-Tonc Ir pemitlkrlk kaip greitu laiku jau- .17j'1
B S

r vun guzai fr 'A 
, , __ ____ J reu- \

akauamnl galvon, neuralgia, a to k na onergljoa, nuMilpne- 
nervu

negruoiriulnv i man viduriu.tokiu kaip bloga a apetitas
«, ■

>
Į ;V‘‘V'

C; <1

mntlzrno, 
ji man nervu ir neiciiMJImfui mieguoti, paeina nuo stoka 
nnjiegOB, aklatė vundenluoto kraujo Ir noužtektlnlos c irk u lac i jos 
kraujo. r*/ «

Koin n dalis kūno Ir kolnn Jo veikme remlnac nnt nervu paliego*, 
kurios dldžiausci uijalka geram stoviojo pilvą, jaknas, Inkstus ir 
grobus, Airdes plakimo, kraujo cirkuiavlmo. Nugn-Tonc yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu Ir nbelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todil knd jie yra sutaisyti H altoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, bėk orh end u otų Ir nuruodytu 
pe-K’ garsingus Gydytojus. Yra Jie ypatingai maistingi J Gėlėlę ir į 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu. 'i
Jog !<• tuAtlnusc regulariAkai. Atgnivin inkltus, IA vara 
nuodlnies dtmntas. Niern dnuplaus gotu ir suputimu, nlera
npotlta, glarą gruomulaVlmą, tvirtus nęrviis ir kietą pastiprintą miegą. 
Nugn-Tone ar 
numo valdui Ir llbumą akiems 1 Nugk-Tone padam tvirtus, 
vyrus Ir sveikesnes Ir puikesnes moteres, Nuga-Tone netalpln 
daromu paproty valetu. Sudėti “ 
skoni ir vartuoti galema b® Joi 
sava prctelcms.tMf—-------------------------------  - ----- -
tll bonliUtO _____ ____ ____ ___ _ ____ ____________ _____________ -r____
Jydyrrto. Galite pirkti lėlės b on k u t ei. arba lėlius menesius gydymo ui penktus ($5.00) 

olerlua. Imk Nuga-Tone per dvldeltmt (20) dienu ir Jeigu ne busi u Iran* din tas
sėkmių, eugratlnk bonkute Ir 'piltus, ;t> mts ūmai sugrąifslme Jutu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną certtn. Mes Imame rizika. Nuga-Tone yra pardavlnejamaa visose 
aptiekęs* tomis pačioms l|lygomU (r pnčia garantija.

. ‘ PRfSlUSK SAVA FASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ

J

IItetAį

Ji 
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[ te* 'M
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: .»ž. Ifkūno. 1Aį
H?**' >4* 5%>•4;
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;<• v't
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1.
U'J p<x KnrfllngUH Gydytojui!.

FNuga-Tonc priduoda gyvybę Jaknoma, raatlprin grobus toip, 
A..R41------------------ ------------- 1—m .i Atgnivin InkAtua, H varo laukui

arnlr-fc!E ■X* 6Š JOR•x nuouinivii nunniRR. jniierH unuginuri guzu ir suputimu, merą smir- 
<lnnČlo kvapo ar apvilkto HeiUvIol Nuga-Tone duos Jums stsbukMhgą 

Lgmomu1aVlm4> tvirtus nęrviiH Ir kietą pastiprintą miegą. 
uh t iprhp’kraujo Ir pagerins cirkuiavlmo jo, priduos raudo- 

L rustus WCA
ta m o tarė s, Nuga-Tone netalpln savyj Jokiu migdą m U ar 
jįe yra parankiam pundelel. Yra apvilkti cukrum, prlimno 
kio neparaDukumo. Bandyk Juos. Rekomenduosi visiems

UBU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAi Praba Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
mitute. ^Koina.bonkuto talpina devynios deilmtya (90) pUiulu, arba vieno minėsi

mt (20) dienu ir Jeigu ne busi u i ran* din tas m« 
mes ūmai sugrąlialme J ubu pinigus. Negalite 

_ , , _ . ‘ ~ “_.ie ‘ ‘ ‘
nptiekoBft tomis pačioms f|1jr<<mls Ir Apačia garantija.

Nailonai Lnbor»tO»y, L. 23 --537 South Dearborn St.. Chicago, 111.

(Terpiamieji: Įdedu člonuh t.........
Nuga-Tone. , 

I
Vardas Ir pavarde

tOJ(‘.
Lietuvoje prekyba veik 
taborą žvdu rankose. Finan

sinis biznis galima sakyt, kad 
paežiu lietuviu kontrolėje. 

Tojo Rrityio veikia, kdli ban
kai, 
Sėkmingai.

VI- r ■ * 

į 
y1

sa
M. t -----

Draugu ve sknstbarzdziu
Chicago, nutarė pakelti preke 

plauku ant vieno 
veido už

5 centus. — Naujas ergelis!? 
Vyrai pradės kaip szimta metu 
adgal uos: 
neti barzdas, 
vakams plauku 
kems, o kas uores 
tni gales tai padaryt 
pngelba patentuota britva, g°-| Duonos yra, 
riau ir groiezinu...... Next!

ant kirpimo 
dolerio, o apskutimn 
35 centus. — Naujas

jau
srityje veikia, kdli 

kelios bendroves gajui pa- 
. -Jau taip atrodo, 

kad finansinis biznis isz lietu 
ranku neiszspruks, nors irviii i 

zioti kasas ir užleidi- i^o^lnirontai nesnaudžiu.
motinos kirps 
$ su mnszinu-

apsiskust. Lame su lenkais, tai Lietuvoje 
namie |gyvenimas butu

gyvuliu jau pri
auga ir viskas iszpalengva 
pradeda grįžti in naturalos gy-

Karo sunaikinimo pėdsakai 
Lietuvoje urnai nyksta, kad ne

gyvenimas jau geras.

Cenzo Biuras 
szimet Suvienytose AnlstijoseJ 
buvo 
Tai 
( 
buvo, 
skaitliniu da 1 
kos gyventnjai.

105,683,100 | 
yra 13,710,840 

langiau, negu
Prie paskelbtu

paskelbė, kad j veninio vožės.
Sziaip Lietuvoje apie nepri-

• nieks
L,______

gyventoju. Ln|invbe
i a™..:.. . •

neabejoja.
žmonių Kariuomene Lietuva turi gera.

10 metu atgal [sziauliai 
dabar

nepridėta Alas-

nuoazirdziai 
vos a miijai padeda.

Isz dvarininku priverstinas 
atėmimas arba

Sn Alaskos ir kitu teritorijų | Bežemiams, mažažemiams, ka- 
isz viso busią į peiviams bus žeme

118,000,000 žmonių, gy-; nuosavybėn. Bet bankines sko
las priesz kara. užtrauktas, vis- 

ntmoketi. Visiems 
norintiems žemes neuž- 

!teks. Todėl žeme bus dalijama

gyvon tojais, 
apie 
venancziu po 
stiju vėliava.

Su lyg

viso rėmams

Lietu-

nusavinimas.

duodama

Suvienytu Vai-

gyventoju
jgi priseis
į žemes r.rr.valstijų, 

skaiezius dalijasi sziaip:
10,384,144 pagd^lijhn tikra tvarka.New York 

Illinois 
()hio 
Texas 
Michigan 
California 
Missouri 
New Jersev 
Indiana 
Georgia 
•Wisconsin 
North Carolina 
Kentucky 
Iowa 
Minnesota 
Alabama 
Tennessee 
Virginia 
(Jklahoma 
Louisiana 
Mississippi 
Kansas 
Arkansas 
So. Carolina 
West Virginia 
Maryland 
Connecticut 
Washington 
Nebraska 
Florida 
Colorado 
< tregon 
Maine 
North Dakota 
South Dakota 
Rhode Island 
Montana 
TTtah 
New
Dist. of Columbia 
Idaho 
New Mexico 
Vermont 
Arizona 
Delaware 
Wyoming 
Nevada ____

Lietuvoje karo 
ci jos pėdsakai 
dar tebsimato.

Vienas antras isz Amerikos 
pargrįžusiu lietuviu ir isztik- 
rujn užsipelno tokio nepasiti
kėjimo, bet daug maž prie vi

ta i komas yra
masztabas, o tas 
singn ir nepraktiszka.

Amerikieczini lietuviai par- 
grižusieji in Liejuva kol kas 
savo praktiszku veikimu pa
sigirti negali, Sziek tiek kru
ta amerikieeziu viena kita 
bendrove, bet ir tai nedaug.

Apie amerikieczius Lietu
voje yra susidėjusi net ir pa-

X
r

U

6,485,098 u<
5,759,368
4,661,027 privatiszkos locnasties, o tos

Bolszeviku ideos rėmėsi ant

t
1

K

V

X

Hampshire

3,667,222
3,426,536
3,403,547
3,155,374
2,930,544
2,893,155
2,613,893
2,556,486
2,416,013
2,403,630
2,386,371
2,347,295
2,337,459
2,306,995
2,027,564
l,i97,798]jr sudarius
1.789,132

atsimusze ant ru- 
siszku ūkininku, kurie sutinka 
ant visko iszskyriant atėmimo 

toji žeme tai

ideos labai

jiems žemes, nes 
vienatine yra jojo maitininko, 
be kurios jisai negales apsiejti 

, ir kentus nuolatini bada ir 
varga.

Bolszevikai ne 
vatiszka -locnasti. 
ba skerdynių ir gvoltu, apiple- 

visokus kromus žmonių 
ūkininkus.

viau yra atimti kam 
falrikus,

sze 
iszskvrent

nuolatini

tyki in pri- 
Per pagial-

Leng- 
pmigus, 

rakandusnaminius
szeimynu, ne kaip 

rusiszkam ūkininkui jojo mile-
1,769,185 IIla (|jrvll. Dirvos negalima už-
1,750,995 
1,683,662 
1,463,610
1,449,610 
1,380,385 
1,356,316
1.295,502

966,296 
930,376 
783,285 
767,996 
645,730 
635,839 
604,379 
547,593 
449,440 
443,083 
437,571 
431,826 
360,247 
352,421 
333,273 
223,003 
194,402 
77,407

demoraliza- 
žvmusgpna

SU vienodas’ 
yra ir netei-

Apie amerikieczius

įarle: ° Parsivežė isz Ameri-

mužiko teipgi 
negalima paymt ir iszvežt ki

re i ketu milijonus isz- 
kitas vietas, o kad 
mužikas priesz tai

pasikeltu ir pradėtu revoliuci- 
je, kuri nuszlautu bolszevikus 
isz pasaulio.

vmt ir iszvežt

tur, nes 
varyt in 
rusiszkas

P

Po 1 Ilinojų valkiojosi kokis 
tai bambiza kuris tvėrė naujas 
noprigulmingas parapijos. To
kiu bambizelin 
ir nesiduokit 

taikokiems 
kurie yra 

neturėdami 
už žimpsni tabako.

Lietuvei jau 
gaudineti 
jenezius 
rius.

gaiš, I p

apsisaugok i t 
save sukvailint 

paszlemekains 
p ras i m in i a

mokslo ne
i i kuni-

gana buvo up
per tokius keliau
ta ingius miaijonio-

Moteres daug prisidėjo prie 
iszrinkirno naujo 
bet nežino kuom jisai bus atei
toje nes ukesai renka kandida
tus ant urėdu kaip 

y >

prezidento,

“kate mai- 
rinkimus pali- 

ir prižada 
o po rinkimu

sze' . Priesz 
tikieriai gorkliuoje 
aukso kalnus, u ikhm..,,., 
gali visi eiti in pekla. — Pada
rei savo... paszol von! — Szvai- 
earijoi kitaip su tokeis paliti- 
kieriais žmones pasielgė, jeigu 
iszrinktas kandidatas ant urė
do pagal žmonių norą, nesiel
gia, tai tinkamesni žmdgu išt
renka o pirma isztume isz din- 
sto latik!

Privalo ir Amerike panaszei 
padaryti, o tokiu budri atsikra
tytu nog daugelio grafteriu ir 
netinkamu ^alitikieHu.

I¥ * 4*.*/^
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Sztai keturi lekiotoji)!, kuru
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potltn, Klarą 
4uKa*Tone ei_________ r_______________________________________________ *_________

vaidui ir Albumą nkiama I Ndjrh-Tono padam tvirtus TUAtUH

padarydami 
szuni.

viso 9000 myliu.
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su nrooplanais isz Mineolas iii
1

it iszieke
Ant atminties tosios keliom

Nome, 
kožnas sau atgabeno

Alaska, 
Alaskini
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KUR BUNA 
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Pajieszkau savo broliu Alek
sandra, Franciszk u ir Antanu 
Gotau'tai. 
ant adreso.

Wm. Gotaut, ' ■ 
. Arden Mines, Pa/

Tegul atsismaukia 
(to 89

Nuga-Tone. Ir meldžiu prisiųsti man bonkut
lit

Gatvč Ir numeris....

Miestas
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Knygos Didumas 6% per 9^4. STClr'S’m CM) 
150 Paveikslu, 704 Puslapiu. "■ *f^1 ■Nr ■*

k1

Trumpam laike iszsiunteme daugybe saitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin-
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paozta. Mes užmokame nusiuntimo, kasztus. Adersavokite:

MAHANOY CITY, PA

Knyga yra

W. D. BOCZKAUSKAS .. CO.

Pajieszkau Juozą Siauczuna 
pirmiaus gyveno Ohio Valsti- 

Turiu 
praszau atsi- 

(to 89
I ' ■.

joj, dabar nežinau kur. 
svarbu reikalą, 
szankt.

Adomas Blažis
Box 428

1

Manchester, Conn,

Pajieszkau Ciprijona Jevai- 
szia paeina isz Vilnaus Red., 
Traku apskr;, Niedzinges para.
Turiu svarbu reikalu isz Lietu
vos nuo tamstos seseles1’Voro- 

Praszau 
ant adreso.

Jonas Juknevlozia,
39 George St 
Westfield, Mass.

nikus. atsiszankt
(to 89

•J

Pajieszkau t savo brolio sū
naus Adoma Įuitvinska paeina; 
isz Vilniaus Red., Traku apskr., 
Jezno Valst., 
mo.

Medžionių Kai- 
Turin svarbia žinia isz 

Lėtuvos praszau atsiszuiikt^.:; ■
,, .. (to 89,

Jurgis Litvinskas
R. D. No. 8 Box 99 

Cambridge, Ohio.

i i

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

f UNARD Į INI.IE
1 N 

Hamburgą ir Liepoj u 
Per Angliję

AQUITANIA, Novemberio 23

Treczios Klas.os Szipkorte
IN HAMBURGĄ . . $125.00
IN LIEPOJU ; ė $145.00

Pridedant SB War Tax
, f -i ■ f - i.T 7 .. .. , »

Kreipkite* in nrtimiBUii Cimard Linijas Agentą ,
I • ) • J 1 * I 1 J 1

Valstija • •»» imI<

1

VYRU 
LIGOS

r - r ĮTirlO- (
* * _w

Daktaras KOLER yra Vienatinis tarpe T>letnrtnf daktaras J r

t,

■ v , ,

l’VK

Pittsburge. Jisai mokinosi yarszftvoje, studijavo boflje į 
32 mętus invalrlas Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug- j 
nial pažlnšta. Gydo tižslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyrui spuogus, niežejlmus, ligas tinimo, tnvalrl&s ligas 
paolnanczias nuo neezystumo kraujo. Atslezaukite ypa- 

efr tlszkai,.per laiszkus asz negydau. Dr. Koler.kalba Rusisz- 
t kai ir Ijenklszkal. OflsOs valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

Nedellomis iki 2'val.zpoplot» i. v»
Dr.'KbLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Gydo Jižslnuodinlina kraujo Ir silpnybes

f

Lietuvos Prekybos ir
IR JO SKYRIAI

Pramones Bankas

VILNIUJ 
PANEVĖŽYJ 3

SZIAULIUOS 
') RASEINIUOS 

‘ > LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 
< ! .MARIJAMPOLĖJ

VIRBALYJE . 1 
isžmoka pinigus pasiustus per savo: 

Kol žemas auksino kursas,, 
Ten gausi

Slunczlu szirdlnga padokavone už 
teip puikia knyga kokia yra ‘'Tūkstan
tis Ir Viena Nnktnw. pa tokiu Istorijų 
nq oamlu girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink* 
amlna diena ir naktį. Kada*paeinu isz 
darbo tai tuojaus griobluos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
‘Šaules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrow's Point Md.

r

kuogreicziausia
AGENTŪRA NEWARKE.
dek pihigus 11 P. P. Bankam

7 iiūdsz. padėjus 2 metams.

r

ATBUVO ILGA KELIONE SU KŪDIKIU.
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fornijos, 
pekszti. 
sn-savini.

Franu Brown isz Sanfranc.isko, Kuli
su savo pnezia ir'kūdikiu

Guoli puodus ir kitus reikalngus* dalykus neszesi

h

X;

■ K'*'*'*'

< <
IŽ1

Ą

c* *.

A>.- - ■■■■.<
•C- > • '

.......... • B
.i

■    , , i , m , ,   —   - . — ,

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

205 Puslapiu
Tiktai 75c.
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paozta. Adresavokito:

W I). BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

_____________ ■ - - / -

-t—310 Paveikslu, 
ir mes užmokame

Kunsui nupVolus.
geriausia -proga daug 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
‘Greitumo nusiuntimo jilnigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; vieloms pinigu siun-w 
tojams pristatau kvitas su 
paraszals priėmėju .pinigu.

Lalvakorcziu agentūra In 
Liopoju, Hamburgą Ir visur. 

Pasai kelionei In Lietuva. 
Padarymas Llotuvlszku ilo- 

kumontu. , • »l
• Pinigus siuskite per paczto

RaszydamI
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokito szltelp:

P. MIKČI/AINIS,
53 Hudson Ave^

Drooklyn, N. Y. J
i *v . i *'

Tai

Money Order.

. vk I
I

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

pasiuntimui priima ir informacijas apiePinigus 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

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

‘Slaptybe Antgrabio”
1’87 putlap

£a 18Z 
plu. L.

jz gy vei 
Preke 35c.

-------------- —H- 
venimo Fraucuzu 

w. d. >•«»•» •ki-r«
- - - rr iy-.. - - ■ -irt—-

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA HOTDLIS NEW YORKE.
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Pas! tinkam žmonis ant

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskrlausti atvikia In New Yorkn, tai tlesog 

krelpktes pas Geo. J. Bartaszlu, Agentą, nes jis yra visiem gerai Žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes aąt visu linijų in Ir isz Lietuvos. 
Iszmalno ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus iaz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoczhi New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvlne nes užlaikom narna su 38 kumbarais. Paleldtlam pasažterius 
ir ju bagažlua ,arit laivu, .f 
kreipiasi In musu vlrsz-minėta cgetitura su reikalais, vargo Ir nelaimes 
pedatlrs niekados. Tautleoziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviocztain visus krelpkltcs in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prlderisle yra tarnaut visuo
menėj labuj. -Reikalaukite lalvakorcziu'ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą. ‘ ’

GEO, J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York, 'i 
u’ x Tvl.tuui^i Spring 9637. , - , . . '

Oa A. a a ’ -L 1 ’

Žodžiu sakant pilnai buna aprūpint,! kurie
<
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KAS PO KUOM DUOBK KA
BA, PATfil TN 9A INTUOLA.

Ir vela mislijo, jog ežia kas 
norint yra, ba atėjo aut mislies 

“biednas 
jo gailauju”. In 

jau ant tikro pradėjo mislyt, 
jog tas jo brolis nori ka toki suf 
juom padaryt. ’ < •

— Tirrr — iszgiixlo važny-’ 
cziaus brilsa, knris prie krtreze- 
inOR arklius sulaikė.

Issflipo mbudu isz 
iszbego isz karezinmos žydelis; 
arklius iszkinke, daigtns in vi- 
dn nnnesze, o kad jau pradėjo* 
temt pastanavijo musu pakele- 
vingi 1oje karezemoje nakvot, 
o rytojaus sulaukus 
veikalais.

Ponas Banifacas retai kada 
atvažiuodavo iii miestą O., ma
žai ežia turėjo pažinstamu; da
bar labai nusidžiaugė, 
kareziamoje užtiko savo seno
vės pažinstama, vardu Juozą, 
knris netoli nuo to miesto ran- 
davojo dvaruka.

— Sveiks druts! — suszuko 
abudu vienu balsu.

Juozas tuoju u s 
supažindino 
alaus ir degtines 
per ka ir musu Banifacas sėdo 
in tarpa.

Pankracas nuėjo ir per juos 
du užimta kambarėli ir ten se-, 
dedamas brolio lauke.
• Tuom laik musu burmistras 
tarpe kitu gere iki pusiau nak
tų.

Kada Banifacas 
Pankraca in kambarėli, pažino 
Pankracas tuojaus, jog jo bro
lis truputi per daug in stikleli 
dirstelėjus, ba kelis žodžius 
prakalbėjo nesuprastinai, griu
vo ant lovos ir kietai užmigo.

Pankracas it pradėjo nusi- 
rengipet, neh jjhrniausei prisi
artino priė brolio, kad apžiūrėt 
ar viskas-gerai Banifacas mie
gojo kaip negyvas, 
jis gule, iszpuole jam isz surdo- 
to kiszeniaus pundelis popieru. 
Pankracas paėmė užadresaVota 
pas paikszu perdėtojo groma- 

Toji gromata nebuvo per 
jin pati raszyta; norėjo su ki
toms popierioms 
broliui in kiszeniu, nes ant syk 
atsiminė, kad kaip pro 
važevo kuriame talpinosi paik- 
szai, jo brolis nedoriai in ji žiu
rėjo. Gromata buvo isz gminos1 
— didele ir neužpeczetyta; bro
lis miegojo ir knarkė, jog rodos 
lentas pjovė Pankracas atidarė 
gromata ir pradėjo

daktaro 
žmogus, asz

žodžiai:

mislyt

vežimo;

užsiimtie

kada

musiszkius 
su kitais,

sėd i n ežiais,
prie

inejo pas

Nes kada

ta.

norėjo pasiduot o ir broliu no-
dovanot ir kalbėjo in save: J

- Turėsiu ta gbdu nevido-;
nukorot* kiliilp fieiszpuola

kasa,5:
na 1 , .
“Kas po kuom duobia 
pats in ja inpuola?.\

Ir kaip rodės gilinkmingai 
mislis jam in galva puota, ba 
net isz džiaiigsmo paszokė. Su 
baime dirstelėjo ant brolio, ar 
jis laikais nepabudo, 
miegojo rodos, kad dabar atsi
gulė, žinoma po Vaknrykczczei.

Pankracas dirstelėjo ant zie- 
gorelio, buvo ketvirta ndynė, 
nusiprausė patyka, apsirėdė ir 
iszejo, duris uždare ir rakta su 
savim pneme. 
priemenėje czebatns 
prisakė, 
gryž, nebudintu brolio.

Pankracas pavaikszcziojo po 
miestą, po tam 
paikszu namo, 
iszmusze 
eme už virvutes 
skambuezio ir užskambino.

Iszejo tarnas ir paklausė ko 
reikalauje?

— Ar negaletau svarbiam 
reikale su perdetojum pakal- 

Pankracas.

nes tas

Tarnui kuris 
szveite, 

idant įpulto! jis nesu-

pasuko link 
Ant bokszto 

szeszta, Pankranas 
nuo bromo

bet? — pakahise
— Asz esiu Banifacas Pli- 

nubego tarnas.
Už deszimts minutu 

Pankracas in kancelerije pas 
perdėtojo.

— Asz esu Banifaros >Pli- 
kutisk Burmistras isz N. — tarė 
Pankracas in perdetoja — tu
riu broli, kuris turi sumaiszyta 
protą, noretau ežia jin patal
pint jusu name.

— Ar turi ponas kokias po- 
pierns arba nuo daktaro paliu
dijimą? — paklausė 
jas.

i nėjo

perdėto-

susavim;

Nepersenei sugryžo

vaiks'zcziot. Galva man nuo 
vakar skunda, o sžiadiėh tiek 
daug turiu visokiu, reikalu; ne 
mehkfti reikės pasiVaikszcziot.

— Gerai
Pankracas.

Sėdo prie kavos, kuria jiems 
tarnas atnesze; ponas 
cas pradėjo 
ežios dietids rugot.

— Eisiva p’o

šėkai — pritarė

Btvnifa-
niit Valdiryksž-'

pusryt pa- 
vaikszczidt — tore vėla (Boni
facas — o eisiva link paikszu 
narho, ba asz norecziu pamatyti- 
vidurije, kaip tėbni 'terodo.

— GfllėsiVa nueitie — pri
tarė Pankracas.

—- N"ės nftz misliju, jog tu- 
eisi su manim, ba žinai 
Krokave? •

matyt til

kaip

— Nenoriu asz 
ka pertiek metu gyvenau

Su baime Banifacas

y

ir nenoriu

iri jin 
dirstelėjo ir tolinus kalbėjo:

— Nes, broliuk, juk asz tau 
neprikaiszineju 

tuom užpykini.....
— Gerai; užganapadarysiu
— Asz eisiu pklausiu — ir 

tavo norams — eisiu su tavim 
nes pirma praszytau tavęs ma
no popieru, ba man sudia bus 
reikalingos.

Banifacas iszeme isz kisze- 
ninus popieras ir nuo kitu at
skyręs padavė Pankraoui.

In adyna po tam, stovėjo 
abudu prie paikszu natno du
riu, vienas isz jin — Bonas Ba
nifacas patraukė už Virvutes; 
tarnas atidarė duris ir ihlėido.

— Kur asz gatatau
perdetoja? — paklausė Banifa
cas.

rast

ateina — atsake

SAULE

TURGAUS DIENA TERP VOKIECZIU IR RUSU

Ant rubežiu torp Vokietijos ir Rosijos, susirenka kas die-
na kupczoi tuju dvieju sklypu, kur veda terp savos 
kupezystas, ir tai tiktai per deszimts minntn laiko, 
ežiai ne yma kitokiu pinigu už savo tavorus nog 
kaip tiktai Amerikoniszkus dolerius.

visokes 
Vokie- 

maskoliu

ba kaip 
reikalinga, 

deka-

)

^sveikatos kampelis j
(Prisiunsta per Radona 

Kryžių.)

V .U*. M1
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PIENAS JEIGU NETINKA- 
J MAI PRIŽIŪRĖTAS SU

RUKS.
Nepaisant ant kaip saugiai

pienas buvo pridabojamas iki 
pridavimo szeimininkei jeigu 
po pridavimo szeimininke ne
mokės tinkamai prižiūrėti pie
nas greitai suruks.

Gavus pieną reikia tuoj per
pilti in karsztu vandeniu isz- 
plauta indą (kad nedavus bak
terijoms gemalams arba pelė
siams progos augti) ir laikyti 
vešioj czystoj neprieinamoj 
mušiu vietoj. Szviežia pieną 
niekad nereikia maiszyti su se
nu pienu, nes pabuvusiam pie
ne bakterijos pasendins szvie
žia pieną ir 
laikyti kaip vien szviežia pie
ną.

Bakterijos greieziause dau
ginasi. pa vesiuos ar meszlyne 
todėl pienas turi būti laikomas 

vešiose

X

taradaika.
Vyruczei, užėjo nauja mada, 
Apie kuria negirdėjau nieka

da, 
Kad vyras mergina priverstu 

Ydant už jojo isztekotu.
Vienas tokis mergina parsi

vežė,
Isz kito miesto ant pastoges 

užvedė,
Su raktu užrakino,

Ir da visai]) gazdino,
Jaigu už jojo netekes,

Tai pažiuręs,
K a jai pa dari s, 

Ir in koza uždą ris.
Vvruczei ant ženvbn niekas 

ne privers, 
’Ane sūdąs nenubaus,

O jaigu mergina nori kasz- 
tus sugrnžyt,

Tai prievartos negali padaryt. 
Tokis vyrukas sunkei paste-

nes,
Ne ižsisukt negales, 

Kaip mergina skunda paduos, 
Tai da ir kalėjime padejuos.

Dydžiause būna velneva, 
Kaip nžejna dovana,

Vienoje veseilioja teip dai
navo,

Rėdos kad svaiguli gavo,
O ir dainuot nemokėjo,

Tai vis ta pati kvarksėjo:
Oj broleli kur dingai, 
Ar in sziaudus inlindai 
“Iszlysk isz sziaudu,

Aineszk jaunavedžiam pi
nigu!

jaunikiui 
reikėjo,

Ba ])irszliui 10 doleriu pri
žadėjo.

Anglikai ant to žiurėjo, 
Juoku in vatas turėjo, 
Katrie nedave doleri, 

Tuosius po mezlevai iszvare 
Ne ant jardo nelaiko, 
Su lazdom nuvaikė, 

O katrie neklause 
Aplaike ir per ausi.

Badai ir palicmonus paszau
ke,

Tai tiejei su paikom nuvei 
ke,

Tai vyreli veseile lietuviszka 
Ne amerikoniszka, 
Tiktai pasiutiszka.

czystoj

negalima teip už-

daktaro paliudijimą 
sake, bus jam 
sveikino su perdetojum 
damas ir praszydamas, kad jo 
broli gerai gydintu ir iszejo.

Rodos, jog Pakrancui akmuo 
nuo krutinės nuslinko ir deka- 
vojo Dievui už Inkvepima tos 
jam misli.es, o kas labiause, jog 
pamokino* savo broli ir, kad to 
iki smert neužmirsz.

Nuėjo in suda persistatė kai
po nabaszninko giminaitis, ku
riam prižadėjo už nedėlios isz- 
moket pinigus. Pankracas 
tam mieste likos per ciela nedė
ta, o arklius nusiuntė namon.

Gertruda su nekantrybe lau
ke parvažiuojenezio vyro, ku
ris prižadėjo sugryžtie su ka
rieta, naujeis arkleis ir važny- 
czia.

Jau praėjo 
da nesugryžo — pradėjo 
pintis; nes kas 
baime, kada viena diena, vieto
je pamatyt savo 
karieta vyra, paregėjo in grin-

<* ežia

pinigus.

!

asi-
MOKYTOJU DAR VIS 

TRŪKSTA.

trūksta ma’žes-
Ne kom1?

mokytojai

Daugiause 
niuose miesteliuose, 
petentiszki 
vietas tukstaneziais.

Mokytoju trukumas dar vis 
tebera grėsmė vieszose mo
kyklose, pagal prancszima laz
duota National Education As
sociation. Atsakymai atsiszau- 
kirnams kuriuos szi organiza
cija iszsiuntinejo
ateina tukstaneziais 
daliu Suvienytu Valstijų. Pa
gal raportu visuose atsitiki
muose kur algos pagerinto iki 

pasekmes kuogeriau- 
Kolonijose kur algos pa- 

arba net ir 
trukumas

užima

k as diena 
isz visu

tik ezystose vešiose vietose. 
Daug gerinus pieną laikyti po 
uždangalu, idant netik niusios 
ir 1.1., bet ir Įcvapai nedasiek- 
tn. Laikant po 50 gradusu 
Fahrenheit ar truputi žemiaus 
galima pieną užlaikyti szvie- 
žia nors 12 ar 14 vaiandu po 
gavimui nuo vežiotojo. Kar
tais labai sziltoj dienoj pienas 
greit surūksta kad ir ledannej 
laikomas, bet tas yra vien tik 
todėl kad nors ledaunej ir at- . 
rodo vesi vistiek pienas nelai
komas iki 50 gradusu szalczio. 
Indejus gradusnika tuoj mato
ma kame dalykas. Dideliuose 
miestuose kur pienas vežioja
mas kas rytas, idant to pat ry
to pieną pristatyti anksti ne
galima, kadangi pienas atvesz- 
tas miestuose tik ant paskirtos 
valandos, todėl norintieji la
bai anksti pieną vietoj kad ga- 
Vub szviežia gauna vakar ryto 
pieną. Reikalaujant kad at- 
vesztu pieną po piet, pienas 
bus nors nuo 12 iki 18 vaiandu 
szviežesnis rytui negu kad rei
kalaujant anksti ryte ir gau
nant vakar ryto pieną.
KUR DAŽNIAUSE LIGŲ 

GEMALAI RANDASI.
Labai svarbu sveikatos dėtai 

prižiūrėjimas dantų, 
džian dantis, tinkamai negali
me sukramtyti valgi, kas vi
durius perdirba ir tuoj suiri
mas randasi, arba dantys pra- 
deja gesti labai nuodina valgi 
ir visa sistema. Dantims isz- 
puolus, tuoj pradeda veidai in- 
dubti kas labai gadina žmo
gaus išvaizda.

Dantų sugedimas paeina isz 
trupiniu kaikuriu valgiu, ku
rie užsilieka burnoj ir tuoj 
dantys pradeda kirmyti. Bak
terijos tuoj pradeda platintis 
ir randasi sulitis kurios ruksz- 
tumas gadina dantis.

pradeda gesti 
amalius, (virszutinis apdanga
las danties) tada ir visas dan
tis pakol pasiekė dirksnes, ir 
kadangi dirk’snes yra tokios 
jautrios todėl dantų skausmas 
yra teip baisus.

Ties szaknim kartais randa
si votis, ir tuoj pradeda netik 
veidas tinti, bet ir nepergalia
mas skausmas, kad didinasi 
pakol pasiekė kaula ir tada 
neužilgio pūliai, nuodindami 
krauju kartais randasi ir prie
žastim žmogaus mirties.

Neprižiūrėta ar 
užlaikvta burna 
miause vieta bakterijoms arba 
kitokiu ligų gemalams.

Turintieji szalti 
kuris 
arba jaueziantieji 
turi kreiptis pas gydytoja. La- * 
bai pavojinga apsileisti.

visur

\

— Sztai 
tarnas.

— Esiu Banifacas Plikutis, 
burmistras isz N. — prakalbė
jo Banifacas Plikutis, bnr mis- 
tras isz N. — prakalbėjo Bani
facas rnperdetoja: — turiu del 
pono popieras, isz kuriu ponas 
(lažinosi, ko ežia atkeliavau.

Perdėtojas nusiszipsojo, dir
stelėjo ženki y va i ant Pankraco, 
eme popieras ir peržiurėjo. 
Dingtelėjo su galva ir tare in 
nona Banifaca.

— Tai ponas tikrai esi Ba
nifacas Plikutis, burmistras isz 
N!

nedele, o vyras 
ru- 

apraszytu jos

su arkleis ir

100% 
sios.
keltos po truputi 
iki 50% mokytoju 
net ir didesnis negu pereitais 
metais. Ypatingai priemies- 
tiiose ar užmieszcziuose moky
klos blogam padėjime, ten ran
dasi atsitikimu kur tik trecz- 
dalis mokytoju pasiliko, o du 
treczdaliai užsiima kuom kitu, 
tokiu budu sziuose apygardose 
mokyklos 
goms būti.

Daugelyje vietų priversti 
yra samdyti.’ mokytojas be jo
kio pedagoglszko lavinimo, ir 
randasi atsitikimu kur moky
tojai mažai ka už mokinan- 
czius mokinius žino.

Būtinai reikalinga 
į nuo Kongreso.

Ateinancziame
[Kongreso bus svarstoma pagal 
invairius reikalavimus ir mel
dimus pagelbos, sziame teip 
kritiszkame padėjimo, moky
toju trukume. Su didesniu pri
sirengimu ir paskutiniu bus 
bandoma invykti Smith-Tow- 
her ineszimas, kuriame nuro
dyta kad prezidento kabinete 
privalo rastis mokslo Depart
ment narys (pageidaujama 
rasztininkas) ir kad valdžios 

[butu užgirta metinis budžetas 
mokslo re i ka

Ypatingai

i i

i <

i <

Žinoma pinigu

cze ineinanti, Pankraca.
— Del Devo! o ka tu 

veiki?

— Turiu — atsake Pankra
cas — turiu, nes me 
kada jin atgabensiu, tada pa
duosiu;

— Gerai Pasakykie ponas 
koki ligonis turi būda?

— Jau jis sirgo priesz tai 
penkis metus buvo paikszu na-, 
mo Krokaveį jpasveiko ir j iii' 
paleido.
pas mane ir. rodosi man* kad li
ga jo atsinaujino — tiktai sėdi 
ir su nieku nieko neszneka, o 
vis sako, jog jis yra burmistru, 
tai yra manim ir nori kad jin 
kožnas vadintu mano pravarde 
Kaip su juom niekas nesiginezi 
je, tada spakainas, o kada jam 
kas pasako, jog jis ne yra 
tuom, kuom save vadina, tuo
jaus inpuola in piktumą ir ro
dos visus sudraskytu. Bijaus 
kad jo ta klaidi liga nepasidi
dintu, per ka noriu jin ežia ko
ki laika patalpint.

— Dabar viską
— tarė perdėto jas — visokias 
mislias ir klaidas turi tie nelai
mingi.
atvesi?

— Szedien, tuojaus, o apie 
koki laika, tai tikrai negaliu 
"pasakyt; o kad mano 
apie tai nieko nežino, tai noriu; 
kokiu norint budu ežia atviliot. 
Asz jam paduosiu visas popie-i 
ras ir inkalbesiu, kad jis pats 
atiduotu.

— Gerai, 
Iperdetojas — asz del visko tu-i) 
| rėšiu paruoszta pora drutn vy- 

prifiėks, nu
tvers .gerai; lauksiu pono sii }i- 
goniu; bė to: kaip vadinasi li
gonis!

—- Pankracas Ptaszinskis.
Perdetojas tižsirasze jo var

da 4r pravarde, Pankracas pa- 
sikloniojas ’iszejo.

— Bonifacai I laikas keltis 
miegaliau! Saule jau augsztai, 
6 t)l miegi f — reke Pankracas 
ant mieganezio brolio. ' ' 

į Poi|as,Banifacas pradėjo rai- 
indejo miegan- r vytis, akis atidarė, patrynė jais

indet atgal

mūra

jis ne

— Teip yra, ponas perdėto- 
jau, o szitas — ir rode ant savo 
draugo — jis yra mano pus
brolis — Pankracas Ptaszins
kis.

negali pasek m in-
Atėjau pas b range mar-

tele in sveezius — atsake Pan
kracas.

— In sveezius? — paantri- 
isz baimes ar.

vietu

burmistru isz
mėtėsi

pagelba

sus i r i n k i me

t

Užlei-

galni

suprantu

Kada jin ponas ežia

skaityt. 
Nes vos perskaitė kėlės eilutes 
kaip drobe pabalo, pradėjo drė
bėt, net turėjo ant kėdės atsi
sėst, sugniaužė kumsztias ir iki 

gromata perskaito —
viską dažinojo.

Rado gromatoje daktaro pa
liudijimą, jog jis, 
s veikas ant proto, persi stato in 
paikszu namus.

Dabar suprato, ant ko jo bro^ 
lis spendė.

— O tu judosziau! 
tai apie mane 
prigriebt — uždarytie in paik-1 
szu namus ir po tam paimtie 
visus pinigus! Sėdėjau jau perI 
penketą metu tokiame name, 
norint nebuvau paikszu, o tai’; 
tik dėl to, kad isrzsisaugot Sibe- 
rijos ir kazokiszku kniitu. Asz 
prijaueziau, kada pro ta mnra 
vaŽėvome, ba in mane akyvai 
žiurėjo, kaip velnes in nekalta 
dusze! ’Palauk tu rakali, pažin-’ 
si tu mane, jeigu da iki Hzolrge: 
ra nepažinai. Tas tau nepasi
seks, prakeiktas Plikuti, ba tas 
hdtagas, kuri ant mano kailio 
sukai tau priteks.

Bankraeas visas tas popieras 
ir gromatas 
ežiam in kiszeniu ir pats atsi-|atsiminė kur randasi ir sn ko

ku reikalu, tuojaus sieke indei-
Bankracas, žinoma, negalėjo Įszertiu popieru. 

peir visa nakti, užmigt, ne dy- 
vai: visokios mįsles painiojosi'Į viską suprato, prisiartino prie 
galvoje; kada priesz diesa už- lango ir žiurėjo ant ulycžids. 
migo, sapnavo — jog gulėjo Ar graži diena! —J pa- 
paikszu name; tau vela: jog jin klausė Banifacas. 
brolis siuntė in kokia tai už- — Rodos..; — 
tvaru — paszoko nuo lovos ir kracas. 
pribėgo prie lango.

Rytuose pradėjo szvist; isz- • 
rodė ant gražios dienos; kuri 
ketino del jo užlrupuozio būti 
nelaiminga. Ka turėjo daryt!)

kaipo ne

ligonis

gule.

tai už 
t upine jei, kad

tokiame name
rų, kurie jeigu

gerai — pritarė

Pankracas. nusiszipsojo, ba

— O kad asz netiketau po
nui, jog ponas teip vadiniesi?

— Ka, ar asz ne esiu Bani- 
facu Plikucziu, 
N., tai kuom asz esiu?

misliju, jog ponas 
neužilgio pas • mus (lažinosi, 
kuom tikrai esi.

Rodos kad perkūnas in Bani
faca intrenke ir suvis ant kvai
lio iszrodyt ką perdetojas butu 
prisiekęs, jog kvaili turi savo 
akyse. Banifacas žiurėjo kar
ta ant brolio* itai vėla ant per- 
detojaus.

Pankracai! ar asz neesiu I jan pone burmistriene 
tavo broliu, burmistru isz N., L 
ar nevadinuosi Banifacas Pli- kabina.

| Kad s^tai ant rytojaus pate- 

tojau — tarė Pankracas — ko- |truda nSmon.
Pankracas gyveno

ežiam su Banifacu mieste: isz
. Už atim

tus po giminei pinigus, insitai- 
____________ ______ _ o__ 1 

las; tas yra paiku! — reke Ba-Lam vedesi.
Daktaras Damaszas, su Ma

rijona apsipaeziaves, persikėlė 
in kita' miestą, kur feipgi ir 
jam neblogiausei einasi.

Niekas apįe tai nedažinojo,'
K

Pradėjo staugt, spardyts, |įa surisZtas buvo, vienok už

no drebėdama 
piktumo motore — o kur Bani
facas '?

— Likos mieste O. — trau
ke isz lėto Pankracas: — kelio
nėje eibe paikiot, tai patalpi
nau paikszu name.

Kaip padukus kate
Gertruda ant Pankraco, kuris 
spakainiai stovėjo, nes 
ant savo veido pajuto asztrius 
savo marteles naguczius, iszbe- 
go per duris, nustumias nuo sa
ves padukusia boba 
mas paszauke:

— Martele! duok nuo 
nes ’Banifacui labas dienas.

Neužtruko puse

kada

ir begda-

ma- narys
adynos, o 

! važia
vo in miestą O. ka tik arkle! in- $100,000,000 

larns.

Tai matai, ponas perde-Lnijo sugryžtanti broli su Ger-

ke jo paikyste.
— Teip teip, matau ir su 

ranka pamojo ant tolinus sto-|to|o su -juom niatesi. 
vineziu tarnu. > • L

asz Pa^5.as^ "Įse auksbrystos fabriku ir gerai 

nifacas, rodydamas :su pirsztu 
ant Pankraco; — asz esiu bur
mistru isz N.

Bet tame sztai tarnai nutvė
rė, kaip su replėms; burmistras 
dabar visai isz piktumo padu-ĮjOg BarifaCas paikszu name ir

tam pa

J

3

Jau tik juoku turėjau, 
Susilaikyti negalėjau, 

Kaip su vien krepszelninku 
* suėjau, 

ka tu teip tavaloji,Klausiau,
Kaip žydas kroma neszioji.
Tai mat vis piziologijas, 
Astromonijos ir higenas, 

Matai, asz mokytas, 
tuom užsiymineju, 

Tiktai

asz tai

atsake Pan- 
\ jr j .

— Ar senei atsikėlei!
— ^Nesenei.'
— '-Ar da negėrei kavos!
— Ne.'
— Na tai tgeraį, gersiva

ko. Pradėjo staugt, spardyts, |į|a surisZtas buvo, > vienok už 
kandst ir kaip vijūnas, vynio- Įdln8to _ burinistrystia pade- 

kavojo.
dažinot, del ko tai padare; dy-

. jog isz 
mestelto O. sugryžb persimai
nęs, o labiause/kad turėjo pli
kai nuskubtus plaukus.

Ne kurie klausinėjo Pankra
co, ar jis apie tai nieką nežino.

— Nieką nežinau — atsa- 
kydavo: r- Kas po kuom 
duobiu kasa, pats in ja inpuola.1

n žsidAryt inpaikszn namus rie-Į drauge, o po Jam ^eisiva pasi
j™..— . — * TU . .„.i , J, .į ■ i

josi; ne ilgai teip būva, 
pora minutu, jau L 
jam paskirtoj vietoi 
druezei surisztas;
rodos jam gerkle truks:

— Anas paikas,' ne asz — 
esiu burmistru isz N.

— Per ilgai su juom lanko
te, liga insisenejus 
detojas in Pankraca — rėikejo 
pfrmiaus Jin afgabent; vienok 
turiu vilti* kad iszgydinsiu.

—- iDieve duok, Dieve duok 
ponas perdetojau.

I WIXWATJV4**0 ■**•* *XVJ**O (jĮZV* ~j
'detojum žodžius, paprasze, kad

, ba in
Banifacas

gulėjo vijosi tuom labai visi,

Prietelei jo negalėjo

o rėkė, jog

tarė per-

(GALAS.1)

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

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

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

H1 *>/*>•

i

i

t ,*

Reikalaudami

PRA81HGA! Visus lalsžkus o lt

moksliszkas knigas 
pardavinėju.

Matau, kad gera pelną turi 
Jaigu vos kojas paveiki, 
Ir tos paezios kaip laukia 

kreivos, 
O gal tai nog piziologijos 

Asz pradėjau kalbėti, 
Saviszkai davadžioti, 

Maža vaike mokslą turi,
Jaigu kaip žydas amžinas 

nuolatos zuji!
O jaigu mokslą turėtum 

Kitaip iszžiuretum, 
Bizni koki užsidėtam, 
Arba darba dirbtum.

Sziandien kaip bolszevikas 
trankaisi,

Po visits pabulkes valkiojosi 
Niekus pašlavinėj i, 

Žmonis prigaudineji!
Asz neprigaudineju, tik sa

kau :
Nusipirk knyga brolau,

O kaip moksliszka knyga 
turėsi,

Tai jau mokytu busi.
Jaigu 'ka skaitai, o

prasi

>

y i

t

Pirmiause

S 1 
neszvariai 

yra tinka-

ar kosulį 
užsisenejes nors kiek, 

silpnėjimą

ii

Prakalbę,jas Ja kelis su per-.l^^igda jn igzieistuve “Saule” reiu«

sugražintu jam popieras, o ir
visados siusti ant szfto adreso: W«D. 
Bocskowski>Co« Mahanoj City, Pa.

Užraszdme Lietuvos 
laikraszczius.

nesu-
y

Bet vardu mokyto turėsi,
Ir stt kuom suėjau, 

Nog visu ta pati <girdėjau, 
Jog kas moksliszkas knygas 

1 turi*
Tai kad ir apdriskias, ,yis 

kitaip težiūri. , :<

Spiaudimas visur teipgi 
prisideda platinime invairiu 
ligų. Ligoniu spiaudymas pri
valo būti deginimas.

Daugelis turinezius pavojin
gas ligas, ar gemalus tokiu li
gų, bet labai prižiūrint save ir 
savo sveikata per koki tai lai
ka iszvengsti baisenybe ežiu li
gų.

<|L

misli.es
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SAULE t

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmul. Sluncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greita! ir pigiai, 
szykito apie kainas o gausite
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Esiu po

Parduodu laivakortes

Ra-

•J
r union i
^NATIONAL,1

’SANK j«a

Capltul Slock 1125,000.lt 
Borplns A Profits 1(40,000M

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie Jusu piningu 1-tna 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
anose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reiksią su musu Banks 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, S ubą to
mia 9 ryte lig 12 vai.

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

Žinios Vietines
— Žmones lengviau atsidu

so po rinkimu.
— Ahjianojui ir aplinkinė

je Rėadingo kasikio 
darbiniųkams mokesti utarnili
ke.

■m—aaai'iiw—i,, — -------------

Kn rnszo nplo knyga “Tukstnntls 
Nnktu ir Vlonn”

ANT PARDAVIMO. I

k u riu

iszmokes

— Republikonai turėjo mil- 
žiniszka paroda praeita petny- 
czia ant g 
partijos.

— Szitn ketverga atsibus 
milžiniszka paroda ant atmin
ties užbaigimo avietines kares. 
Toji diena

j t ice Dav”.I

garbes laimėjimo savo

ita ketvergą

vadinasi “Arinis- 
Visos organigaei- 

įos dalybatis parodoje. Lai Lie
tuvei ne būna užpakalije, tegul 
dalyhauna visi.

— Kandidatas 
fferis, kuris likos

— vela nut Legislature, padeka- 
j voje visiems ukosams 
g szelpima. jojo per rinkimus.

Visi tie 
del Boczkausku 

tuojaus

Isz Lietuviszku kaimelu
■MiMdllrtl ■ H

Greenfield, Mass. — Atsibu
vo ezion prakalbos ant
kalbėjo prabaszczius Augustas 
Petraitis isz Athol, Mass. Kal
bėjo apie Lietuvos sziandienini 
padėjimu ir rųgino 
kauti J r gelbėti savo 
nog pražūties, 
buvo atsilankusih bet 
atėjo hifsijgailejo savo 
nes ižgirdo daug akyvu dalku. 
Surinkta Auku del TeVvnes 282 
dolerius, kurie likos nu^iunsti 
del Tautos Fondo. Visiems yra 
tariirma szi rd ingai aeziu už at- 
silankima ir aukas,

Vincas Agnonis.

visus nu- 
TėVyne 

Žmonių mrtžai 
katrie 
žygioJ r>

fferis,
A.C.Sebae- 
iszri aktas

uz pa

Mount Carmel, Pa., — Pati 
Jono Aliszaueko, kuri 
ant operacijos Aslilando ligon- 
butije miro praeita sereda. Ve
lione turėjo 35 midus amžiaus.

radosi

LIETUVISZKAS GRADORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.
--------------------— — W-TlT-rt------------------------------------------------- -----------------* ■ —

DAKTARAS W. BURKE
LIETUTIS

418 W. Market St. Pottsville
I

1

kurie yra sko- 
sales, 

atsilyginti, 
perduoti sales kny

gas del naujo locnininko, teip- 
i turime

tingi
praszom 
nes norim

ATSAKYMAI.

K.P.

gi nirime užmokėti miestisz- 
kus ir valdžios taksus už pra
eita menesi, todėl pasiskubin
kite atsilyginti.

— Sziomis
kosi rody st oje

dienomis lan- 
p. Juozas Nor- 

keviezius su • savo dukrele Al- 
isz Worcester Mass. Po-

Norkeviczius lankosi Sze- 
pas broli 

draugus Mahanojuje.

berta
nas 
nadorijt ir savo

Dideles, Labai Svarbios
Prakalbos

Nedelioj 14 Lapkri- 
Nov. 1920, Norkevicziaus 

K.Kniszinskas

Invyks 
ežio, 
salėjo. Kalbės

'Liet. F. Centro sekretorius ir
Liet. Armijos 
deikis,

Majoras P.Za- 
M is i jos Narys. 

Todėl broliai ir seserys keno 
szirdyje dar neužgesus! meile 

Lietuvos, visus kvie- 
in tas pra-

Liet.

'Tev vnes
eziamo atsilankyti
kalbas

Trtlandos Iki 10 valanda hz ryto, ' Prasidės 2 vai. popiet.
1 iki 8 vai popiet. 6 M 8 vakaro.'

’ * **'

Su viaoma Ilgoms priima, nuo

1 Iki S vai popiet. 6 M 8 vakaro.

Naujas Lletuvlszkas Graborius
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis •

Buvusia Daktaras Karlumeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Bell 359 R.
6 lig 9 vakare

113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberlu s zap as. 
Uoloj* prekes tiktai. Pra- 
Bzom. Teipgi iszmokiname 
vyrus Ir merginas balbe-
riautl. Neužmlrazklte nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Mossokoffs, 
1202 Peną Avė.

I
I

DIDELIS PARDAVIMAS.

paduszkaites, 
dalvku 

Bus par- 
prekes I

. W\ 
?rc A’

Pittsburgh, Ta.

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

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

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

GERIAUSIAS VALGIS 
valkam* kaipo ir suaugurtlam* yra 
geros '’kendo*” padirbti musu • ztore. 
Mes iazdirbam Ir parduodam ’TCE 
CREAMA” Isz goriausio pieno Ir, Sme
tonos Ir yra szvležas kožna diena.

HARRY GEORGES 
a a n OA rua — •o-

St a liesai tos, 
skarutes, ii* pannsziu 
del iszsiuvinejimo. 
duodami už fubrikos
tik per viena sanvaite. Kviet- 
ku visokiu del veseiliu, pagra- 
bu ir 1.1.

I Jennie Refowich, 
129 W. Center St.

Mahanoy, City Pa.
- - - - - -------- - < - - - - - -

Į Visos s žilos istorijos ūžę 1 HA 
Į 35 istorijos. GOB poslapei WllUU
I SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00 
Prakeikta. Graži Ilga Istorija.
Yalta* Szv 11 pikas, 
l’as Merga.
Gražios Aki*.
Tumas.
Vargdienis, Jonukas Karalium. 
Keidoszlu Onute.
Kaimynai.
Kuo huczku prlsmlrs, tuo Ir dvoks. 
Apie senu bobų kitresne už velniu. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Nuvatuu liga Ir navatua gyduole. 
Du medejoi.
Inžeidingas neatbolunma*. 
Dorybe Ir mllaszlrdlngumas. 
Paskutinis piningas. 
Laisve.
Pražuvę mlszkal. 
Apleista naszlalte. 
Apie tris brolius. 
Kalvis.
Jonas Ir jo bulukas.
Merga-Karelvls. , 
Vieszpats Jėzus Ir Valkelis. 
Užganėdino save, paežiu Ir dukters. 
Gregorius Pulki Istorija. 
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda lu laime. 
Szaltiszaitis.
Debesėlis.
Jeszkok aukso szlrdlje. 
Lape Ir vynoges. 
Jonas Ir AHana. 
Pavojinga klaida. 
Onuka, pulkus apraszymas.

85 gražios Istorijos. 008 puslapiu.
Szltos visos knygos susideda Isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokam. 
Prislusklte $1.00 Ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų ’o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bet raszyklte szladlen.

W. B- BOCZKAU&KAS-CO.

h'

I

I

■)

AmstcrtĮam, N. Y., 
Duokite tamista mums 
kada

žinia 
apie 

mirti Frana Sakalaucka ir ko
kiam straipsnijo apie tai skai-

buvo patalpinta

te i. ' • t

Gerbiami TamsĮoa:— Sziuomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplai- 
kos puikia knyga po vardu "Tųkstan- 
tls Naktų ir Viena” 
siuntėt, norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knygą, bet vie
nok aplalklau kuip«. d^vąna,. : Už tai 
asz prlsluncziu Umstoins mano pade- 
kąvonKfcurla praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus ąpraszhnus,

kuria man prl-

turi neapsakytai

Farma 132 akieriu su gyvuleis 
ir maszinoms, viskas geram pa
dėjime. Geras 

užtektinai

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

TEMYKITE.
• b

vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik- ,< .. *• ;
tai gali skaityti lletuvlszkai kad kož- 'iaiimn getai
nas turėti Jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikbzczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebėk 
tinus apraszymus • senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo miiema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti

tvartas ir kiti 
vandens.namai

Didelis 11 mimu namas su szll- 
tu ir szaltu vandeniu, inaudyk- 

Biski 
lįandasi 6 miles in 

Waymart.

le ir garu apsz i įdomus, 
girrios.
Fdrest City^Pa, ir

i , nupirkti. Atsi- 
szaukite ant adreso. (Nov. 12) 

O.J. Snedeker,
R. D. — 1 Waymart, Pa.

ANT PARDAVIMO ,

Namas geliui padėjime Craigs 
peezeje, arti Mahanojaus, 4 di
deli ruimai ant antro floro, di
deli ruimai ant pirmo floro, 
kukne 34 per 10 pėdu didumo, 
teipgi vasarine kukne,

f! oro

geras
kiekviena žinogu katrai įkaito ar skl()pns didelis kiemas: Tinka- 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi dėka- * '’ . . _ .... ...
voju už pulku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dievo 
lamstoma 
gyvenime, 
lieku 
Somerville, Conn.
virsž-mlneloB knygos tai prisiuskite $2 
In "Saulos" IszleiKtuvcH o gaunlte tuo- 
JauH per paežiu.

ką familiju. Atei- 
arba atsi-

Hvelkata ir laime azlarne 
Viso giaro velijentls pasl- 

Saules” skaitytojas, B. P. Isz 
Jeigu reikalaujate

SKAITYKITE “SAULE” • X
~ - - - - ■ - . —....................................................................... ................ .................................

M i j

Yra Tai Juso Prideryste
Ir del juso opeliukes investyti savo 

laupinimus in 
CUMULATIVE PREFERRED STOCK

OF

Pennsylvania Power & Light Co. 
Kurie dar pirma karta parsiduoda po 
$93 ir Dividendas už Szeru 

. (FULLY PAID AND NON-ASSESSABLE) 
Atnesza $7 už szera per metus—suvirsz 7%

t

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

moketi $5 po tam $5 už szerk ant menesio.
* o

Pennsylvania Power & Light Co.
Iškirpkite mzI kuponą 

ir prisiualclte mumis*! 
nziadion ,

PENNSYLVANIA 
POWER 

& 
LIGHT 

COMPANY.

8-th and Hamilton Sts

Allentown,Pa

parapijosParapijonai parapijos Szv. 
Juozapo Liet. Rymo Kat. Baž- • 
nyezios, Mahanoy City, Pa. 
kad

Bus laikytas

mas del dvieju
kite patys pamatyti
szaukite ant adreso. (Nov 12)

John Frye 
Craigs North of 
Mahanoy City, Pa.

Slunczla piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus- perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus G menesiu. Iszdlrbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dldella kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atlldkant reikalus nėra 
jokios baimes. Raszyklte ant 
žemiau* padėto adreso o gausite 
vjsada atsaklma:

Joseph G. Bogden,
Banker & Alderman.

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

DuBois, Pa.

baimes.

1

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

2

Ka ilk iszejo Isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžeis del Plano:

I. Lietuva Brangi.
. Kas Nuramys man Szirdelo.

3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.

*6. Sudiev Gimtine.
7. Kas man darbo.
8. Lalszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
II. Suskintas Kvietkelis,

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

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

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

nes važinėjo in>
Namai randasi ant

INFORMATION COUPON 
(Without Obligation) 

Pennsylvania PoWer & Light Co. 
Please send ne (i) 8 page illus-

‘ ’ .......... w an
Opportunity at Home”, (2) More

Filadelfijoj randasi namai aht 
4 familiju kurios locnininkas 
parduos p i go i 
tevynia.
Mercy ulyczios ant South Side.
Atsiszaukitc greitai po No. 116 
Mercy Str. Philadelphia arba 
in “Saules” rcdakcije. Gera 
proga pirkti tuosius namus ant 
spekulacijos. (t. f.)
---------------------------- ♦—   ■       v

trated booklet “The Story of

Information about your Cumula-
tive Preferred Stock, (3) Details
of Partial Payment Plan.

Name

Address___

W. TRASKAUSKAS
I.IETUV1SZKAS GKAHOltlUH,

"SA $1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdc 
automobilius, rlglnjis Ir-vežimus del

t

Suteik savo dantims

laldotuviu, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir t< 
520 W. Centre Si. Hnhanoy City. Pa

4 I

Vardas “COLGATE” ant . 
toileto daiktu garantija tyru
mo tikrumo ir puikios ruszles 

t t t » J

Instelgta 1806 m.

perlu baltuma per 
szviesdama juos su 
Colgate’s

1

Praszykite A pliekoj e
kad duotu jumis

Colgate9 s

<’ 1
•• I'lI’J

special iszkas 
susirinkimas parapijonu 
Juozapo Bažnyczios, 8 vai va-, 
kare, seredoj vakare 10 d. No- 
vembėrio 1920 m. Lietuviu 
mokslai ne je, 
rinkimą Truscziu iszrinkt 11 d. 
Juniaus 1920, ir pavėlinti jiems 
paskolinti pinigu, pagal palie
pimo Korto, ir padaryti reika
lingus 
ežios, 
Truscziu susirinkime laikytam 
Boczkausku salėjo, Pantįdelije . 
18 Oktoberio 1920. (3t.

Per paliepima Komiteto.
A<lam Kliuczinsky 

Prezidentas 
Frank Klemosky 

Sekretorius.

Szv.

1920 m.
idant užtvirtinti

pataisimus de] bažny-
ii- nepripažinti rinkimą

i

I

Geriausio

Overkotai 
atpiginti ant 20 to 

procento
Naujausios mados,
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.
■■MmmManHMauMnoMMi

*

> Sztai Koki Prieteli Turite—'
Merchants Banking Trust Co. Banke 

| Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
( procentą ant sudėtu piningu. *' ‘
J Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboi
> kada perkate namus.
C Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola ,per 
J lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
} Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
J pažinstami.
{ Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- 
{ ei jos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
C namus.
J Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
> Yra tai juso Banka.
C Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

1

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita .
» ■' >•Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.

MERCHANTS BANKING TRUST GO
r

■ oMAHANOY CITY, PA..,
-DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkeivica
P. C. Fenton T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danlsewics M. Gavai*

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose ^2.26
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i Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal- 

i bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose f$12«OO

ŽODYNAS Lietuviškai- 
I Angliškas pirmoje dalyje ir 

Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny- 
gon. Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Ko i n o.__ #10.00

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

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
I

■ ■ ■




