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ISZ AMERIKOS
Automobilistas gerai nubaus

tas už užihuszima žmogaus.
Wilkes-Barre,'Pa. — Jonas 

Novasz isz Plaines, plikos nu
baustas ant vieno meto kalėji
mo per sudže Fuller, už užimi- 
szima žmogaus su automobi
liam, bet po perSedejimui vie
nos sanvaitos, 
namo. Ne gana

• turi parduoti savo automobiliu 
ir niekada 
autopiobiliu, 
svaiginancziu gėrimu 
keti'likusiai naszlei užmuszto- 
jo po 25 dolerius per szeszioli- 
ka'sanvaicziu.
Moteres ant “džiures,”

- prižiūri vaikus namie.
Uniontown, Pa. — Mrs. Sara 

Drum ir kitos moteres kurios 
radosi ant “džiures” per visa 
sanvaitia, padavė praszima in 
suda idant juju daugiau nera
gintu ant “džiures, 
nėra 
gaspadorystes

Z—=U—Z , „ ~  .—■■ —  , -  

KAIMAS BE KAMINU IR LANGU.
% ISZ VISU SZAL1U

Klupo- 
altoreli Szv. P. 'ri.ri ri#

•’/•■•z.

Žudintojas szimto nekaltu au-
ku pats aplaike atsakanti

ana
28 metn

AVilkes-Barre, Fa. — 
isz Plaines,

likos paleistas 
to, NovaszUs,

nevarvti koki kita 
jokiu 

ir mo-
negerurs

vyrai

“ nes namie 
kam prižiūrėti vaiku ir 

Kada tosios 
moteres radosi sude, vyrai ta

va i k u s,rejo prižiūrėti vaikus, virti 
valgi ir dirbti kitus moterisz- 
kus darbus namie.
Cigoniszkas gyvenimas prie- 

žaste žudinstos.
Toledo, Ohio. — Kaymon- 

x(las Fortner, keli menesiai ad- 
gal apsivedė su patogia cigon- 
ka. Keli menesiai pergyvenimo 
buvo meilingas, bet cigonisz
kas kraujas moteres atsigaivi
no ir Beda ve -ramybes moterei, 
kuri pamėto vyra ir pristojo 
prie bandos čigonu. Vyras nu
sidavė pas čigonus su meldi
mu idant jojo paeziule sugrį ž
tu namon, bet toji atsisakė. Ta
da Fortneris szove in savo pa 
ežia užinuszdama jaja ant vic* 
tos, po tam pats sau paleido 
kulka in knitinia mirtinai pa- 
sižeisdamas.
Motina krito negyva ant grabo 

savo sunaus.
Brooklyn, N. J. — P.raejt^. 

sanvaitia, kokia tai nežinoma 
motore nužudino daktara Ab- 
rahoma (Jliksteina. Kada jojo 
kuna adgabeno namo, nenorėjo 
draugai siirupint jojo šėmikio 
motina, buk josios sūnūs likos 
nužudytas, 
jiai, buk jisai 
eijai.

Motina puolė 
naus szaūkdama: 
mas sūneli, geriau kad tu ma
ne apraudotumei ir pirma ma
ne palaidotumei ne kaip asz ta
ve. O kad tai Dievas butu sure- 
dias, jog asz pirma bufau mi
rus. Mano sūneli ejsiu su tavim 
drauge!” Nelaiminga krito ant 

nes szirdis jo- 
truko isz dydelio gailes-
Dabar palaidos abudu 

vienam kape.
Suvirszum 600 kareiviu nužu

dyti nelegaliszkąi. •,
Washington, D. C. — Snvir- 

szuni szimtas Buvusiu kareiviu 
likos paszaukti už Įįuilintojus 

- slieetvoje apie nelegtjiszka nu- 
žadinimą 600 kareiviu laiko 
kares už visokius prasižengi- 

^mus, iix tai be jokio perklan- 
simo per karįpzka suda.
.'Badai daugelis buvusiu ka

reiviu liudiję, kada .plauke in 
Francije, nuo vieno laivo isz- 
mesta in mares net,keturiolika 
kareiviu už kokius ten mažus 
prasikaltimus.

Sliectva už taisos žadinėtas 
innesze priesz kongresą sąna
rys Watsonas isz Georgia, ku
ris aplaike daug skundu nuo 
gymiui u nužndfntu kareiviu 
idant taja sliectva užvestu 
prieszais vadus kareiviu, *

tiktai apreiszkc 
mirė po opera-

grabo negyva, 
sios 
ežio.

ant grabo su- 
“Mano mile-

’Badai daugelis buvusiu ka- 
• t « • TO • ■ A TO * /to t «
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Isz Lietuvos
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Žvake uždege szlebukes, alto
rėlis užsidegė, kudykis bal

sei apsidegins. 
Wilkes-Barre, Pa. 

dama priesz
Marijos, 6 metu mergaite Onu
te Imanskiu, baisui apsidegino 
nuo žvakes. Onute lankydavo
si in parapine moksĮainia, km 

mokino vaikus idant
visi vaikai stengtųsi savo kam- 
barelinosia pastatyti maža 
altorėli

seseris

pastatyti 
kuri melstus! 

kas diena. Onute tame laike 
meldėsi ir prisiartino per arti 
prie deganezios žvakes. Ant 
riksmo/subėgo szeimyna kuri 
paregėjus mergaite liepsnosią 
mėtosi gėsyt liepsna ir patm 
skaudžei apsidegino.
Nelaime Kolorados kasikloje.

Marrison, Colo. — Keli 
lėkusiai likos

penki randėsi užgriauti kasik
loje Satanic, priguli nezios 

Collieris Co., 
kada kylo baisi eksplozije. Ki
ti darbininkai vos iszsigialbe- 
jo po ekspliozijai.
Wyomingo anglekasiai vela 

iszejo ant straiko.
Scranton, Pa.’ 

kasi k los 
ties

priesz 
Onute

<r

prie
Satanic, 
Colorado

į
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mirti.
Parižius, Francijc 

tonas 
submarines

a n-
uįmusztais o

Asztuonios 
sustojo isz priežas- 

nesut ikimo anglekasiu 
Lehigh Valley Coal kompani- 

tukstanezei darbi- 
Anglekasiai

jos. Penki
ninku straikuojė.

buk daugelis darbi
ninku turi tokius 
darbus, jog negali

Anglekasiu unijc

tvirtina 1

netikusius 
užsidirbti

ant maisto.
tojo straiko neiszszauke ir ne
davė ant to jokio-pavelinimo.
Turi 50 milijonu, o rugoje jog

yra varginga.

<

•' • >
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Now York. — Norints 16 me« 
tu senumo Jakvelina Lebaudy
yra imperine milžiniszko turto 
susidedanezio isz 50 milijonu 
doleriu, liet rugoje, jog ne tyri 
užtektinai pinigu ant mokslo 
ir pragyvenimo, ir dabar mel- 
dže sūdo 
isztraukti 
kimo.
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— Kapi- 
vokiszkas 
kuri’ ka- 

“Lusi- 
ant kurio.szimtai žmo

nių rado mirti mariOsia, din
go tuja paezia mirezia kokia 
parengė savo aukoms.

Kapitonas 
prasiszalyt isz

Schwiegcr,
< t U-20,” 

reje sutorpedavo lai va 
tania,

Sztai vienas isz nepąpras-cziausiu kaimeliu ant svieto
kuris, randasi terp kalnu Silvermore, Irlandįjoi. Kaimelis susi
lydą l.sz szimto grinezeliu, kurios ne turi jokiu Jaugti ne du-
riu. Vagis ne turėtu ka payinti isz tuju grinczeliii, ff^s josią 
nieko brangio nesiranda. Durnai iszejnę’ per plyszius ir durs. 
Tosia grinezoliuosia gyvena piemenis vasaros laike kada at
varo savo kaimęnįas gyvuliu ant paszaro ant kalnu, 
atejmi žiema varo gyvulius adgal in kaimus.

o kada

Devini sudege deganeziam 
name.

Detroit, Mieli. — Devynios 
ypatus sudege deganeziam na
me o tris baisui apdege, kada 
namas

o tris baisui
M argarietos Vaken ’sie

nos užsidegu ant farmos apie 
dvi miles nuo czionais. Žuvį 
ugnije yra vyras Vaken ’sienos 
ir keturi vaikai, Mrs. Elzbieta 
Czesnikienc.ir josios tris vai
kai kurie tame laiko laukusi 
pas Vaken’sus.

Vaken’sienų baisoj apdege, q 
bnrdingieris Juozas Vasilevs
kis szoko per Įauga visas lieps
noje.

Ugnis prasidėjo nuo eksplo
zijos, kada 
karasino

New York.

gaspadinc’ užpylė 
ant peckiaus idant 

groieziau uždegti peeziu.

Dvasios trankosi po narna, me
tė akmenis in siena ir rakan

dus in namiszkius.
Vienam name

ant Long Island, užmiestije, 
atsilanko keliolika dvasiu nak
ties laike nuo deszimtos va
landos lyg trijų po pusiaunakt 
kaes už visokius prasižengi- 
kinei gyventojai negali užmig- 
ir tiek trukszmo padaro, aplin- 
sakyti ir rodos kad kas dyde- 
leis akmenais meto in sienas 
isz lauko, bet jokio ženklo ne
padaro, o norints palicije ir 
detektivai pribuvo ir saugojo 
per keletą naktų, bet nieko ne
matę ir nesuseke. Ne tik isz 
lauke .(dvasios 
szturma 
duris 
viduri. Staiga i duris ir langai 
atsidaro, ka mato sargai.

daleidihėja 
bet ir per užrakytas 

ir langus insigauna in

laiko revoliucijos Anglikai 
laike savo kalinius, 
ko kokis tai Italas,

111O
Narna pir- 
ov kitas' ka 

norėjo taji narna pirkią tai pra
ėjiu meta nusižudė ant mariu
keliaudamas in Pietini •Ameri
ka, pirma nužudęs savo paezia 
po apsipaeziavimui. Lyg szianT< 
laikui neisztirineta priežaštg 
atsilankimu dvasiu, norints sa- 
narei Psychical Research tiri- 
nejo per keletas naktis.

Yra tai nepaprastas dalikas 
niekas negali iszaisz- 
Danesze AP/Pabalinis.,

Lyg J n-

kurio 
k t. - 
Ph. D. M. D.S. ’ f 

S

' 805,228 atejviai pribuvo in 
Amerika., 

Wellington, 1). C.
niaus 30 atplauko in Amerika 
805,228 atejviu\»i
tanezei daugiau ne kaip praoj- 
ta meta. Kone ketvirta dalis 
tu j u atejviu buvo isz Italijos, 
kuriu skaitlis daejo lyg 222,- 
260. Kinu pribuvo 4017, Japo
nu 3599. Sugrąžytą adgal kai
po netinkamųjų buvo 4517, 
ai* i Ci • 7 •

po karei turėjo 
savo milemo 

fadcrlando, nes visur ant jojo 
tykojo įnirtis. Ant galo a {įsi
gyveno kaipo pad’onas Parag- 
voje. Būdamas goru laivorium, 
aplaike d rusta kapitono ant pa- 

“ Adolfo Ri-rųgvaisko laivo 
quieme.”

Kapitonas Schwie^eris pasi- 
elginejo su laivoriais kaip da
rydavo su savo ! 
vokiszku laivu, 
galėdami mikensti jojo nuola
tiniu kaukiu, uždare ant laivo, 
nurėdė, gerai suplakė ir imnete 
in mares ant suediiho mariniu 
vilku. z

Allijentai buvo suemia kapi
toną ir mane 

slidu 
Lusitanijos 
būdu isztruko isz jnju
Ant galo dingo tokia 

mirezia kokia parengę del sava 
auku.

laivot’cis ant M A Laivoriai nc-

riszku 
laivo 
nomu 
ranku.

i i

pastatyti po ka- 
už nuskendima

1 y bet neži-

Tėvas nužudė savo sunu ir jojo 
paezia.

Elbingą. — Platenhofe 
diena tvarte surado
senumo ūkininką Makellmrgi 
ir jojo 26 metu moterių nužu
dytus. Nužiūrėjimas puolė ant 
seno tėvo kuris keti irias juo
sius nužudyti. Tėvas buvo ati
davęs s»vo sunni 90 margu 
ūkia, o kad turėjo 55 metu ir 
da buvo gana drūtas vyras, ne
žinojo ka su savim daryti isz 
nubodumo ir norėjo idant jam 
sūnūs sugrąžytu ūkia, isz ko 
nekarta kildavo barnis szeimy- 
noje. Tėvas suviliojus sunu in 
tvartu, 'nuszove ant smert, o 
jojo‘pati girdėdama szuvi nu
bėgo, pažiūrėt kas ten atsitiko. 
Tėvas stovėdamas pasislėptas 
už stulpo paleido szuvi in savo 
marezia, kuri teipgi kryto nc-

Kaimynai mate seni su 
karabinu kada iszejtinojo Jsz 
tvarto ir ant ju liudijimo li
kos nusūdytas ant smert.

Ar tai gaidys, ar viszta?
* f*

Londonas, Anglijo. — Am 
metines iszkelmes, kokia czio
nais atsibuna visokiu pauksz- 
cziu, randasi 
tvėrimas: yra tai novos 
arba

/S
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Pamokos universitete.
Nuo Lapkriczio 15 d. prasidėjo 
pamokos universiteto bute, 
f ’ 
am ( matematikos
Bet ir kitu skyrių katedros jau 
kone visai priruosztos. Psicho-

:os universiteto 
Lekcijos tuo tarpu ejna tik vie- 

skyriuje.

t

Žudinstos platinasi vokietijoi.
Berlynas. *— 

sibuna czionais 
tris žudinstos, o priesz kare thi

Kožna dicija at-
paprastai po

’"V” Z--------------- - -----------“7 ” 1-------------------- ------------------ —

pėr viena sanvaitia tiek neatsl- 
budavo. Žudinscziu Berlyne 
daugiau atsibuna ne kaip mies-

Žudinscziu Berlyne

to New Yorke, nors, tasai pas< 
arba 350 tuks- kutinis miestas yra daug dy-

1 • A 1^ • M —1

dėsnis už Berlyną. Žudinstos 
yra papildomos tyksle apiplc- 
szimu, o daugelis žudintoju pa
bėga, bot tuosius, ka palicije

nuszovo

logijos ir paidagogįjos kated
roje pamokas ketinama pradė
ti po keletą dienu. O visi.uni
versiteto skyriai bus atidaryti 
atejnanczio Gruodžio men. pa
baigoje.

*r^l ''1 i
1
ta stoeziai

gyva.

nepaprastas su
guldys, 

viszta, kuri gieda, turi 
aidžio szukas ir lotynus, o bet

b
gaidžio szukas ir letenus, o bet 
kas petnyczia padeda’ kiauszl-
ui.
Bandė nužudyti motina, bet 

nepasiseke.'
Berlynas. — Motore Caga- 

chiene, 47 metu senumo, gyve
no su savo 19 metu sunum. Ana 
diena motina parojo isz darbo, 
rado sūneli bosimilinti su mar- 
czia subarė ir iszvadino tingi
ne i s,
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Meteorologijos stotis.
Netinkąs Kaune bus atida

ryta meteorologijos stotis. Vie- 
skiriama 7 forte 

greta Ukmergės plento. Stoties 
inrnoszimas pavestas inžinie- 
riuUDubeneckiui. Švietimo Mi
nisterijos jau suteikta reikalin- 

i nsta igos i nruoszimui 
apie 20.000 auks.

Pietų vaisiai.
Sziuo metu Kaunan atgaben

ta ir dar 
sziltuju ženjju 
giu, apalsinu, 
aprikosu, granatp, kokosu ir tt 
Kainos j u labai augsztos.x Už 
kękoso galva mokama 10 auks. 
ir įt. Nežiūrint brangumo, jie 
labai publikos perkami.

Karo istorijai medžiaga.
Kai kuriuose Žemaicziu vys

kupijos klebonijose nuo pat 
karo pradžios kasdien suraižo
mi svarbiausieji atsitikimai. 
Surinkti labai daug medžiagos 
Faktai suraszomi teip, kaip sa
vo akimis matomi ir savo au
simis girdimi. Sanraszai 
riamį Lietuvos istorijos karo 
metu apraszymui ir tuo tarpu 
vieszai naudotis dar neduoda- 
imi.
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gabenama invairiu 
vaisiu: vynuo- 

rieszutu, persiku

nuo

ski-
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kad vietoje cjti darbo 

jeszkot, tai praleidineja laika 
ant ineilavimosi. Sūnelis užpy
kę už teisingus žodžius moti
nos paleido kumsezia in veidą 
ir senuko sukryto ant grindų. 
Motina atsigavo ir bandė ap
siginti nuo paszelusio sūnelio, 
bet tasai pagriebė peili, durų 
motina in knitinia ir atome vi- 
sus pinigus. Kada motina gulė
jo pasriuvusi kraujuosią, isz- 
si)inte sūnūs paezia parneszti 
alaus, tame atėjo ir draugas

♦ ♦ ♦
ISZ KLAIPĖDOS KRASZTO.
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Indomus teismas.
Klaipėdos prisiekusiųjų teis

mas dvi dienas svarstė berlv- 
hieczio szaltkalvio^ Gerlacjio 
byla, kuris pernai vasario me
nesi Užpurviubse nužudė lietu
vi ūkininką Meiki ir jo dukte
rį ir sunkiai sužeidė jo žmona, 
Gerlach seniau priklausė vo
kiečiu “geležinei divizijai.” 
Teismas pasmerkė ji už nuko
vimą dviem atvejais ir už isz 
anksto 
nužudyti trim atvejais, o drau-

suyma, buna nubausti lengvai.

Karuža paliko suvirszum 
$2,000,000.

Mcdyolan, Italije. — Pagal 
paskutini tirinėjima, tai gar-

Ant in vedimo naujiu atejv-isz- 
ku tiesu kasztavo valdžiai ko- 
nia keturis milijonus doleriu.

Kas per daug tai sze lauk.
Shamokin, Pa. — “ Jaigu 

gyveni drauge su savo uoszvia, 
tai tikra pekla, 
džiui ’ 
paeziule apskundė už apleidi
mą, josios ir nedavimą suszel- 
pirno ant pragyvenimo. 
paCzia dięna po szliiibui susi
barėm ir nuo'tos dienos mušti
name vicszpatavo Vienos viešn
ios nesutikimo, barniu ir neuž- 
ganedimo, 
szius. I 
turi užlaikyti savo paezia, bet 
Tamoszius atsako, jog negalė
jo paežiai niekame intikti, bet 
sudže paliepė Tamosziui moke< 
ti savo pacziulci po 15 doleriu 
kas dvi sanvaitos.

Tamoszius užklauso 
džiaus:

-— pasako su-
, kuri

' l’.”' ‘ 
'Tamdsžius Than,

“Ta

užbaigė Tarno-

ir

singas giedorius Eurico Caru
so, kuris mire du menesiai ad- 
gal paliko turto už 30 milijo-
nu lirų arbit du milijonus dole
riu. Priek tam paliko keturis 
brangius ziegorelius, dydeli 
auksini medali kuri aplaike 
nuo tūlo amerikoniszko genero-

isztvirkolio ir visi atsisėdo 
prie stalo gerti alų. Motina 
tuoip kart atsigaivino ir pri- 
slaužo prie lango szaukdama 
pagialbos. Ant riksmo palicije 
atbėgo iii stuba suėmė visus 
tris; nuvožė in kalejimh, o mo-

'.J!

I
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sugalvota mėginimą 

tina in ligonbutia, kur vargęi|ge padaryta pleszima ir ple- 
szimo budu atemima pen- 

---- • • *............. kiolikui metu sunkiojo kaleji- 
50 MYLIU TILTU PASTA-|ino ir deszimcziai metu atėmė

TYTA SU VALDŽIOS 
PAGELBA.

H

1
lo, bondu ant 1,‘400,000 lirų, su
rinkimą senu ir brangiu meda
liu verties milijoną lirų ir dU 
puikius namus.

i '* 1 /

Drąsi mergaite.
Berlynas. — Kokis tai neŽi-

pasveikt. f

.«
garbes teises.

i Pleszikai.

Pirma keliu dienu buvo pra- 
liszka vaidžraVriieMdpe7AgJ\'?si5tū’ kl1“ i<1“iPt>‘tos , 
rjkulturos Departamento Vic- d,e,!os ,notu Vle,?“s P1®8*'1™1? 
szu Keliu Biurą del tiltu sta-| P110!0 ?’lon“, y:a,k,"n:’_n.CS*“,‘l‘ 
tymo ant federaliszku keliu ir 
vioszkeliu 35 valstijose per ko- 

i ir keturis mene-

’ diena ji nusekti ir Suimti. Tai 
tiltai apimtu 474 mylės. Ju pa-1yrn ”irklys B,ussow- Pihi«u 

statymas isz viso departamen
tui kasztavo $20,235,200,13. 
VAldžįa užmokėjo apie 42 pro-
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Sudže pasakė jam, jog
l

Tas prasidėjo Nov. 13 nedė
lios vakaru ir tesesi per penkio
lika dienu. Ant užklausimo, ko 
dvasios roikalauje, atsukimai 
buvo ajszkeį girdėti, rodos 
kaip kokiu ligotu žmonių — 
silpni balsai szauke 
Hooopuso*>. Vięnam kambarije

idant pavėlintu jiai 
$40,000 ant užljii-

Jakvelina yra duktė buvusio 
Jacques Lebaudy, kuris prasi
mynė “Ciesorium Saharos, 
kuri 
Westbury, Long Island. Visas 
turtas yra labai 
ir-randasi advokatu rankosia.
Moteres užklupo ant kasikiu, 
kelios kasiklos isznesztos in 

padanges.
Pittsburgh. — Api6 2000 mo

terių, isz kuriu dydes'iie dalis 
buvo atejves, užklupo, ant No. 
17 kasikiu Jackson Walker 
kompanijos, priversdamos c|ir- 
banezius /mglekasius cjti na-Įjjiu 
mo. Tosios moterėles teip buvo 
inirszia, 
mobilius su 
apmetindavo jiios akmenais.

Victory kasiklos afti Chico, jau dvasfes iszkeldavo 
pee likos isznesztos su dinami
tu. Szorifas su savo pagolbinin-

“Ciesorium 
pati nužudo 1919 mete

, 7

supainiotas

J

jog sulai kinojo auto- 
darbininkais ir

dvasios roikalauje 
ajszkeį girdėti

4 < Maaaay

buvo uždegtos žvakes bot ba- 
laddjimai po narna nepaliovę, 
szmoteloi medžio nupuolinejo 
ant grindų- a kambarije tokis
krutėjimas, rodos kad jame ra
dosi daug žmonių.

Kas toki^ sp plaktuku daužo 
! 1 1 1 visa

sudaužys, t ./tyki o ženklo an v 

gray t ant grafof,ęn'o kolos 
szventas dainas, tai balsai dva* 

pradėjo szaukti “All .to
other bo^s.“

per duris su smarkiu trenksmu 
o iszejna per langus.

Badai tarno

gazini peeziu, rodos kad 
T v’ *1^5 rt -| • v T 1

jojo nesirado. /Cnt gulo pradė
ta i

g Dvasios inejna

nonhas vargšzas užlipęs ant 
Martino tilto ketino nuo jojo 
nuszokti tyksle papildinio sav- 
žudinstes.
jauna mergina, vietoje klykb

Tame praejtinejė

Suvirsz $8,525,000 fedora-

dienos metu vienas pleszikas

■iHrl

f

su- 
Kuom asz mokėsiu 

ja.igu tik dirbu kėlės dienas ;
4 4

< I C? " r 9 f •' į

ir szaukti pagialbos, pagriebė 
vargsza už apikakles ir pasta
te ant tilto, nuvede ant palicl-

isz banko dideli pinigu suma, 
pinigus pleszikas

r

'7“
ra

'P

Pagriebęs 
pabėgo.
• Policijai pasiseko ta paezia

Įurii niettfs 
sius baigiant Lapkriczio 1 d. 
Jeigu statyti galas su galu, tie

’ i

i
ijosį kuri savžudi uždare už 

groteliu idant atvestu nuo em>-ant sanvaitos žiemos laike? 
i n
atsiliepė sudže.

Priežastis viso
buvo iioszve, kuri prikalbinėjo 
savo dukrelių idant luptu nuo.

duosim, bet
Tamoszeliui nubodo Tušai lupi
nius dvieju bobų ir pamėto duonos. Ant inžklausimo del 
pastogių voluiszko gyenimo. / 

----- —------ ----------------,
Lietuviu paszalpa badaujan 

tiems.

Į»>

Tai czedykie per vasara/*
* - * *■ -

nesutikimo

vyro kaili kaip tik duosis, bot

nio savo gyvasties.
U 1 <

Gera szirdis vaiko. • < ■
B6hweidnisz.

nia atėjo -vienas' mokinį kit-1 kuriose tiltai statyti, ir kiek
— In mbkšlai-[centą viso kaszto. Valstijoms,

« • . i , - i ! v 4 _ _ • ° *\ e

ri užteniino daraktoris'nijk ji-jkasztavo seka: 
Georgia 
New Jersey

sai laike palitdienio ne Yurėjo
Į ko

jisai ne turi užkandžio, vaikas Į North Dakota
' aproįszke,. jog motipa neturėjo Oklahoma- 

t- pinigu ant nupirkimo duonos. South Carolina

Musu atstovybe Maskvoje 
name seniau -

savo 
ir stovėjo 

kais negalėjo inveikti moterių. Badai vienoje daliję tojo na-

naktinius pikniku# i 
tuszczesj per asztuonis metus?

beturiu motu 'Ševiotu MęSputb
_ —* . • 4 — A * : ' M•i i*>’

Įikos sukaktuviu dienoje intei- 
ke I
Vyriausybes vardu

* « * • ’ * *

yra pirklys Brussow.
jau neberado. Su pinigais tai* 
buvo pabėgusi Brossowo žmo
na ir dažytojas Karl Albert 
Sarp K isz Klaipėdos.
Klaipėdos gyvuliu statistika.

If

T’lM

.«r
1 sli

ii V

^uliSpaliu men. gyvuliu suskai- 
tvnuis davė sziuos rezultatus; 
_____ , 32,693, galviju -į 
69,156,-4)viu.— 35,279, Idauliu 
— 81,024, ožkų — 3,750. 

. , ...... .... —
h,,l

$2,950,474.59 ; .
5,108,402.75 k
1,306,384,59
2,280,769.76
1,404,278.25

F. L. S.

5,108,402.75

Daraktorią perlaužęs pusiau Texas
• L . •»_. 1 1 •• • 1 a; I

< - j * . ‘". ' ■ .w ■ , ■ .

DydžiaiiSeš kalėjimas ant

badaujantiems ; Lietuvos 
i vagom 

m,ilt)i ir vagopa cųkw^ ,,k s ■ >
/

■
lt

savo duoha padavė vaikui, bot 
tas padokavojo ir atsako: i 
tu toks vargsžas' kaip ir asz.

809,967,20. SHENANDOAH, PA. b

‘Ir * :
” sVieto

Ant galo vienas isz jojo draugu Į kuiam talpi naši 5426 kaliniai, I Tamkeviczius ir donas Stanke- 
padavo jam szmoteli duonoj j Kalėjimas likos pastatytas per viezius. Abudu likos nuvežti in

; — Kasyklosia Packer No 5 
randasi Filipinuosia likos baisei apdegini. Pijuszas

kuria ękanoi suvalgo. , | Iszpanus 1855 mete. - lAshlanJo ligonbuti.
*

' c IR n

H I

r11 II
‘ J

'I:
" I'w

I '>mMĮ
’ fili
■ui

-

j ■■■■ J 
■

/ Ji

Sir' ' ' į.-;'I



1

I

I

t
/

*•
I

11 _______________________ - ■

KAS GIRDĖT
SAULE *
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BStr’ Visi skaitytojai gyve
nanti tolimesniosia miestuosia 
aplaikys Kalėdini numeri 
“Saules” kuris iszejs diena 20 
Gruodžio, Utaminke, idant ap- 
laikytu ant laiko priesz Kalė
das, o vietinei aplaikys 23 die
na, Petnyczioje.

Todėl laukite Kalėdinio nu
merio “Saules” nes jame turė
kite daug akyvu skaitymu per 
S/vente. '

Kalėdini

fF

t ’<»! Įsa illeyt sude
i Hunas

- n»rio

buvo pa- 
Szima- 

lenkiszkos parapijos, ku- 
i ie padavė praszima in suda 
?mt atėmimo bažnytinio turto 
senos szvento Khzimierio pa
rapijos nuo biskupo ir užra- 
szyti ant vardo parapijos. Su
die Bergeris, kuris yra isz- 
mintingju sudžiu ir žinodamas • • • 1 •

Į I parapijom!

I

gerai parapinius ergelius mu
su paviete, atmeti* 
paduodamas savo 
ma, buk parapinei 
priguli vien tik prie bažnytiniu 
tiesu ir josios 
kupo. __ _

Japonijoj, in laika septynių 
metu, atsibuvo net asztuoni 
tnkstanezei visokiu drebejimu 
žemes. Daugelis isz juju buvo 
labpi silpni.

praszimn, 
nusprendi- 

veikalai

perdetinio bis-

ll'

Pagal valdžios

i
i ik

-R.

RI

4
tu

/

/
I

visokius szerus ir kil

ty

apskaityma, 
tai kas metas apgavikai pri
gauna mulkius ant 7(H) milijo
nu doleriu, parduodami jiems 

“pajus”
rie ne turi jokios verties, 
bet randasi daug tokiu žmonių 
kurie neklauso geru patarimu 
laikraszcziu ir duoilasi save 
apgaut. _________

Ukrajinoi vieszpatauje tikra 
revoliucija prieszais bolszevi- 
kus. Dabar sovietai aresztavo- 
jo vela 800 ypatų už sukėlimą 

maiszacziu.
arosztavotu 
virszininku ir ministeriu kurie 
prigulėjo prie Petluros parti
jos.

ir duodasi

visokiu
randas

Terp 
daugeli

Italijos siuntinis komunistu 
signor Lazzari tankei atlanko 
savo prieteli Lenina Moskyoje. 
Paskutiniu kartu kada atlankė 

ji netikėtinas 
invs kaip apsakė savo so- 
istiniams draugams ant su

tino Medyselane.
zari atėjus in pakaju su

rado ten 
patogiu ir 

moterių, pasiredusias in 
su deimantais 

Dvi

I onina, patiko 
l'*U 

* f 
'•iii i

i i i r
I.:

• l r;iu
< I videszimts

’u;h ii

pi tik* > szlrbes,
i r k j f ok i ais papuoszais 

itiju patogiu moterėliu bu- 
jipdetos vienais žemeziu- 
«. Ant užklausimo vieno isz 

Lenino tarnu kuriam 
<tambu kiszi in delną, Lazzari 
dažinojo, buk tai Lenino haw- 
mo isztvirkeles ir paleistuves 
su kurioms Leninas praleidine- 
ja smagius laikus.

Kitas vela apreiszke Lazzari, 
buk Trockis ir Zinovievas turi 
panaszius haremus 
randasi sutersztps balandėlės, 
bet ne tokios patogios kaip tu
ri Leninas.

Tai tau, bolszevikai papno- 
szineja ir redo taisės paleistu
ves ir maitina jiaises, o milijo
nai žmonių mirszta isz bado.

\ * >

t r
\ • t

■ n;

i/o Lenino y

inkiszo

kuriosia

Pagal surasza, tai 1897 me
te Suv. Valstijos turėjo kariu- 
menia susidedanezia 
aficieriu ir 25,383 
ant kuriu užlaikymo ukesai
mokėjo po 31,105,816 doleriu 
ant meto. Tada tai toji suma 
piningu žmonių iszrodo baisei 
dydelia. Tame 
mas vieno kareivio
kasztavo po $1,130.

isz 2179 
kareiviu,

mete užlaiky- 
ant meto 
Sziadien 

/* kasztuoje $2,680, ir tai dar per
mažai.

Taip bus visada. Padirbimas 
vieno kariszko laivo kas metas 
buna brangesnis. Tas pate ir su 
dydeleis ginklais ir fortecoms. 
Milijonai ir bilijonai kas metas 
buna ižduota ant apsiginklavi
mo, o žmonis turi už 'tai mokė
ti dydelius padotkus. Gal Wa- 
shingtone gerai taji dalyka ap-
svarstys ant nusiginklavimo

raposėdžio.
f

Isz daugeli szaliu Suv. Vals
tijų atejna protestai | 
nusiginklavimo posėdi 
atsibunu Washingtone 
del to, jog, jaigu konl’eronciji* 
sutiks ant nusiginklavimo, tai 
szimtfii tukstaneziu darbinin
ku prie dirbimo laivu pasiliks 
be darbo.

Tebyriam laike Suv. Valst. 
randasi suvirszum keturi mili
jonai žmonių be darbo. Angli
jo! bedarbe teip yra pavojinga 
jog valdže suSzelpineja žmonis 
milijonais svarais szterlingu. 
Jaigu dirbt u vesią laivu ezion 
Amerike kaip Kiladelfijoi kai
po ir Anglijoi, stntimas laivių 

tai plieninesia darbai 
o tukstanezei žmonių 

pasiliks be jokio užsiėmimo.
Laikas yra sunkus Amerike 

ir Anglijoi, o 
ties kariszkos 
sklypai turi da tiek 
kiek turėjo laike 
czystoje viskas

prieszm
i kuris 

o tai

bet netikėjau in tai
akimi pamaeziau. -------

patiko nelaime 32 metai 
xulgal ir apjakau, moteres tada 
nesziojo szlebes lyg grindų, 
sze-szis mastus ilgio> o krutinės 
negalėjai pamatyt kiek 
dien.”

savo
mano

R us i szk as I a i k raszt i s 
M ir”

szi a-

“Nov y
raszo, buk soviatinis val

džios bankus Maskvoje nuodžĮop bankus Maskvoje 
(Ifjuodzio menesio mokes viso- 
sjasavo filijosin Rosijoi sekan- 

’ežes prekes už užrubežinius pi
ningus: švara

PA.

nustos, 
sustos

tai isz pYiežas- 
parvartos, nes 

iszlaidu
kares. K ap

siuvi. Dvdeli •> 
fabrikai visai sustojo arba, dir
ba po kėlės 
tęs, nes 
dydeleis padotkais 
džius kasztus padengti. Bedar
be yra priežaste, jog 
tai ir darbininkai vietoje ymtis 
prie sutvarkimo 
padėjimo, tai dirba 
laivus ir kitokius 
nagius.

Kiek tai myliu kelio galema 
butu padirbti kiek kasztuoje 
vienas kariszkas ląivas? Kiek 
tai žemes galema butu iszdirb- 
tif Kiek namu galema pastaty
ti visam sklype už tuosius pi
nigus ?

Netekdami darbo 
kai prie dirbimo kariszku lai
vu, aplaikytu užsiėmimus prie 
tokiu darbu, kurie 
sklypui dydesne nauda.

sziadien 
nedirba jokiu kariszku innagiu 
ėmėsi už iždirbimo visokio ta- 
voro, per ka užkirto 
toms vieszpatystems 
me savo tavoru ir tai pigiau-ne 
kaip kiti sklypai gali iždirbti. 

Butu tai dydelis pavojus del 
Suv. Valstijų, jaigu 
laivu paliautu, i.
iszriszt pasekmingai tojo padė
jimo, kada szimtai tukstaneziu 
žmonių pasiliktu be darbo.

dienas ant sanvair 
biznei yra apsunkyti

idant val-

kapitalis-

ekonomiszko 
urmotas, 

mirtinus in-

darbinin-

atnesztu

Vokioczia i, nori u t s

kelia ki- 
pardavi-

statiniai
ir kad negalėtu

Nesitikėjo matyti tokios per
mainos savo gyvenime koki pa
mate Mathew Kline, isz 
sas City, kuris buvo 
per 32 metus. Kada po operaci
jai atgavo regėjimą ir nusida
vė namo, teip persiėmė pama- 
tias moteres su trumpom szle- 

uždenge 
girdėjau

Kan- 
ne regiu

n ingus: už angliszka 
450,000 r., amorikoniszka dole
ri 110,000, o už vokiszka mar
kia po 500 rubliu.

SIŪLYMAI DEL VILNIAUS.<

kiui skaud- 
gyve- 

yra Vilniaus

Ka.s-gi nežino, 
žiijusias musu valstybes 
nimo klausimas 
atvadavimas.

Todėl sziuo reikalu nesiliau
ja isz visokiu szaltiniu 
siūlymai plauke.

Nelabai seniai vienas 
namosios 
vos 
kis

mums

vadi- 
Lietu- 

darhubtoju Al. Dabians- 
Lietuvos

ežiai iszdesto savo siūlymus 
atvadavimo nukalu.

Ten jis sako, I 
byloje prqsidejes

y y

4 4

Vilniaus
rn

4 4 Vidurines

i y sk iltyse
savo

pla-

kad Vilniaus 
; naujas laiko

tarpis, kad yra szio teip ilgai 
užsitęsusio klausymo 
iszriszimo žymiu.

Antrasis llymanso projektas 
yra skaitomas pagrindu Lietu
viu Lenku susitarimui.

Juo nuomone lietuviai gali 
pastatyti sziuos tris reikalavi
mus:

1) pripažinimas reikalavimo 
abi dalis (Kauna ir Vilnių) su
jungti in viena vienetą:

2) '. visiszkas Lietuvos nepri
klausomybes pripažinimas ir

3) pilnas Vilniaus srities gy- 
teišiu garantijos

greito

vent o jams’ 
pripažinimas.

Ir manoma sziais pagrindais 
netarpine Lietuviu Lenku pa- 
cziame ginezu objekte — Vil- 

susirinkusi konto re nei j amuje
galėtu sėkmingai baigti Tautu 
Sąjungos pradėta ir savo auto- 
ritu paremta susitarimo darbu.

______ - . - - - -- - - --------- . - .-i .. - ----------T. -........................... -.... —

KAM DUOTIS NUPLIKTIE?

Jaigu teip, tai naikini išženg
ta gyduole, kuri 
slinkime, vieton iszpuolusiu at
augins naujus. Kiekvienam 
duosime užtikrinimą. Szi t a gy
duole yra kaip del vyru ir mo
toru. Rodą dykai’. Raižykite bi
le kalboje sziandien. Adresuo
kite:

sulaikys ju

.■J,

DAKTARAS I. W. BODGENS 
i Philhilellpliln SpcchiltaUiN 

Užslsencjiisiii Ir Chroninzkii Ligų 
Eikite ten kur enato tjkrl kad gan- 

alto tvirta rodą Ir atsakanti nicdlka- 
llHzka gydimą, per daktaru kuriu tuvi 
daug metu paROkmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikoto rtuo manės yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, norvlszki ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padaro, atcjkito pas mano Ir pas
laptingai pasikalbėsimo.; Laukti yra 
pavojinga.

’ Viduriu• netvarkos, nptrmiMns lie
žuvis, U’žhlniliiiiis ir sunkumas po Val
giui, guzai, svaigulis, sllpnuthnH szlr* 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei- 
tpi' jSalbngvinti.

Odos ligos, iszberlmai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vytai ar pajėgos justi jaunin
tos Jus apleidžia? Ar esate nuvargot ir. 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mil- i 
rūmo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

11 iiniitlizinns visokiuose padėjimuo
se, tclppgi isztlno ir szlyvi sulenkimai 

j pasiduoda per mano gydimą.
1 Ar esate' norvUOtl ir tvoto ntiodoju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, bo 
ambicijos, be gyvumo, trotilai ant. vo- 
gos, silpnos atminties,
greitai pailsint, pikti, iSziillszkusls ir 
iszberimai ant veido*, pailsės, nuvar- 
skausmas pcczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, stokus en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu kataru, astma, 
dusuli, ujimas galvoje, trumpo girdė
jimo, isztiplma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specialūs ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Atelkltę gausile rodą dykai. Po tam 
iszalszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis lr drtug pagolbantls yra mano spa- 
sabns gydimo. Padekavonos nuo dak
taru, lojcrlu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomcndavotl per 
gnrslnglauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofiso valandos 8, ryto Iki 8 vakaro:' 
Nodeltomis 10 iki 2 popiet.

Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centr.e St. (2-tras floras)

Pottsxille, ]>a.

sarmatlyvi,

pailsės, 
skausmas

gnrsfngiauslus Europos ir Amerikos

KVITU Knygele Draugystoma del 
iszmokejlmo pinigu ligonla- 
ma - - - - - 50cj

KVITU Kpygolo Draugystėms/ AM 
Kasicriaus nog spdetu pinigu ant 
susirinkimu1 - ----- ^,,50o.

W. D, BOCZKĄUSKAS-CO 
Ui- MAHANOY CITY. PA.

Ar norite darbo?

sen tems taisyti,

Agentu reikalinga 
mokslo kiek vienas 

gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
Įgalima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu‘iii savaite 
ir (langiaus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradek it iszvcrsti 
savo dyku laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 mo
tu tai raižykite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sulos Co.
Collegeville, Pa.

nereikia 
be jokio '

niekuomet darbo nešto-

<
ir

siusk sz lau

noužilgio, bus

akeijonieriams, kad 
in musu Vytauto Bend- 
tautieczius. Liet uvoje 

.iszdirbimo liendi’oves.

A -b ; , , , / Z

L'^yytautG Bendrove >
> Inkorporuoto Massachusetts Valstijoje. į
S ------ o------  /
< Jau suplianavo'kaip pradėti savo iszdirbyste s 
/ Lietuvoje ir netrukus darbas bus pradėtas. c 
S Jnsteigti fabrikus gaminimui invairiu rakandu, kurie J 
c’tuo,jaus yra valstybei labai reikalingi.
j Tntnisyli fabrikas nauju vagonu ir
< taipgi pagaminti medžiaga invairiu triobesiu statymui. 
J Neužilgio jau, reikės Bendrovei kviesti tukstiuujziai dar- 
S bininku in darbu. j
> Negali but Lietuvoje kita kokia pramone teip pelninga 
? kaip medžio iszdirbyslt*. Su kapitalu sykiu organizudjami 
c amatninkai ir darbininkai, kad 
t kuolu. t

Nelauk rytojaus, chtx'ki ar money orderi 
lien. ’ v

< Bendroves kapitalas spareziai auga

I
 pabranginti szerai.

Patariame savo bendradarbiams 
dėtu pastaugus idant intraukti 
rove ypncz su didesniu kapitalu 
dabar yra tik 2 mažos . medžio
Anos užilirba'po 100 procentu kas met už savo indetus 
pinigus- . ■ ■ ' - '

. Kaip veik Vytauto Bendroves bieziuoliai 
lui gi

•Vytauto Bendroves vardu pradėti veikti.
Skubinkitės, kurie 

cijas 'pirkti, pasiust savo pini
Vytauto Bendroves 

po 5 dolerius vien lietuviams, 
nedaugiau kaip 1000 kiekvienam.

Vytauto Bendroves
Bendrovės 
iii

50,01)0 doleriu,

vien

mokslo
ii
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sudės
desiip tuojaus ka nors ir

nors 
musu

Vytauto Bendroves ak
us i^isztines adresu.

akcijos (szerai) pardavinėjami 
mažiau kaip

žadate

ne 5 ir

o —

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai-

; vakorte pž kompanijų preke, 
, gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie- 
tuvo, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

JOSEPH G. BOGDEN, 
Alderman & Banker

4 S. Main St. DuBois, Pa.
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pas tosa įima gauti
i pas Vytauto Bendroves 

•s raszt i neje, 
nuo Liepos menesio yru Philudelphijoi po sziuo adresu: 

Vytautas Building & Construction Corporation.
arba staeziai lietuviszkai

VYTAUTO BENDROVE
3654 Richmond St. Philadelphia, Pa.

akcijas 
direktorius, teip g

fe;

o*

g* REIKALINGA AGENTU

aliotus agentus arba tos Bendro vi kuri MARSZKINUDIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalui!jo agentu parduoti ju mam- 

kinus tiesog neszlotojams.
prekes. Sempelei dykai. Madison Mills 
503 Broadway, New York. ad.

'Plutos

V

t-

y

akis
nuo DR. BRUNDZA 00.

Broadway and S. 8-th St.
Brooklyn, N. Y,

hems, jog vela
“Dievulėliau
žmonių, jog senos ir jaunos bo
bos neszioja szlebes lyg keliu,

Galite perkelti juos isz įęitur. Atsiuskit:!

• t

pigiai ir su pilniausia garantija.

v

BALTIC STATES BANK
Kapitalas ir Surplusas $27OJDOO.OO

Baltic States Bankas moka 4 nuoszimczius už depozitus. 
Nuoszimcziai priskaitoml prie sumos kas menuo.

Dabar patogus laikas pasidėti pinigus Baltic States} 
Banke, Galite perkelti juos isz įritur. Atsiųskite! 
mums savo depozito knygute o mes iszkolektuosime
ir savo knygute prisiusime.

Siuncziame pinigus perlaidomis ir kablegramais greitai/ 
pigiai ir su pilniausia garantija. 

r

Parduodame laivakortes in LietuVa ir js.z Lietu vos.bb.
Parduodame laivakortes in Lietuva ir isz Lietuvos.
Visi yra užganėdinti, kas.su savo reikalais kreipiasi in

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. , New York.

Kampas 25-tos Gatves. . 1 <

i

HAMBURG
ANT NAUJU LAIVU 

.22 Gruodžio 
. . 7 Sausio 

. . 21 Sausio
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Ar ju* Ktntunrt blelckano* V 
NAUDOK9TE
Ar J unit Gnlvo* Ooą. Nie 
naudokite; _ 
Ar Jip4 Plaukai .
NAUDOJE

Ar Jųi Norite Apcau/i

p! n ūkti ir trinkiais z

mos r

JdĄ. Nie&ti? 

ai oienkar-

►cau/ortr Juba ?

t savo plauktu gražiais ir tankiais '
/ NAUDOKITE

Uzlaikyrr.tu galvot odos SAvitkai ir Ivanai
NAUDOKITE

NAUDOKITE 
Ui laikymai

tr livariai

- /

ORBITA . .
OROI’ESA

ORDVNA
Jždaromi kambarai del moterų ir

ir szeimynu.
THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.

2fi BROADWAY NEW YORK
117 W. Washington St. Chka go.

Arba, pas vietini agentu

Nusa-Tone

I

jgufllcB galipia gaut i vieoso nplickoso po(J5o. bonkp, arba tiesiog 
ia iSdirbėju per pažui už 7ūc» 'bouką.

F- A D. RICHTER & CO:’
3rd Avę. & 36th St. Brooklyn* N. Y.

.   ■>» ■■■ * .     ——— ■ —   ii;,
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Mainerio čeverykai
tvirtu padu

su
I

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusevlcis

Daboti. Ui. ’ 
•‘litariu savą neanrubežioulą pacUkavojimą 

ui jusu vaistus, Nugą-Tone, kurios duoda 
tvirtumą viiam kūnui los duoda nau>ą 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir ildaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieks ne 
gclbieje. Kaip tik pradiejau imti Nuga*Toner 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazdą ir davi energijų ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius dauginus darba negut 
pirmiau* ir no jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nugn-Tono yra geriausia vaistas 
ir genausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 

* galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir

man lazd
Jie numeti 

ir davi energija ir tvirtumą. Galiu
iaučiu pavargimo ir par tai ąauu 
Nuga-Tono yra geriausia vaistas

Mii
’i

Padai “Ball-Band” yrą skyriami ypatingai inaineri- 
&ms; jie žymiai išsitempia tpliau negu pats yirsus r I
čeverykų del jo apsaugojimo ir yra taip sunkiai t * ’ * j i'
nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali įpjaut ar jplčšt jo.

* MA

t Writ pi %

BALLBAND
feAR* f

Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainpse. 
Tamsta' nereikalauji pirkt naujus batus .dažnai ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi 
“Ball-Band.” ,

__ 1 J 1

Tamstą gali gaut “Ball-Band” Batus, Hitniner ir 
Lopac; spalvų baltos,, raudonos arba juodos. Temyk 
kad butų Raudona Koulys kada pirksi. Tai ženklas 
augščiausio laipsnio dirbtuvės, /.c,- '

1 S ♦' •* ' 'P ’I ' - “1il ■' J. J J ‘a ■' ’ 1

' ' t ■ ' . *** 'I .

Mishawaka Wooleh Manufacturing Company 
460 Water Street, Midiawaka, Ind.

“Namas, kuris moką milijonug .už laipsni.”
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HIMINER
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LOPAC

pirmiaus ir no iau£iu 
pasakyti, jog r _ 
ir genausis atgaivitois sveikatos, 
galvą p / - m

kožnani patariu Nuga-Tone.°
• PBTRAS MATUSBVICIS.

Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 
tvirtumą visiems gyvybes pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas Jčl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. I)uoda naują 

aknoms ir žarnomis, atgahint gyvybę įaknoins ir žarnomis, atgahin 
; inkstus, Umota nuodingas atmatas. praia-
i jin garus ir išpūtimus, nepriimną kvapa ir 

išvala liežuvio apvilkimus. Duoda pulku
apetitą, Kierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti mieM.

Kožnn bonkuti Nuga-Ton© talpln pilną 
vieną mčnesi gydymą, o preke yra >1.00. 
Gaukit© bonkuti šiandien pas sava aptio- 
koriaus, imkite per 20 diecių ir jeigu >n© 
busite visai i 
jums jusu pinigus. Jeigu negalit© gauti pas 
antiekorlaus, siuskite mums S 1.00 o gausite 
pilną inOiief* 
kietą pačtą

1018 S. WabftRh Avo. Chicago. Ill. 
» -■■■♦■TTL'j... i 'A-------- - -.....................

nervus ir tvirtą, pastiprinanti mirgą.
Kožna bonkuti Nuga-Ton© talpln pilną 

vieną mčnrsi Rvdvmą. o preke yra SI.M. 
Gaukit© bonkuti šiandien pas sava ąptie- 
f ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
busite visai t 
jums jusu pi
r1 pilną 

kietą

užtancdinti, aptiekorlua »ugrąžl« 
dingus. Jeigu negalite gauti pas

hiej’ *tv*rRnlu<»tą gydymą, apmo. 
etą.®NATIONAL LABORATORY,

t
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EXTRA! EXTRA! EXTRA!

v

Tik painislyk ka 
barbcriszkra britva. 

barberUzka maszlnuke.

Žemlnu; negu fabriko kaina, 6 bar- 
bcriaikl daiktą), kaina $3.75, Tai yra 
labai pigini, uos szic daiktai mažlauso 
yra verti $9.00. 
gauni. Gera 
Gvarautuota
Barboriszkas žirkllukos. Szukas. Gera 
diržą ir gera azcpetulta. Tie visi daik
tai yra gero iszdirbimo |r kožnas bus 
jais užgančdintaa. 
maszinuke yra verta tiek 
paszomc už visus daiktus. Tokiu žema 
kaina mes parduosime tuos daiktus 
tik per trumpa laika, ir jeigu jus ifb- 
rite pasinaudoti sziuo pasiuiymu, tai 
prisllįskite 20c. del persiuntimo ir 
$3.75 uŽmokOslto kaip daiktus gausite.'. 
Gvarantuojamo užganėdinlma, 
gražiname pinigus. Raszykite tuojaus 
nelaukite nei valandos.
. PRACTICAL ^SALES COMPANY, 
1219 North Irving Ava. Dept, 406

Vien barber!saka 
kiek mos

nelaukite nei valandos.
U J
Irving Avė.

CHICAGO, ILL.
f
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KAROLIAI.

— Ne, ponia, asz neparda
viau tuos karolius. Asz tik pri- 
staczinn dėžutė.

* Tuomet juodu 
nos krautuves 
sirgdami isz rupesezio.

z Vienojo krautuvėje jie rado 
siūleli deimantu kurie atrodo 
panaszus in pamestus. Auksi
ninkas sake kad jie verti ke
turias deszimt tukstanezin 
franku, bet nuleidžiant galima 
parduoti už trisdeszimt szeszis 
tukstanezius.

Juodu meldo auksininko kuo 
palaikytu karolius per tris dic* 
lias, ir.iszsiprasze jo kad at
pirktu atgal už trisdeszimt ke
turis tukstanezius, jeigu jhnns 
pasisektu surasti pamestus li
gi vasario menesio pabaigos.

Luzai turėjo asztnoniolika 
tukstanezin franku tėvo palu- 
kanu. Kitus pasiskolins.

Ir skeliuos. Isz vieno iszpra- 
szc tūkstanti franku, isz kito 
penkis szimtus; vienur penkis, 
kitur tris. Jis davė notas, ap
siėmė pragaisztingas pareigas, 
insirasze in nuomininku ir vi
su pinigu skolintoju 
Nors ateitis grūmojo sugriauti 
gyvenimo gražiausius metus ir

papasakos jai viską. Kodėl ne? 
Jį nuoj>prie jos.

1 ak V • "V*

ėjo nuo vie- 
in kita, tiesiog ke in szali.

— Lhba dien, Joana.
Aiioji-arustobinta tdkiii atvi

ru pasveikinimu prastps, ųe. 
matytos Moteriszkes, pasitrau-

tamistos nepa- 
žinstu —r boa bojo klaida — 
. — Visai ne. Asz esu Matil
da Luziene.

— Matilda Luziene, 
szuko jos drauge, mano bran
gioji, kaip tu persimainei!

— Taip pagyvenau sunkiu 
dienu nuo mudviejų paskuti
nio ])asimatymo.
— o vis per tave.

— Per mane! Kaip tai ?
— Atmeni tuos

Bet asz

Luzieno
* i *

su-

I !

knygas.

Baisiu dienu

deimanto 
karolius ka paskolinai man per 
M misterio puota ? i

— Taip. Kodėl?
— Asz pamecziau juop.
■— Kai)) tai?

Asz niuo-

Atmenu ge
rai kad atidavei man. Jie yra 
mano dėžutėje.

— Ne tie patys, 
sziau tau kita pora, labai pana-

Ir jie mums kainavo de-' 
szimti metu sunkiausio vargo. 
Gali suprasti kaip sunku tas 
mums atsiejo — mes kurio nie
kuomet nebuvome labai turtin
gi. Bet atsimokėjome.

szia.

O Kupos-
inpanczioti in skurdo vergija,"tis nuslinko. Nors dar vargsta-

’ 4®

j’ 
'į-!

V

*.

■

M
Ji" i.

jis bet-gi nuėjo po trijų dienu 
prie auksininko, padėjo trisde- 
szimt szeszis tukstanezius 
franku ant stalelio ir iszsine- 
sze karolius.

Kuomet Ponia Luziene nuėjo 
gražinti, atiduoti savo draugei, 
ji tarė szaltai:

— Reikėjo

szeszis
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TARADAIKA.
/ •

/

Truputi susivaidykite vyrai, 
f i .s . u , a ’ k .I

Jus turbūt taisos 
labai mylite 

nuolatos 
1

l’o teisybei bobos daugiausia 
funiu padaro, 

kipszas tiek ne
padaro,

Ba vargingi tiejei vyrai per 
diena dirba,

Tai ne yra bomeruot kada, 
Žinomu, jog daugelis 

pasielgia negerai

Jaigu

Jau tai no gerai, 
bobelkas

>, 
apie jai.ses 

vis raszote.

Ko ne pats

T r>

rnrodei

SAULE ,

Jog geri darbininkai Lietuvei, h 
’rikiai nelaime dydoli vagei, I 
Paredka dabar toki padare,

t:

t

į

Visus vagius nuo darbo pra-.
r ' vare, ,k*“

Dabar po karczeinas valkio
jasi,-

Prįe doru žmonių kabinasi,
> ĮJa kaip dabar pihingu ne 

turi 
ai. kožnam in akis žiuri, 

Kad sti'klolL^nunszaines 
1 fundytu,

Ąr koki nikoli ant duonos 
duotu.

Lietuvei
y

j
4

ux-
fundytu 

♦

---- ............... . ~

DEL MUŠU VAIKU
, i . ! b  /.

■___________ _______ __ ______ _ <

KUR BUNA?
RASZO, DEDE KOVAS.

................ I" I   . >'» Wil I

GEROJI MATO AITE.
——. I

(Jeta motina my’ti visus savo 
vaikelius vienodai, [visiems vie
noki rodo savo geriama. ✓

• Ji stengiassi in savo vaike
liu szirdis inkVę^jti Dievo ir 
artymo meilei'ik1 įpratina prie

• . „ I .<1 ! ' r « t * a

Juozas Pet- I

nei negirdėjau. Niekus 
tik plepi ir tiek!

— O, tai gal užmirszai ket
virtąjį Dievo insakyma.

H
Ar-gi tamsta tikrai pu- 

jei jos

cžiuu

Atsi-
Gerbk savo tęva ir mo-

ankszeziau at- 
neszti. Gal butu prireikia.

Vienok dėžutės
Ponia Luziene lengviau atsi
kvėpė. Ka paini nty t u jos drau
ge, jei butu patemijiąp kad 
ežia ne jos karoliai. Gi ka bu
tu sakiusi ? Ar nebutu iszvadi- 
nusi ja vagimi ?

Ponia Luziene dabar patyrė 
kaip sunkus gyvenimus varg- 
szu žmonių. Bet ji losze savo 
role didvyriszkai. Ta skola tu
ri būti užmokėta. Ji atstatė sa
vo tarnaite,
namu ant Kankiniu 
apsigyveno 
vietoje. ,

Dabar tik suprato inkyruma 
naminio darbo. Jos nrinksztos 
rankos pasidarė raudonos, su
skilusios. Kas ryta reikėjo už- 
neszti vandeni 
kiekvieno
Reikėjo eiti pas mėsininką, in 
duonos ir vaisiu krautuves, 

, ginti kad sutau-

neatidaro.

iszši k raustė isz 
gatves ir 

skurdžiojelabai

r* 
laipto

sustojant ant 
atsikvėpti.

lygtis, bartis 
pus skatiku.

> Kas menesi jie turėjo iszmo- 
keti skolos dali, kitas atnaujin
ti auksztesniais uuoszimcziais 
ir praszyti kitu kad dar pa
lauktu.
Toks gyvenimas tesosi deszim- 
ti metu, Po*deszimties metu jie 
visa skola, 
gintais uuoszimcziais, 
kejo.

Ponia Luziene žymiai paįcŪ!
• • • I įhifiLno. Ji pasidarė kaip lemta motf

su visais padau- 
atsimo-

(teitu'f or

n
♦■-.i

terims tokiose aplinkybėse — 
stipri, sziurkszti ir be malones. 
Basa, neiszszukuotais plaukais, 
raudonomis rankomis, jos bal- 

sziurkszcziai 
kuomet
sas i rgždejo 

grindis
O* 6 

taszkvdama
vandeniu mazgojo jas. Bet kar
tais, kuomet vyras iszeidavo in 
darbu, ji sėdėdama prie lango 
atsiminę, tu viena vakaru, la
bai, labai seniai, kur ji puotos 
metu buvo tokia skaisti, graži, 
visu mylima...

Kąą, butu atsitiko, jeigu ji 
nebutiPpametusi tuos karolius. 
Kas žino? Kas žilio? Gyveni
me, tu esi keistas ir nepasto
vus! Mažais dalykais žmogų 
iszauksztini, tokiais pat ji pa
žemini. , y
• Viena sekmadieni 
pasivaikszezioti in 
Laukus, i

ji nuėjo 
Elizejau&

atsikvėpti tyru orii. 
Netoli pateipijo moteriszke ve* 
danezia kūdiki. Iszkąrto paži
no ja. Tai buvo Forrestįer, dar 
jauna, dar graži,,dar viliojanti. 

Ponia Luziene sustojo.
reiktu prakalbinti savo drau
ge. Taip, žinoma. Dabar kuo
met atidavė jai karolius ir at
mokėjo skola kuria buvo užsi- 
„traukusi per deszimti metu, ji

me, bet vis lengviau.
Ponia 

kaip inkalta.
— Ar sakai 

deimanto karolius 
ma manuosius?

— Taip,. Ir tu nepa tem i ja i. 
Jie buvo labai panaszus.

Ir ji nusiszypsojo 
džiaugsmu ir 
viszku.

Ponia, Forrestier, 
judinta pag 
ir suspaudė savomis.

— O, Ihiino vargsze Matil
da! Mano karoliai nebuvo tik
ro deimanto. Jie padirbti isz 
stiklo kuris naktyj žibėjo kaip 
deimantai;* 
daugiausiai

bobų 
y 

neapsikridžia ir vy
rai.

Sztai Konetiko steite, 
Vienam dideliam fabrike, 
Daugelis jame Lietuviu dar

bą turi,
Bet kas isz to, kad bosas Lie

tuvius nužiūri?

franku!

Forrest i e r stovėjo

kad nupirkai 
atvaduoda-

iszdidžiu
dideliu 

nai-J
l

ilia i su-*O* h 
riebe jos abi rankas

ir
penkių

Mano szvogoris 
raszka, apie 13 metu Ameriką, 
Isz Suvalkų gub. 
pav., Nadnamensko 
Ūdrijos para))., 
kaimo. Jeigu kas apie jin tikrai 
man pranesz, aplakvs $5 dova
nos. ‘ (D.20 J.

Mrs. D. Karalaieziute, 
425 E. New York St.

Shenandoah, Pa.

Kalvarijos 
gminų, 

Vitautiszkiu

mink: 
tina!” 
gerbtum savo motina 
kalba paniekintum? Juk ji ta
ve iszmokino dar vygeje pir
mus žodžius tarti lietuviszkai 
ne kitaip.

— O, dabar suprantu. Vai
kine gepii iszvadžiojai. Na, sa
kyk, kaip tie lietuviai vadina
si, kurio nenori ir nesimokina 
lietuviszkai kalbėt?

I

— Juos galima butu pava
dinti tautos iszmutomis 
iszganiomis.

Nieko nekenkia mokėti kuo- 
daugiausiai kalbu

T.. . 7

viso td kas gera,J.;ražu ii’ pra
kilnu. s,

Ji uždraudžia '/savo vaike
liams meluoti, pravardžiuotis 
ir isz kitu szaipytijs.

Ji prįesz kitus isnvo vaikus 
nei peikia.

Ji uždraudžia valkams pyk
tis, musztis; net iii gyvuliu ne
leidžia kankyti.

, Ji savo vaikeliais mokina 
mandagumo ir visokiu gražiu 
paproeziu, kas tPs 
žmonomis susiejus.

Ji vnikuczius ragina links- 
, padai- 

prie kitu

Paieszkau Antana ir Kazi
miera Sz i man ta, 
Rasei nu apskr., Pusžiles parą 
Putramentiszkes kaimo. Asz 
Ignas Raniauauckas jusu pus
brolis, turiu svarbu reikalu kąs 
link jusu žemes Lietuvoje, Ką-, i 
žirni eras girdėjau gyvena Ma 
hanoy City, Pa., o Antanas pir 
minu gyveno Minersville. Jei-

toTegul,
I

Jog ne tik isz fabriku bet ir
isz Ameviko iszvarys,

O jaigu bolszevizmo nepa-

tegul, 
du susigraibys paeinanti isz

•>

M
HO jaigu bolszevizmo 

liaus, 
vargo susi
lauks,

Ba bolszevizmas kad ir do
riausia vaikina,

Aut niek pAverczia ir paga
dina. .

Kur tas atsitiko, niekam ne
sakysiu, 
visu pagar- 

sysiuh 
draugystes 
nutarė,

Ir te i p padare:
Kad kryžių ant stalo pasta

tyt,
Ir visus sąnarius ant jo pri- 

siegdyt. > 
krikszezionei ant 
' , to sutiko^ \ (

Tiktai du mandralei- pasili
ko,

Mat prie bolszeviku proleta
ru prigulėjo,

Tai ant kryžiaus.prisiegt ne- * norėjo.
Kaip tik prezidentas kryže

lį atnesze, 
» 4’1 • ,r '1 • I 1

Tai dydžiausio

*

Tiktai tiek del
e
Sąnariui vienos

Ne viena ant vagystes nutveri, <
< ' •

Visi geriIr nuo darbo pavari, 
Vagia kur ka in nagus nut- 

<tt . vert gali, 
vari, 

sztopo 
\ nesziojo, 

gula laipto daejo, 
Vienas net kelis szimtus sva

ru nuglemžę, 
Bet nebaga nutvėrė.

Paskirtos bausmes užmokėt 
negalėjo, ’

Ir du kelis menesius uždary
tas sėdėjo, 

yvuli pasodino,

Nikeli, 
Isz dratanuos

misinga ir 
daug

Kol

nei giri

u

tinka su

arba .ĮUį "

jie verti huvo, ,e 
szi nitu

—GALAS. Ir kuningelįui

Kaip g
Su pialasu maitino, 

Virszininkas fabriko pas ku
li i nga nuėjo, 

gružei kalbėjo.ęražei kalbėjo.

" BXTfcA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
t ■«. W*Tk . . u .a a.. * k »

Dėlto kad- meei turime ka nors ste
bėtino, Stebėtinas grajijantis Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszr^diirias. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas,, stipriai, gra
žiai 
žiill.

•muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzlkaliszkūs ins
trumentus, 
grafo, smuikos, 
nasziu. Jums teveik 
ta virszuje to laikrodžio ir jis gra- 
jlns gražias dainas ir moliodijąs, 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajlna 15 ininutu 
užveditnu ir 
dus grajiha 
Laikrodis aprūpintas 
kad muzikos voliukai 
patis. Tai dideles vertes 
nes szale laikrodžio turi 
muzika. Toki laikrodi reikėtų tu
rėti kiekvienam, name. Ir jus „to 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. 
laikrodžio $18.00. 
iszkirps szi 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už

kitas. Padarytas,. stipriai, 
apdirbtas ir laikys visam am-
Jeigu mylite' girdėti gražia

muzlkaliszkūs
Piano, fono-

visokius
pavyzdin: 

korneto ir tam pa
tik pasukt rak-

gražias dainas

su vienu 
kiekviena syki užve- 
skirtingas meliodijas, 

mechanizmu, 
persimaino 

laikrodis, 
da ir

dideles 
laikrodžioszale

Toki 
kiekvienam, name.

negalite
Tikra kaina to 

Kiekvienas kuris 
apgarsipima ir prisius

4

bet savo
*

gu kas žino apie juos meldžiu 
praneszt, arba patys atsiszau 
kit.

y 

kalba reik už vis geriausiai ži
noti, jefcųjįiekad neužmirszti ir 

arp lietuviu kalbėti.
# *

(t.100)
Ignas Ramanauskas, 

HO W. 11 th. Ave.
Homestead, Pa.

I

ja visad
* #

mai, gražiai pažaisti 
nuoti. Leidžia h 
draugiszku invairumu, jaigu 
tik apsiejna be prasikaltimu 
priesz Dieva.

Ji prasikaltusi savp kūdiki 
bausdama duodu supratimu, 
kad daugiau to blogo nedary-, 
ti.

Ji pratina savo vaikelius 
prie gailestingumo, prie malo
nios szirdies; stungiam nuo ju 
pfaszalinti 
szyksztuma.

Ji mokina gerbti
,savo mokytojus ir vyresnius 
luome arba amžiuje.

Ji perdaug 
vaikiieziu.

Užvis daugiausia 
dievotumo ir doros.

# *

KATROS BANKOS GRA
ŽESNES...

f

savo

‘ sziurksztunia ir

ir mylėti

nelepina savo

pratina

Vienoje lietuviu kolionijoje 
buvo lietuviu iszkilmingas po
kylis (balius.) Susirinko pasi
linksminti visi 
žmones; ponios,

Paieszkau Juliu Gildą apie 7 
metai migai i os gyveno M aha- 
noy City, dar buna Illinojunoy City, dar buna Illinoju 
steite. Turiu pas jin svarbu rei- 

Tegul atsiszaukia ant
(D.16)

Ant. Danisewicz
630 W. Centre St. > 
Mahanoy City, Pa. !

kala.
adreso.prakilniausi 

panaites, po
nai ir ponaieziai; visi iszsipuo- 
sze, iszsipuste gėrėjosi savimi. 
Kai-kurios ponios 
sznabždejo-purejo. 
buvo pažiūrėti 
lietuviu buri. Visi gražiai, 
mandagiai pasielgė. Nors kuris 
ir nemokėjo, arba tiesu prato 
mandagumo taisyklių, ten ga
lėjo pasimokyti. Pokylis buvo 
prakilnus, be svaiguli!, he gir- 

Kur-gi toki, gražus

szilkuose
Net miela 

iii toki gražu 
Visi

Paieszkau broli Antana Pet
raiti, pirmiau gyveno George
town, 111. dabar 
Taipgi 
paeina
miau gyveno 
dabar nežinau kur. Tegul atsl- 
szaukia. (t.100)

nežinau kur. 
Svaikauckas,Tarnas

isz Kauno Red., pįr- 
Illinois ValstJ,

Tai tada kaip velnei per du
ris iszsinesze.

O gal josią isz tikrųjų velnei 
ąedejo,

Jog ant to kryželio žiūrėt ne 
norejoį 

sake, jog 
net plaukai juju pasistojo, 
Kaip kryžius ant stalo stojo
O vyruezei baįsei tiejei bol- 

■ ’szcxdkai iszrodo,, 
Kaip kryžius pasirodė*

Tai mat, kryžiaus 
nusigando,

Nekurie sąnariui,

* t

7

*

PASIKALBĖJIMAS. /
j 

f Kas tu esi? 
Esu lietuvis. 
Kodėl tu esi lietuvis? 
Tędel, kad Lietuva ma-

4

įsĄ-N, 
I

I*

" o

$9.75. Mes nepraszomo pinigu |sz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
są aiszkiai, Judėk $2.00 depozito, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz

1 L ■ t iL - k J1 i < l * ■ • r ‘ RT - A, » : *^tuną iii namius. Kiekvienas, kuris prisius $9.75 isz augszto už ta laikrodėli 
tam pasiusime V1ISAI DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re
težėli.
tani ąnsfusime V1ISAI DYKĄJĮ ąražitu deimantine Špilka ir paaukauota re-

J. .
Nepraleiskite, bet raszykite tųojaus pas: s „7 ‘

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill.

.--------- --------------*. ,------------------- -------Lfr
H

szvento
Į 1* VVP

O kas bus kada paskutinėjo 
' ' valando?

Dnsze iszloi^, 
Ir szi svietą apleis!

no tėvynė.
— Kamgi tu,vadini Lietu

va savo tevvne?
— Dėlto, kad asz esu. lietu

vis, gimęs isz tėvo ir motinos 
lietuviu’, tai žinau, kad mano 

ir už tai 
savo pri-

myliu, ir jos 
savo viengen-

• f <1
■ h

M

dantinisSuteikv savo 
perliszka baltuma szvies- 
damas juos nuolatos su
COLGATE’S.

u
• fę \ . .U < *

I J 1

I

% 'H'l A

tėvynė yra Lietuva, 
asz Lietuva, kaipo 
giipta tėvynė 
žmones vadinu 
ęziais, ir juju paproezius ir pa
likimus gerbiu. 
, — Koks yra
užsilikęs Lietuvos turtas?

— Tai gražioji lietuvi,szko- 
ji kalba.

— Ar ir kalba lietuviu rei
kia mylėti?

svarbiausias

Tai kaiį-gi ne?... Juk ■
ja mus nuima iszmokino dar 
vygeleje bįjsupdgma. Pertai, 
ia kalba reikia ir'tikrai mylė
ti ir branginti, ir tarp saves ta 
bra ugi aja lietu viszka 
kalbėti. ’

—. Ąr .prasižepgip.

vygefeje bhsupdąma.

t avimo, 
žmones terszis su svaigalais.

Pokilyje buvo dvi ponios 
kurios didžiai isz, savo paredu 
didžiavosi.
tarp saves viena 
apkėsti, mat abidvi buvo pui
kesnes būryje.

, cząi, nei- isz szio 
ranku baltuma. Viena 
kita pasigyrė, kad jos rankos 
osa baltesnes. Antroji, nenoro- 

kad 
Iszkilo 

lyg nesusipratimas. Svecziai 
aplinkui apstojo pasiklausyti, 
pažiūrėti kurios poniu rankos 
baltesnes. Isz virszaus abieju 
rankos buvo baltos, sunku bu
vo pasakyti katros buvo bal
tesnes. Niekas nesifrnane kaip 
pzia ponias sutaikinti... Bet 
sztai atsiliepė viena jauna pra
kilni mergele:

— Klausykite! Rankas nu
plautas sunku pažinti, juk vi
sos, pa vi rszium baltos. Bet at
sikreipkite iii szita iszvada: 
Kurios rankos buvo vargszams 
ir naszlaicziams

Pradėjo
kita lyg ne-

juodvi

Prasidėjo gin- 
; nei iszto, už 

priosz

dama užsileisti, tvirtino 
jos rankos baltesnes.

Box 72

Asz

Joc. Petraitis, 
Mystic, Iowa.

Vinca^ JanulevicziuB 
paieszkau Paulinos Palucziu- 
tės. Apie 4 metus adgalios gy
veno Baltimore. Paeina'isz Su
valkų gub. Seinų pav. Kapcza- 
miesto gminų ir parapijos. Te
gul atsiszaukia ant adreso.

W« Janulewicz
538 W. Spruce Sti

(D.20)

I

nII
Mahanoy City, Pa., 
....... . .... . ... v

$2 DOVANŲ $2

•f

-M

i

kalba
f \

*

tokie
4>r" I 1 * ip g į Į,,

lietuviai, kurie tarp saves lie- L • < ’ t r 1

~ Labai daug prašižeųgia. 
Jiems niekad nOra tautos at- 

jie savo kalba

tuyisz'kai pekulba?

duosnesnes, 
tos ir yra baltesnes. —

Visi patvirtino, kad tikra 
teisybe pasako. O ponios tarp 
suves paliovė gi nežus. Mat isz 
sgvps paliovė ginezus. Mat isz 
to atžvilgio nei viena nei kita 

ginezytis.nedrįso

<U~i

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

LU
. y —>■»
> J

♦’ J.

Laivakortes Atpigo
_ Keliauk isz Lietuvos ir ii Lietuva visada per George

J. Bartaszįaus agentūra, nąs cz jonai pardąodamps ląiva-
kortes netįk įsz New Yorko j^ Bpstono, bet ir isz visu 
kitu portu. • -

Pinigus iszmainome įr siuneziame in visas dalis 
pasaulio pagal dienos kurso, Padarome paspėtus ir 
kitokius ' dokumentus su, Notaro ir. Lietuvos Atstovu 
patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užnikome het

«■ A "* a a — a _ — a a • • *'> a *

Padarome paspėtus ir

du viwbucziu. del laikįno kelialviu apsigyvenimo ir | 
turime savo automobilius del greito ir parankaus pasa- 
žieriu, ir ju. bagažo iszvažinęjimo. Reikalaukite musu 
pinigu kurso ir invairiu patarimu laszkaiš, arta ypatisz-
žieriu, ir ju. bagažo iszvažinęjimo. Reikalaukite musu

kai* atsilankius o suteiksime-dykai, po\sekanczixi adresu:

Oi *Ž Y'GEORGE J. BARTASZIUB, 
498. Washington St. h *

i

Nauji Volelei del Player <
Piano. viais būdami kitaip meldžiasi

Ku tik iszleisti .nauji Lictu- 
viszki volelei del Player-Piano. 
Ant visu voleliu randasi dainų
žodžiai, teip kad kada grajina tos. 
tai ir galima sykiu ir dainuoti.

Vai kalba žadą — $1.00
O Lietuva Numylėta —$1.25
Pas darželi trys mergeles — 

$1.00
Gana broliai mums miegoti -

$1,00
Jeigu ordeluosito' per pacz-

v

ta tai pridekite 5c. prie kožno 
volelio del nusiuntimo kasztu.

J, A. Žemaitis,
S. West St.,

J S3KrxTi €1 viri nv

A i j Hd'
f ♦■ 

1

„V M,

1

Shenandoalr. Pa

Skausmus ir galimus nutildo 
į

PAIN-EXPELLER
X, ■1 ■f M

NEPAMIRSZO KAS AISZ- 
KINTA.

K

I

'' • i * J /

VMzbaženkUg uirljLfi. V. Pat. 
' - *v- • ■ •

K - - Z ‘

DRAUGAS REIKALE

• I

4

A

1
7

i
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leistina, 4kad
niekina.

— N?i, o tie, kurie lietu-

ar ju maldas Dievas iszklauso?
— Nei truputi neabejoju

kad ju maldos7 butu iszklausy^
* Į t

Kąip-g pats manai apie 
ju maldastai? Ar-gi Dievas 

nepriyma?
— Priyma, ar ne, man ne

labai tai svarbu, lies asz nie
kad kitaip nesimeldžimi, kaip 
vien lietąviszkai; 
galiu tvirtinti, 
nuo lietuvio liėftv 
mpldžianczio 
iszklauso.

t

bet tikrai 
k^d j V, Dievas 

hivisžkai’ besi* 
gėi’iatiš‘ malda 

)i ’ rin/v ■ ■
Man tas neajszku > • ^hk 

malda daugiau paejna nuo ty- 
rO)S szirdies, negu nuo lupu ar- 

Tad-gi ir melstis, 
l svarbos;

bą žodžiu... r 
hhlba daug neturi 
melskis kokia nori kalba, bį'le 
tilt malda butu gera.
i, - Na tai ne|... Aiszkiai 
l)|ovo žodžiais yra pasakyta, 
l$ad: melskis savo motinos kal- 

• ba. t

Aiszkiai

— Asz to, niekur new
. ' • ' " į .»K J ' l- • ■ I . \ . 1 ,

»4'.i

DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dale- 
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS- 

I LAS, tai pir- 
j mutinė knyga, 
Į kuri drjso ai

škiai pasakyti 
I ir atvirai (iliu

stracijomis) j- 
rodyti vi^ką, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo 1 y t j: — 

‘ lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katų ir liąas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 

auklėj i- 
jų ligas;

Pavergupiu mokykloje, kar
ta ■ 
mintinas skaitlines ir 
vaiko paklausė: 

. — Kaziuti, pasakyk 
kiek visa isztisa diena tur va
landų? ’

— Dvideszimts penkias — 
vaikas drąsiai atsake.

—'i Negerai pasakei. Kas ta
ve taip iszipokino?

— Jusu malonybe pats mo
kytojas. *

— Kada asz taip mokinau?
~ v Vakar paežiu diena mo

kytojas, aiszkinote, kad dabar 
diena visa valanda yra ilgesne. 
Paprastai diena turi 24. valan
das, bot jei viena valanda pa
ilgėjo,’ taį reiszkia kad dabar 
diena turi 2(i valandas.

Aiszku buvpi kud dar vaike
lis, nesuprato kaip dienos ilgyn 
eina, sulyg saules žengimu 
augsztyn.

mokytojas uždavinėjo at- 
* vieno

eina, sulyg saules

i

man

žengimo

funkcijas, svei
katų ir liąas; 
moterų reika- 
r * 
mėnesines, kū
dikių

meilSs ir šei
mos visokius 
sekretus. Gra-

veikslų, kaina $7.0 0.~ "(2) 
SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus ku
na. Jei norite savo organizmų 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai jsigykit šitą knygų. 
Gražia; apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuota $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7;; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norįte 
dovanoms, tai pasiri 
viena iŠ šitų.* YtČAIP 

skus r-------
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2.

žiai apdaryta; labai daug pa- 
. ciksiu, kain
SVEIKATA, 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmų

kaina

kyt, tai jsigykit šitą knygų. 
Gražia; apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas.

kitokios knygos 
"asirinkit bile

• RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., ‘ ......... ..........
PRATEVIA1 
JOJ; ard., $2.
L£; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas
• > 1 1 • 4 -1 M

TU S; apd., $2.7 LIETUVIŲ 
MAŽOJOJ AZI-
MEILfi ir DAL

NAKTŲ; apd., $2.00.
Pirkit Knyęaš ir siųskit jas 

, j Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit inokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musu MOKYKLOS KATALO- I 
GO. 1

Matote, kad mes visko turim; j 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 1 
PASAKYKIT, KO NORIT, O ! 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS
2023 St. Paul Ava. 

ęiIICAGO, ILL.
$2 DOVANŲ $2

tai reikalaukit musų
DŽIAUSIO KNYGŲ KATĄ-
1... ‘ ~
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN-

MOKYKLOS KATALO-

Ii iri J

*:i y
■Ob h "'m
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Žinios Vietines 1SZ ROSIJOS
8 A OLE

lumo.
Kalėdos tik 9 dienos to

— Nauja Meta turėsimo už
16 dienu.
— 5(M) kandidatai aplaikys 

ukesiszkas popieras. Drauge su 
Budintojais tai Pottsvilles sū
do radosi apie 800 žmonių.

— Seredos vakaru pasidarė 
ugnis Gerharts nihmkinu fa- 
^pke ant S»«,Majn lį>t.
mrtžai bledcs padate nes 
laika pribuvo, ugna-gesiai ir 
ugesi no.
'— Ana dlerta sūdąs persky

rė Adoma JBukJlau»ki nuo He
lenos Buk lauskienos ant t uju 
pamatu, buk Adomėlis turi pa
ežiu Lietuvoja ir czioyi apsive
dė antru kartu su Helena. Toki inžymiu asmenų. Antra vertus, 
žmogų verta uždaryti'kalėjimo kalba, kad liaudies 

W * m * m *

Ugnis 
in

Komunistus žudo..
Konigsberger Allgemeiue 

f ’ 
no priėmimo kambaryje 
ginta nužudyti Cziczerina. Bu
vo paleista in ji du revolverio 
szuviai, tacziau nepataikyta, 

socialistu 
levoliuci ninku teroristu 
peš narys.

Maskvos- .^komunistu 
buvusi didžiausia 
Atskiru grūpiu kovos pasiekė 
asztriausios formos. Radikalių
jų komunistu vedama 

suėmusi 
cenzūravusi 

telegramų 
ma. Busią suimta

4 k 
Zeitung pi'anes^imu Ciezeri- 

me-

tacziau
SzoVusts sako, esąs

Rru-n

tarpe 
sumaisztis.

zvvczaika B'
menu ir
laiszku ir

9 9 
asztriai

“Czre-
3000 as-

susiek i- 
ir daugiau

kuris turėdamas paežiu Lietu- 
voje prigauna kitu motete.

’— Vincas Szerksznis pirko 
I puma nuo Mary Fahler (Kaje- 

x rjtites) už $9,250.
.^a

*— Norints galiūnai nepar- 
* duoda (!) gero sztopo, bet 1000 

aplikantu padavė

F

. *
t

nepar-

aplikacijas
Terp tujuatit saliunu szųnet. 

randasi ir 100 nauju kandidatu 
aut pardavinc.jhno prohibieijos 
maiszalo. Isz Mahanojaus apie 
dll, isz New Phihidelphijos sop
ini, isz Szcnadorio ir septini ir 

v ■K 
JT" 1 
bėjai 
platino szioje apigardoje.

— Utarninko 
fiorius Antanas 
važiuodamas in Shenadori au- 
tomobilium kuriame radosi jo
jo duktė Lucije ir Alfonsas 
Marfen su paezin prie St. Nico- 
Trts brokerio likos pataikytas 
Automobilius per “tripa“ an-

a
lt prohibicijos sznipai, nes dir- 

munszanres labai prusi-

C? '1W1 / * j ' > > v
T n /liesta* ketina pribn-

vakaru gra- 
Sakalauckas

i komisarai 
nusprendė Gruodžio men. leis- 

socialistu laikrasz-

4 i
% 

žiniomis, Esti-

Ii iszejti 
ežiams.

Mobilizuos moteris.
Palwaleht”

jih> Kraszto Apsaugos Ministe
rija iszdirba nauja valstybes 
apsaugos' instatymo projektą, 
kul iamo numatoma moterų mo 
hilizacija. Visos moterys nuo 

- 41 metu bus suregistruo
tos, o karo metu to amžiaus 
moterys be vaiku mobilizuoja
mos joms pritaikintiems 
barus.

Suimti bolszevikai.
Kaunas. — Vokietijoje (Ka- 

keli bol
szevikai, atvykusieji in suva
žiavimu. Isz pravardžių iszro- 
de rusais, bet patyrus pasirodė 

Kapsukas (Mickevi- 
'igmas Valaitis ir kiti 

ju rasta labai 
dokumentu, -laiszku Lie-

18
to

dar-

ralaucziuje) suimti

- - - - - 1 — 
"KLAUSK TĖVO” 

RIA MOKYTOJAS.
/

“Galu gale ir tėvu verte
pripažinta,”

PATA- nos las nr-visose mokyklose, 
cziaus suves tėvus su savo sū
numis?’ — F. L. S.

sako American 
Social Hygiene Association na
rys.

Kuomet ‘Vaiku Geroves 
Savaite’ neaenei buvo laikyta 
Meksikos mieste, 
buvo paskirta toyams. Jie spis 
cialiai 
paroda i V’a p A 
tininia,; 
dais. ’

“Illinois Universitetas irgi 
turėjo* ‘Tėvu Savaite,’ kuomet 
mokiniu tėvai buvo svecziais, 
ir patys mato ka sūnūs ir dūk-

viena diena

nraszyti lankyti
pažinti su dabar- 

v#uiki^j auklėjimo bu-

teryš mokykloje, organizacijo? 
je, ir miklinimo laukuose vei
kia.

4 4

Mount Carmel, Pa. Ema 
Savacziute, 15 pietų 
parklupo ir inpuolo in 
apsiszutindatna. Mergaite ran
dasi Ash lando ligonbuteje.

— Antanas ’ Rukoskis 
metu, likos baWi 
per eksplozijo guzo SioVdt kasi- 
klosią. Randasi AAhlando li
gonbuteje.

>■■ . I* . — ./*V^-ll. I .    I I ill I A/X Illi II. I1W ■ i I.MIII     „I, J

GUDRUS GUDRA SUTIKO. 
I • ,_ -ull _1r._ T
• .

Vilmoje lietuviu kolio'nijoj, 
buvo atvykus garsi kalbėtoja, 
susirinkę žmones geru
klausėsi kalbėtojos kalbos. Ji 
visus ragino prie Dievo, arty- 
mo ir Tėvynes meiles; prie do
ru paproeziu ir t. t.

vienas bedievis isz klausyto
ju tarpo, norėdamas kalbSttijni

noru
mergaite 

ceberi

’. 46 
apdegintas

g „ . ■ ' .
g Visokiu zoboveliu vaikams
|| Kalėdų rasite musu sztore.

-----o------- -----

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St.

ant $

Mahanoy City, Pa.
keletą žodžiu užmesti, Imfl ja 
sumaiszius, paklauso: — Svei
ka labai gerai ir aiszkiai kalt 
bi, bet kad tokia gudri esi, pa
sakyk man kiek kiaule ant ko
jų turi pirsztu?— Didės pa- 
szaipos žodis iszsiverže isz be
dievio burnos, su dideliu pasi
didžiavimu.

Bet kalbėtoja gudriai jam 
klausima paaiszkino, 
nia: *

,---- i---- :----------- as—-i—£_
f

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
_  o, B H PAD WAY_______ ’  new YORK, n v 

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Licpoju $110.00
InPiliava-Karaliaučziu $106.50

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms 

•Žemiausiu dienos kursu. • 
duoti te-(Pinigus Lietuvoje gauna laike

Suprantame, jog didele 
garbe priguli motinoms, bet 
naujas sumanymas — 
vams ppoeialo proga suprasti . 2o-30 dienu,
vaiku interesus ya pripažinl- , P. MIKOLAINIS, 
mas fakto, jog tėvas yra būti-153 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y. 
nai reikalingas faktorius vai
ku tinkamo auklėjimo. 

<4
ju^leji^ms, kuris prirengia jau-

jog

ya pripažinl- 
tovas yra 1___

CHAS. S. PĄRMLEY
. . Reni .Estate Agent. —Jiotary Public.

.I^Liomet . tisz lo mokslo I jcjgU noiitc pirkt) ar parduoti stulfhs, 
dmes galime jumis \tamc patarnauti, 

nhosius prie piliėtvstcs ir te- Rftn(lavo-Iamc namhk kolcktavojamo
1 * * * * I •« r. 4-1 n ra ta*

viszku pareigu, prasidėjo, be
veik visi rasztai buvo siunsti 
motinomis. Bet visai kitaip da
lykai stovi sziadien. Sziadienl- 
nes knygos paraszytos del mo
tinu ir tėvu. Viena isz naujinu
siu ųjavądinta .J/Tevas ir jo 
Vaikas,” ir aprašo toki do-’ 
riszkos ypatybes lavinimu kuri

ir aprašo toki do-

A?

sakyda-

' — Brangus tautieti, nusiau 
kie savo kojas ir susiskaitykie 
pirsztus, tada neįtikės nei 
klausti pas kitus.
/   .................................-  .................... 'UH ■■■ UI > .1 ■!    ■■ !■! i Ml— LU I I I. I II.

tada neįtikės

1
TIESI KELIONE IN LIETUVA ' 

PER PILIAVA 
(Karaliauczlu prieplauka)

ARBA PER LIBAVA, H A BURGA - EITKŪNUS.
Sziuoinl linksma mums pranesztl kad mes pasidarbavom idant musu 
pasažicrlal, o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti si aržiai In I’lllrfvtM 
Lietuviai, važiuojanti in Piilava, aplenkia Lenku juosta (Koridora) ir 
privalo turėti tiktai lietuvjszka pasporta; jokiu vizų no reikia. 
Suslneszimąs su Piilava tai yra nauja szaka musu regulariszko susi- 
neszlmo su Hamburgu,. Danzlgu ir Llepojum, o del Lietuviu tai trum
pas ir parankus kelias namon dasigautl.

DIDELI DVIEJU SZR1UBU PACZTO LAIVAI ISZLAUKS
1 Vasario 

22 Vasario 
| Tiesi nauji kelione tarpe Llbau, Danzig, Halifax (Canada). Visi laivai 
I turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams.
I agentu jusu mieste.

J

ANT PARDAVIMO.
Namai, 3.'

St. ir 336 W. South St. Parsi- 
duos visos ant syk ąrba atski- 
rium. Atsiszaukitė ant adreso

’ . T. Powell,
- 312 W..Mahanoy St.,

Mahanoy City, Pa.

U ir 339 W. Spruce “LITUANIA” 21 Gruodžio 
“ESTONIA” ... 11 Sausio

“LITUANIA
/ESTONIA”

9 J <3‘

Krcipkltcs prie musu

randan ir teip tol lauš.
238 W. Centre St. MahanoyCity

DR. J, A. TANANEWICZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligap^ru ir 
motoru. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per 
laiszkus. Adrosaš:

2020 }37th Street, 
Indiana Harbor. Ind.

^^<^^ — 11 1 Mi i î MM — 1 1 O «

----------—X_________________ |____________________

(D.1G) VYRU 
LIGOS

i U NIO hi eį NATIONAL-1 
L BANK

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuvio daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
82 metus invalrlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rasiąs-! 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare ,J 
Ned e Įlomis 9 iki 2 popiet. <

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pe.lir IP

MAHANOY.tik tėvas gali duoti SUnui. Ži
noma motinos dalis negali būti 
paleista, bet yra tokiu teisy
bių kurias tik vyras vyrui ga
li pasakyti kaip tai tėvas sū
nui, ir jeigu iki. sziolei tėvai 
per mažai suprato tai todėl, 
jog pastangos nedėtos jam pri- 
odyti to viso svarbuiha.

“Mes visuomet ant tėvo žiū
rėjome perdaug kaipo ant pap
rasto aprūpintojo, ant žmo
gaus, kurip užsiėmimas nepu- 
vėlino trukdymo, bet ta nuo
mone jau nyksta. Vaiku auklė
jimas reikalauja motinos ir tė
vo prižiūrėjimo, ir kūdikis, 
mergaite arba vaikas, kurio 
negali neszti savo bedas -tėvui, 
ir apie juos gauti vyro puta < Į 
rimus, praleidžia ta, kg nieks 
ant svieto negali pristatyti:)- . |

“Butu geras
Tėvo Savaite’ butu visuotina

iŠ CITY
V

CaplUI Bteek 8125,WMI
Imlu AProĮlta 84S0XM.M

Mokame antra procentu ant 
sudėto piningu. Procentą pri
dedant) prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
sttoėe, nepaisant*ar atneasal 

" parodyt knygute ar ne.
Mes norim , kad ir jus tor<- 

tamet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas aV didelis

Bankas adatas nuo 9 vai. 
-ryte lig | vai. popiet, Sabato- 
mls 9 ryte lig lt vaL

o

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

esą V. 
ežius). 7 
lietuviai. Prie 
daug 
tuvos b'olszeviku ir ju organi
zacijų nutarimu. Isz to, pasiro
do, butą visai silpnu bolszevi- 
ku Lietuvoje, ir 
kurnentai prie Kapsuko 
ve visus esamus Lietuvoje ju 
vadus ir kuopas.

Kauno Komendantas skelbia 
kad už dirbtina kainu kėlimą 
ir už suslepima reikalingiausiu 
gyvenimui prekių, 
brangiai 
pri’kyhos ir pramones

n- M

PIĖNAS /

Automobilius per “tripa 
glinin karu kuriuos lokomoti- 
vn stūmė prie brokerio, Auto
mobilius likos nutrenktas in 
Upeli h’ tik stebuklu iszsigial- 

baisios mirties, 
sužeido galva, o 

Ūkusias ypatas gerai sukratė 
ir apdraskė. Paszanktas dakta
ras apžiurėjo sužeistus ir nuvo
žė namon. Naujas ('handler au
tomobilius kuri Sakalauekas 
npsenei buvo pirkęs guli su
daužytas upelukjje arti broke
rio.

K • 3d

suimtieji do- 
iszda-

bėjo visi nuo 
Sakalauckui

f

idant jas 
pardavus, 

nudai
gos bus uždaromos, o nusikaltę
asmens, 
centracijo

paskui

bus siuneziami in kon- 
s stovyklas.

daigias jeigui r

5Ž
Suvrisz 70,000.00 iszmoketa del 2400 S

Nariu Union National Banko

KALEDINO KLUBO « ' i

sa£
•»

4

- Cin?

U /

»•
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Ar prigulit prie szito Klubo? Jei <la ne, tai pristokite prie 
musu 1.922 Kaledino Klubo.
12 Sausio.
Kalėdų. 1

Galite pristoti bile kada iki
« * *'*

Lengvas spasabas del suczediniipa pinigu del 
Užpraszom visu pristoti.
Galite pristoti prie bile kokio

zemiaus padėtu Klubu:
I• •

5c. ant sanvaites atnesza S 2.50
5.00 ir procentą.

12.50 ir

ir procentą.
10c. ant sanvaites atnesza 
25c. ant sanvaites atnesza 
50c. ant sanvaites atnesza 25.00 ir 
81 ant sanvaites atnesza 50.00 ir 

“92 ant sanvaites atnesza 100.00 ir
;.$5 ant sanvaites atnesza 250.00 ir procęnja.
? Iszsiuncziame jumis Czeki in nantys

procentą; 
procentą, 
procentą, 
procentą.

f 1 ♦

l

k

I

i
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DEL PADARIMO KENDŽIU

ą ; • *

BE VYRIMO.
Pirkite sumalto cukraus 
teipgi ir <Libby’s pieno.
Imkite du puodukus to

t

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN, Vic©-Pre«.
J. E. FERGUSON, KaalertaA

W. TRASKAUSKA8
LIETUtlSZKAS GRABORITJB.

* lUtn
........................

A <• Jtt ‘<tt A .
■_ _ .

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
JRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numlruMu, Pasamdo 
uitoroobiMua, rlglnus Ir režimus doi 
taldotuvlu, krtksztlnlu, veseillju, pasi 
ražlnejlmo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt

W. Centre St |IahanoT City. Ps 
•—■ 1 -i——- "■"      ———
r===z=================: >

A® y* o#.
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

A

Didele kaucija eudęta Valstijos 
Banko Departamente, Estu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Blunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nUstatytams kainoms. 
Parūpino paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga ktsaklma. Adresą vokite:

V. Lapinskas /

M

U

V

I

trys sanvaites priesz Kalėdas."'-'1 S •
i j
/'

601 V/. Mahanoy Avė. 
Mahanoy City, Pa.

Į .....  IĮ .. ............................................ „Į, ITT Ui |, ............

Gerinus 
rudeni.

4

’ IE

cukraus ir dadekite tiek 
cukraus idant pasdary tu 
lyg kosze, maisžykite su 
rankoms pakol nepasida
rys lyg Smetona, dadekite 
flaverio, rieszutus ar vai-

Kazis Rėklaitis^,
f *

Lietuviszkas Graborim,
■x ■ .....

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelblninke 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. ' 
Majianoy City, PMi ". 

Bell Telefonas No. 149.

e

3 i
•nV

siu ka geriausia jumis pa- 
tnka. ,

*

Libby, Ą Libby
ė ChicagoChicago

Tegul jusu grosenainkas
♦ i '? ir

i
huną ji^su pienius?

' i’
MMM

> į,,.
..i

*8I

iWiWiW>»W»Wi

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

ti«y*sla tiąktaras Karlumeneje. I
ttYI>O VISOKIAS LIGAS |

. Į . ■■ —M !

Priima ligonius lis 10 valanda ryte.
11 lig 2 popiet. • lig 9 vakare

Telefonas—Bell 859 B. I
113 E. Goal St. Shenandoah |

1

$77.50
coliu didumoy?

dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni 

pasirinkimą negu kitados. ,
Musu - specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18 

puikei enamelavotas. |
Galima mfttyt musu sztoro lange. ————"i—»'■' i.  y      '   - ——   11  1 ■"

Miisu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- d 
lios sziminos. Dar syki I 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar. ' "

GUINAN’S
%*

MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

rfWWWWWW

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

procentą ant sudėtu piningo. y /
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltai 

kada perkate namus. '
i Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skolą per

procentą ant sudėtu piningu.

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanM kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti i, >

Yra tai Banka kurios virszininkai yra Juso UutieoriaĮ Ir 
pažinstami. į ■*;- " "T

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name. -

Pasakykite savo draugams ir pažinstami kad dėtu savo

jumis geriausia iszpuola mokėti

Yra tai juso Batika

IĮ

i
d

į!

I 'I

i
i

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Sxita
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbsti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— .
L. Eckert, Vioe-Pres.P.' M. Graham, Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewtci
P. 0. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. Daniaewica M. Garula 

T. G. Hornsby
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