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ISZ AMERIKOS Szaudo varnas, uždirba po 6 

dolerius ant dienos.
Lead Hill, Ark. — Trov 

Trimble, jaunas farmeris, kaTėvas nužudė savo sunu.
Seranton, Pa. — Mikolas Ki- <*" ueK!,li lliv1>li allt sav<> ln|-

mos, ejna per laukus ir girres 
szaudydamas varnas, tokiu bu
du uždirbdamas po szeszis do
lerius ant dienos. Marion pa
vietas, kuriame Trimblis gyve
na, moka po 50 centu už kožua 
užmuszta varna, Lig sziam lai
kui užinusze jisai 180 yarnas.
Milijonierka nutrucino savo 

/ vyra.
Macon, Ga. — F. E. Elmer, 

persiskyrusi su savo vyru, li
kos aresztuvota už nužudinima 
buvusio savo vvro 
Shepard, žinomo kaipo 
nis karalius.” 
sekcijos ant jojo viduriu, dak
tarai rado ženklus truciznos.

_ ! SU
siliko žemai ir pradėjo rėkaut, ‘areseztavota

selaiza arba K i sėlis, 
senumo, likos nužudytas pecze- 

artimoje czionais,
per savo tikra tęva Mikola, 55 
metu senumo, ir dabar rauda
si uždarytas Olyphanto kalė
jime.

Žudinsta kylo isz priežasties 
susikivirezinimo sūnaus su te-

• vn, del ko sūnūs neprisiuntine- 
jo tėvui pinigu būdamas ka- 
riumeneje. Ta ji vakara, badai 
tėvas buvo gerai užsigeriąs ir 
ntejo namon apie 12 valanda 
naktije. Tris sūnūs tame laike 
sėdėjo kuknioje kada tėvas in- 
ejo ir pradėjo Mikolui iszmeti- 
net apie neprisiuntima pinigu.
Kada visi nuėjo gult, tėvas pa-j Drauge

Vaikai nuėjo pažiūrėt ko jisai

je Blakely,

29 metu

Fred riko 
“ vaisi- 

Ant padarinio

likos

teip rėkauja. Sūnūs Jurgis už- turtinga
tiko tęva su mesininkiszku pei- nužudė buvusi 
liu rankoje ir mėtėsi ant tėvo 
idant atimti nog jojo peili. Ka
da tęva permėte ant grindų, ta
sai po trumpam laikui atsikėlė 
ir užklupo ant stovinezio Miko-

Elmeriene,
josios sesuo Ho- 

poniene ir josios sūnūs. Driko 
i persiskyrusi motere 

_____ ,......i savo vyra, tai 
,da palieije neiždave.

Maistas ženklyvai atpigo 
Pittsburge.

Pittsburg, Pa. — Mėsa czio-
lo, durdamas jam su peiliu in na’s nupuolė net po asztuonis

centus ant svaro, sviestas atpi
go po szeszis centus ant svaro. 
Sziadien mesa tokia pigi kaip 

Sztorninkai 
priežaste, 

inagazinuosia 
, kiau-

peczius nog ko kryto negyvas.
Savžudinsta terp vaiku.

Washington, D. C. — Labda- buvo 1916 mete, 
ringos drauguves po visa Ame- paduoda atpigimo 
rika nemažai persiėmė prasi- jog 
platinimu savžudinscziu terp 
czionaitiniu vaiku. Badai pra- 
ojta meta atėmę .sau gyvastes
lyg 2989 isz kuriu 1878 buvo 
vaikai o 1111 mergaites. Dau
ginus© pildo savžudinstas vai
kai New Yorke. Priežastis ta
me yra stokas gero iszaukleji- 
mo per motinas, kurios dau
giiau rūpinasi apie savo gyveni
mus, no kaip apie gyvenimą sa
vo vaiku. Vaikai lankydamie
si aut krutamu j u 
prisižiūri visokiu nieku, po 

panaszei kaip mate

paveikslu, 
nieku,

szaltuosia 
randasi daugybe mėsos 
sziniu ir sviesto.
Nepagelbejo josios malda ant 
prikėlimo vyro isz numirusiu
Sylvester, Ga. — Tikėdama 

druezei, jog jiji galės prikelti 
mirusi vyra, kuris persi

meta i ad- 
per malda jin atgai- 

savo vyro

jiji gales
savo
skyrė su jaja keturi 
galios, jo 
vys, Mrs. Robertiene Rouse 
meldžesi ant kapo 
be paliovos pakol ne kryto isz 
netekimo daugiau pajiegu. 
Praeigiai rado moteria be ža
do gulinezia ant kapo ir nuve
žė in ligonbutia. 
druezei tikėjo, jog 
dos prikels mirusi vyra turėjo

daugiau
tani daro 
paveikslosia. . 
Priczeris turėjo keliolika pa

ežiu.
Harrisonburg, Va. — Reve-fym savom jojo drapanas ir spa

li. R. Edwards meto- 
diszkas priczeris, likos uždary
tas czionaitiniam kalėjimo už [ jo. — Sztai pasiszventimas mo
tu re j ima 
kuriomis gyveno 
nos. Reverendas Edwardas la
bai skelbe ant pamokslu idant 
parapijonai “mylėtu savo ar-, 
timus.” Matyt, jog priczeris 
pildo prisakinius ir mokino ta, 
ir ka tikėjo! 

<1
Didelis erelis užklupo ant 

žmogaus.
Mount Vernon, ill. — 

las Maxey eidamas ant 
džiokles, konia pats ne buvo 
“sumedžiotas.” 
ant kalno jieszkodamas laimi
kio, kad sztai, kaip viesulą nu
sileido isz padangių milžinisz- 
kas erelis, kuris tiesiog leidosi 

Gal kad ne butu 
turejas prie saves karabino, tai 
būti per karalių paukszcziu su
draskytas, bet szoves du kartu 
in ereli užinusze jin. Milžinas 
turėjo pusasztuntos pėdos il
gio nog sparno lyg sparno.
Nelabas tėvas — apvogė savo 

kudyki.
Chicago. — Lauras Farren, 

gal yra niekiausiu tėvu visam 
Illinojui, nes apvogė savo me
tini kudyki ant trijų doleriu, 

- kuriuos pasiėmė isz bankutes. 
Motina kudykio innesze skun- 
ant persiskyrimo su Lauru, 
nes ir su jaja pasielgdavo 
bjaurei, neduodamas jiai pini
gu ant pragyvenimp ir tankei 
Bumuszdavo be rekalo. Pinigus 
praleisdavo su paleistuvėms. 1 

<, w«

Motore teip 
josios mal

randas

keliolika
ant perinai -

paežiu su

ta ant atidavimo
jai duotu ženklą, jog jau atgi-

kapo, kada

t 4

Matyt,

ant jojo.

J w d o O
^iLv _____a:......... ........

teres, kuri mylėjo savo vyra ir 
net per keturis
Dievo idant jiai sugrąžytu jo
sios mvlema.•r

Rado brangia peria verties 
225 doleriu.

La Crosse

metus melde

Wis. — Vladas

Orvi-
me-

Orvilas radosi

on
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ISZ VISU SZALIU Isz Lietuvos
Lenku Darbai.

Ukmerge. — Spaliu 31 d. at
lėkė Želigovskio siaustas aero
planas in Ukmerge, kuris nusi-

‘*’M**'“4* ••*** ii Mį,

Penki kaimai sugriauti, 29
žmones žuvo ekspliozijoi.
London. — r 

siausti isz Milano
Telegramai pri- 

pranesza,
buk ne toli nuo tonais, kilo bai-[leidos kiek 
si ekspliozije, kur sugrove pen- mins t ’ 
ks kaimus, užinusze 29 žmonis bombas 
o sužeido szimtus.

si ekspliozije, kur sugrove pen- mins
žemiau mete in ra- Pyksta.

Apie varima degtines 
Lietuvoje.

Utenai. — Lietuvos valdžios 
atstovai baudžia už slapta deg
tines varvina, labai nusistebė
jau, kad Lietuvoje atsiranda 
|dar tokiu žmonių, kurie už tai 

Man rodos, kad taip

Isz Kariszku Lauku

Priežastis 
ejespliozijos yra nežinoma.
Vokiecziai daro anglis isz dur

pmiu peikiu.
Beilinas. — Vokiecziai netu

rėdami augliu, pradėjo daryti 
juos isz durpiniu peikiu kuriu 
randasi darylio po visas dalis < t 1 • « • • T v* • .

pradėjo daryti

žmones 
isz kulkos-

11 žino-

mes buvom įsikaso duobes, ir 
gyvenom. Perlojiszkei kurie 
buvo iszejia kovot, pras’ze kad 
ueszaudit ant Perlojaus, kad 
nepadegint, paskui kaip davė 
tai mes n u vejom viena nakezia 
in Lietuvius ir sakom: duokite 
ve ant Pcrlojaus, tai kaip eme 
duoti Lietuvos , artilerije, o 
Pertoj iszka i nakezia ateina 
klonen nog Samanine# ant Ra
džiūno kalno, tai kaip ims duot 
isz karabinu zalupon tai Lcn- 

i ir atmusze. Lenku labai 
daug sužeido ir užmusze tai jie 
ir nedalaike ir turėjo padaryt 
novos taika ir atsistojo in 
in Mergažeri ir Lavisus ale jau 
dabar jie nesispaudžia. O ant 
Lentvaravo tai dar muszasi ir 
idabar. Szitos vainos tai sunku 
suprasti. Dabar Perlojus turi 
nuo Lietuvos didelia garbe. 
Perlojiszkei kiti ant savo ar
kliu iszejo vajavot ir paeziuo- 
tu vyru daugelis ir pabuvusiu. 
Iszejo Matauszelio Vincas ir 
Stoszkaus Mikas ir jaunesniu 
tiktai liko seni vyrai. Kaip 
Lenkai buvo Perlojiun tai pjo
vė kiaules, karves ir kitus mu- 

o Perlojiszkei 
szlektu pjovė gyvulius ir juos 
muczino kaip galėdami. Dabar 
szlektąs tai tik dreba prieszais 
mus, kaip užejni pirkion tai ne 
su savo vaikais Lenkiszkai ne- 
szneka. Kaip pagaunam Len- 
kiszka szpiega 
nelaisve, tai visus Dvarcziu 
miszkan nuvedam ir tonais 
juos paguldom 
Acztu Juliau i 

. (h*, w . .M«

Lietuvei atemt kelis kaimus.
Želigovskis k i tik nesiga

vo in Lietuviu rankas.
Kaunas. — Smarkiu kontr- 

ofensi vu priesz bosi veržianti)) 
gon. Želigowski, lietuviai at- 
steige savo pirmesniji rubežiu, 
pa imdami Pastoviu (Vilniaus 
gub., in rytus 
niu), Szirvintu
(in pietryczius nuo Ukmergės) Ikus 
miestelius.

Besiveržiantis

ti

fflj

4^1

(iv: gali kalbėti tik tie, kurie tuo 

siima. (I kiekvienas susipratęs 
Liotuovs pilietis nedrįstu taip 
no iszsitarti ne tik per laik
raszti, 
iszmcti lieja

1!■
i

civilinius 
ir szaude

vydžio. Nukautu yra 
niu ir sužeistu 17.

Vilnius.
viai beveik kasdien 
szilus ir
ypacz žydai, yra terorizuoti. 
Maisto produktai kokia 10 kar
iu pabrango, o kai kuriu visai 
Įgauti nebegalima, 

ne tiktai
bet draudžia 

kalbėti.

slaptu degtines gaminimu už-

Zeligovskio k a rei
dą ro plo

ti yen tojai,

nuo Szvenczio- 
ir Gedraicziu

žudynes.
vra

♦bet ir savo draugui. Jis 
, kad esa pati val

džia iszleidusi degtines ir par- 
neiszpasakytni

*1 

11

■J

4

Besiveržiantis ant Panevė
žio dii Lenku kavalerijos pul-duodanti

brangiai. Juk valdžia iszleidus 
degtine neinsakc ir nepriver- 
czia visiems ja gerti, 
“Deszimts Dievo Insakyinu”, 
kuriuos Dievas inteikes Mozei 

. Valdžia iszleido 
degtine gal tik dėlto, kad bent 
kiek palaikytu savo iždą, kuris 
kuriantis Lietuvai kibai vra 
silpnas; gaisu laiku ji pati deg
tino panaikins. Uteniszkis

ja kai tapo atkirsti ir paimti. Lie
tuviai suėmė daug belaisviu ir 
karo medžiagos.

Szirvilituose tapo paimti be
laisvei! nariai brigados sztabo 
ir pats Želigowskis vos spėjo 
pa sp ru k t i au tomo b i liu.
Musziai prie Vilniaus sustojo.
— Lietuvei susitaikė su Len

kais.
Geneva. — Kaune likos'pasi- 

rdszyta tuomlaikine taika terp 
Lietuviu ir Želigowskio ant

<111 

Baus-1 

per-
Vokietijos. Inžinierius 
cbleicheris iszrado būda 

ant geru kic-dirbimo durpių
•neduoda 
raszczio 
sratveje

leisti, 
lietuviszkai

Lietuviams 
jokio laik- visiems 

Deszimts
tai ne t

tu iii ang iu kurie duoda dideli n i i • i • • i r • hope pildyti. , .v , . UHU 11 Bedarbiu skaiczuis kasdien vis, , U. .
I. ■ « . « 1 * —   • • ' si S-\ r W* V 1 » * oi T

.. '■ ...... ’ 1,ePa‘ auga ir auga.karszti, iždega visai ir r----
lieka pelenu, galima jaisias ele
gy t su malkoms arba 
kuriu. Vokiecziai 
radimu labai nudžiu
Pradės jieszkoti paskandytus

J t • t

is i tok i u 
tuom isz-

g’o.

milijonus.
Madrid, Iszpanije. — bztau- 

inlunkeje, guli ant dugno ina- 
1 laivu ant

k.

riu 17 iszpaniszku 
kuriu randasi 140 milijonu do
leriu, brangiu papuoszu ir dei
mantu, kuriuos paskandino an- 
gliszka Įlota tris sziintus metu 
adgalios. Laikas nog laiko su
sitverusios kompanijos lykslc 
ižgavimo tojo mi’žinis/.ko tur-

. |
■■■ iMif
I

. iglii

I
'/(i

Dusetai. — Paszta i/usiunte 
laikraszti adresuota B. Mer
kiui Dusctu valscz. in svetima 

in Antazavo. 
atgal si u ntus 
numeri kaipo 

atliekama j i vienam pakolin- 
gam. Tasai pastebėjas adrosa, 
atgal sugražino ir paprasze nu- 
surfcsti savininkui. Rodos, pa
prastas daiktas, bet pas mus 
tai retenybe, jaigu kam papuo
la in rankas svetimas daiktas, 
tai tik vagys ji sunaudoja, do
ras žmogus laiko pareiga in- 
teikti daikta savininkui. At- 

, elgiasi su laiszkais 
lai kraszcziais: pleszoma,

valscziu būtent 
Antazave usuot 
padovanojo ta

vienam

to jau ižgavo keliolika inilijo- yirkscziai,
nu doleriu bet da ant 
mariu randasi 
deszimts milijonai.

Dabar
nauja kompanije su naujauseis 
inrankeis ir maszinoms, kuri

inili-

panaikins.
skundžiasi, isz kur, girdi, gali 
iszsimoketi biednas žmogelis 
tokia didele bausme kuria jam 
uždeda valdžia 
tines gaminimą.
kad kas gali
degtine varyti, tas lengvai gali 
užsimokėti ir uždėta bausme, 
nes autorius iszsitare, kad jei 
nedidele bausme uždeda, tat 
gali greit vėl atsigriebti. Tai 
reiszkia, kad degtindariai turi 

Tokiems,

už slapta deg- 
Man rodos, 

nusipirkti grudu

Lietuviu ir Zeligowskio 
pertraukimo musziu terp Lie
tuviu ir Lenku.

Kareiviai keturiu tautu jau 
pribuvo in Vilnių kaipo ir 
draugavę Raudino Kryžiaus, 
kuri stengsis palengvint ken
tėjimus žmonių.

Kareiviai daris pared k a 
Vilniuje, pakol patis žmonis 
neapsvarstys ar Vilnius turi 
prigulėti prie Lenkijos ar Lie
tuvos.

duris

su gyvulius,
ui

11

t

JI

ar paimam in 
tai visusar Vilnius turi J!

' i I ri

■J

didi uždarbi isz to.
mano nuomone, ir didele pa
bauda maža ka reiszkia. To
liau jis sako,' kad dažnai žmo
gus varės degtine tik savo rei
kalui. Koks gali būti tas savo 
reikalas? Jei ligoniui, tad ne
daug jos ten reikia, gali nusi
pirkti, o jei kokiam pokyliui 
kelti, tad galima ir be degtines 
apsieiti, kaip tai daro kitose 
kultūringose szalyse. Pagaliau, 
net baisu pamanyti: jis pataria 
invcstl tokia tvarka, kad kiek
viename sodžiuje butu intaisy- 
tas bent vienas (gal vieno ne
užtektu?) ’ aparatas degtinei 
varyti. Tokia tvarka i n vedus, 
Lietuva taptų degtinistu ir gir
tuokliu szalimi, o lietuviu vai
kai gimė isz girtuokliu tėvu 
butu jau ligoti irnetbepro- 
cziai. Asz manau, kad Lietuvos 
visuomene ir valdžios atstovai 
geriausutiks protokolus ir to
liau raszyti, negu investi tokia 
tvarka Lietuvoje ir žudyti be 
kardo savo pilicczius.

Vilniuje persekioja lietuviu 
kalba. Vilniuje prasidėjo griež- 
cziausi lietuviu kalbos perse
kiojimai. Vieszbucziu ir kitu 
instaigu tarnai paszalinami isz 
vien tik už lietuviu kalba.

ant amžių, 
už pinigus ku-r pleszoma 

suvirszum dvi- draskoma, pasisavinama ar do-
dugno

• riuos prisiuntet nes milini da-
GROMATA ISZ LIETUVOS.

—------ I

Lapkriczio, 5, 1920. G romą- 
ta nuo Ra i mano Svirs ko in sa
vo broli, Juliu Svirskiu ir se- 
sere Banigna Baubliene, Ne
wark, N. J. Dabar asz su savo 
prisiega, pasveikinu jus visus 
po drauge žiezidami jumi viso 
gero. O dar apsukom apie savo 
gyvenimą, kad pas mus Perlo- 
ju buvo atėjiu Lenkui, iszbuvo 
9 dienas muszdamies su Lietu
vos Kariuomene. Mes kaip tik 
pajutom kad Lenkai Marcin- 
konise tai visi Perlojiszkei pra
dėjo organizuotis, O paskui 
Perloja tai visi sodžei eipe or
ganizuotis, musu brolis Jonas 
už organizatorių, po sodžius 
važinėjo ir organizavo žmones. 
Tai kaip suorganizavo pir- 

Perlojiszkei, Lenkus 
pasitiko Žiūruose, buvo ir Lie
tuvos kareiviu, tai biski susi- 
miisze ale Lietuvos kareiviai 
buvo bailyvi tai atsistojo in 
Perloja ir Perlojum butu nein- 
leidia ale tur but papirktas bu
vo Lietuviu kamandierius nes 
jis pasakė visiems partizan- 
tams atsistot in Dvariziu misz- 
ka. O musu Jonas nuėjo in ka- 
mandierih ir sako: 
priesz Perlo j u”, 
dierius kareivai liks prieszais 
Perloja, tai paliko kelis karei
vius, bet partizanai nenorėjo 
atiduot Pcrlojaus tai keli užsi- 
kavojo liko pas Perlojaus tilta 
tai padėjo ant tilto kelis ir pa
tys atsistojom in Dvarcziu 
miszka. Tai tik Joniczo Jurkas 
Joną sužeido, ale jau jis iszgijo. 
Jai but partizanu neatitraukia 
isz Perlojaus, tai but Lenkai ne

vahojania. Reikia būtinai ko
voti su tokia tvarka ir žiūrėti 
;uip rimtai, kaip kad instatai 
žiuri kaipo in paprasta vagys- 
e ir nusikaltėlius traukti atsa- 

Ant to davė komy bei u

susitvėrė Anglijoj
bar labai reikalingi. Pasilikit 
sveiki ir gyvi nuo jusu bro- 
liaus. — Raimano Svirskaus.

maszinoms 
stengsis ižgauti likusius 
jonus, o valdžia 
užtvirtinimą.
Drebėjimas žemes Iszpanijoi

Padare daug bledes.
Madrit, Iszpanije. — Sziau- 

rinioi daliję Iszpanijos praeita 
petnyczia ir subata, 
smarkus drebėjimas žemes, ku
ris paėmė nemažai 
ir padare bledes ant 
doleriu.

’ Daugiause nukentėjo mieste-
> • z-M -r «.« • ••• vilk Oil LlI-

Skudutiszkis (Utenos apsk.) 
Czia yra Skudutiszkio dvaras, 
<urio savininkas Kurmintas 
junant lenkams labai buvo in- 
sigalejes. Per jo liežuvi, sako 
žmones, buvo kelios szeimynos

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS BALTIJU 

VALSTIJOSE.
Ka Raudono 

Rusijos ir

1 
J
t1
įH

1
'4Po antgalviu “ 

Kryžiaus vakaru 
Baltija Valstijų Komisija Vei
kia” Amerikos Raudonojo 

žurnalas iszleistas 
Rygoje tarp kitkoraszo:

“Užlaiko vaiku namus 
Strand ir Mintauje, netoli Ry
gos.

“Užlaiko valgio narna Ry
goje del maitinimo Ukranijps 
pabėgėliu isz Rusijos.

“Traukiniais siunezia pagel- 
ba in isznaikintus miestus, isz- 
dalindami drabužius maista ir 
medikamentu.

“Iszdalina medikamentus ir 
ligonbutinius reikmenius li- \ 
gonbueziams, naszlaicziu prie
glaudos namams, senųjų na
mam ir panaszioms instaigoms 
Baltiju Valstijose. '

“Maitina kasdien Finlandi- 
joj, 22,000 Rusijosrpabėgėliu, 
kadangi neszti nuo Lenku-Lic- 
tuviu fronto.

Medikaliszki prižiūrėtojai 
Latviu-Lietuviu-Bol- 

szeviku frontą sustabdyme li
gų. Iszduoda medikamentus ir 
veda paszalpos darba Rusijoje, 
Fin land i jojo ir Baltijos Valsti
jose.

tI 
'J 
I

I 
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Ainerikos
Kryžiaus

1

buvo ;
iszvežtos in kalėjimus, du mili
cininkai, kunigas ir keli moky
tojai. Lenkams iszejus, jis bu
vo suimtas, bet buvo paleistas 
______ . bausme, kad turėjo 
registruotis milicijoj.

Užėmus lenkams vėl Vilnių 
iii Lietuva, 

Kurmika norėjo vėl suimti, no
rėdami nepalikti tokio pavo-

gyvascziu 
milijonu

Užlaiko valgio

i :

Iii

lei Caruna, Lugo, Vigo ir Ter- 
likos vi-ralius, lenais namai

siszkai sugriautais.-
Pontevedroje studentai pra

dėjo szokinet per langus, kada

ir einant pirmyn
U

nokslaine sudrėbėjo. Daugelis jingo Lietuvai gaivalo, bet jau
studentu iszlauže kojas ir ran
tas.

jo nerado, nors keletą sykiu
minuse Lenkus

Valzanas, 19 metu vaikas, nue- i^jave (jp savo draugu ant su-
jas maudytis, rado ant kranto 
upes luksztuka kurioje užtiko 
puikia balta peria. Nuneszes 
pas vietini auksori, aplaike už 
ja 225 dolerius. Vaikinui pini
gai atėjo in laika, nes turėjo ta

szaudimo pati likos 
užsmaugta.

Moskva. — Szeszesdeszi mts 
kurie buvo 

prįeszininkai bolszcvizmo, Le-
revoliucijonieriu

buvo pas jin atsilankė szauliai 
ir milicija.

Viena diena viens pilietis pa
mate Kurmina ir nutarė sau— 
suimti jin, bot ponas bandė ne
pasiduoti ir szoko su lazda. Ta
da szis pilietis iszsilaužo tvo
ros basli ir pagrasinės juo.

i 
į 
II

•<!į

diena užmokėt už mokslą koki UIIIU1 ir Trockiui, ana diena li- 
aplaikydavo kolegijoi ir neži- [ . - . 7.
nojo isz kur aplaikys pinigus. ^<lls PrleSji uztekejima saules.
aplaikydavo kolegijoi ir neži- kos suszaudytais per bolszevi-

— Jisai buvo tosios nuomones, 
jog kas turi vilti, tam Dievas ir 
padeda.
-.J___ ______ - .ml. - ■ į. ,| į. .į j į -TTL- ...... — - - J- I"

kada
tiejei nelaimingi buvo szaudo-

Tame paeziame laike,

Užbalini (Alytaus v.). Spa
liu 23 d. atsitiko su szoviniu— 
granata tragedinis nuotikis.

28 m. amžiaus vyras, susira-
mi, palieije rado užsmaugta pa- ?cs Sraaata> b«»do > ^ardyti;

4‘MEILE”
togia szokike Mile. Hoeltzer, 
gulinezia grabeje ant uliezios.

Szokike Hoeltzer
daug pažinstamu

turėjo 
su kureisLiteratūros — mokslo visuo

menei kataliiszkas laikrasztis. draugavo ir gerdavo per nak- 
Iszeina kas menesis.
Vienas isz invairiausiu lietu- iszsznipineti prieszingus bol- 

viszku laikraszcziu,
liMeileje” talpinama daug 

invairiu ir naudingu kiekvie
nam straipsniu skaitymui. *

Iszeidineje jau isztisi metai.
Iszleidžia Kunigas M. J. Ur

bonas.
Kaina metams $1.80c.
Užrubežiuos metams $2.00
Raszyk sziuom adresu.

“Meile”
301 State Str.

tis, bet josios užduotis buvo

tureda-szevikiszkos valdžios 
ma tame dideli pasisekimą.

Tokiu budu dažinojo visus 
prieszus ir imdavo in rankas
bolszoviku, kurie padare ant

* Ak

juju ablava, aresztavojo ir su-
szaude visus praeita Nedeldie. 
ni. ‘

Meile

DuBois, Pa.

Bet draugai nužudytu ne- 
snaudo. 
iždavijces kada toji 
_ * . k KS *

(mat turėsiąs parako). Nein- 
veikos geruoju, 
viu, kaip szaltkalvis, pradauž- 
ti. Granata sprogo, supleszusi 
ir iszmecziusi kūno gabalus po 
lauka, taip kad ne surasti visu 
kūno daliu nepasiseko.

Vilniuje nedarbas. Vilniuje 
gyvenimas pabrango daugiau, 
kaip 4 kartus. Duonos svarui 
moka 25 mark, ir daugiau. Vil
niuje bedarbiu daugiau kaip 
15,000 žmonių.

Gudu Misija Kaune. In Kau
na atvyko nepaprasta Gudu

bandė su kir-

Rusu sztabo praneszimas.
Petrogradas. — Cbersoho 

ruožto mes paėmėm Aleszki 
miestą ir kaimus pietuose ir 
sziaureje nuo jo. Nikopdlio 
ruožte sėkmingos mums kovos 
tebevyksta. Papildytomis, ži
niomis, spaliu 27 d. kovose mu
su kariuomene

44 kulkosvydžius ir 
karo turto.

mes pae-

paėmė 11,000 
nesugadintas ar

“O kas liks 
sako kaman-

I 4 
prižiūri Si

H

. Matyt užklupo ant 
važiavo 

karietoje, užsmaugė ir.iszme.ter sybe del bendros abieju krasz- 
i' 
sziams ateina panaszus galas. 

■'I* ’

v
Tautines Respublikos misija 
pasitarti su Lietuvos Vyriau-

&nt lilyczios. — Visiems judo- tu padėties ir padaryti artimos
niu rysziu su Lietuva,

•f*

belaisviu 
motas, 
apie 200 vežimu 
Berdiansko ruožte 
mem Berdiansko miestą ir No- 
gaiska.

Į Borisiavo ruožte- musu ka- inejia ale tokis kamandierius 
nuomone vėl pastūmėjo prie- 
szinka pietų link, paėmė apie 
260 belaisviu. Nikopolio ruožto 
kovose musu paimta daugiau, 
kaip 500 belaisviu, kulkosvy
džiu ir kito grobio. Orechovo 
—Nogaisko baro per paskuti* 
nes dvi dienas musu kariuome
ne pąstumojo prieszininka/ pa
ėmusi 600 belaisviu, 4 arnotas
|6 kulkosvydžius, daug szautu- varyt tai Lenkai visus iszpjove.
vu ir szoviniu,

Rockford, III.

per ka ne-

buvo, jo brolis buvo pas Len-
kus, o jis pas Lietuvius ant to 
paežio fronto, tai ta kamandie- 
riu Lietuviai suaresztavojo. 
Lenkai stovėjo Skunaitin ant 
kalno, o arklius kaip suvedė po 
kluonus, tai suszere szięnu, avi
žas ir miežius.

Buvom iszvaro
Nedzingę, o kas nepaspėjo isz-

gyvulius in

Darbai ir 
czionai susimažino kaip ir vi
sur, bet žmonelei nepaliovė 
traukti munszaine, 
kuriem# ir smegenis susimai-
sze. Czion Lietuviu yra pusė
tinas skaitlius, visokiu pažiu
rti, nuomonių ir tikėjimu. Ku
nigą turime Rimo Kataliku o 
antra Neprigulminga per ka 
prasidėjo nesutikimai, o tai 
vis isz priežasties nuolatinio > 
duok ir duok ant garbes Dievo. * * 
Skuta aveles nemilaszirdingai 
visi ir žmonim tas daedo lyg 
gyvam kaului. Jaigu teip ilgai 
bus, tai neteksime ne savo kai-

-

Kulkos kaip ėjo per mus, tai.liu. — Katalikas.
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KAS GIRDĖT
SAULE

t

T
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I

papildytu savžudinsta, privalo paaukaut savo gyvastį 
tai kompanijos turi likusiems ant altoriaus auksinio verszio, 
giminėms iszmoketi 
buvo užasekuravojas savo gy- ko

Lyg sziai dienai kom-Įvieni prie kitu, o kuris kartais 
Iponijos ne norėjo
, ------- .. I J

vasti

Laikas 
juom. — Kitados 
kandidatai ant urėdu iždavine- [atėmimą sau 
jo tukstanezius doleriu ant ge-Hsztirineta, jog

su
politikiszki

mainosi o mes vaste.

rimu. I
virto, nes kandidatai
nesziojo
nam davinėjo patraukt gurksz- 
ni katras prižadėjo už jin bal
suoti.
i nėjo in mada nog kada mote- jį kaip kokis 
res gavo balsa, I 
be balsu, juk josios visados tu-.

Baltiniorije laike* 
kaip paduoda 
payers Leagu 
“aiskrvmo

ant kiek idant atsitolinti nog d raugi sz- 
gyvenimo kuris mus jungen

Sziadion kitoki laikai kentėjo ant sumiszimo 
' \ gi ’ ‘
kiszeniuosia ir kož- dusie.

r r

uzute— ypatingai, jeigu buvo neve-

iszmoket už yru <įmiginu vertas ne kaip vi- 
LYvasti. — Dabar'si turtai sz/10 svieto.

savžudintojai \
• proto <Jnl ne vienas užklaus ir aky-

CONARD {JNIJE
----- Tiktai 9 dienas in------

Hamburgą ir Liepoju
Per Angliju

I

f
i

7

vu via žinoti kas tai yra laik- 
rasztininkyste?

Ijaikrasztininkyste
susidūrimas
tuok leis, balvonais, pi k t adam* is

*, su-
(bene jos buvo paskui tavo maszina pasilieka dais ir saldžeis ižganytojais vi-

Žmogau, jeigu tu esi
yra tai 

su visokeis gir-
BAMMBINO AQUITANIA, 14 Deccmberio t

7i
M*

T

J JI

locni-
Dabar kitoki kasztai ninku automobiliaus ir važine-

kuniguiksztis, o;vagims tamsunais, palicijt

durnelis sudeg ’m- suomeiies kurie niekados nieko 
Įlos gazonuos, 1

rinkimu, tasai durnelis, ne nulėkė in ne- 
\Vomans Tax žinoma vieta, 

tai ižduola tint 
ir

498 dolerius. — Tai ve, 
voje kandidatai ant urėdu už-'dnrd Oil kampanijos, 
fundina deszra ir arielkos o 
Amerike dabar pavieszina ūke-' i

re jo pinny be!)

sus su 4 4

i i

s > 
y

Treczios Klasos Szipkortc
IN HAMBURGĄ . . $125.00
IN LIEPOJU . . $145.00 ;

*

4

u

* •

Pridedant Sf5 War Tax

kvepiantis 
a žolino;

, > J F' -vKrtipVitei in artimiausi Cuutrd Lipijor Agentą
• I *• »

tai žinokie, jog naujo negali iszinislyt.
Kas tai yra laikraszezicr 

bet nupuola pa- daktorius?
vydale auk’so, kuris 

piragaieziu kiszenius tuju, kurio yra 
Lietu- 'detineis ir loenininkais

tos
re ti

„■WWi.

«*► O» «•»«*> -*► 4M* -W -«w .

Daktaras KOLER yra vienatinis tarp© Lietuviu daktaras 
Pittabtirgo. Jisai mokiuos! Varszavoje, Btudijavo begije 1 
82 metus invalidas Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlugta. 'Gydo užsinuodinlma kraujo lr silpnybes 
vyru, npuogus, niežėjimus, ligas tinimo, In vairias ligas 
paolnanezias nuo neezystumo kraujo. Atoiszaukite ypa- 
tlszkal, per lalszkus nrtz negydau. Dr. Koler kalba Rusiez- 

kai ir Lenkiszkal. Of įsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedcliomls ik! 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
*i JI
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yra tai žirnispuola in Redaktorius 
per- prie kelio kuri kožnas gali nu- 
Stan- spirt arba nukirst..... Ne turėtu

nieko del saves ir už tai nepyk- 
, geriau- tu..... tiktai atiduotu kam pri-

jog ta- guli.... o jeigu kam kas nepri- 
aiszkinimn”... Kur ko-'sai trustas užmokėjo 150 pro- guli, o jisai del saves 

szerinin-'vintu, tegul tai 
11 *1 • 1 • 1___ B 

pardavimo prisiduotu, o rūpestis

* 4

Kad tai yra teisybe 
du davadu ant to yra, I

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio i4U„ 

vidurius 
l 

paliuosavimui vaisto.

kis sklypas, tokis ten paprati- cento arba iždalino 
mas! i,___

[uždarbio, nes
Buvo ir bus r1 -*-•-? - 1

svieto, apie kuriuos nesisapna- 180 milijonu doleriu, 
vo ne pilozopams.

prisisa-
i neyma sau in 

. ba ir teip ant niek ne- 
i ar pir-

______ traukančiais, alicjaiti. ll.iok jam šaukštukų BAMBINO, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių

' . Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiosc arba tiesiai nuo išdirbčjų

VYRU
LIGOS

Pabandyk bute!}. Tik 50c. vaistinyčiosc arba tiesiai nuo išdirbčjų į 
60c. su persiuntimu. Tčmyk Bambino Ičlę ant pokelio. Be jos nčra tikras. | 
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Yu i• kams arti 44 milijonus doleriu szirdi 

[uždarbio, nes nog
atsitikimai ant gazolino* praeita meta uždirbo miau ar vėliau jin užmusz.

Kaip galima pažinti veikimą 
ant to redaktoriaus?

Per dirbimą kaip jautis, o ka7 
gavo d i- uždirba, tai nog jo atima, l’ž 

indetu tai jin visi spaudže pakol noa- 
lidnoda Dievui duszia.... o ir
po smert neduoda jam ramybes 

bankieriai at.silsio ant kurio užsitarnavo, 
idant dau-1 Redaktorius tik tada jaueziasi 

kada po dvideszimts 
, nuo-1 

turėdamas

Sztai Gab-
• I

Mažesni szerininkai 
riebus d'Anunzio, poetas ir ka-'mažai uždirbo, bet tiejei kurie 

s apsi-lindojo in tai milijonus 
szauke save diktatorium Fiume gižiausius szmotus nog 
apgarsino, buk ketina inžengti pinigu in taja kompanije. 
in kliosztori, kada tik klausi-Į e j
mas apie Fiuma bus užbaigtas. I •W • . . • X # w -% * J • M »

reivis ir lekiotojas, kuri j r> I

Amerikoniszki
> persergsti žmonis, 

giau czedintu savo pinigus, pa-,laimingu 
Ha- kol uždarbei geri, nes ;

St'i bu užėmė salas Veglia g

kliosztori, — visokiu permainų,

Juitikrasztis 
pranesza, jog 
užganadintas isz sutaikos 
Jo -
ir Aibe, inbunkeje Quurvuto ir 
tena is pastatys 1 
bet ne moteriszka? -

•« v

H

Stebėtinas Nusiuntimas Pinigu
y/

Lietuvos Prekybos ir P
IR JO SKYRIAI

ramones Bankas

VILNIUJ
PANEVEČYJ

SZIAULIUOS
RASEINIUOS

LIEPOJUJ
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE į 

pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

Ten gausi

per American Express Kompanija: 
in Lietuva priesz kare, dar nese- 

• w ■ > • • >

i

Idea National 
d ’Anunzio ne bus

4 4

y. . I '
ateitis penkių metu darbo, yra 

Žino- gas kaip pyplis

nei buvo vėl atnaujintas.
} kuogreieziausia

AGENTŪRA NEWARKE 
dek

isz mok aali būti labai juoda.
privalo būti pasirengęs ant tiktai viela skūra ir niekam ne 

, nes kaip yra kaltas. Didžiausiu jojo per- 
Ant galo'amerikoniszkas priežodis sako: sergėjimu yra idant nieko neiž- 

davinetu ant savo paezios ir 
vaiku, savo trys graszius, ture- 

kiszeniuje skyle 
Reda k tori s

turėti pinigu kas yra negalimu 
daigtu del jojo, antra — prie-- 
lėliu bii, tokiu budu .ne bus kam 
jojo kramtyti.nž rpecziu, o tro-U 
czes — paezios, nes jaigu ir 
jaja turėtu, tai isz vargo 
įnirtu.

Ka redaktorius privalo 
szytil

kaip'yra kaltas. Didžiausiu jojo per-

jeigu jam eina apie nauja tižia- laike pakajaus rengkis ’ in ka 
reikalaujeha, tai Aim'rikas 

daugeli katarinkieriu 
džionkoms, banaieriu 
karuronieriu!

n*”
su bez- pasirengęs ant bėdos.
• _ ---- A. • -

ir,

arba

ma-

Sugražinti kvitai parodo kad nusiusti 
in tenuis pinigai, buna priimti traukije 
trijų savaieziu.

pinigus

i

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

pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

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

buku*laike1 geroves, 
i ?

Norints -tosios bėdos da ne- 
jaueziame, bet sziadien dauge
lis fabriku sustojo o darbinin-

4 4

damas 
t’ygH-

arba 
neprivalo American Express Kompanija buvo 

insteigta 1841 mete,

• e Pinigus priima informacijas apie

Kuopa vagiu Newark, N .J.[kai ne teko darbu ir teip kefį
kurios 

konfiskavimas
Pspecialiszkumas yra na būtie net po Nauju ,Metų, -o

‘4konfiskavimas1* alkoholiniu lyk tam laikui, da daugiau ra- 
gerimu, atpleszia du vagonus, sis be darbo.
paėmė, 588 baczkas arielkos ir linkines ka dti jie j aupzi a bedar

bes, yra tai 
linkines.

■ Žmogus,kuris nŽBzedino sau 
sziek-tiek ant juodos valandos 
[gali drįisei žiūrėt

Neraudokite. (Tas, kuris nieko san neužczedi- 
ar proliibici-0 bedarbe u^eįna, pasilieka 

vargingam

i >

Vienatines a li
nes

nu-

baczkas spirito, — verte 
ant 30 tuks-

taneziu doleriu o spirito ant 35 
lukstaneziu doleriu.
dejuoje kalbėdami: szkada to-Į 
sios arielkos!...
Juk vis tas pats, 
jos szpicelei, 
tai vis tas pats! In gerkles žino-'padėjime.

44
arielkos isznesze

anglekasyklu ap- ra

turi inmoketa 
.kapitula $18,000,000.00 ir siunezia dau
giaus pinigtt iii Europą negu bent kita 

kompanija. Musu prekes žemos o 
ivimas geriausias.

.M ' - “ - - -
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Dovana Visiems DYKAI

Ne kurie
iii bedarbe.

ar proliibici-'
ar vagys paims į)e Patiko ir labai

niu vis inplanks toji guzule ar 
per viena “paipuke” ar kita... 
Tik klausimas užeina kas ant 
tojo “grafto” 
nas, Mikas, Czalis ar Vilimas!!

papelnis Dzin- •saitui)inurzsr • ) •
I

Ar bolszevikiszka Rosije ant 
tikrųjų pradėti o 
to užsinesza. 
savo akimi 
Rosijoi procentas gimimu bai
gei susimažino.
vietosią Rosijoi, gimimas kūdi
kiu yra retas, o tankiausi*, jei
gu katras ir nžgeina, 
jaus mirszta, nes motina tokio 
kūdikio yra iszbadejusi, penet 
kūdiki negali, o ant galo teip 
iszsemta hadu, jog 
laikosi ant kojų.
apsvarstysime baisu mirtingu
mą tuju kūdikiu, tai

iszmirt ? Ant

| Prasergejimas bankieriu (o 
ir mes apie tai daugeliu kartu 
p ra sergėjome savo skaityto-savo 

pupų u.iX (snf’ 
ziek tiek graszio neiszda-

Neprivalo irnegah riiszyli to 
ka mistiną ir kas 

yra gero-ir nalidm^a, o priva-.1 
lo tik talpinti ta, ka jam atne- 
sza — plovionias'/įlgas koreš- 
pondecijes,'apjuodinimus ir ht. 
o jeigu tai patalpina;' tai gau
na? velniu nog tuju ka ant juz 
patalpino, o jeigu no pat alpi-’ 
na, tai gauna žaibnojanezios*

ka privalo,

a p juodinimu

v • o ■'Zinunai patys 5 
persitikrino, jog

Dauge Ii uos i a ’ - 
‘.u!\<luoš

tai tuo-

pati vos 
Jeigu gerai

galime 
lengvai suprasti, jog tasai skly
pas greitai iszmirs.

Turi 
vinekie jin ant nereikalngu da
lyku, indekie juos in banka isz 
kurio laike pareikalavimo gali 
isztraukti. — Laikykite pini
gus sugniaužia, nes ir jum pa- 
szialpa bus reikalinga, o kad ir 
prireiketu, tai jum niekas ne 

, o ir ne bus isz ko 
auku ant jusu suszelpimo!

rinkti

llollidaysburge, Pa. nesenei 
mirė kinezikas locnininkas skal 
bininezios vardu Lee Sing, Lo-

na, tai gauna žaibnojanezio 
perkūnijos nog t uju kurie tuos 
straipsnius parasze.

0 teip, gyvenimas, gyvenimas ir veiki
mas redaktoriaus yra linksmas 
ir labai užganadinantis isz ko 
turi nemaža džiaugsmu, o ant 
senatvės ne turi isz ko iszsimai- 
tyt ir parengti laidotuvių, no
rints tarnavo del tukstaneziu 
per savo gyvenimą, geisdamas 
intikti visiems, bet visi ne ga- 

žmo- 
savo

Įėjo palengvinti vienam 
gui kuris 
sveikata ir

paszvenczia 
gyvenimą del juju.

kokia 
patarnl
•-V’Kreipkites -tih bile koki American 
Express Kompanijos ofisą arba raszy- 
kite. ląetnviszkai tiesog in musu ofisą:

' * k ------------- '

American Express Company
- */! a f 1 ’

Foreign Money Order Department

63 Broadway. New York
ill
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MAQOE, knip man nieitifial- | 
ra / Išbatuliiau visokius ma£įfofiA^, . 
trinkimus, muilavlmus — ir viskas .tas ;| 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- j 
kanu,a. Alan (jėda net darosi I

‘ ........................

reikalinpai I Žiūrėk, kokie mano plan* <Į 1 

todėl, kad ai vartoju HlWELEtf E*

iibandiiau visokius yiawojimus, .

nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- j 
Man gėda net darosi • C>ę I 

“4Va, tai karti tau kęst ;

O tai . 2 
‘ t T 

Kaš tai yra RUFFLES? Af- j 
Ne! I Ar kve- x 

piantis,tvanduo? Nel! RUF-’! 
FLES yra tai paprasčiauais; I 
plaukų ir odos sitstiprintojis, j 

| but gražesnio už ilgttš, Wzgancius, švelnius plaukus? Kas gM but i x __ __ _ * .. _* * . _a ..  JL ? L *2? • . * • _ 1 1. *1 5 *

kai grafais, Šteinus ir čysti.

tai gyduolė?

yra tai paprasčiausis;
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal

Tai kas nors nepaprasto. Nustcbetinas laikrodis, naujo Iszradimo, apie kuri 
dar nėši girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu iszradlmu laikrodžiu srityje. Apie 
jo praktinguina kalba žeinlaus paduotas hpraszlmas-. 
minutas, kaip ir paprastas laikrodis.
kad gali būti ugnije ir nesudega ir gali iszlalkyt per visa tavo gyvenimą. 
3—-Augsz.czio 8 coliu. 4—Laiko laiko geriau negu koks nors kitas laikrodis ir 
nesuvelitiB nei minutos. 5—Gvarantuotas ant 25 metu 6—Turi skambuti kuris 
tgip smarkei skaiųba kad ir kleeziausei mieganti prikelia isz miego ir iszkelia 
isz lovos, kari jin nutildytu. 7-—Nakties tamsoj nereikė keltis ir žiebti zapalkos 
idant pamatyt kokia valanda, tik pasprink guzikuti Ir visas laikrodis apsi- 
Bvleczia elektioa sžvjesa. 8—Gali kartu szviesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar oflslnis .varpelis del paszaukimo reikalaujamos ypalos. 9-r-Turi 
egzaminuojama lempute del isztyrimo akies, burnos, ausies, gefkles, nosies ir 
dantų. 10—Turi elektfikos baterija labai pasekminga gydymui nervtsiku ilgu. 
11—Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviem perskyrimais, vienas 

/pinigams, antras brangaipiiehims sudėti. Bankas aprūpintas slaptingomis 
'durelėmis, kurias femFatidaryil tik žinanti paslaptį ypata. Su kožnu laikro- 

; dilu*'prislunez,lame pilnas Jnroriuacijas.

Nedaro skirtumo koki laikrodi plrkuun, visgi geresnio už szita negausi. Szi-
____ _ 1 ______________________________________________________ t! _________________ 111..............11.^11^_______1^.4

pagražinanezitt nmnUS driifctd.1. Nerasi žmogaus kam szitas laikrodis nepatiktu. 
Baterija laikrodije gali užtekti ant kolų metu, o paskui labui lengva indeti 
nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia bet inesgi del Ju daugybes per 
trumpa laiku pardavinesim tik po $12.75. Laikrodėlis yra, toks kaip apraszytas. 
Jeigu jums nepaliktu .gražiname pinigus. DYKAI, VTSISZKAI DYKAI Už
siusime kožnam szitu geležini gružu laikrodėli priedo, kas užsisakys pas mus 

-« aprnszyta naujo iszdlrbimo laikrodi. Laikrodėlis yrajubai geras dirbantiems 
žmonoms nes stiprus jo luksztai ir tvirtais vidtirais, laiko laika teisingai. 
Parduodamas po $1.00 jr daugiau, o mes duosim jums DYKAI tik per trumpa 
laika, jei užsisakysi tupjaus stebuklinga naujo iszradimo laikrodi Taigi jei 
nori pirkti sau ar kam kitam nors dovanu tai prisiusk mums rankpinigu tik 
$1.00, o mes tuoj iszsiusimc laikrodi su laikrodėliu. Likusius užmokėsite gavės 
daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga, rmszyk tuojaus.
-------- ---- v---------------- X . _ ------ - --------- . - . *J4-------- ž _ . --------- 1. ’ --- ---------------- -----  _

1—Rodo valandas.
2—Padirbtas isz geriausio metalo teip

k'

dantų. 10—Turi elektfikos baterija labai pasekminga gydymui nerviszku ligų, 

pinigams, aptras brangalpnehims sudėti. Bankas aprūpintas slaptingomis 
durelėmis, kurias gtilF atida ryti tik žinanti paslaptį ypata. Su kožnu laikro- 
džiU' prisiune^iainc pilnas tip(QFipacijas. Kombinacijos numerius užsUJato. 
Dabar pamislyk, kiole-paudos,J^jparankunio gali turėt isz tokio laikrodžio. 
Nedaro skirtumo koki laikrodi pirkium, visgi geresnio už szita negausi. Szl- 
toks ktlkrodys privalų rastis kožnoj st ubo], nes jis yra netik reikalingas bet ir

smagesnio uz cystiį ncniezn
" i* if iv k# esi 

panaikina’-pleiskanas ly^Sii jomis nereikia kelių mėnesių galvoj 
trynimo: dviejų ar trfjj^ąieąų bėgyje RUFFLES pradės mažinti'' 

čiais suvilgant galvų bus'ifžtektinu, kad pleiskanos ncatsinaujintų.
>Nuęiptrkte šiųnakt ftUFFLRS bonkutę aptickojc. Kaštuos tik

? 65c., bet jus sakysite, ktuLjos vertos daug daugiau. Paaiškinimai^ I pridėti prie kiekvienos bohkutes. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai j atsiųskite mums 75c. pačtomiarkėmis, ar money order šiokiu adresu :
<• r , , , ' )

$ smagesnio už čystų ncničžinčių galvos odų?

I patrritkincv-pleiskanas jomis nereikia kelių mėnesių galvd^ I trynimo: dviejų ar tnjjl^dicfių bėgyje RUFFLES pradės mažinti'I pleiskanas, o savaitės 1,'V^o jų jau nei žymės neliks! Paskui tik rętkar-
I čiais suvilgant galvų bus’ritztekfinu, kad pleiskanos ncatsinaujintų.j S Nusipirkto šiąnakt RlJJfFLF.S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 

„...L J.,________________ . .... .  —___ PaaiškinimaiI pridėti prie kiekvienos bohkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai j atsiųskite mums 75c. pačtonnarkėmis, ar money order šiokiu adresu :
• F. AD. RICHTER Q CO.? 326-330 Bread way. New York **—>«—«❖

ii

[voje szienike, surasta sibdabre 
$5,684.24. Kinezikas neturėjo 
4'zion jokiu giminiu ir ant jiesz- 
kojimo, niekus neatsiszauke 
(hint prisisavini mirusio turtą. 
Ne buvo nei kam užsiymti lai
dotuvėms teip jog ant galo

IN KARA JOSIU.

niekus
I

I

jog ant 
miestas turėjo jin palaidoti, o 
pinigus paėmė po savo apglo-

4 4

y
i * f

< mtĄt’TICAL SALKS COMPANY,!J219 N. In Ing Ave. liept 21fi, CHICAGO.
lĮkr' ,.«■ .... e. . .n,,, ,A.I^I<II,I ..... . .... —i. - - Į,

teip myle-

Visame kalta yra uoszvt 
lankei žmones teip rugoje. 
Susipesz vyras su paeria, pati 
su vyru, — tame kalta uoszvt‘. 
T’oszve gali iszeit isz mados, 
gali isz josios juoktis visi, bet 
kitaip ant uoszves žiurėjo Ar- 
l Imtas Kriplin, nes
jo savo noszve jog jojo paežiu- 
le aplaike nog jojo persiskyri
mą.

Kriplinvieno, apskundė savo 
vyra už tai, jog dege tokia mei
le* del josios motinos, jog toji 
užsidarydavo nog jojo 
kambarije. Isztekejo už Arthu- 
ro turėdama 19 vasarėlių, 1916 
mete. Josios motina turi 38 
metus ir patogi motere. Dabar 
Arthuras apsives su savo uosz- 
ve, o jojo pati 
pusescre.

kitam

pasiliks jam

Augszoziauses Su v. Va 1st sn- 
Uas Washingtone iždą ve nu
sprendimą, buk jeigu žmogus 
turi užrekuravojas
spre

savo gy-

ba.
Kūnas tojo, 

rinkdamas sau turteli 
ant senatvės galėtu atsilset ir
iii teviszko nuvažiuot, likos nu-

kuris sunkei 
idant

vožtas ant kapiniu vienam ve
žime.
ant amžinos atsilsies, 
niekas jojo nesigailėjo.
pats sau gyveno, pats iszejo isz 
'svieto rodos negeistinas sutvė
rimas, kurio už gyvasezio nie
kas nepažino ir niekad su juoin 
nedraugavo.

Į)el pinigo, del turto, pats ap- 
o gal mii’r 

dainas, atsiminė-kaip tai sum 
, norints, 

be vieno prleteliaus kuris butu 
arti mirsztanezip^

Turtus ne duoda laimes. PaFj 
czeduinas ir czedinimo . pinigų

Niekas jin nepalydėjo 
niekas, 

Teip,

leido szi gyvenimą,

ku apleisti szi svietą

iyra goru daigtu ir geistinu per
žmogUzka veisle bet niekas ne*

Kaip prijosiu marga pieva 
Leisiu žirgą valei, 
Kad jis-butu sotus, linksmas. 
Nesiskųstų dalei.

Prie gyvu žiedu kvapsningu, 
Kaip akys užmato, 
Atsidūsiu jaunu amžių 
Paszauksiu sveikata.

Pažadėjau gint ievyne, 
Vyt visus skriaudėjus, 
Pailsėjas pats su žirgu 
Josiu vėl kaip vejas.

Neszki, neszki mano žirge, 
Ten karas ūžia, > %
Ten manes senei belaukia -- 
Eit kovon brohižoi.

Suiikios nuoskaudos ievyne, 
Amžiais žiauriai tVere, 
Kankliuos, ginklu kaip gyvybe 
Pamvleta žeme.

Neteisingai, žiauriai kersztu.- 
Broliu daug nukauta.....
Joju pajiega ir’laisve 
Ginti savo tauta! ’

REIKALINGA— Dideliu dirVtijivo rei
kalauja pardavėju \lrapanu, pfmczlaku 
Hztcblų, jeku ir del pardavimo inars-z- 
kinu, aputitlu andaroku. t.iešdg' iu nn- 
iriUH. Ruszykite o gausite sempcllus 
dykai. Madison Mills, 503 Br0ądway, 
Now York City.. ū
.............  1 ■■•T 1 m—
New York (City.,

KURSUI NUPUOLUS/ 
gerinusia proga daugTai geriausia proga daug ) 

auksinu ln Lietuva nusiusti. įi 
f 
11 
A 

pristatau kvitas su 
1 ’ ’ ‘1 > I

r

r>

;t’. I • " *

PINIGAI in LIETUVA
*■■■■ -1.1—-H II.— m Į ■    - -   -- ■■ —     .      . .   . .. .
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— Rex.;

KVITU
mm ma - t

KVITU Knygelė Draugystėms, dę!

susirinkimu - - ■ * *
w. -’iy boczkavskas-co.,

Knygolo praugystems dol 
iszmokdjinįo pinigu ligoniu-, 
ma - • - t . - - 50c. 1
iszmokojimo pinigu ligoniu-

Crėltumo nusiuntimo i>inigu 
nieks su manim ncgal* lenk
tyniuoti; visiems pinigu sluh- ’ 
tojams L / 
paraszuis priėmėju piiįigū 

’ iaiivakorczhi agentūra 4u J
Liepoju, Hamburgu ir visur 

Pasui kelionei in Lietuva. 
Padarymas Llctuviszkū ,do- 

kumentu.
\ Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Ruszydurii!

Pasui kelionei in Lietuva

Raszydami

t

r

M

I
M

i

i

1

Kasleriaus uog sudėtu pinigu ant
«*-■'. 00c.'

. . MAUANOY CITY, TA,

pridokitė'Žc šlampa ‘ ir yteįida 
adrcBftvokito Hzitelp:

P. MIK0LA1MS,

i?' «wi9 1 i £

«• i •

53 Hudson Avc 
■■’■’V.

1
yirdvkąu,-B.J.
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nueina greieziausiai ir tikriausiai siuneziant per 

Lįetjiivos Atsta.tymo Bendrove 
(Lithuanian Development Corporation)

294 Eight Ave. New York, N. Y.
. 1 '' ' ’ 'WkX) 'į * 

Szita bendi-ove; turėdama
' ■ ■ I ’ 4

Kaupe, dastato pinigus tiesioginiu 
dymu ir SELIG - ......

4
■4.:' -

Ii
J

4

y

t

I
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‘t*

savo. skyrių .(Branch Office) 
keliu, be jokiu truk- |

PIGIĄįjį^lO KURSO
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SAULE
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PAKELEVINGI *
ATSITIKIMAI.

Apie gaidžius, isz suba- 
klausau, o ežia 

Atida-

pa-

tos in nedelia, 
kas in duris baladoja, 
riau duris .... O ežia, del Dievo! 
Marijona iszbalus, kaip drobe, 
stovi su punduleliu.

— Ko *tu ežia stovi l 
klausiau asz pas ja.

Globekite, dėduliu! Ma
ne nori iszleist už to valkatos. 
Gelbėkite,* ba sau gula pasida
lysiu —O drebėjo, kaip lapas. 
Gailu, man pasidarė merginos, 
pakinkiau arklius, 
iszvežiau in Lukava. Tui ir vis
kas.

Norint buvo matias gana viso
kiu miestu, nes teip puikaus, 
kaip Varszavos, dar nebuvo 
matias. Norint Matauszas pir
mu karta radosi tokiam dide
liam mieste, vienok žinojo kaip 
apsieiti; paklausu tuojaus po- 
licijanto, kur randasi biuras, 
kur visi ateigiai užrasziti. Ten 
užmokėjo tris kapeikas ir ga
vo 1 
isz to,

Dažinojo 
G izin te

paraszita adresu.
jog Marijona 

tarnauja po No. 65 ant uliczios 
Naujas Svietus. 

Szitai ir rado 
milema, iiįiie

ir pamaži mislijo. O buvo yis teip patogi

savo senovi'S 
kuria nuolatos

I

Ir kur ji dabar butu ?
nežino. Ma i 

turėjo nukeliaut in

ji butu ant galo 
surast! —

f)j
J i
I

ta re szaltv-

j 
I

t f

To niekas 
rodosi, jog 
Varszava.

— O kad
svieto, tai turiu ja 
paszauke dabar Matauszas.

Kaip asz misliju, tai jei 
didelis vargas 
sziaus pati.

— Tiek to, asz turiu surast!
— O kas tau 

mažai randasi aplink i nuje 
už tokio 

kaip tu. ejs visom keturiom.
\’u kvarksėtum kaip 

tarų

gmu; kožna

isz jos.’ Ar 
mer- 

pono,

J

varna — 
paežius. - 
tis, kad in 
Knr ponas,

kvarksėtum
szaltv.sziiis ant 

Butu niekai panksz- 
si

t

<

/

įt

ii
1

i •1

0

EI

J 
kaip pinna, tiktai smagesne ir 
miklesne, ba prie ponu iszsidir- 
bo.

Ji tame laike, kada 
szas i nėjo, prosą vojo marszki- 
nius. Kada, ]>ar<‘gejo inejnantį 
Ala t ausza, k ly k t elejo, 
prosą

Matau-

pametu 
ir mėtosi prie Matauszo. 
(.) tu mano sakalėli!

Matauszel i!
■ O tu AI a ri jone 1 in! Lmk- 

mibia szirdies mano! Kaip tu 
laikaisi! Ka veiki? Kaip ėjim
ai ?

Khuisvmu buvo in vales.
rint apie savo meilia nekalbė
jo, vienok kukarka aj>ie viską 
suprato ir pasakė poniai. Ka
da ponia per pravertas duris 
dirstelėjo, tai net jai tas vaiki-!

mano

ivo lizdu tersztu. |.nas patiko in nusiszipsojus ta- 
o kurtai ponas, 

mužikas, tai mužikas.
O ka G ižas veikia? — 

Paklausė Matauszas.
Gerians neklausk. Jin 

MauszkiiK su Bambliu teip pa
taisė, jog^jan
prageri. Bambi i s trauke 
o Mauszkus sau 
ba dingo.

Matauszas 
szaltysziu, nes negalėjo iki die

re:
— Kaip matau, tai Marijo

na moka vaikina pasirinkt.
Marijona apkaito 

atsake:
— Tai mano pažinstanias... 

isz vieno kaimo....
Ant rytojaus buvo mnlelia. 

Marijona turėjo laiko per visa 
diena. Matauszas atėjo anksti, 

pasidabinus, jau jo 
linuke. Pirmiaiise nusidavė in 

nai iszgulet. Kaip tik pradėjo | Kryžiaus bažnyczia, idant Die- 
szvist, tuojaus 
szoko.

Nukeliavo
lenais sėdo nut trūkio ir nuva
žiavo in Varszava.

Kada in ta miestą pribuvo, 
paskubino ant Naujos Pragos, 
kur dasiklause apie pigia kar- 
xziama,4ipie kuriami tados kal
bėjo Holikas ir tunais apsisto
jo*

Tunais prie ju buvo pr i si ku
binius kokis tai valkata, nes 
Matauszas davė jam suprast, 
jog su valkatais neužsideda.

Ant lytojaus perėjo per pui
ku tilta

baigia liknezius 
sau, 

jau ir sodi-

pernakvojo pas Į M ari joną, 
lauke.

ir t nujaus

uno lovos pa- viii padekavot už Jo geradejis- 
tes. Po tam leidosi in miestą, o 

in Lukava, o isz j Marijona, buvo už pravadiriu.
Nuėjo in miesto soda, kur atsi- 
sėdia ant suolelio 
vo.

Kas gali apraszyt 
ma Marijonos,
apie dovanota <lvttnx. Ngžinojp 
ka daryt. Jis teip dabar turtin

as neužmii’szo apie varginga 
mergaite ir del jos nebdn Var
szava. atkeliavo. ’'Nugalėjo žo
džio prakalbėt, tiktai jo rUnka 

dž i augsino asza roms

sznekuezia-

džiaugs* 
kada dažinojo

jam

<ri
I

Į lai ko ir 
apleido....

Susisznekejo, jog už dvieju

menesiu susiporuos. Jiji nega- da, mano vaikeliai, vaiku netil
tojo dinsto pamestie, o jis ir tu
rėjo apsiroi kalant.

Panodelijo, vakare 
szas sugryžo in Varliniu.

Viskas iszsipilde.
Kaip tik Matauszas sugryžo 

namon tuojaus pastato vietojo 
sudegusios trioboles nauju.

Žmones isz to labai dyvijosi 
ir kai bojo!

— Kas jam isz tos grineze- 
los? Juk jis turi teip jaiiku 
dvaru.

Nes buvo dydesni dyvai, ka
da pamate, jog stato nemaža 
grindžia, tik dydeli narna, ko- 
kid kaimo nesirado.

Viena stuba. buvo dydele, 
kitam g< 
kuknele. Langai dydeli. 
liaus nuo namo pastate kluone- 
li. i

jis turi

'illv dvi
Langai

-y Matau-

mažesnes
o

i r 
r<>-

pinigu o 
nesigailėjo, tai 

nedelias viskas 
Tada drauge sur p

() kad Matauszas 
ir savo darbo 
in asztuones 
buvo gatava,
szaltyszium naujo pns vaita ir 
ten padare tokius rasztus:
“Isz mi lestos 

baszninko pono likaus turtin-
noriu 

kaimo

Dievo ir na

padaryt i e 
ge rudoj i st ia. 

Daug sviete maeziau ir perma
niau, jog tonais geriause, kur 
žmonos apszviesti. Dolto-gi ati
duodu savo sodiba su trioboms 
ir szeszeis margais lauko del 
mokslaines. Praszau jius, ponfts 
vaite, apgarsintie popieroso 
savo gminos ir isz rando paru- 
pintie del daraktoriaus alga. 
Teipgi, idant nuo valdžios pa- 
sirupintuinot pavelijimą, tei- 
pos-gi, kad atsiunstu darakto- 
riu.”

V aitus tai iszgirdias, su noru 
ant visko tiko ir tuojaus viską 
padare.

Ant gminos susirinkimo at
sirado ir tokiu, kuriems pagai
lo keliu auksinu ant. užlaikimo 
daraktoriaus, ypacz toki, ka 
tankiai po kelis rublius 
arielkos iszduoda. O kad di
desne dalis radosi tu, ka dft'- 
raktoriaus reikalavo, 

ir likos del darakto- 
metu

gu. Delto-gi 
del savo

r>

apgarsintie

y p a c z
ant

skaliku
neklau.se
riaus ant metu paskirta ‘200 
rubliu ir no po ilgam atsirado 
ir daraktorius.

Paskui davė Alatauszas ant 
užsakų ir nuvažiavo in Varsza- 
va parsivežtie Marijona. Kada 
parsivežė, nuėjo pas ponia Var- 
lienia. praszyt 
palaiminimo.

Tegul jum pievas pade-

ant veseilios ir

'Pin vidurį Varszavos.

KADA Tamsta perki guminį autuvą nešiot mainose,
• jieškok “Raudono Kamuolis.”
Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, o ant užpakalio 

ir pado Himincr ar Lopac.

i

“BAL L@BAND"
“Ball-Band” batai ir čeverykai nešiojasi iliausia, nes jie yra padaryti iš geriausios 

materijos ir yra velti į vieną gryną šmotą per mūsų specialį * procesą.
Paplatini padai “Ball-Band” autuvo yra daromi ypatingai maineriams. Jie apsaugoja

/Z

jie yra padaryti iš geriausios

a

i
©

v

HIMINER

arba įplešt. Tamsta gali gaut “Ball-Band” baltus, raudonus arba juodus, 
krautuvninko.

viršų ir yra taip patvarus ir tvirti, jog aštrus kampai akmens arba anglies negali ją įpiaut 
arba įplešt. Tamsta gali gaut “Ball-Band” baltus, raudonus arba juodus. Klausk savo

Mishawaka Woolen Manufacturing Company, 1(50 Water St., Mbtbuwaku, Ind. 
_ “Narnąs, kuris moka milijonus už laipsnį,”

t

„„m, n, i wtaiiMiat-n » mi ■■■—i

penketą vaiku; vyriausias su
nūs turi 32 motus, pabaigiąs 
Vatauvojo kliasas ir dabar bu* 
na, prie levu. Senas G ižas nu
mirė jau bus 1*8 metu, o jaigu 

apie juos dažinot, 
a.

kas norėtu 
tegul nusiduoda, iii Varlini;

noda'žinnu,ir kur trankosi, 
Tiktai bjaurei girdėjau.

Da sziadien pakaju duosiu, 
Ant kito karto padainuosiu.

4r

įl

I

. * * *
Matauszas pastojo 

in puikybia

bemiegos ne-

Gražini su
pagialbos

riu — dadnre dūsaudama poni 
— t (ii kad manos prastoto, bu
siu del jius prie vinezevonos 
motina.

■Voseile buvo puiki, ant ku
rios visas kaimas buvo sukvies
tas, visko buvo pilna, tiktai 
arielkos nebuvo, per ka puikiai 
bo vi josi.

' *

Norint
turtingu, vienok
nepasikele. Pasiliko tokiu, ko
kiu buvo: blaivu, darbipinku ir 
dievobaimingu.
mate, tiktai žiurėjo, kad ne gu
lėtu kaip maiszas.
kai m i na is sutiko;
niekam nealsake. Ne tik nkini- 
kai jin guodojo, nes ir aplinki
niai ponai už tai, jog gerians 
iszmanc apie ukininkista, kaip 
kiti, per ka visi sieko jo rodos. 
Tktai turėjo nemažai darbo, 
pakol savo bernus pri<» to vis
ko pripratino.

Marijona pusikaiszius
bėjo savo vyrui kaip galėdama 
ne tik laukuose, bet ir namuose. 
Grinczioja buvo labai 
ant sienų daug 
tnjn abrosn,
veikslas nabnszninko pono Vla
dislovo.

Rasztas szventas sako:
ra moterį' yra dangiszka dova
na”. Giliukningas tas, kuris 
tokia turi. O tai tokia buvo Mlt- 

motere vi-

(GALAS.)
ML T I 111 * . . -
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grazu ir 
visokiu szven- 
tarp tu ir pa-

i 4 Ge-1

rijona— geriause 
soj aplinkinėj.

Senas G ižas, kin i Matauszas 
tuojaus po veseliai ome pas sa
ve, truputi 
maiszita, nežino, ar isz senat

ai’ isz pereito rupesezio, ba 
M atansza 
ir priesz kožna 
duktė ponia.

Gvvcna dar •l

turėjo protą sū
ri ezi ne,

ves
vadino jegamascziu 

gyrėsi, jog jo

Mair dabar 
tauszas su savo pacziule ir turi

< < t i * f 'A
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no rojo.

Aut kampo uliczios, 
SnsiknoĮ)ino keliolika, 

gilios, 
Kas tik praujtinejo, 

Tai ižgirdo, ka
Tas Malianojui lankei dedasi 

; 8i* 
žmonis skuji- 

džesi.
Naktines balandėlės, susivai

dykite, 
'Teip nesielgiate, 

Ba asz bjaurei

Ant merginu

f P

Ir su

Badai

apie jus pa
dainuosiu,

kocziolu per sedinia 
duosiu!

• **
Monika rmuosia 

matnule,
v ra

Ir josios dora ( ?) dukrele. 
Motinėlė mėgsta ižsigerti, 

Taj ne turi kada iszs i pagiriot i.
Dukreles savo visai neva k- 

tuoje,
O toji su autoniobilois vend- 

ravoje
-M

* I
. I

1

Isz Skrantu gromata gavau,
■ ■ ■ ■ •. • I,

Savo pravardes nepadėjo,
i

Nes isz josios nepasinaudojau

Tai in gurbą nuėjo. 
Akyva, tai žinute buvo.

Kaip dvi bobos susirokavo. 
Antgalo vaina pakele, 

Ne mažai gaivu perskelu.
Kas buvo tolinus,

Ne sakysiu dauginus.
O kas nori pas mane raszyti, 
Tai turi visados pasiraszyti.

Viena patogi mergina.
Turėjo sau vaikina. 
Su useleis juodais. 
Pnikei užraitytais.

Na ir kas isz to pasidaris. 
Ir ka pažintys tas k va i lis: 
Nuskuto virszutine lupa. 
Rodos kad snarglio butą. 
Kakp toji mergina pamatu. 
Iszsigando net pasikratė, 

Ugi ka tu goresnio padarei, 
Kam lupa nusigramdei ?

Dabar iszrodai ne szio, ne tas,
Kaip trijų dienu parsza-s. 
Dabar tavęs nemvlesin. 
Ne ant tavęs nežiurusiu.

Kol plika lupa turėsi.
Terp merginu nesirasi, 

O kada, nebrazduosi usu.
Tai vėlei tavo busiu.

mielos mergeles

I i

Jisai ant to ne žiuri.
Norint pati duonos szmdte- 

lio ne turi.
Teip, teip katrie jau 30 motu 

1 uri, 
senu iszžiuri. 
spasalnt ta,

F p

Ženklivaj ant
Tuojaus daro

Jog savo lupa nuskiltu.
• * *

Dūminiame mieste, 
Ten kur kraszte.

Veselka buvo,
Ant kurios ir kitos mergicos 

pribuvo.
Dvi merginos,

Susivaržė už vaikinus, 
Abidvi in viena insimylejo. 
Na ir net inusztis pradėjo, 

l’ž kudlu susikabino. 
Vos akiu ne iszsikabino. 

\ yras tfana prisikanevuiku. 
g kitos atitraukė.

Tos merginos yra ne karu tikiu, 
Nog domi merginu atsilikia.

Vyrus *nuolat užkabina, 
Bjaureis žodžeis juos išva

dina.
Vos da po 1G metu turi. 

O ant bjaurybių iszžiuri, 
(I ka dvi merginos pa/lare. 
Savo pikezerius nusidare.

Iii kuriuos negalima žiūrėti. 
Nu kitiems pasakyti.

O kad perkūniji? užejtu.

I
I
Kol viena no

*
i
i

i Tokins paszkudns nutrunki u!
I

T

Tol p, te i p

II
XlkSH I KIJO JOG JAM PADiBYS 

TIEK SMAGUMO.
Asz nualinau, jog esate neisz-

mancles,
O kaip matau, protą turite, 

Jaigu ant pliklupiu nežiūrite, 
Ba visi prisenia usus gramdo, 
Mano, kad bus jauno budo. 
Ne vienas jau net pasmelias, 
Nuo latravimo ir persigerias.

J’okis ka lupa brazduoju, 
Isztekejus baisu varga

gi loję
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Slunc/Ju nzlrdinga padekavone už 
teip puikia, knyga kokia yra "Inkhtan- 
tis ir Viena Naktn“. Da tokiu IMortju 
no esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink* 
smina diena Ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo lai tuojaus grlebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Point Nd.
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Didžiausis Nervams
Sveikatos Tvėrėjas
Duoda Gausų Raudoną Kraują, Stiprius Tvirtus 

........  r>_:s......... Al nrUL.o

■n Jiega irO

]h Ml

lengvai išeina

Štai ka Nuga-Tone padąro . 
o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Gat-nntijiĮ ant Pakelio)

Duoda fferą norą valgyti. . .
Sutaiso virškinimą. 
Viduriai gerai ir 

laukan*
Prašalina širdies pyjkimą sustiprin

damas kepenis.
Prašalina

blogo virilcininio.
Nuramina ir sustiprina nervus.
Pagerina širdies veikimu ir kraujo 

vaikščiojime.
Išvaro ii ukno nesvarumus ir nuodus.
Padidina svarumi).
Padaro silpnus vyrus ir moteris sti

priais ir tvirtais.
Pavalo srovę gausaus raudono kraujo 

por kun«}‘
Sugražina raudonumų išblyškusiam^ * 

be kraujo veidui*

bloga kvapi} padarytą ,

por kunn.

y/7\^*r J
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IU Nervus ir Pajiegų Vyriškumą bei Moteriškumą. ]WEl 
9 V /y y

Nuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie 
kuomet buvo išrašte gydybos mokslo silpniems, 

. . • • « • • • J •__ _

Nuga-Tone yra

sunykusioms ligotais nervais vyrams ir moterims. 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina 
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro 
valgyti, nervai visai suirę, I

* a a • e 11

šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek-

Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina
h

lengvai netenki ūpo, ri|M
esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus 'į 
šito stebuklingo vaisto, šitas'vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo 
vaikščiojimo, ’nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių 
negalių. t

Nuga-Tone susideda iš astuonių labai 
brangintinų vaistų, kurių kiekvienas veikia į

astuonių

kokią gyvastinę kūno dalį. Jis sutaiso vidurius
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Suteikia puiku norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą, i. i • V- * r : 7 ■ I ♦ V A * v ♦ j • 1 • . T _ • • 1_
NUga’-Toną išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas, 
J • ...... ■’ ’ ’ ’ " ' ' i,

paliegusių, bekraujų vyrų ir. moterų.! I

Nuga-Tone
yra tokn gerąs vaistas, kad mes norime, idant tamiata išmėgintum ji be 
jokio riziko iŠ savo pusės. ) Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone 

‘ - ■ ', ._ ", ' 7‘
Tone, vartodamas žemiau paduotą kuponą, imk jį per 20 dienų ir jei

taip, kad jie išeina laika į laiką, ir lengvai.

į padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai f 

apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių 
1* *11 * * j

.Nuga-Tone
' •tlmulate* «nd 
ątr«ngih«nftl 
lh« vilai pofv. 
er«. 11 ii • a / 
valuable bleod. 
nervą and 
health tonic. A 
combination of 
corr-NMiVa au<j r<.
•torati»« agrnlc. 
thWl hla huh 
npprovalof Mad- 

peal Mcianca
rWRHfJ ' < 1

2ri.
M

jokio riziko iŠ savo pusei. • Viso menesio gydymasis
lesiuoju tik $1.00, arba šešiems mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga-

_ Ji 
nebusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalį mums, 

lo mes tuojaus sugrąžinsimo pinigus. ,
Jei Nuga-Tone nebūtų toks, kaip mes sakome, tai 

jo pardavinėti šita absoliutiška garantija, 
i).
pilniausiu,.pasitenkinimu. .Nuga-Tone nėra Jokių degutinių išdirbsnių, 
jokių opiatų, ar paprotį sudarančių vaistų. Jis yra sudėtas j gražius, 
parankius pakelius, pavilktas sukrumi, malonus ir lengvas imti.

J ~ -v. ’ .. ’ ‘ ’.išlygomis ir tą pačia garantija. ...... . ..

mes negalėtume 
. Tūkstančiai žmonių dabar 

ima, iitą' stebėtiną sveikatos taisytoją, nervų toniką ir krauoj valytoją

jokių opiatų, ar paprotį sudarančių vaistų. Jis yra sudėtas į gražius, 

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose aptiekose tomis pačiomis

N _ 7/^

, Panaudok šitą kuponą užaionkydanias Nuga-Tone.
NATIONAL LABORATORY,

L 504-- 537 S. Dearborn St., Chicago, 111.
Gerbiamieji:

< Indedu čia $ 
ęiųsti man .............

, už kuriuos malqnekite pa- 
bonkeles Nuga-Tono. Šita užsisakymų 

darau tąja išlyga, kad^ęi aš nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) "dienų, tai aš sugražinsiu likusią 
dalj ir gausiu savo pinigus atgal.

Vardas ir pravarde

(Šutvė ir numeris

Miestusi/ir r< n. .(1 T v*” (H h ;

f
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Musu tikroji 
garantija

Ant kiekvienos Nuga-Tono 
bonkelėi yra šitokia Garantija:

“Šitoj bonkelėj yra devynio- 
dešimts • (90) plokštelių, arba 
vieno mėnesio gydymas, kurio 
kaina yra $1.00.

, Jei vartojęs Nuga-Tone per 
dvidešimt) (20 dienų nebusi 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dalj su krabele o 
gausi pinigus atgal."

Kur matei kitą vaistą parda- 
* vinėjant tokia Garantija?

Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tone
NATIONAL LABORATORY. Chicnxo, Ui.

Godotino TamiatosPriėmiau TamiatoNugu-T6ne. f“. * - - -____ ____ __ __ _______
Aš suvartojau vieną bonkutę, ir jaučius «daua Rieiiaus.
Bukict nudonua patalpinti j laikraAčiua nu manen padičkavoiino 
vaistus. Nuga- Tone. Su godone, WM. P. BRUŽAS.

NATIONAL LABORATORY, Chicago, 111. Cambridgeport. Naan.
Godotinas Tamiataapturėjome, nuo Tumia tos 2 buteliu Nuga-Tone 

Ui karius ifttar^me širdinga ačiū. Vaistai tie yra labai naudingi ir yra Dideli 
Sveikatos Tvėrėjai. -- L’___ __
Aš siunčiu ir moldziu prisiųsti dauginus Nuga-Tone.

n. Adomaitis;
Norwodd, Maws, 

kad 4š uavuu vieną bon-' 
Pasidari man $rr<dt labai 

Aš siunčiu $2.00 ir meldiiu prisiųsti 2 bonkutes
m 

Vie Ii nu visiems 
Aš sirgau labai daug mintu ir buvai ant

J0NA» VKHVOKASi 7

» /

Bute, Mont. J 
i um laios;—iricrniHU Tnmutos laiAkų su paaiulinimu daugiau b 

Aš omu labai užyuiiedintKs, Nuga-Tone yra labui giaras vaistu*. 
. - , ' v, , ----- —— -------- --------- - H tarų ačiū Ta-

l? * .uiunčiu penkiiiH doleriui} kad prlaiuatumet daugiau* Nujra-ToncA
ui tokius Kerus

i

Godotinas TamUtat'^nMea apturėjome. nuo Tumi*tos 2 buteliu Num-Tone 

Tai * paraginu visiems draugams tuos vaistus vartuoti. 
___ ---------- ------- _ . Su godone.

NATIONAL LABORATORY. Chicago, III.
Godotinoji • Tam in tos :—Aš praneša Tninistonw, 

kūtę Nagu-Tone ir vartojau 3 nykius und dienos.
xerni ir jaustus Jubal gerai.
Nuga-Tone.

Ačiū Tamistai labai Rintei kad Jus pndavet 1 IsikruAdius ir afc velin 
1 m UI Ik 11 111 S I l n .. .. L I 11 I tjrdkl.x _-a M J f _ * t __ _ _

ligonėm^ vartuoti tokius' aidules.i. ; . 4 . __ _T_____ __
{Tąne, tai man daug geriaua vasldari.

Nugn-Tono.

vinam pa»au)iui gidites tokiontes gidulemcs kaip Nuga-Tone.
Hgonomtį vartuoti tokius aidules. 42 ‘4 / 2_ _ ____  .. ____  __
npcimcijojs, J)ot yla no byva man gerai, a dabar kaip pradėjau vartuoti* Nuga-

* * *
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SAULI?

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po 
priežiūra Valstijos, tclp kad plnl- 

; gal sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimul. Sluncziu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szyklto apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adrcsavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

! Mahanoy City, Pa.

„ i m m   i I i   iAjii

Žinios Vietines
.. n n r1 1—į-------------------- t-------------------rwranromr—f  

I>z Lietuviszku kaimelu
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Parduodu laivakortes

-UNION 
i National j

BANK j 
gMAHANOYJ 
bl CITY

1

Capitol Stock |125,00(kM 
Bsrplsa A Profits BWMMt

Mokame antra procentą ant 
sudfitu piningu. Procentą prl- 
dedara prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno* 
anose, nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig 8 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlua

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.

du.

Adventai.
dienos lyg Knle-Tik o o

— Mahanojui 
venimas eina

w.MYLĖTOJAMS.
Ka tik Iszejo Ihz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžeis del Piano:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szlrdclo.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.

Į 4. Esu ant Szlo Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.
7. Kas man darbo. ,
8. Laiszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvlctkclls.

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

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

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gaysite knyga 
per paczta. Adrcsavokite:

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

MUZIKOS TRASKAUSKAS 
LIETCVI8ZJU8 UIIAIIOIIIU8.

į*

00
Kulpmont, Pa. — Užėjus 

szaltesniam orui, vieni sulindia 
<arczemosia o kiti rengia pra
kalbas, Ne senei czion kalbėjo 
redaktorius “Tėvynės” ragin
damas prisiraszyti visiems in 
S. L. A.

Isz Najorko buvo kalbėtojas 
airis ragino prigulėti prie L. 
D. L. D. kovoti už pagerinimu 
nivio darbininko 
skaitiniu knigu ir laikraszcziu.

Motcres teipgi nepasidavė, 
nes turėjo p.’Jankauskienia isz

malszu, gy-
kanuogeriausia, 

žmones gyvenu puikei ir užga- 
; nadyti viskuom.

— Nedėlioję prasideda ke- 
turesdeszimts pamaldos Szv.

i Juozapo lietuviszkoje 
ežioje.

— Anglekasiai czionais ke- 
; tina sutverti lokalus prie kož-
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Įsia kasyklose prigulėtu in taji
geriauses įr rc21gti „vakarignia, mokytis

Tėvynėn

bazny-
I užsivmti

nu kusyklu, o visi dirbanti to- Czikago's kuri prikalbinėjo mo-

Butu tailokali.
būdas, nes kitaip turi daug ne
smagumo ir nesupratimo.

Pas ziegorninka J. Stan- 
kevieziu, geriausia gausite 
pirkti visokiu dovanu ant ka
lėdų.
dabriniu 
rnoterems ir vaikams.
n hi daigtu
špilkų, lenciugeliu, ir t. t. Teip
gi užlaiko visokiu apsiavimu 
ir pirkdami pas jin suezedifisi- 

Visiems kostume- 
kalendo- 

305 W. Centre St.

geriausia

teres prigulėti prie L. M. P. S.

skaityti ir raszyti o ne slankio
ti pas kūmutes ir apjuodinet 
liežuveis savo artimus, geriau 
padarytu kad judinus .ij\,vaiku-
ežius prižiuYetu ir naktimis ne- 

Visokiu auksiniu ir si- sivalkiotu po pakampes.* 
—Skoto leberis.laikrodėliu vyrams, 

Auksi- 
žiedu,kaipo tai 4<

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St, Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda lai ryto, 
1 Iki B vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

Naujas Lletuviszkas Graborlos 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Bumsh DnktnrnR Karlomenejo.
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

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

N. Nossokoffs, 
1202 Penn Avė.

i

Merginu balberlu szapaa. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi Iszmoklnamo 
vyrus ir merginas balbe- 
rlauti. Neužmirszkite nu
mato. Netoli Union R. R. 
stacijos.

Pitinburgli, r*.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

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

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

i
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GERIAUSIAS VALGIS 
vaikams kaipo ir suaugusiame yra 
geros “kendes” padirbti musu sztore. 
Mes iszdlrbam ir parduodam “ICE 
CREAMA” Isz geriausio pieno ir Sme
tonos Ir yra szviožas kožna diena.

HARRY GEORGES
21 IT, Center St. Mnhnnoy City, Pa.

to pinigo, 
riams duosiu puiku 
riu.

Saules” Kalendorius 
ant 1921.meto.

Metinis “Saules” kalendoris 
jau užbaigtas.

Szio meto kalendoriaus in-

I

gus

(t*** talpa yra. sekanti:

Petnyczioj ir Su bato j pi-
Kubertavi- 
tesisi per

pardavimas 
cziauH mesiniezioj, 
dvi dienas. 
Rūkyti hainsai po 
Szvieži hamsai . 
Szvieži szoldcrei . 
Galviena del zupes 
Gal v iena verdama 
Malta mesa .......
Pork ezaps .........
Rib ir Chuck roast ............25c.

o neabejosi. 
600 W. Pine St.

Persitikrink

.... 30c.

.... 26c.
9‘>p

• . . . •

.... 12c.
18 ir 20c. 
.... 32c. 
.... 32c.

Praneszimas Mahanojaus 
Lietuviams.

Sziuomi praneszu, 
atidariau 
Shop

skutykla
. Kuriu laike

Taigi visu lietuviu

1 — Kalendorinei 
ant 1921 meto.

2 — Perkelemos szventos.
3 — Keturi meto laikai.
4 — Užtemimai ant 1921 me

to.
5 — Pasilikai.
6 — Menesei

uzraszat

Naujas setas 
Knygų tiktai
VIsob HcknnczlOH iHtorljoH ir pasakos
yra pulkim skaitymai. Jeigu pirktumėt 
Isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vljoin visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktai už $1.0Q. Prisiuskito $1.00 
o tuojaus gausite visas Žemiaus padė
tas istorijas Ir parakas ir tureisto 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas Istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 937 puslapiu.

Pulki ilga užimanti IntorIJa lntorlju 
aplo Jutima Korcznka ir Patogu 
Karvodžhite.
iHtorlja apieSz.nkhmH, nedoras žydas.
Pulkim apranzymaa laz XVIII amžlo.
Istorija apie Du Draugu.
Ilga pulki istorija apie Vnldeloln 
apianka Isz pirmutines puses szlmt- 
moezio, Iszlnrta Isz Lietuviszku užllo- 
ku. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija aplo Vleszkello Duobes.
Pasaka aplo Karalaitis Žmogus.
Istorija apie Suims Maikluos.
Istorija aplo Gerus Medėjus.
Istorija apie Iszkhmsyta malda Varg-

262 puslapiu.

pas Maurus

szlo. 
Puiki 
Duktė Akmenoriaiis.
Istorija aplo Klara, dora mergaite.
Istorija apie Nusprenstasls. Isz Mas- 
kpliszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Sierai a.

Erancuziszka pasaka apie

' ’I * •' i' f Sfc 41* ' • JLMes tikrai gva[antinam kad visos too 
istorijos Ir pasakos jumis labai patiks, 
todėl prisiuskito doleri ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už 
keliu dienu p-ausite per paczta.

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

V
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Pirmutinė Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Unijų, už kompani
jos prekes; Priima piningus dėl 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notariallszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in TCvyne. Banka esanti 
po.dideliu kaucija ir .) kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nCra 
Jokios baimes.
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada a t.s ak Ima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

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

DtlBois, Pa.

Raszyklto ant

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
9RABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunu» numlrUBlu, Pnaamdo 
automobilius, ilginus ir vežimus dol 
laldotuvlu, krlksztlnlu, vcnolliju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto daigtus ir tt 
$20 W. Contra »HL Mahanoy City. Pa

41' • uL

CUNARD LINE
KALĖDINI ISZPLAUKIMAI

(14,300 tonu) December 9 ,Laivas “Saxonia”
Kabineto szipkorte $180. 3 ktasa szipkorte $125. 

(Priskaitant du $5.00 War Tax) t

X

I1I

>1
b
4

C

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG
3 k laša in Eidkunus per Hamburgą $130.40. 

(Pridedant $5.00 War Tax)

Jusu mieste ar apelinkeje randasi agentas.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

su szventuju 
vardais, juokai akivos žinutes 
ir 1.1.
_ .7 — Ant Naujo Meto.

8 — Artimo turtas ne iszejna 
ant gero.

9 — Surasti pinigai.
10 — Kada ir kokio insaki- 

mai tikos užvesti per Katali- 
kiszka bažnvezia.

___ - 111 — Kaip žmonis mirszta. 
paveikslai isz12 — Akvvi
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S. J. M0CKA1TIS, Prezidentas.
VIKTORAS M. UNGURAITTS. Kasljcriiis.

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

—$__$—$—
VEDE BANKAVA BIZNI.

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

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
1' —$—$—$—.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziamį.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda
nusiusti dus

M. YURKANIN, Vlce-Prczldentas.

I

I

i

Rasit Inkam žmonis ant 
Suteikiam 

Palcldžlam pasažierius 
Žodžiu sakant pilnai luina aprūpinti kurie

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

krclpkles pas Geo. J. Bartaszlu, Agentą, nes Jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in Ir Isz Lietuvos. 
Iszmalno ir siunczia pinigus In visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportuą^isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvino nes užlaikėm narna su 38 katnbarais. 
Ir Ju bagažlus ant laivu, 
kreipiasi In inusu vlrsz-mlneta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatlrs niekados. Tautlccziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kvlecziain visus kreipkitės In musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj.r Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

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

ir

kad asz visokiu atsitikimu.
Barber

P. Pronc-
4 4

> y 

keviezia, 
meldžiu atsilankvl, o asz užtik-

•r F

l inu kad busit užganadinti.
Ir jeigu kam reikalinga au- 

tomobiliaus i 
kaip tai

13 — Prakeiktas akmuo.
.14 — Kaip atsirado Suvieni- 

tos Valstijos Ameriko.
15 — Geros rodos del gaspa- 

diniu.
16 — G nite turtingu, gyve-

patarnavimas: no linksmai, mirė ubągu.
kriksztynom, vesei- 17 — Svarbiausi atsitikimai

liom szermcnimi ir abelnai vis- švieti n ioj istori.jęi.^ .
kam, už prieinoma kaina.

Su užtikrinimu kad jus visi 
su augszcziaus 

(t. 98)
atsilankysite 
minėtais reikalais.

B. Valukas, 
436 W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

I r

mums gale 
pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 

Mes esamo Bankieriai po kaucija, ’ turime

?' IW3

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavoms 
in Lietuva, 
platesniu
szome raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

18 — Paveikslai nauju Pre- 
jsj zidentu Suv. Valstijų •— Har-

dingas ir Coolidge.
19 — NekaĮtgį uužįųrgta.
20 — Perspėjimai oro ant 

kožno meto.4
21 — Kada pripuola Velykos 

ir kokiam mete.
22 — Katalogas

gu’23 — Visokį apgarsinimai.
Kaip tik užbaigsime Apdir- 

binet ir apipjaustyt kalendo
rius, pradėsimo iszsiuntinet del 
visu musu geru skaitytoju ku
rio atsiligino už prenumerata. 
Tiejei, kurie da ne yra atsiligi- 
nia, meldžcme paskubyt, jaigu 
geidže aplaikyt kalendorių, nes 
spaudome tik tiek, kiek yra 
reikalinga. TocĮel ne vilkinkite 

a a. t . H .

I

oro

musu kny-

Reikalaudami 
informacijų pra-

Užraszomo Lietuvos 
laikraszczius.

VILNOS! VILNOS!

Ka tik aplaikemc daugybe
- — A A ’ <«Vilnos visokiuose spalvose. 

Szilkai del iszmezgimu. Duo
dame lekcijas dykai. Visokiu 
Kvietku del veseilu ir szerme- 

(tf)nu.
Jennie Refowich, 

129 W. Centre St
Mahanoy City, Pa.

•I

pigiausiai.
leidįmn nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio gulimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvėstas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu bizniu), ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

I J * • 4 , ,*•*,

Pasportai.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies

Mus visas laikas

, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta.

Szipkortes. ,
Mes atstovaujame ir parduodame-szipkortes ant geriau
siu Linijų, 
Danzig, Hamburgą, Havre ir Kotterdama. 
pas mus pasiteirauti placziau apie 
dalykus. Noriai duosime patarimu DYKAI.

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas 
Atsilankykite 

virszuje paminėtus

^’Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.
• i ■ <, • i * 1 1 . / '» 1
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su prisiuiitirno prenumeratos.
Skausmus ir gėlimus nutildo

PA1N-EXPELLER
Vaizbaženklla užrog. g. V. Pat, Ofise.

DRAUGAS REIKALE
ANT PARDAVIMO.

Parsiduos pigiai visi narni-' 
niai daigtai. Kas pirks daigtus 
gaus stubas parandavot. Atsi- 
szaukit pas

(3 t.)

Joo Urban,
13 E. 3rd. st., 

Mahanoy City, Pa,
PK AŠARŲ A! Visus Istszkus o Ir 

piningus In Iszlelstuve “Saule” reik* 
visados siusti ant Szfto adreso; W. D. 
Rocskawskl-Co. Mahanoy City. Pa.

NAUJAS IS Z RADULAS PLAUKAMS.

Dekavoje % milijono Įmonių «• 
puikus plaukus, o telp-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, ln 
vieta Iszpuoluslū, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms.

Informacijas dykai.
Raszy* 

kite pas: Drs. Brnndsas Cosmetics, 
Sta. H. Brooklyn, N, Y

Ateis tokia diena kada 
pradėsiu czedinti 

Toji diena, kaip ir rytoj niekad neateina, 
pradekite dabar! Tegul juso suezedinti 

. 1 *

»

New Edison
ANT SZVENCZIU — TURĖKITE GERIAUSIA 

MUZIKE SAVO NAMUOSIA.

Ateikite paklausyti nauja Edisono fonografa, teipgi >•
Columbia ir Pathė fonografus. Turime per szita menesi
bpecialiszka pardavima isz kurio privalote pasinaudoti.

pinigai atnesza jumis suvirsz
Procentą

Investykite pinigus in Cumulative Preferred 
Stock Pennsylvania Power & Light Co. 
(FULLY PAID AND NON ASSESSABLE) 
Atnesza $7 už szera per metus—suvirsz 7% 

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

moketi $5 po tam $5 už szera ant menesio. 
Klauskite bile kokio darbininko szios kom

panijos arba ju ofisuose.

Is/.ldrpkite azi kuponą 
ir prlsiuskitfi mumis 

•xlnlden

PENNSYLVANIA 
POWER 

& 
LIGŲTI

COMPANY

| Guinans 201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA. M 
is?, ts-c xa*?. -xas?xa? <
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Sztai Koki Prietėli Turite—!

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

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

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

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

«■» o t o — j— t oi i«i oi—

INFORMATION COUPON 
(Without Obligation)' 

•' '' .1 1 J,

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

trated booklet “The Story of an 
I; Opportunity at Home”, (2) More 

Information about your Cumula
tive Preferred Stock, (3) Details

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai ir 
patinstami.

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.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo . 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Ssita

8-th and Hamilton Sts
I tilAllentown,Pa

of Paritai Payment Plan.

Name „

Address

1

I

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI-
L. Eckert, V ice-Pres.

J. H. Garrahan, Attorney Rynkewlcx
. ■ P. 0. Fenton T. G. Horntby

D. M. Graham, Pree. D. F. Guinan, Trasa.
A. Daniaewics M. Gavnla

%




