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Isz Amerikos
Rado žmogų 12 pėdu dydžio.
Jackson, Mich. — Palicijun

tas Jacksonas kasdamas nauja 
pamata del savo namo, iszkase 
milžiniszka žmogų, kuris ture- 

Ku-
nas 
kai ant galvos 
dantis ir-gi buvo visi.

jo dvyleka pėdu didumo.
buvo geram padėjimo, plan 

nesupuvia, o
Žiau

nai ir daktarai kurie kana per
žiurėjo tvirtina, buk tai buvo 
žmogus nuo senoviszka laiku.

Tik Vokietijoj su moterimis 
panaszei pasielgė.

San Francisco, Calif. — Mrs. 
Elzbieta Henrichs apskundė 
savo Ernesta už nepadoru pasi
elgimą ir geidže nuo jojo aplai- 
kyt persiskyrimą ant visados, 
nes negali ilgiaus su juom gy
vent isz sekaneziu priežaseziu:

Nuo pirmos dienos apsivedi- 
mo Ernestas privertinejo savo 
Elzbieta idant jam szvaistytu 
czeverikus norėjo jiai perpjaut 
gerkle su britva, su pokeriu su
daužo visus stiklus ir kitus na
minius bludus, inpjaudavo 
muilo in>ytrBlA//iszmesdavo vis 
ka laukan ka jojo pati iszvirda- 
vo ir kerszino tanke i užmuszi- 
mu. z,

Sudže užklausė Ernesto, 
ne žino jog ežia Amerike neva
lo teip pasielgti su savo motere 
ant ko jisai atsake, kad Vokie
tijoj galima pasielgt su 
motore kaip kam patinka, 
sudže kitaip ant tojo žiurėjo ir 
pasodino jin kalėjime ant puse 
meto ir perskyrė motere 
tojo gyvulio.

Gera gyduole ant plauku.
Chicago.— George Nagi ros, 

graikiszkas skustbarzdis 
sigarsino, buk jisai yra prezi
dentu naujos kompanijos, kuri 
iždirba pasekmingiausia 
ju”

bludus,

ar

savo
bet

nuo

ap-

4 4 alie-

“alie-
Palicijai tas nurodo 

nutarė

del auginimo plauku.
Konia visi graikai isz tosios 

dalies miesto atsilankinejo pas 
Nagira pirkinot tojo . 
jaus.”
labai nužiurineziai ir 
taja slaptybių isztirynet. Pasi
sekė palicijai daejt lyg kamuo
lėlio, nes vietoje pardavinet pa
prasto aliejaus plaukams, tai 
ponas prezidentas pardavinėjo 
paprasta guzutia už kuria kos- 
tumeriai mokėjo gana augsztai 
ir vietoje tepti plaukus, tai to
pe gerkles.

Motore turi plaukus 7 pėdas 
ilgio.

Los Angeles, Calif.—

JONAS MITCHELL MIRE.

Buvusis Prezidentas U. M. W. 
of A. mirė po operacijai, tu

rėdamas tik 49 metus.

New York.— Jonas Mitchell 
per daugeli metu vienas isz dy- 
džiausiu darbininkiszkū vadu 
mirė 5 valanda, utarninko die
na Postgraduate ligonbuteje 
po operacijai ant tulžiniu ak
menų. Turėjo tik 49 metus irTurėjo tik 49 metus ir 
per daugeli metu buvo prezi
dentu anglekasiu unijos U. M. 
W. of A.

JOHN MITCHELL

Tūlas

nemažai nusi- 
vieno

pa
minganti

Vagis užmigo prie darbo ir 
likos suymtas.

Cincinnati, Ohio. — 
kupezius naminiu rakandu, at
ėjus isz ryto in savo k romą, ka
da jin atydare, 
stebėjo, užtemimas prie 
isz staleliu mieganti gardžei
vagi kuris kriokė kaip kroko- 
dilius. Iszcjo tykiai ir 
szauke palicije kuri 
vagi nuvožė in kalėjimu kur ga
les sau gardžei iszsimiegot. Va
gis insigavo per užpakalines 
duris, surinko brangiausius da
lykus iu pundą ir buvo pasiren
giąs apleist kroma, nes priesz 
apleidimu nutarė po darbui tru 
puti atsilset ir tas jin 
in nelaime.

Keike pastebėti jog toki kvai 
lei vagei randasi tiktai Cincin- 
natoje; Chicago, New Yorke ir 
Filadelfijoj vagei yra truputi 
geresucis specialistais 
dinste.

ins tunic

savo

kuri vare

Lietuviszka mergaite užmuszta 
nėr automobiliu.

Scranton, Pa.— Dvieju metu 
senumo mergaite Aldona Bar- 
kauckiuto, likos užmuszta per 
sunku automobiliu,
18 metu James O’Conner.

Keturi namai ingriuvo in 
. kasyklas. "—

Keturi na- 4
mai ir didelis kromas prigulin
tis prie H. F. McGee ingriuvo 
in kasyklas asztuones pėdas, 
kada virszune žemes apsisedo 
ant Powderly ulyczios.

Ingriuvirnas yra apie 300 pė
du ploczio ir kone ant visos uly 
ežios.

sivede su kita motore, todėl Hudsouo kompanije isz-
emc visus piliorius isz 
vietos, per ka žeme turėjo apsi 
sėst.

Kada Mitchelis turėjo 16 mc- 
tu jau pradėjo inaiisty t apie pa 
gerinimą darbininku būvio’ Me 
te 1885 instojo in unija 
Knights of Labor ir keliavo po 
Amerika del darbininku labo; 
prezidentu dabartines unijos 
pasiliko nuo 1899 lyg 1908.

Mitchellis gyme Bridgwood
Ilk, 4 Vasario 1869 mete, tėvai 
paėjo isz Irlandijos. Tėvas ap-

nui ne buvo vietos namie ir ap
leido pastogia turėdamas 10 
metu, bet būdamas sunum ang- 
lokasio sugryžo namo pradeda
mas dirbti kasyklėsia. Turėda
mas 16 fnetu, vela apleido na
mus nusiduodamas in Brace
ville, Ill.— Vėliaus dirbo kasyk 
Josią New Mexico, Colorado ir 
ant galo apsistojo Spring Val
ley kur apsivedė su pana Katre 
O'JRourke.

Mitchellis nuo keliu metu tu
rėjo svarbu dinsta po valdžia 
būdamas sąnariu darbininkisz- 
kos kamisijos ir daug kitu 
dinstu.

Per jojo mirti, 
ne toko vieno isz geriausiu 
du ir prieteliaus darbininku.

Mitcbellio kūnas likos atga
bentas in Skranton, Pa., kur sil 
sesis katalikiszkoje katedroje 
isz kur atsibus laidotuves szia
dien (petnyczioje) su didelia

anglekasiai
va-

Mrs. - 1 ■ • ------
L} dia McPharson gali pasige- j8Zj£C|mia. Kūnas bus palaido^

, nes turi 
ilgio plaukus 

int savo galveles.
Mrs. McPharson yra tik pen

kių pėdu dydžio ir svėrė 130 
svaru, o kad supyna plaukus, dabar perkasi sau areoplanus. 
tai kasa turi 12 coliu storio o 
ant galvos apsuka kaip turkisz 
ka turbona. 
nos užyma jiai 
sius

ret isz savo plauku 
septynes pėdas 
r C

Konia pusią die- 
iszmazgot tuo- 

plaukus ir suszukuot.
įMotere aplaikc daug paragi

nimu idant rodytųsi del viso
kiu kompanijų kurios pardavi
nėjo vaistus del plauku, bet ne 
vieno neprięme, iMuijjk.t

GENEROLAS PERSHING SUGRYZiO ISZ FRANCUOS

- krykiąs J 4 A A w W 
Carbondale, Pa.—

S

t

Utarninke sugryžo namo generolas Pershingas kuri pri-
Anglekasei. tvirtina ome, iszkilmihgai miestas Najorkas su didelia paroda, 

isz-

Ugnis ant*laivo; 3 žuvo, 
40 sužeisti.

San Francisco. — Isz nežino
mos- priežasties kylo ugnis ant 
kariszko laivo New Mexico, ku
rioje žuvo tris žmonis o 40 su-

Valdže daro sliectvaL 
tykslfe isztyrinejimo

Kada viskas apsimalszys, Pershingas stos ant kongręsi- 
tosiosl11*08 slieetvos in Washingtona ižduot savo raparta isz kares 

ir uekurias nereikalingas milžiniszkas iždavystes piningu, bet 
Pershingas yi‘a ant visko pasirengiąs ir ižduos raparta teisin
ga, pakiszdamas po nosia politikieriams juju paežiu neteisin- 
gystes.

Cukriaus bus didele stoka.
Washington, 1). C.— Dauge- 

liuosia szalysia Suv. Valst. žmo 
nis r ilgoje ant d įdėlios stokos

I \

------- į cukriauą, teip pranesza George 
isz ko- Babriski, prezidentas Su< 

kios priežasties ugnis kylo. Lai Valst Equalization Board.
Sžiąndien* žmonis sureika- 

oi palijo daug cukriaus o cukernes 
negali suspėti jojo padirbti, ir

žeido.
Babriski, prezidentas

tas ant katedriniu kapiniu.
Farmeriai perkasi areoplanus.

Grand IslancĮ, Nebr. — Fer
meriams nubodo automobilei ir

• ■"1
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32 METAS 
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Vokiecziai Apleido Lietuva
IV. |». hOCZKinVNKf, Pre?. & M»r. 
F. W. BOCZKOWKKI, Editor

Dideli musziai Seinuosia. Lenkai daejo 
lyg Dauguvos. '

Berlinas. — Vokiecziai 
leido visa Lietuva lyg pietines 
dalies Memelio upes, pagal pri- 
si tinsta
liaucziaus. 
nesiranda jokiu 
reiviu.

Isz

telegrama
Dabar

ap-

isz Kara- 
lietuvoje 

vokiszku ka-

oficialiszko lietu viszko 
1 a i k raszt i n io b j ur o 
ma buk kruvini

pranesza- 
musziai kilo

terp Lietuviu ir Lenku su dyde 
lems bledcms ant abieju pusiu. 
Telegramas pranesza teipgi, 
buk Lenkai paėmė Seinus 
(Suvalkų gubepiijoi) ir kad 
vėliaus Lietuviai paėmė juos 

Lenkai nusiuntė 
ultimata, kerszi- 

nant apgarsinimu kares, jeigu 
“neprasitrauks lyg 

savo skiriamosios linijos.

vela adgal. 
Lietuviams

Lietuviai
Si

paeme

I

I.)

..1

ISZ VISU SZALIU ISZ ROSIJOS
Iszpanijoi verda revoliucija 

Straikai ir žudinstos.
Madrid. — Po visa Iszpanijo 

s, bol 
straikai ir slaptin-

verda visokios revoliucijo 
szevizmas,
gos žudinstos virszininku. Prie 
žaslis tuju maiszacziu ir neuž- 
ganadinimu kalte sudeda ant 
pabranginimo maisto o kiti ma 
no, jog tai daro vykiszkas auk
sas idant numesti nuo sosto kar 
raliu Alfonsą.

Kijevas.— 
daug

Kijeve nesiranda daugiau 
bolszeviku.

Mieste, nesiranda
iau bolszeviku nes visi li

kos iszguitais isz Kijevo, o Uk
rainai nusiyrė apie 50 myliu to 

kurie ve josi 
K

liaus už Kijevo, 
paskui bolszevikus ly 
ro upes.

Dniep-
' I I 
r M 

į.jįgMMI

. M

Surado senoviszka graba 1946 
metu senumo.

Brindisi, Hali jo. — 
n i ūkai kasdami 
nauji! pristovu užtiko gilumoje 
žemes senoviszka ' graba pa 
dirbta isz akmens kuriame ra
do kaulus senoviszko kareivio, 
jojo plieni;ii zbraju, 
pinigėliu da nuo laiko Marcuso 
Vcspasanio Agrippo. 
su kaulais paeina da nuo laiku 
27 ipotus priesz 
Christuso, arba 1946 metai ad- 

Visa ta radini patai pys 
in italiszka randaviszka muze- 
ju.
Padercwskio ..paveikslas ..ant 

nauju markiu.
Kopenhaga. — Lenkijos nau 

jos pacztines markes, kurios 
pasirodė ana 
veikslą Paderewskio, kaipo pir 
mutinio prezidento lenkiszkos 
republikos.

Latvija iždave teipgi naujės

Darbi- 
pamatus del

keliolika

Grabas

užgimimą

cal

markes, 
diena turi pa-

Bolszevikai ženklina savo 
kareivius.

Petrogradas — Bolszevikai 
pradėjo paženklinot savo ka-
rėivius kaip pannsžei Amerikc 
daro su arkleis ir karvėms* 
Ant kareiviu ranku prispaudže 
raudona štampeli, kuri negali
ma nutrinti.
to ženklina savo kareivius, nes 
daugelis isz juju pabėgdavo isz 
kariumenes o dabar nelengva 
bus pabėgti nes negales teip 
greitai pasislėpti kada buna pa 
ženklinti.

Bolszevikai del

1 
"i

I 
I

■'I
1
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Petrogradas mires, kromai už
daryti, kolera vieszpatauje.
Vladyvostokas. — Tūlas afi- 

cierius, kuriam pasisekė pa
jėgti isz bolszeviku kariume
nes, pasakoje buk Petrogradas 
p-a tikrai numirias, nes visi 
gyventojai iszbadeja ir iszrodo 
taip negyvi, žmonis tik viena 
tarta gauna pavalgyti nesiran
da ten jokios mėsos, cukraus 
ir kitu valgomu dalyku.

Gyvanaszlis neaplaikynes 
jokios paszialpos. %

Harrisburg, Pa.— Jeigu mo
tere negyvena drauge su savo 
vyj’ii kuri pamėto be geros prie 
žasties o jeigu tokis vyras nu- 
mirszta kada tokia motere gy- 
vanaszliavo, įleaplaikys jokios 
paszialpos isz Workmans Com
pensation Board.
nusprensta ana diena per augsz 
cziausia Suv. Valst. suda.

Moterėlės kurios gyvanasz- 
liauje, privalo ant to gerai už- 
sistanavyt, nes laike mirties 
vyro jokios paszialpos neaplai- 
kys.
Szeszi milijonai vaiku ne yra 

soeziai pavalgia.
Washington, D. C.—

szeszi milijonai amerikoniszku 
vaiku sziandien ne yra prigu- 
lineziai maitinami isz priežas
ties dideles brangenybes. No- 

I

rints algos kylo alit 48 procen
to daugiau, bet maistas pa
brango ant 10^procento ir dnu 
giau.

markes ant atminties paliuosa- 
vimo Rygos nuo bolszeviku.
Meksikonai meldėsi pamate 

areoplana.
Laguna, Mex. — Kada vie

nas isz amerikoniszku lekioto
ji! nulėkė iii czionais, žmonis 
paregeja milžiniszka paukszti 
ore, nusigando labai o kada 
areoplanus nulėkė areziau juju 
meksikonai teip persigando ne 
paprasto regėjimo, jog atsi
klaupė ant keliu meldėsi. Ma
ne, jog tai kokis nepaprastas 
žvėris atlėkė 
Toje aplinkinėje 
meksikoniszku indijonu kurie 
da no buvo regeja 
savo gyvasteje.
Geras vagis iždalino kitiems 

$4,500.
London. — Palicije areszta- 

vojo koki tai Petra Ellias, 52 
metu senumo pmogu, kuris yra 
pagarsėjus vagis. Jisai su
stojas prie zibgarninko k romo, 
kurio lange gulėjo visokiu 
Brangenybių, iszmusze langa 
ir dėjosi viską ih kiszeniu. Ne 
buvo tai skupus vagis, nes da- 

i ir kitiems 
žmonomis kurie tame laike ėjo 
pro taja vieta. Badai iždalino 
visokiu brangenybių ant 4,500 

Po tam, kada jin ne- 
kurie norėjo suymti ir atiduoti 
in palieijos rankas, susimuszo

i

Pa- 
□erosas kasztuoja 75 ameriko- 
niszkus centus.

Ant ulycziu rodos kapai, bai 
sei aptersztos ir neszluojamos, 
stritkarei pervažiuoje per uli- 
czes tik kelis kartus ant die- 

• nos, o už pervažiavimu 
mokėti po du rublius.

Bolszeviku milicije susideda 
daugiausia isz moterių kurios 
ulycziomis vaikszczioje poro
mis su užprovintais karabinais 

Kolera prasiplatino ant gia- 
ro po visa aplinkiniu nuo ku- 

‘ rios krinta daug žmonių o tuk- 
stanezei serga.

t f

, I

ų|
■1

vas priguli prie amerikonisz- 
kos f lotos kuri dabar randasi 
ant Pacifiko mariu.
Praszo valdžios idant jam su Į kaip rodos noužilgio tojo sal- 

jieszkotu pavogtus
piningus.

Wilmington, Del.—
Pojaszki, 1112 Elm uli., mcldže 
valdžios idant jam pagialbetu 
sujieszkoti 5,800 doleriu 
riuos atėmė kazokai nuo 
moteres, kad lankosi Lenkijoj, terp (ulęstanczio buvusiu dar-

Franas neteko abieju ranku biUįnku isz Standard Steel Car 
ant geležinkelio, užsidėjo biz- Co., ir palieijos. 
Indi ir surinkias apie devynis straikieriu norėjo 
tukstanezius dolerius nuvažia- darba, aido tūkstantis straikio- 
vo in tevynia. Tonais likos pa riu, visi atojviai užklupo ant 
ymtas irt nelaisvia per vokio-juju ir prasidėjo kruvinas nur
ėžius po tam kada kazokai isz- szis. Kompanijos palicije ad- 
varo vokieczius isz tosios ap- bego in pagialba, o kada mate, 
linkines, apiplesze gyventojus |jog mynios neapmalszys, szove 
ir drauge ir jojo motore.
galo sugryžo Adgal in Su v. pieta pasekmių. 
Valst. ir dabrp* meldžo valdžios 
idant jam pagialbetu

durnyno bus labai trumpa.

5 Straikieriai užmuszti, 15 su
žeisti muszije su palicijo. 
Hammond, Ind. —

ku- Istraikiorihį. likos užmuszti o 15 
jojo sužeisti muszije kokis pakylo

Franas

Penki

Kadii 200 
sugryžti in

Teip likos

juosius suėsti, 
yra daug

areoplano

Apie

reike

I uI
į
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J isai

Kruvi-

Ii4
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Turtingas farmeris D. S. Hiles, 
kuris turi 7,800 akeriu žemes, 
nupirko kelis ateoplanus idant 
geriau galėtu dažiureti 
lauko, 
szoimyna 
kurious mokina geras lekioto- 

Kiti farmeriai kurie turi 
daug lauko, seka pėdoms Hile- 
so ir perka?i areoplanus,

jas.

pranesza

Sziadien žmonis, dau

isz
admirolas Kol-

savo 
Dabar visa f armor io 
mokinasi lekioti oru

Ant kelis kartus su augszcziau mi- giausia maitinasi ižz blosziniu, ^no brangenybes

sujiesz-
Vadu straikioriu .buvo 21 

metu kareivis leitenantas Ta->• I * v •koti pavogtus piningus. Valdže |moszius Szuba, kuris buvo pa- 
tame dalykiu nieko negali jam 
pagialbeti

I
M • i. . * iJJLJt.lT

siredias in savo mandiera ir ne• i

s’ze ąniorikoniszką veliAva,
' I «• .1 ’ • ’ J ’ . ' ’

■ .1

bet noužilgio turės ir bleszines 
suvalgyt kalbėjo W. Colvfcr, 
pirmsedis Vertolgystos komi
teto. . <

SKAITYKITE “SAULE’1

doleriu.

ir dingo suiuiszimia.
4 i U.

Kolczakas vejasi paskui 
. bolszevikus.

Omsk. — Admirolas Kol- 
czaakas pradėjo nauja ofensi- 
va prieszais bolszevikus, kurie 
pradėjo bėgti nuo jo.
ui musziai eina aplinkinėje Ja- 
lutorovsko ir Kurgano (prie 
Tobolo upes nfue 300 myliu 
nuo Omsko.)

Bolszevikai 
Moskvos, buk
czakas mcldže Japonu pagial- 
bos už ka jiems atyduos rusisz- 
ka dali salos Sagalino, Ussurio 
apielinkeje.

Anglikai badai 
leisti Sibirą,, bet Japonai pasi
liks ant ncaprubežiuoto laiko.

P*

pradejo ap-

SKAITYKITE "SAULE” 1

JJLJt.lT
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KAS GIRDĖT i

sekreto-

tojo

meldžiamefiyl ŠZ
$nuo viso-

•V

kad palengvint niežėjimą.

Grccn paduoda

£3
> NebusSfH y 1 daugiau niežėjimo, kasjinosi, plaukt] slinkimo ir kitų nesmagumų,■■Z.

Žmoguc kasosi gaivi], j

o 
nes 
lengvai prašalinti.

'■•r

Bet jis 
niežti, ir

Aplaikeme akyva raparta 
nuo Williamo Green, 
rlauR U. M. W. of Aiherica uni
jos kas kiszasi.tos anglekasiu 
organizacijos, ir teip:

Lyg 31 Julajaus, 1919 mote 
sąnariu buvo 434,967, isz

buvo apsi- 
o 43,648 paliuosuotu

Apio 80,000 
instojo in kariumenia 
paliuosuoti

3,033 
lokalai

skaitliaus 391,339 
mokėja 
nuo mokeseziu. 
sąnariu 
ir buvo
kiu mokeseziu, savo ižde turėjo, 
lyg 31 Julajaus 1919 meto $1,- 
728,906.12.

Sekretorius
savo raparte buk isz 3,237 lo
kalu, 2,372 lokali iszsiuntc 53,- 
812 vyru in kariumenia 
likos užmuszti karėje,
pirko už $5,433,170,25 bondu ir 
$1,418,828,32 markiu.

Mete 1918 anglekasiai prisi
dėjo nemažai prie laimėjimo 
kares, nes per Luji laika iszkase 
684,709,084 tonu anglių, arba 
nuo 1915 lyg 1918 iszkase 
457,819,122 tonu anglių.

k
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Popiežius Benediktas ketina 
laikyti Rymia 
apie November!o ar 
rio inencsije, ant 
nauju kardinolu.
da gerai neapsvarste ar paženk 

amerikonus ant teip
Rymia

konsistorium
Decembe- 

iszriųkimo
Popiežius

lins
garbes dinsto ar no.
apibėgineja paskalai buk jeigu 
teip luitu, tai kardinolais pasi
liktu beabejones
arcibiskupas Dougherty ir 
cibiskupas Mundelein isz Chi- 
cagos.

mit

Filadelfijos
ar-

X

kompanije ir isznaikyt maisti
ni grafta, ries tai yra szuviai be 
kulku.

Visur mokesčzius pakele, 
bet ir ant visu produktu ir ki
tokiu tavoru užkėlė nesviotisz- 
kas prekes. Dirba visur gerai 
— dirba be pertraukos, aplaiko 
gerus užmokeSczius, bet turi 

Del tu j u, kaviską ir iszleist.
da darbas szick tiek užsimokės 
tai puse bėdos, nes yra daug to
kiu, jog vos isz savo uždarbiu 
gali iszsimaityt — ir, jeigu ka
da darbai sustotu ar susima
žintu, lai isz pirmos dienos ba
das duotųsi in ženklus.

No vienas nepaiso ant atej- 
ties, gyvena kaip bajoras — iž- 
davineja piningus tankei ant 
nereikalingu daigtu be kuriu 
galėtu apsiejt, o nežino ir ne 
nori žinot, kas gali pasidaryti 
trumpoje valandoje, priek tam 
reike atsimyt, jog Amcrikas da 
nepasirasze ant sutaikos su vo- 
kiceziais todėl karo su tuom 
sklypu da neužbaigta.

Teip-gi tegul tėvai nuo savo 
vaiku nesitiki jokio suszclpimo 
tiejei tėvams ne duos duonos ir 
senatvėje nepriglaus.

Czionais vaikai be jauslos, 
nesigailės savo teveliu nieka
dos!

f 
J 
1

THE GUN THAT HURLED FIIUT 6HOT, FIRED BY AMERICANS INTME WAR. I

SflTAI ARMOTA ISZ KURIQS ISZSZAUTA PIRMA KULKA PER AMERIKONUS
- - KADA INSTOJO 1N 1<ABE.- < • ,r 1 > r t 1 T j-F

W. F. RYNKIEWIGZIUS
r —x-notariuszas----- - v • ’ *

' PRIVATISZKAS BANKIERIUS
233 - 235 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

'L t *~$—$—$ $ $ $ $—“

Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur.
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. 
Apsaugoja Namus ir Raminus Rakandus nuo ugnes.
Del Draugyscziu pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai kukardas, juostas* karūnas, pcczeczius ir 1.1. 
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių 
kroipts pas mane rtnt virsz-mineto adreso.

I\ 1 1 J t."

Oil M
5t'

i)

Kasjmasi pasidaro papro 
čiu, ir tuomet imogu» ka 
sosi nejučioms, 
žino, kad jam 
visi kiti tų žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimų nuo pleiskanų, 

kenčia bereikalingai, 
tų niežėjimą galima

įvykstančių nou pleiskanų. * , ( I
R U V F L Ip S |

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgytnas galvos apsaugos jų nuo pleišką- ]

prezidentas Wilsonas 
savo keliones po 

Suv. Valst. adgal in Washing- 
tona, tai ras parengta prohibi- 
cijos bila ant pasiraszimo.

Kares ministeris Bakeris, už 
tvirtina, buk visi kareiviai bus 
isztraukti isz Europos lyg 1* 
Oktoberio ir prezidentas turės 
pilna valia apgarsinti demobi
lizacija o tada pagal tiestis pre
zidentas gales atszaukti karisz- 
ka prohibicijo ir vėla galima 
bus dirbti svaiginanezius gėri
mus.

Bravorninkai ir arielkinci su 
dideliu nekantrybių laukia to
sios dienos.

Kada 
sugryž iaz

Ne vienas gal ir užpyko, jog 
sulaikome laikraszti ’’
bet pykt nereikė, 
niekas nieko Amerike neduoda 
tiktai molina aki. Užlaikymus 
laikraszczio sziandien kasztuo- 
je labai brangei nes visokis 
inaterijolas, popiera, pacztas ir 
darbininkas brangus.

Daug angliszku laikraszcziu 
susivienyjo in viena isz 
žasties dideliu kasztu, 
galėjo užsilaikyti keli laikrasz- 
czei vienam mieste.

Mes, aeziu Dievui ir geriem 
skaitytojam, nerugojame ant 
štoko skaitytoju, — kas diena 
pribuvineje daug nauju o ii; 
seniejei sugryžineje, 
nuo keliu metu 
sulaikyta. 
4 4

Saule, 
nes už dvka

< <

prie
itos nc-

Sziandien wholeselerci ariel- f f 
kos ir kitu gorimu (geriau ga
lima sakyt truėiznos, nes mai- 
szo su visokioms viastoms) lu
pa nuo 
kaili už tuosius gorimus, bet 
atejs laikas ir tai neužilgio ka
da žmonis nulups su procentu 

isznnudotojams už 
toki nesavžiniszka tupima.

Sziandien saliuninkai baisei 
yra prispaustais isz visu pu- 

Ar ne-butu geriau idant 
saliunus 
ir pardavinėti nesvaigman- 
czius gėrimus, kaip tai daro ap 
tiekos, ajskrimo parlorai ir ki- 

juk už tai ne butu 
baudžemi nes laisnus turi.

Vaistai ir apsisaugoji- 
nuo uodu.

* L ).

Geresni tamsunelei teisingi, 
negu apszviestunai apgavingi.

pasi kelinėje.

dedasi:

Jeigu niekas kitas negire, 
tai patįs save kaip ant szakes 

Ir su nekurčia 
amerikoniszkais lietuviszkais
laikraszczeis panaszei 
viena moksliszka, kita da moks 
lingesne, — viena szventa, kita 
da szventesne.

Tai vis biznis, vis gerai — 
tai vis amerikoniszkai.

Mat, del Lietuviu
jokiu avietiniu knygų, nereikia 
Lietuviui laika linksmai per- 
leisdineti, nereikia apie szita 
Svietą nieko žinoti, tiktai pele-

nereikia

žmonių nosvictiszkai 
gėrimus

kaili tiems

SIU.

atidaryt Nedeliomis 
pardavinėti

tos vietos ?

KUR BUNA?

IiižmigiL •; ' ? ■
Nuo to laiko, kuoipbt yu||nOtu, kad 

uodai ya netik inldrūmaa bėt 1 f plati
na arba pranenza drugio, geltonojo 
drugio, filiarlso, ir dangos parsezio 
perus, daugel darbo pradėta kaip pa
vieniu, taip Ir bendrui susijungusiu 
žmonių, kad Iszrasti prlcsz.juoš vais- 

Dattg vaistu Ir veikimo plonu 
skales

tų.
yra iszbandyata ant placžios 
ir tai kas žomlaus yra prnnoszama 
yra tik sutraukta tu'darbu.*'

APSISAUGOJIMAS NUO 
1NKAND1M0.

Apsnugojinitls Skystimai..
Kamparo spiritu Isztrynus veidą ir 

rankas arba užsllaszinus kelius la- 
Bziis ant priegalvio nakczla galiama 
apsisaugoti nuo uodu per kiek laiko. 
Ta-pat ypatybe turi paleju aliejaus 
(oil of pennyroyal).(oil of pennyroyal). Nei vienas isz 
tu dalyku Ilgai neužsilaiko;
viena karta juos panaudojus užtenka 
tik vienai nakcziai.Mctu aliejus, cit
rinio sulps lt uk&išąs taip-pat buvo

tai yra,

laida gerai palenkti pomatrasa, ir tu
ri būti atsargiai žiūrama, kad nebotu 
skiliu audekle, Isz kurio užlaidu yra 
daroma. DažnaU pasitaiko, kad vie
tose, kur yru duag uodu mažesniuose 
vieszbuczluose lovų užlaidos yra la
bai prastame stovyje ir keliaujant po 
plotu valstijas prIšeina turėti slulu ir 
adatų, kad galiama butu tižlopinti ar
ba susiūti suirusias ar suklupusias už
laidas.
kitas sziltas szalis tinklini
yra būtinai reikalingi. Yra padaromi 
lengvus rėmeliai taip, kad Jie kaip ke
pure uždengtu galva ir potam apden
giami uodu sieteliais.
moliai, sulankstomi, kad lengviau bu
tu galiama neszlofl, yra padaromi už
dengti lova nakczla. Ir rengiantis 
keliautI ta tropiszkas ar drugio pilnas 
vielas tokio prietaisai but inai turi bū
ti prirengti ir paimami-

Kaip langu taip ir kituose sieteliuo
se svarbu, kad butu tinkamas tanku
mas.

Keliaujant po tropikus ar 
ant veido

Panaszus re

I Paskui tik retkarčiais suvilgytnas galvos apsaug 
i nų atsinaujinimo, ,, , (

RUl'l’LES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
I Ji nesugadins nei jautriausioji odos. Jus negalite apsieiti be 
j RUFFLES, jei turite pleiskanų.
I Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
t galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pa^to 
i markėmis ar money order, ktlriuos siųskite Šiuo adresui 
v—o—<>«F, AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, NewYork O4MIM> p

EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŪLYMAS.
Laikrodėlis “Roskope Patent

Ttikstancžlus < doleriu žmones 
praleidžia laikrodėliams, o no 
turi Isz ju jokios naudos del 

> to kad nežino kokie laikrodė
liai yra geriausi. Visu geriau
siu laikrodėliu yra “Roskope 

įSzitas laikrodėlis 
jau žinomas viskmo pasauly
je, b kas ji Insigyjo, tai Jau 
visam gyvenimui, 
ma naudoti darbe Ir

Gražiai ir tvirtai 
padarytais tyrais nikeliniais 
luksztais, stipriais 
iriais viduriais, teisingai su
statytas taip, kad nesuvclina 
nei paskubina ne vienos ml- 
nutos, toks lairodelis ver
tas mažiausiai $10.00 bot mes 
del supažindimo visuomenes 

njfiu tuo laikrodėliu per trum
pa laika nutarėm pardavine- 

u..u iszdirbystes leszu kaina, t.
y, tik po $6.45. Piloto duoda-

1. Storai auksuota laikrpdcl^l.retežcH;

> f Tik $5.45

.Patent”.

Ji gali- 
szventa-

dicnlams.'

nlkeli-

Por dvldoszlmt volu tankumo 
viename colyje uodai nelnclna, bot per 
penkiolika kai kurio inleipida.

niHIA SOKIKKIA SViatiOCLlV
Kame lietaus vanduo yra laikomas 

dideliuose kubilupsa ,kalp tai Užlajos 
Valstijų miestuose, būtinai juos rel- mo DYKAI 4 naudlngtte daiktus: :

Naujai iszrasta'spynelG, kuri užrakinama ir atrakinama be rakto.
___ : 2..

jrt>adary-
Ja galima užrakinti blic du

ris Hkrynutc ar kita ka b nežinantis paslapties kaip ja atrakinti niekad neat-
Sykiu su spynele duodamo ir isaiszktalma kdip Ja reikia atidaryti:

3. Naujai Iszrasttis tarankis plaukams kirpti. n__ ‘
vyrui labai reikalinga, nes sutauplna pinigus ir laika, kuri’ reikta 
einant pas barberl. 4. Slaptingu užraktu maszinele pinigams.
padaryta Isz drūtos, minksztos skuros ir užsirakina taip, ka$ sekreto pcžjnan-

Taipgi, jei nori paslnaudbtl isz szlto musu pa- 
stampomis, o mes tuojaus
Pinigus užmokėsi atsle- 

Užsitikrlnamo, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražina- 
tam mos priedo

Raszyk

patarimai, k’alp-kurioHC apiellnk(\Hc, 
degutaB, taip-pat buvo vartojamas, 
ypatingai ten, kui‘ uodu daug randasi. 
Citrinų aliejus (oil of Citronella) yra 
vienas geriausiu priemonių. Kai- 
kurle žmones, bot nevisi, nemėgsta jo 
kvapo, teeziau jip, pasekmingai apsau
goja nuo uodu per kcllata valandų. 
Geriausia miązinys, ItUri raszytojas 
yra bandos, buvo jam prisiųstas C. A. 
Našlio isz New Yorko, ir yra sekah- 
cziai sutaisytas:
Oil of Citronęlla ...................  1 unicija
Spirits of Camphor..............  1
Oil of Cedar .... . .......... . % unicljos

Paprastai keliatas laszu ant.abruso, 
užkabinto ant lovos gaivu galo, nepri
leidžia paprastųjų namu uodu.
ju yra laimi daug ir kur Jie labai in- 
kirus užtenka su kcllata laszu iszsi- 
trinti veidą if rankas. Tcęziąu, ir 
tas miszinys nustoja Savo jtegos, jei 
stovi per visa naktį. Geltonojo dru
gio uodai Aedas (Stegomyia) calopus, 
Moig, paprato pradėti kandžioti szvln- 
tapt isz ryto.
žmonių kietai miega, o infuzinio veik
lumas kaip tik tuo laiku sumažėja. 
Taigi pietų valsŲjose, kąuie tie uodai

sieteliais,' ir dabar 
Lietaus van-

kalinga apdengti 
visur to reikalaujama.
deniui baczkos taip -pat visur turi bū
ti apdengtos sieteliais, isz.skyrus tas 
vietas, kur žuvis vartojamos iszsesti 
uodus pradžioje ju gyvenimo.
dens baczkos pigiai galiama pridengti 
geležiniu lanku su tvirtu kartūnu ar 
maiszo neskyletu audeklu, teip kad 
audekle butu palikta užtektinai vietos 
susitraukimui.

RUKTMAS.
Bliekas, kas tik deginant padaro 

daug durnu uodus nuvls in szali, tai
gi In vairus rukimui dalykai yra varto
jami tu kurio po laukus turi gyventi 
Dailg Invairiu dalyku yra 
tam tikslui ir namuose.

ta isz žalvario ir gali užtekti visam gyvenimui.

rakins.
Naujai Iszrastus tarankis plaukams kirpti. Toji Jdckvienam

sucikovtl 
Maszlnele

Van-Asz Marijonu Na vi ek into pa 
jieszkau mano broliu Juozą ir 
Antanu, pirmiau gyveno Ply
mouth, dabar girdėjau gyvena 
Cumbola. Abudu
17 Įnetu kaip Amerike.

y

tls jokiu budu Jos neatraktas.
kaip ja atidaryti ir uždaryti. _
siūlymo, tai nieko nelaukdama prsusk mums 25c.
iszslufilmo laikrodėli Ir visas apraszytas dovanas.
mes daiktus.
me adgal. Pastabą Kals prisius visus piningus isz augszto,
prie visu daiktu duosime auksuotus marszkiniu rankovėms guzlkus.

I tuojaus ant adreso: PRACTICAL SALES COMPANY,
• 1211) North Irving Avenue, Dept, 28

Syklu su maszlnelc duodamo ir palszkinlmus
kuriems 

buvoSaule
Ne vienas raszo:

Skaicziau per kelis metus ko- 
nia visus laikraszczius, bet 
man ne vienas nepatinka kaip 

ir dabar jau busiu
skaitytojum, kolek gyvas bu
siu!”

Tpip,
žmonių.

tik “Saule JI

4 4

Saule” yra del geru 
o ne del visokiu nesu

pratimu ir barniu.

4 4

S1V.

“Saule”
pra-

4 4 Sau

Aplaikemo keliolika groma- 
tu nuo sąnariu katalikinio Sa

ldant patalpintumem in 
— kaipo in neutra-

liszka laikraszti, bet mes 
szima turėjome atmesti, del to, 
kad Lietuviai nepamislytu, jog 
mes skverbemes su savo “’dvy
lekiu in ne savo reikalus.

turi savo milžiniszka susi- 
vienyjima susidedanti isz keliu 
desotku tukstaneziu geru skai
tytoju, tai in kitu susivienyji- 
mu veikalus ne nori kisztis. Isz 
tuja gromatu tik tiek galima 
dasiprast, jog daugelis sąnariu 
isz S. L. R. K. ne yra užgane-

le

jiais galvas apsipilti, aukas de- dinti isz savo organo o ii viso
ti, verkti nuo ryto lyg vakaro 
ir laukt paskutinio galo!

Juoktis isz prasikaltimu žmo 
niu, yra tai paprotis kvailiu.

H

akiu ncisz-i i

Ir czionai-

Varnas varnui 
lups, norints jam ant sprando 
Užtūps.”

Teip, neiszlups.
tiniems milijonieriams ir mais
to profitieriams ’niekas nieko 
nepadarys. Teisybe, preziden
tas pradėjo po biski kuteni

sztabo.

gu kas žino apie juos 
pranesza ant adreso.

Marijona Rumckiene
105 Casey Ave.,

Strimaiti
Suvalkų

Kaupiszkion

g u b.n

jau 16 ar 
Jei- 

tegul 
(to 74)

J

Stanton Hill, 
Wi 1 kes-Barre, Pa. 

>--------
Pujieszkau Joną 

paeinantis isz
Vilkaviszkiu pav., 
gmino, Totorkieniiu kaimo, 1 
metu adgal gyveno Shamokin 

antTegul atsiszaukia 
(to 74)

J

Pa. 
adreso.

Edward Petkaitis 
133 W. Main, St. 
Itockville, Corin.

Pujieszkau Antrina Žiba isz 
Suvrilku Redybos, Garliavos 
iniestelia, metai atgal gyveno 
Forest City dabar nežinau kur. 
Jeigu kajj žino apie ji, malonė
kit pranęszt. ų

Simon Chekovicz
351 S. First St., 

Brooklyn N. Y.

Redybos 1

Kur

Tu6 laiku dauguma

randasi, manoma, kad tas apsaUgojan- 
tis miszląys norą taip geras, kaip 
sziaurjuose. Teeziaų tas ' mtszlnys 
gali būti vartojamas isz ryto, priesz 
pat auszra ir tuomet jis bus tęip veik
lus, kaip ir kitose aplinkybėse.

Miszinys, kuri patariu IJ. Gano, 
isz^ New Yorko yra sekantis:
Castor Oil ................ .......... 1 unicija
Ąlcobol .... .....................f..... 1 ”
Oil of Lavender ..........   1 ”

T^is miszinys.yra geras dėlto, kad 
neturj nemalonaus citrinų aliejaus 
kvapo.

Oscar Sampstz, isz Ąustin, Texas, 
pataria sekanczla formula: 
Citrlno aliejaus 
Sklstos yasojlnos

Tas iniszinys sulaiko citrinų, alie
jaus garavhpui. t X 
sėkmingai vartqja Now Orleans mles-

Teezfau tas miszinys

1 unicija.
4 unicijas.

ti. A. Reynolds pa-

vartojama CHICAGO. ILL.

Dldella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, paneziaku, szleblu, Jokiu ir 
del pardavimp martrzklnlu, apatiniu 
andaroku. tlesog ta namus. Raszyklte 
o gausite sempolius dykai.
Mills. 503 Broadway, NewYork City.
'__ ’ r:' u ' ♦

su kuria džiaugsis 
per visa mėta, yra lai- 
krasztis “Saule”. Skai
tys ja ja ir džiaugsis mo

tyna, tėvas, sesuo, brolis Ir prletclls.
Tiktai $3.00 ant meto.

galis Puiku Kblęndori.
W. D. BOCZKOWSKI—COMPANY 

i, Mahanoy City, Pa. r

Madison

GERIAUSIA

DOVANA
Priek tam

-

Pittsburgh, Pa.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
<JSn Lalvakorcziu Skyrium..

P. V OBIECCNAS IR KOMPANIJA 
12th and Carson SU S. S.
Tai yr ii vienatine Banka kuri senei žinoma
Lietuviams. Banka talpinusi savam namo kur
do verte iszncsa apie Ji 50.000 ir vartoja sze-

■ mc laikb apie milijoną dolieriu ir randasi po 
kontrole,,Vai. Pepnsylyanlos.
Pinigus moka 4 procentą. L_.r____  ____ _
iri visas dalis svieto, Parduoda Laivakortes. 
Užlaiko Notarijialna kancdarlja del padirbimo 
Dovlernnsczlu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. U.žrubežinis skyrius randasi po 
vadovlste' gera! žinoma Karoliaus Varasziauė 
valdiszk'o, Notarijuszo. . . ■ • ■ J

Pinigus moka 4 procentą.
Už sutaplntus

Slunczln pinigus

*

T T

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
i O . t • / ’ ' 1 i ' 1 X i f ♦ g

1) Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir « L a'1’ l ’ •• - - mJ K • H 5 - — » _ .

1

pirklybris (bl/.n 10) va ryrųui Lietuvoje. *
2) Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu is^znaudotoju, paimant

S ‘ X

visa szaliesPajieszkau savo brolio Rau
lį no Cernausko isz Lietuvos pa 
eina isz Micziunu kaimo, Kal
viu parapijos., Traku pavieto, 
Vilniaus gubernijos. . Girdėjau 
kad jis gyvena Pennsylvania 
Valstijoj ir dirbu 
syklose. Meldžiu kurie ji ži
note arba jis pats paraszykit 
man laiszka. 
reifcala. i-

K. Cernauskiuto, 
don. Del. N. S.

Pittsburgh, t*d.

tb 20 minimu citrinų aliejaus ir viena 
unicija vaselines arba lanoline. . . .
' Yra patarimu vartoti 5 procentu 

potaszlaus sulfato ąpluęlja arba kąsi-

’ ’ ' pirklyba ir praiftone iri Lietuviu rankas. ’
3) Pakelti Lietuvoje abelria gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
4) Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in piršlybos draugijas, surandant 

į gerus uždarbius, palengvinant ingijima akės jnratikiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.
1.' " . ' f”''' k ■ į a . * .. ‘ \ ./r ’ • Z\ ’ L , r . ■. ‘

joą aliejų (oil pf caašia). > Antini’ 
pino calu labai placziai varto Jamas 
tyras kcraslnas., ’ ,■ * . 1 '

’ SIETELIAI IR UŽDANGALAI. . 
i" Ji*"' 4 m ',4 A • ■ j . ‘jNereiktu smulkmoniszkal* ii0i tįlBz- 

kinti tokiu Visiems' žinomu priemonių, 
kaip dėjimas, fj.ięt.olip ^am.u.psp,, varto
jimą tinkleliu lovoms,.! raba neszioji- 
ma veido uŽ^ąng&Ją ir plrsžiiniu nak

pino aiilu labai placziai vurlojoinas
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:

' V A • /> , . . . '.f ' • *< L'm i 7 ‘ ’ * * •

1) Steigia Lietuviu Batika su Ųžrubožįniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumianglių ka- 
Meldžiu kurie ji piningu mainymui, siuntinejiiriri ir iai^tlkdrcziu pafdavojimui ir tt. ’ 

Organizuoja Keleiviu Naitia aprūpinimui kėliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis. 
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokrimontus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jeszkojiiniis (dayięrnastįs), išgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt. 

.  . . _ . ' .   ’ * ' ' ’ ' '. • ‘ 1 4 1 *i ..... * % . a ’ r ■« T | I Į | . 41 . A

kalendorius antSaules
1920 meto jau baigėsi spaust. 
Ogi vyruczėi bus skaitymu o ir 
du kart didesnis už praejta l^a- 
lendoriu. Bet rie visi džiaug
sis tuja dovana, tiktai tiejei ka 
pilnai atsilygino už savo pro- I » I ♦ t .
numorata. Paskubinkite, ncą 
spaudiname tiek kiek reikė del 
skaitytoju, nes žinote, jog vis
kas brangu, tai negalima daug 
spaudyti.

4 4 ) f

Turiu svarbu
(to 73)

timls vietose, furioso

Naujos Ltetuviszkaš Grąboriui
| Kuzis "Rėklaitis |
| 516 W. SPRUCE ST/ <

J MAHANOY CITY, PA. <

tlmlu vlctoBO, |ęurjoso randus daug 
uodu. Šiotollal' l\irl būti Ihdcdami 
labą! ataargfab gotai (pritaikinti, ąu- 
voriaml, sulonkiiirpi, arba pakeliami. 
Langu ir duriu Bictoliąi, niekada nega
li būti pąv si audriui tadojli;, h; hu ge
rai pritalklntalH sieteliais uodai dai
nai turi prpgos ineRl; vsuomot turi 
būti žlurlama ir saugojamą kad jie 110- 
inoitu. Kal-kuriais motė laikais uo
du ąpgyvcntošv aploltakoso Jie bando

Šiotėllai'tpr! 'butt

veriami, sulenkiami, arba pąkėliami.

Jr su go-

Lueiti not po)* plctolIps, ir dąžnai inoj- 
uu. ’’ v’ ' 1 ' ’ ' ' " . ‘ 4
teitai turi but ątsąręlai .isztępti korA- 
stau arba citrinų aliejumi.
Dirbant lovų užlaidas turi būti užtek
tinai medžiagos, kad butu galiama už-

Kiir ju yni labai daug volu sfę-

2)
3)

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, vefeia. sūly£
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz-
• ' m -s • L . A ■ . ‘ 'J* *1 LUJ jLvjI v t r * • t •• 4 • . ■ >41. JL .tuo ja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkįu szeru vienam žmogui., L. A. Bendroves 
pelnas išzdaiihamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant 
savo Skyrius Visuose didesniuose Lietuvoj miestuose.

•h.t VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES! 
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

t Bendrove steigia

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave, ■ New York, N. V. n

..

t*
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Doras Szimonas

tuo-Ne toli Sandomieriaus, 
jaus prie pat Vislos, guli kai
mas Tridienis, puikiausias kai
mas ant cielos aplinkines, nes 
ten geras, derlingas laukas; ko 
kio toli jieszkot, yra ganevos 
ir pievų invalcs ir no toli gir
nos, o žmonelei dorus, svetin
gi, pabažni ir labai darbszus.

Vidurije kaimo, ant kalne- 
murinc bažnv- 
boksztu ir pa-

zalatytu kryžium ant virszaua, 
nuo bažnyczios buvo 

medinėm triobom

lio stovi puiki 
ežia su augsztu

toliau 
dvaras su

kai- 
grin-

paszialpos,

būdavo
Del to ir gerai del 

ir kaime

, o 
atsiženklinejo su tuom, jog bu
vo triobos didesnes ir szvariau 
užlaikytos ne^u triobos ūkinin
ku.

Kaime yra kelioleka 
muocziu, kurie sveikosia
cziosia gyvena ir ruimingosia, 
rėdosi szvarei ir tarp juju yra 
visame susiklausymas; o jeigu 
biednas reikalavo
ypatingai kokis padegėlis, tai 
tuszczes ne iszeidavo, — gauda 
vo visko ir piningu.

Del to teip sekesi ir gerai 
gyveno ūkininkai, jog susilai- 
kinejo nuo girtavimo. Norint ir 
stovėjo karezema vidukaimije, 
vienok niekados ne 
jojo krutu.
gaspadoriu sekesi 
szvarūmas buvo užlaikytas.

Ne, beto, ka asz 
visas kaimas szvarei 
ba visaip ant svieto gali 
tikt.

Yra Tridicnijo grintele prie 
paczios'uf^* -Vfslos, 
niau iszrode szvarei, kaip ir vi
sos kitos grinteles, nes nuo ko
kio laiko likosi apleista suvis. 
Sienos pajuodia, langai iszbels- 
ti ir su skudurais už kamszyti, 
stogas skylėtas^ •• kiemas usne- 
mis užaugins, rodos kad czion 
niekas ne vaikszczioje, medžei 
sodelije samanom apaugia kir
mėlės lapus apede ir no žaluo
ju, tiktai juoduoja kaip rude
nio laike. Iszrode tosios visos 
triobeles kaip užkeiktos ir ap
leistos, o vienok czionais žmo
nis gyvena ir badai dori žmo
nis, ba ant augsztos liepos, ko- 
nia vidurije kiemo, tupi ant 
lizdo garnys, o žinoma del kož- 

jog garnei nedoru žmonių

f kalbu, 
iszrode

ne
9 v uz-

kuri se-

kiemo, tupi

no, 
lenkėsi.

Teip gyvena
nes su

czionais dori 
žmones, nes su jeis draugia 
sunkus nubudimas ir sopulis, 
del to-gi teip visame 
de vidurįje ir laukia.

czionais

apšilai-

Sen i aus czionais buvo ki- 
Gyveno czionai Jokūbas 

kuriu po tėvu apėmė 
su triobelem, buvo 
darbszus žmogelis, o 
pati buvo gera gaspadine, triū
se nuo ryto lyg vėlybai nakezei 
be pasilsiu, ir tiktai nedeliomi 
sziek tiek pasilsėdavo. Eidavo 
in bažnyczia puikei pasipuo- 
szus su brahgeįs karoleis ant 
kaklo, o ir ne bile koki žieme
lei ant pirsžtu blizgėjo.
nis ne padyvijo, ba žinojo,' jog 
Jokubiene to buvo verta.

Turėjo tiejei dorus žmonelei 
sunu vardu Szimona, kuris jau 
baigė dvideszimta meta

taip.

triobelem,

J-- Liūdni L—. ... -   * M

buvo linksmas; per ka mergi
nos ir,iiaszles žiurejo .ant jo
jo, rodos akimi pritraukinejo; 
o ju gal ir duotu del katros 
prisiviliot, tiktūi tėvai labui 
saugojo savo vienturtėlio nuo 
pagundų, o jeigu nekurios kū
mutes kalbėdavo Jokūbus jog 
vaikinas kaipo kalėjimo laiko, 
jog turi gaut liuosybia, bet ant 
niek buvo kaimuoeziu tuuszki- 
mas.

Turėjo 
augytinia
be tėvo ir motinos, penkeis me
tais jaunesne uz Szinmha

Jokubai
Mariuką, sicrūtele
teipos-gi

Buvo tai davad 
mergaite, nes Jo-

, ku
ria pagavo Vietoja su lopsziu 
laike tvano, ir lyg sziolei augi
no kaip savo.
ną ir patogi

norint lygei mylėjo, su 
bet nesitikėjo dide

lio džiaugsmo negu ir savo loc- 
no sunaus, ba žinoja, jog savo 
laike isztekes ir juosius apleis 
senatvėje be prižiurus'.

Tuom laik kitaip stojosi; 
pateko in vaisku ir 
szalyse dingo

kubas, 
Szimuku,

ant

visus atidavė ant

Varginga 
iždžiuvo

visur buvo

laukeli / 
didelei 
ir jojo

Žm6-

IŽGAVIMAS PASKANDYTU VOKIŠZ- 
KŪ LAIVU SCAPA FLOW PER 

VOKIECZIUS.
>    , ■ -I.I.Į. IU. <1 ii ■ ............... ■ ■■■!. — ■ —

Tai nors sziek tiek proto pri- LAISZKAIISZ LIETUVOS.
bus.
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riukes ir net dabar pradėjo inis 
lyti apie jiaja ka nuo puses me
to apie tai.ūb pamisliho, ba jo
sios gatvU buvo ilžimtū šuneliu. 
Suspaudė jai szirdi, jog apje 
du k toto buVo užsimirszus; prį- 
s i arti no prie merginos, paėmė 
jai už kaklo, prisĮhiUdc prie 
saves ir pradėjo verkt. Mariu
ką tcipos-gl gratidžei pravir
kus” mėtosi motinai in kojas. 

I H1 > , i
M,atydamas tai Jokūbas, pa
ėmė dukterc in glebi ir visi 
tris pradėjo verkt.

Po valandėlei pradėjo rocĮa- 
voti, kaip cZia gelbėti puolante 
giispajorysle, prie ko. pirmiau
sia imtis. Da velei vėrke atsi
miniu apie sūneli, be kurio bu
vo labai sunku.

Tuom laik Mariuką pagami
no vakariene, pastate ..ant sta
lo pradėjo valgyti ka Dievas 
davė. 

t , t . .

Kada buvo užimti valgymu 
sulojo szuo ant kiemo ir davė
si girdėti žingsnei atojnanczio. 
Po valandėlei nustojo szuo lo
jus, rodos pažino atejvi, rodos 
pažino atejvija gera žmogų ir 
ne vagi Mariuku stojo, kad pa
žiūrėti, kas tokia ateina, tarno 
stigirgždejb dūris prieinehi'os 
ir pasirodo kokis tai vyrukas, 
tiktai ne isz Tridienio, o pa- 
garbinias Dieva taros

— Sveiki drūti!
— Sveikas drūtas! — atsake 

Jokūbas ir žiuri atejviui in 
akis, nes ne pažino jojo.

Vyrukus buvo cielas, rodos 
isz vandenio iszejas.

— Isz kur Dievas atnesza?- 
prukalbejo Jokūbas in atejvi, 
kuris stovėjo kaip nebilys neži
nodamas ka prridęt.

Atejvis pora žingsniu paėjo, 
pasikloniojo žemai Jokūbui iru į 
Jokubienei ture:

— Asz ne isztoli ateinu gas-j' 
pador, mano kaimas matyt nuo 
jus, nes turėjau sunku kelia! — 
žiūrėkite ant manes ir mano 
giliukis, kad ne nuskendau, ba 
[su Vislu ne yra szposu.

— Ar tai tu isz anapuses;] laine ? 
upes? — ture Jokubiene.

— Matyt kad isz tonais; nes 
kas in czion tave atvijo ?

— Jau ne tūriu ko in ten I — Per tris metus, 
gryžt, mano apglaubetojas isz-1 
plcsze nuo manos gaspadotyste] — Yes Sir.
ir da ka daugiau  asz jau ii- .— Q kur?
giau negalėjau būti. | — In brokeri szleitu

— bal ir dM jus prisiduo- 
taū, — tarė insidrasines, — ba 
kaip matau; jaū n© esate, jauni

* 1 » K > i I I ' ■ . v ,• 1 ' Ik..

asz jau il-

vaikinas 
tolimosia 
vainos toli nuo saviszkiu.

Baisus tai buvo smūgis del 
tėvu, ir tokiame nuliūdime už- 
mirszo apie svietą ir apie save. 
Isz pradžios kaimynai juosius 
atlankinejo ir ramino, bet ant 
tuszczio toki sopuli szirdies 
niekas no sztant iszgydyt.

Kiek Jokūbai turėjo pinin
gu susideja,
bažnyczios, ant miežiu už savo 
vienturtėli ir iždfilino del uba
gu; apie save suvis nesirūpino 
rodos kad tuojaus pabaigs ta 
varginga gyvenimą. Gaspado- 
ryste ėjo ant niek, ir tiktai vie
na Marijonele dirbo ka galėjo 
idant tėvai ne nūmirtu nuo ba
do. Dirbo ūži vi^us ir del visu 
nedamigdama nakti ir pasilsė
jo per cicla diena, 
mergaite pasibaigė,
nuo nuolatinio darbo o vienok 
ne parode del tėvu nuilsimo ir 
nesiskundė ant sunkenybes. O 
kad tokiu mergaieziu butu ka- 
daugiausia ant svieto.

Jokūbai tuom laik ar bažny- 
czioje, sėdėjo ir meldėsi ar ka
maraitėje užsidaria verke turė
dami nuolatos ant mislcs Szi- 
muka.

Grinezioja ir apie triobeles 
viskas persimainė,
stokas pataisos. Prie tokio bu
vo ir vargas pradėjo spaustis 

. per langus ir duris. • 4
Jokūbas pražilo, sukumpojant uždarbio? 

su Jokubiene ir ne kitaip. Nes L, ......... . ... ,1 — To man tik reike.vietinis kunmgas, tas tikras tė
vas savo parapijom! iszgelbejo 
juosius isz tosios nelaimes. Isz- 
siklausinejas žmonių kas deda-

. si su Jokūbu ir jojo paezia, vic- 

. na karta paszauke juos pas sa
ve po miszparui ir kada su 
verksniu viską kuningui apsa
kė,' pradėjo ramint, ir kad atsi- 
davia ant Dievo valios imtųsi 
kaip seūiau prie darbo, 
kur palaiminias liepe ejt 
mon ir teip daryti, kaip liepe. 
Kas toliau dėjosi teiksi tęs pa
klausyt.'

, tai 
gaspadorystoje ne mažas užva
das, 
žiuodt 
rn

tai jeigu prilmtuiiietį, ūe rcika 
lautdu kur kitur jieszkot.

— , Po teisybei Būtumei rei- 
ktilingas Idbąi, 7— tarė Jokūbas 
— lūrbjaū ttBz simu, kone tokiu 
metu kali! ii* tu.... ,

— Nes jau nėbagclio ir kau
lai Užsi moto, -r- a Ui liepe mo ti
na; kaipo žūluioriu, iszvaro ant 
vainos kur nebagolis likos už- 
mūsztas ii’ pdbdigc jahnas die-

<

neįes.
Visi tuom atminimu niiliudo 

vdlaiida t1 1

ir vdlaiida tylėjo; ate j Vys 
gailingai žiurėjo ant jiu nes ir, 
jani pasidiirė ne shidgū, ba gal 
ir jis atsiminė apie suviszkius- 
o ant galo knsžlh ka jis mislino.

Jokūbas pasikėlė, rankas su-
1 . - ■ » I I . , ■

♦. ♦ &

i
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ome in užpakali ir vaiksztiiiojo 
po stuba.po stuba. Ate j vys prisislinko 
prie kaminėlio aut kurio spro- 
gej’o smalinei szakelei npszvies 
darni veidu ūtejvio. Motina su 
dukterc geriau dabar galėjo 
atejviui prisižiūrėti, 
gudrus vyrukas, 
kaip medelis, , o tiesus kaip 
lendre, veidas iszrode ant do- 
raus 
mil jog daug savo gyvenime 
iszkentejo.

— O kaip tavo vardas? — 
paklduse Jokūbas.

—- Szimonas.
— Szimonas? — 

motina su dukterc, vicnlaik ut
ie reipdamos akis in jin.

Vaikinas teipo-gi dirstelėjo 
ant jųdviejų, nes jam buvo na- 
vatna, kd juodvi teip sužiuro.

(Toliaūs Bus.)

Buvq tai 
augalotas

vaikinelio, nes buvo žy-

♦

paantrino

JUOKAI.
Kaip senas esi vaike?
— Devynių metu.
— Ar senei būni Amerike?
— Szeszi metai.

r i

TARADAIKA.

Jau tik po szimts paraliu,
Jeigu sportai ymasi prie aus 

karu,
Rodos Najorko Stoite,
Kad tik nepamcluoczc,

Sportu draugyste užsidėjo, 
Auskaras neszioti pradėjo,

Rinkutcs auksines,
O gal ir misingines, 
Ausysia nęszioje,

Skuskytc ubus, 
Skuskyte, plaukus,

Ir nosis ir ausis nupjaukite, 
O tada ant fain meisteriu isz 

. rodysite.
* *

Nuncsze mane kvaraba, 
Net in Meriland;i, 

In dydeli miesteli užėjau,

; Ir kaip beždžiones mandravoje
I

Ar tu ejni kur in moks-'

— Ėjau seniau krajuje.
— Ilgai 

mokslaino?
vaikszcziojei in

— O ežia ar ejni mokintis?
?■ \1

Isztikruju kaip Indi jonai, 
?l Ai* laukinei afrikonai.

Jdu graibstosi netikro galo, 
' Gal rinkia invers ant nosies 

galo, 
Kas pirmutinis tai padarys, 
Dydelia garbe nupelnys.

# * e

lū kita pleisa nukeliavau, 
Tai daug plikiu gaivu pama- 

cziau, 
kur dingo plaukaiNežinau,

O gal nuode vabalai.
Vieni sako, jog nūskutii,

J

Mes tebegy- 
Sunus Ignacas.

I

— Tai ir del to atejotia in jkiuot. 
musu kaiūia- ' ant tarnystes ar.

Ii
Zinai,
tikus,] mane pavadino vagim! 

nes veluk tarnaut negu žiūrėt;
ant to vit^o, ba kaip akis ne re--

kad ir tarnyste ne kam

Pas-1' 
na-
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P. Vaitekūnas, Brooklyn, N. Y. ap- 
laikc nuo savo teveliu sekanti laiszka;

liaukai, Liepos 4 d. 
Meilingi valkai mano:’

Po taip ilgo, ir nelaimingai praleis
to laiko, kuriame negalėjome nei ko
kiu žinių gauti, netikėtai apturėjau 
Talszka nuo savo mylimo sunaus Po
vilo, ir kartu sužinojau, kad ir Anta
nas begyvena sveikas, 
venamo ant vietos.
su skausmu szirdies turiu priminti, 
kad gal jau nebūva ant svieto, nes 
kaip buvo jis Panevėžio gimnazijos 5 
klesoj, tai užėmė miestą po savo val- 

jdžia bolszcvikai ir ji suome.
O vyruezei, ka ten pamaeziau? |viku valdžia suaresztavo ji ir 

Buvo tai subąta,
Po draug Lietuviu gyvata, 

Negali sakyt, jog tai Lietuvei 
Tiktai beragei gyvulei.

Karczemosia kaip szunes ėdasi
Vieni kitus pjaustosi,

Su buteleis ir plytom laidosi 
Savo terlas raudonai krosijesi

Tai-gi taja subata,
Dievulis atome sarmata
Vienam ausi nukirto.

Nes tas vargszas apkvaito.
Po valandėlei atsigaivėlavo.

Su delnu ausi uždejt.-, i
Namon parbėgo, |

Daktars paszauktas adbego,
Kada ausi pririszo, į

Apie skausmą ųžmirszo, I
Velei in karezema nuvcžlto.jo. ‘| 

Vienas namieje nerimavo,
Atejas velei girksznavo,

Ant skausmo nedbojo,
Sake jis, jog dabar be ausu 

Kaip karve be ragu.
Oj tu be ausies kvailiuk 

Franci joj ne buvai, 
O ausies netekai.

Kur ausi patrotijei ? Karcze- 
moje

Ne jokio vaino jo,
Kaip latra paženklino,
Kaip balvona apszelmavojo.

Po karezemas nesi vai ki ok,
Isz ejnikio nekaziruok, 

Kvailįik, laikraszti užsiraszyk
Jeigu moki, tai skaityk.

Jau Vienos ausies netokūi, 
Da ir. nosies neteksi, tad bus 
• . » szlektai.

Oj tu Juozuk, 
O tu kvailuk.

Kaip tu Lietuvoje pasirodysi 
Jeigu kada parvažiuosi?

Protu gauk, 
Nolatrauk,

Ba tas gal bus, 
Kaip sžuni užmusz,

x Patvorijo pakavos, 
Ir kzunes aplos.

9

BoIhzc- 
laike 

visa menesi kalėjimo, Panevėžyje. Pas 
kiau iszvcžc in Dvlnsko kalėjimą. Da
bar tai tokios eina kalbos: vieni sako, 
kad ji nuszove, kiti sako kad iszycie 
in Smolensko kalėjimą.
perkest ir nukentet isz priežasties ka
ro.
viską.

butu kiek
Kaip asz jus*mažus

9

Lįaug reikia

Nėra czion vieton suraszyti ta 
Asz laukiu jusu, vaikai par

važiuojant Lietuvon Gal. 
man lengviau.
auginau, tai maniau kaip vaikai už
augs, tai vifl jau man bus lengviau, o 
dabar asz nei kokio lengvumo nejau- 
cz.iu. Dabar eslu blednas. Pas mus 
dabar viska^ labai brangu. Didžiau
sius vargus keneziam su valgymu. Jei, 
vaikai, mano, važiuotumėt Tėvynėn, 
tai praszycziau ppparvežti brltva nu
siskusti barzda, nes ežia sunku gauti. 
Ta ka buvot man isz Amerikbs par
siuntė, labai buvo gera, bet vokieczlai 
atome. Lietuvoj dabar daug žmonių 
serga tlfu ir daug nodaturi, numirs z ta. 
Daugiau Lietuvoj nieko gero neglrde-

Raip buvo užėjo bolszcvikai, tai
labai daug žmonoms blogo padare; 
daug žmonių turto iszplesze.
sako, kad juos iszvare Lietuvos vala
kas.
gerai iszrodo; rugiai ir 
puikus.

ti.

i
H !ra 
J

. ! Kiti kad nuo plurzes nusmuko 
6 jeigu tai tokia mada, 

Tai jau gana.
O jus avingalvei 
Ar besmegeiici!

Asz del jus geriausia

pi-

Iszmintingas vaitas.
A 11

Ponas vaite, Griszkus

9

Dabar

Oras gražus; javai aut lauku 
vasarojus

Ignacas Vaitekūnas.

_ f * • * L Į I , ) • i • '

— Tas mane ne apeina! 
v ! ’

— Kad jis da sake, jog ir
Į * ’ " f* . * ’ ’ I ♦ < '? I b : ♦

ges tai szirdis ne sopes. ponas vaitas vagis?
Marijona pastate kėdutėj — Tai velei tas tave nepri-, 

idant Atsisėstu ir tarė: z) valo apeiti.
— Duokic ta punguleli ka;

I • •11turi aut pecziu, reike perdžio- j 
vyt. ‘ , j 7 " -

I — - Tegul teip būna turėsim miega? 
jejti tolyn ir ne žinau kur ‘ gau-! Ligonis.

i • • . #1 o o a * <?♦ x Z t lr» /*x Al r <-i 4" i I ■* 1 f

It pdsikloniojo' veįei Jokil-j

y

9 y

9

Ųžmirszo paezia. 
e*

pastate kėdutėj

................ —M

Kietas.
Daktaras:— Ar turi kieta

"iM )« "ill;li
III
:1|
I
Iii■ 'tfli ■ w

11
rodą 

duosiu
Ir be cento pamokysiu:

, Nereikia kirpti
Ane skusti,

Tiktai vandenio užvirkite,
Ir nuplikykite,

Tada iszrodysite kaip taukine,
: Ai’ kaip sėdynė,

O vaikai, vaikai, 
Ar mislinate tas gerai?

Nevienas mislina, kaip plau- 
? : ■ 7 . V' kus nuskus,

Buvo jau

9

o norint

ill
M
ii 

Mį«jl
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y
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dlabai kietao..... 
siu darbu o prasyti ne drystu. ka miįgu ant suolo.

bui ir Jokūbienei.f
Gaspadoris pamislihias vū 

a landęlą tare: > ; , !r ' 
. —r Sv.eczią .Dievas .. atveda;!

Jau bdvo payakare, kada tai ne* gūli išzvaryti, tik reikia* 
Jokūbai sugryžo u isz klcboni- priimti, tai ir tave ^priimame: 
jos. Kaip Mariuku pamate sa- ir tai no ant nakvynes nes ant; 
vo tėvus tuojaub pažino atmai- visados aut tarnystes, 
na,

n.

Kada tėvas in kur isz va-
ivo jis viską prižiurinejo. ant josios žiurėjo. 

Tankei būdavo tėvas iszsiunti- 
nejo ąu reikalais in miestą at 
in valscziaus rasztinyezia, per 
ka Szimonas buvo su žmonimi 
apsipažinias.

Buvo tai darbszus ir iszmin- 
tingas vaikinas; priek tam tu
rėjo gera ir gaile szirdi, o ir

t

nes tėvai jau kitokia akia
. latejvio, o kalba Jokūbo del, 

Aszaros akysiu josios pasiro-|abiejū patiko. > j
de, nubėgo in ,, kamarėlė ir su 
žiursteliu apsišluostė.

Senas Jokūbas sėdo ant šuo • |ma!’oją, Marinka dubs valgyti,' 
10 gale stalo jpasiremo ant ran- ba gal ir esu alkanas. Apie taV-j 
kos ir pradėjo teminti ant žo- nyste ne yni kii rūpintis, ežio- 
džiu kūningo. jokubiene se.do naik turtingi gaėįiaJorei tai ir 
ant skrynios ū žiurėjo aut Ma-(darbas atsiras.

Motina ir dūkto gailėjosi

Czionais grinezioja 
pernakvotu mes miegame ka-(

iA < 4

h■ v

galėsi’ .

riisiszkos revoliucijos.ICeturi ihetai adgal uMJocžiute
(BrosžkovSkaja) likos iszvežta in Sibirą. —. Kur randasi ru-

> >

r.

O

paszauke 
isz tikro paezia už-

Ūkininkas nuvažiavo drauge 
su paezia in miestą ant jomar- 
ko. Pridėjo jam pilna galva da 
namieje ka ketino pirkt; gazo, 
silkių, muilo, ir 1.1,
devinta adyna,*kaip namon gry 
žo, nes jam vis rupi ar ka ne už 
mirszo ir po kelis kartus ap- 
cziupinejo pirkinius,
viską turėjo, vienok jam rūpė
jo.

Kada parvažiavo namon, 
vartus atkelias paklausė:

O kur mus gaspadihet'
— Na tai rots! 

ūkininkas,
mirszau mieste.

Tuojaūs apsisukęs važiavo 
adgalios in miestą savo paezia 
parsivežt. Rado užmirszta daig 
ta, nes to jis ilgai ne ųžmirszo, 
ba jam antausus atmusze gerai.

Turi teisybe.
Ponas:-— Pasakykie tu man 

Ickau, delko žydai ne nori būti 
ūkininkais?

Ickus.—
jeigu visi butu ūkininkais tai 
kas butu žydu?

Nu, praszau pono,
ĖkŪ^.kiul dabįir

siszkus mužikas ? 4

Jįeęžmlrs 
pr^nninėrni 
o |l»50 ant puses meto.
pmbiincrhltt yra $3.00 «nt viso meto

n
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TELEGRAMAI.
Hurt, Michigan /

I

Pirkite Pecziu dabarSziomis Jie-
Pan mus kitaip ir jau keletą $

P

Ajos. Apie szimtas iszsi- Nelaukite kol ateis szaltas oras.x ■/

Dabar Law and Order

tDa-

juso piningai adgalios arbato.

Xrubežiaus. Box DC
■prane visi giro Guinano peczius.

TEMYKITE LIETUVIAI.300 Villistu
Prasti ar enamilavoti peczei ir hiterei.

amžiaus, sve- Galite pigiau pirkti pas Guinana.

Augns-

ženklu apie

tNetoli tos vietos

sūdė ežeras. Baisi atsalcariczia gvaren-

Tik du namai pasilikonuo

su
miešto ir joReikalingas yra labai KOc

ANT PARDAVIMO.

PARMOS* — FAIIMOS.

Liepos 15d. jau Klaupkite kaintj per laiš-
Rugsejo.

% fJevu- (to 75)
JM.ir T

K. — 1 Rašydami laiškus adre-

(t. S. 19)

DIDELIS BALIUS.
IM- •savo

Visi ukesai vra
Jam kai-

kas-link
. COUNTY COMMISSIONER 

• I / * „ 4

Svarbus Metinis susirinkimas.

kataliku Bažnyczios

teip-gi
112 Advokatai Jin patvirtina

klausia prietelis
James A. Noecker,kas-link T. G. Hornsby

teipgi
DIDELIS BALIUS! W. D. Bociowskl-Co

tai ilgai mane ne užmirs^.Neprigulmingas

W. I). Buczkowsld-Co. Muhauuy City, Pa.

Z
Komitetas. Alai-F. AD. RICHTER & CO. t1

Ht-HO Br-dway. FGw Y.rk

BALIUS!

Szokiai

visi atsilankyt ir

dinti.

*1/ ’I

♦

mentus.
I

132 E.

(Jentrc St., Mahanoy City, Pa.

i

visokiu gatunku 
mažiuku.

Lietuviu
Kliobas isz Tamaques rengia 
dideli balių 15ta. 
ant Liberty svetaines,
dės 8 ta valanda vakare, 
mos kliasos orkestrą.' 
ga vyrams 35c. moterems 15c. 
Nuoszirdžiai kviecziame visu 
atsilankyt.

kiais pamarginimais.
garsinga orkestrą grajis

jo
Amerikc. Misijos laikys tėvas 
Alphonsas Marija.

Septcmbcrio,
Prasidės 6 vai.

Duodu preke ant visokiu 
darbu kas-link pastatimo 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

Kiti garni- 
apie skerdimu

i Szltnkus isz
Windber, Pa. jie apvažinėjo daugybes

szipkorcziu
Firė Insurance &

D. M. Graham,, pres. L, Eckert, Vice-Free. D. F, Guinan, Tree*. >
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicii A. Danieewica M. Gayula

P. 0. Fenton x
* x i >

x

i

Dėkavojo % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o.tclp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike. In 
vieta iszpuolutdu/atauga tankus plau
kai: G varan ty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Capitol Slock (125,000.00
Surplus & Profits $100,000.00

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kasierlus.
R. T. EDWARDS. Vlce_Kas.

paviete i audusi 
kad slidžios

Francijoi 
dabar 

pa-

sze policijai.
jos virszininkas

prisiraszykit prie 
visa gausit.

komitetui

, k. įr gvarantu oja
Norinčius gauti preke? pinigų ir kitų Žinių 

meldžiame kreiptis pas: y ...

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.

Z

H liuoio laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į 
su musų nauju ------------- ------------- —
laišku: UKSUS REMEDY COM •

UNION 
NATIONAL 
k BANK 
L MAHANOYJ

CITY M

WILLIAM O. JAMES 
— Kandidatas ant •—

p

y vena Malianojui.
o aplai- 

An-

P. J. MULDOWNEY 
KONTRAKTORIUS 

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

t

at-

Saliunink.il «.a-

Tolofonal, Boll - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKEIS IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Likl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare.

2538 E. Allegheny Ave.

Rugsėjo
Prasi- 

Pir- 
Inžan-

T

•<1

Rtlkalaujam,
__ ___ ___ _ " ------ Į 

i savaite, pereidami per stabas 
auju išradimu. Atsišauki! tik 

UKSUS REMEDY CO.. .
110 M. IEL1S It., IM>- I- CHICAGO, ILL.

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

X

Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti. 
■ . t

Guinanai sako:
gaunate kita peczu.

GUINANS
MAHANOY *' CITY. SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.

Lietuviszkas Graborius

A, J.SAKALAUCKAS

ii

šydam i adi c šuo k i te kitaip:

URSUS REMEDY CO., 
160 N. Wells SLr» <-0*p.3L\~Chicago, III.

z Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.

801 EASTį®INE,S.T.
MAHANOY CITY, PA

------------------------------------------------------------------;-------------------------------------------------

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. IJrnndzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

gyvenimo Fraricuzn 
Preke 85e.

-TT- ■ - —-■    - ——   - — -i -.................................i  ........................... ... .

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenitm 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c

reikaluose, 
dirba del Lietuvos 
Ateikite visi nes tai 

vasara
Inžanga vyrams 

Moterims ir merginoms

Lakewoode, 
Persigandusi

Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma

!

Du namai ant W. Pine St. Ma
hanoy City. Atsisžnukit pas 
John Goyno, 227 W. Centre St. 
(Sep. 28) Mahanoy City, Pa.

Pirkit Farinas Rudeni plgcl dol atei- 
nanezio pavasario ba pavasari yra 
fal’inofl daug brangesnes asž turiu 
daug puikiu farmu kūrės Rudeni par
duosiu pigei czld jau yra pirko su- 
virsz 400 lietuviu Farpnas tas Rclszko 
kad yra tinkamas krasztas del ukiuiu- 
kystes del platesniu žinių raszyk

J. A. Žemaitis,
Fountain Mich.

Naujas Fotografistas.
Traukia fotografijas diena 

ir nakezia,
portretus padaro isz
Uždeda literas biznieriams ant 
langu. Su virsz-minetais rei
kalais kreipkitės pas savo tau
tieti o busite visame užgane- 

J. Szerpunas,

, kurie 
smert, ne užmirsztu;
tai katriems esmių skolingu,

gydytojo in

, bet
Daugelis isz

Hazleton, Pa.— S. S. Petro ir 
Povylo lietuviszkoje parapijoj 
atsibus Misijos nuo 21 lyg 28 

Visi privalo pasi
naudot isz teip iszganingos pro 
gos, nes tai pirmutine misije 
kokia atsibus szitoje seniausio- 

lietuviszkoje parapijoje

Tai rots priežastis.
— Delko tu tiek daug da-1 . 

ra i skolų, — 
prioteliaus.

— Del to, jog ne turiu arti
mu giminiu, kurie mane po

o szeip

Reikalausite pecziaus ar hiterio. 
J

Guinano sztoras perka daugiau pecziu negu bile 
kokis kitas sztoras visam paviete.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank

per
lai per

I

Niagara Falls, N. Y.— Czio
nais randasi nemažas būrelis 
Lietuviu, turi keletą draugys- 
eziu.
lietuviszkas daktaras, kuris ne 
tik gydintu žmonių kurni 
ir juju dvasia.
musiszkiu yra persiemia lehko- 
manija.

I

I
I

ix

krūmuose
negyva

tanas

Žinios Vietines Isz Lietuviszku kaimelu •
Juozas Szimanskis par

davė Jurgiui Kriaueziunui lota 
už $4,500.

— Pottsvilles sudžios nuta
rė daugiau nepermainyti kar- 
czeminiu laisnu (transfer) pa
kol prohibicije no bus prasza- 
linta.
drauguve remdamasi ant to nu
sprendimo, ketina užprotesta- 
voti priesz visas karezemas ku
riu Skulkino 
apie 1,000 ir 
szauktu visus laisnus kur pu r 
siduoda alus.
bar vra dideliam nerimasGje.

— Klierikas J. Karalius isz- 
keliavo in Overbrook seminari- 
je pabaigt dvasiszkus mokslus. 
Šzi rudeni aplaikys paskutini 
szventinima ir galime tikėtis 
naujo kuningelio už keliu me
nesiu.

— Panedelije kun. 
taitis suriszo mazgu moterys
tes Ona Montviliute su Antanu 
Polskiu, abudu isz miesto. 
Svodba atsibuvo pas tėvus nuo 
takos 35 S. Main ulyczios.

— Pottsvilles sudia aplaikia 
arti szeszi szimtai kareiviu ūke 

Drauge su 
radosi arti

Sudžios 
nak-

Cleveland, Ohio. — Tveriasi 
nauja parapija.
nomis vietos lietuviai pasiryžo 
suorganizuoti nauja parapija 
(Rymo-kataliku) szalip dabar 
esanezias szv. Jurgio parapi

nei kalinga priduoti po
ra szimtu paraszu vyskupui su 
reikalavimu naujos bažnyczios 
ir tikimasi gauti nauja kunigą. 
— Klebonauti manoma kviesti 
kun. Cibulski isz Dayton, Ohio.

— Atrado negyva motor i. E i 
daina su tėvu uogauti, 13 m. 
mergaite atrado krūmuose, 

moteri.
atbėgo prie tėvo 

ir pasakius apie tai neleido jo 
eiti pažiūrėti, bet tuoj

Atvykęs polici- 
i isztyrinejo ir 

atrado, kad nužudyta moteris 
buvo apie 45 m. 
t im tau te,

Szale jos buvo mėlynas ino- 
teriszkas žiponas su juodu kai
liu; kitoj pusei radosi naujas 
kirvukas, didelis kiszeninis pei 
lis ir bakanelis duonos.

Nebuvo jokiu 
jos tąsymąsi su'kuo nors ir ne
buvo toj apielinkej kitokiu pė
du. Netoli tos vietos, kur ji 
atrasta, eina takas, ir daugy
bes žmonių nuolatos juo praei
na; taipgi žemyn pakalnėj yra 

Moteris buvo 
szauta isz užpakalio, 
galva perėjo dvi kulkos.

Laivas nuskendo su 24 
matrosais.

Helsingfors. — Angliszkas 
laivas S—19 užplaukęs ant po
vandenines bombos, nuskendo 
su 24 matrosais kada kilo eks- 
pliozije. 
gi ai bėjo.

Albanai nužudo 358 Italu.
Kopenhaga. — Albanai ycla 

sukylo priesz italiszkus karei
vius garnizone Catastri kur 
radosi 358 kareiviai ir koriia 
visus iszžudino. 
zonai dagirde
savo draugu, persikėlė hreziau 
prie rubežiaus. Italai, nu
siuntė pagialba isz Valonijos;

Musu kampolijc 
geriausia pirklio . farmas, del to kad 
pirkikat* gali pats dorotis kaip tik no
ri su savininku, no tolp kaip kitur kad 
agentas noprilo|džla pirkllio bot jis po 
nas. J 
szhnot pirko Isz. Pennsylvanijos ir tik 
ka dabar pirko puikia fanna 60 akto
rių už z $3X00. Petras

vietų Michigan ateito ir atvažiavęs pas 
mus goriausia jam pasidabojo nes pa
mate dar pulku jevu ant lauku, gra
žiu ganevu, daugybe vaisiu ant sodu, 
gražiu lietuviu gyvenant po kelis prie 
vietos, tai ir jam patiko. Kokios tik 
norėdami fanuos, raszyktto in Ameri
kos Ūkininką” laikraszti IszOinantiH 
musu kaime, paszvenstao tik del ūki
ninku, kožnas gaus atsukimą.
bar gerai pirkti nes dar gali paset 
rugiu ir kvlcczlu ant atcinanczlo mo- 

Adresa vokite.
M. WalenczhiH,

Hari, Mieli.

X xXX
X

§ Galveston.
likos užinuszta ir 800 arkliu pa 
ymta muszije su valdžios vais
ku Durangc.

§ Hawana, Kuba.— Penkios 
ypatos likos užmusztos, danger 
Ii sužeido ir nesurandamųjų 
kada prapute pro czionais bai
si viesulą.

§ Boston.— Nuo kada mies
to pa lie i je sustraikavo 
szimai platinasi

biimi- 
daugiau; 5.- 

000 vaisko daro paredka mies
te ir iszvaikc maisztininkus.

§ Miami, Florida.—
viesulą kuri'praimto per Goul- 
da, konia suardo visa ta mies
teli.
cieli, daug žmonių sužeista. •

■■ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isz Lietuvos

Temykit Lietuviai? Prane- 
szu visiems savo draugams ir 
prieteliams jog su leidimu 
Pennsylvanijos Valstijos isz- 
gavau privatinio Bankieriaus 
Laisnius, ir tikiuosi nuo pir
mos dienos Rugsėjo užsidėti 
savo Privatini Bunka ir Agen
tūra szipkorcziu ir siuntimo 
pinigu ir “
Real Estate/’ kartu prie savo 
Skvajerinio Offiso, kur galėsiu 
Tautiecziams gerinus ir atsa- 
kaneziaus visokipos^e reikaluo
se patarnauti. ’ Tęipjįi iūrlu 
užsistates atsalcanczi'a gvaren- 
cija in valsti ja W csiti gvaran- 
tuotas per vietiniu valstijinia 
Banka, meldžiu su visokeis rei
kalais kreiptis-po antraszu:

J. C. Bogdcn,
Cor. S. Main & Long Ave. 

DuBois, Pa.

X 
t 

X 
X

I
II

Mokame antra procentą ant 
Budėtu piningu. Procentą prl- 
dodam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
Buosc, nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vaL

j. y 
•i

siszkas popieras. 
liudintojais 
tūkstantis žmonių, 
ir rasztininkai dirbo lyg 
ežiai idant aprūpinti visus np- 
likantus.

— Aplaikeme gromata
sužeisto kareivio Antano •Kiau
to, kuris radosi 
virszum metas laiko ir 
randasi New Yorke. Jisai 
jieszko savo broliu Vlada, Sta
nislova, Juozą ir Vaclovą kurie 
badai gyvena Mahanoiui. Te
gul ateina in redyste 
kys nuo brolio gromata.

instojo in kariumenia 
Malianojui 1917 mete.

— Seredoje vakare ponstva 
Zableckai apvaiksztinejo su
kaktuves savo anūkėlės Jevos. 
Ant tojo linksmo vakarėlio li
kos supruszyti aplinkines kai- 
mvniszki vaikai žaisdami viso- 
kės zybovcles ir dainas.
te aplaike daug puikiu dovanu 
ir priėmė savo mažus svcczius 
szirdingai.

Pirmas Lietuviu Citizens 
Kliubas laikys susirinkimą, Pa 
nedeli 15 Sept. 7:30 vai. vakare 
mokslą i ne je.
užpraszomi atlankyti szi susi
rinkimą nes iszgirs daug svar
bu dalvku kas-link ateinan- 
ežiu rinkimu. (to 74)

In parapijomis Szv. Juozapo 
Rymo
Mahanoy City, Pa.

Bus laikytas specialiszkas 
susirinkimas parapijonu para
pijos Szv. Juozapo Rymo-ka- 
taliku Bažnyczios, 8-ta valan
da vakare Petnyczioj 

(September)
12-ta 

Rugsėjo (September) 1919, 
Moksluineje, idant apsvarstyti 
dalykus kas-link pataisymo 
bažnyczios, kapiniu ir būda ga
vima pinigu apdenkti kasztus 
reikalingu pataisymu 
duoti pavelinima
(Trustees) del padarymo kon
traktu del virsz-minetu patai- 
synimu, del paskolinimu pini
gą ir pasidavima in korta del 
gavimo pavelinimo del užtrau- 

Tikkimo virsz-minetos skolos 
tie bus inleidžiami ant susirin
kimo kurie užsimokėjo metine 
už sėdynės.

Per paliepimu Prezidento ir 
Komiteto.

Rengia Did. Kuning. Gedimino 
Kliubas isz Mahanoy City, Pa. 
Balius atsibus Panedelio vaka
ra 15 d., Septcmbcrio, Bocz- 
kausku saloje.
vakare su prakalbomis ir kito- 

Jonso 
viso

kius lictuviszkus ir svetimtau
ti szkus szokius.
bas ne tik ka duoda

Szitas kliu- 
paszialpa 

savo nariams bet ima dalybas 
politikos 
nuolatos 
naudos,
pirmas lietuviu balius 
užsibaigus. 
50c. 
25c.

Szv. Jurgio Draugyste isz Tamaqua, 
Pa. ląlkys, balių 20 d. Soptemborlo Su- 
batoj ant Liberty svetaines. Szokiai 
prasidės 7—ta valanda vakaro. Tarpu 
szokiu bus gardžiu užkandžiu Ir ge- 
rymu. Malonėkit 
praleist vakara smagiai Inžanga vy
rams 50c. moterems ir vaikams 25c.

Komitetas.
(to 75)

PRASARGA! Visus laiszkus o ir 
piningus in Iszlelstuvo “Saule” reike 
visados siusti ant szlto adreso: W. I). 
Boczkowskl-Co, Mahanoy City, l’a. I

Semeliszkiai — Lenku kal- 
vareja nuo štlmaiszkiu Borbie- 
riszkiu pasitraukė in Szpakus. 

In Szemeliszkius lenkai at
vežė daug in vairiu produktu 
miltu grūdu ir t. t., kuriuos isz 
cziou iszgabena, imdami veži
mus nuo gyvehtoju prievarta 
iki Traku.
viskas buvo iszgabenta.

Lietuviams lenkai miltu ir 
kitu produktu neduoda, sako 

lenkijos tai 
Kai kurie lietu

viai, neturėdami Įrito iszejimo, 
raszosi prie lenku.

Baisus atsitikipias.
Grysztant serganczįam upki- 

ninkui Žalai nuo
Gntanduriu vienkiemi, 

trys varstai nuo Maletu, ji pa
kely sustabdė legioninkas ir 
pareikalavo vežimo, 
po ligoniui pamažu lipant isz 
ratu viens legioninku durtuvu 
perdure jam per rublis iki pat 
kaulu, 
nuvažiavo

Patys paėmė vežimą 
o žmogų paplūdusi 

kraujuose, paliko ant kelio-
Liepos L . ______

U viensėdy Maletu apskr. Iva
nauskui legioninkai atėmė ge
resnius daiktus is szeszis tuks- 
tanezius rubliu pinigu. t

........................... ............ ................................ t

JOHN McBREARTY
Kandidatas ant

COUNTY COMMISSIONER
Isz Ashland, Pa.

Ant Demokratiszko tikieto 
Praszo juso balso ir intekmes.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkame, pąr.duodanie ir mainome namus, Jotus ir 

ir formas. Turime daugybę gerų ir nebrangių namų ir 
lotų pardavimui Roseland — Chicagos mieste ir jo 
aplinkose. Turime daugybę gerų farmų pardavimui 
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

A pd raudžiam c (inšiuriname) nuo ugnies namus, 
biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose.

Apdraudžiamo (inšiuriname) nuo visokių nelaimių, 
kaip tai: ligos,"sužeidimų ir mirties.

Atliekame perkalbtojo (interpreter) darbų court’- 
uosc. ‘

Parūpiname visokias legali.škas popieras ir doku-

Padarome visokius vertimus į įvairias kalbus.
Visokius patarimus apie provas ir kilus dalykus 

suteikiame dykai.
Atliekame visokius spaudos darbus. — Todėl jeigu 

norite gauti gražų, dailiškų ir laiku atlikta spaudos dar
bi), lai paveskite Ji mums, , Klauskite kaintj f>er laiš
kus arba asmeniškai.

Parduodame visokias lietuviškas knygas, atvirutes, 
laiškams popieras agentams ir pavieniai.

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie
tuviškus rekordus.

Rašykite įdėdami 2c stempą ir gausite musų kata- 
liogų.

Abelnai su visokiais reikalais kreipkitės prie mus, 
o mes jums patarnausime.
suokite: \

MS
&

Isz Mahonoy City, Pa.
<„.v Ant Republikoniszko Tikieto.

8-9*d? nokti Kabeliu | juso balso ir intekmes.

Hon. MacHenry Wilhelm
Kandidatas ant,

\
Sudžiaus Orphan’s Korto

O
J«i nkuada — patrin

kiu tu 

Pain-Expeller 
Jie numlnkšilns tuos 

pestrmsius raumenis ir 
jus Jauslios vėl miklus 
Ir vikrus.

Žiuroklte, kad butu 
. au INKARO ženklui

Galima gaut visose 
aptiekose už 35c ir 05o 
arba i$eisiu&diut nuo

'm

Advokatai Non-Parttsan Judicial 
Campaign Komiteto: 

John F. Whalen, 
Prezidentas. Kasijerlus.
M. H. Moyer, Sekretorius.

ROBERT E. JENKINS 
Kandidatas ant 

COUNTY CONTROLLER 
Isz Minersville, Pą.

I Ant Republikoniszko Tikieto 
Praszo juso balso . ir intekmes.

THOMAS F, GORMAN k 
Kandidatas ant .;. .

Pavietavo Phrotonatary 
Praszo jųso balso ir intekmes.

CLAUDE H. YEAKEL 
Kandidatas ant 

” Miestisąko Auditoriaus 
I Praszo juso balso ir intekmes.

RICHARD RYAN
Kandidatas ant 

Assesdriąus Pirmo Vordo 
Praszo juso balso ir intekmes.

A. C NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre StreetJ SHENANpOAH, PA.

Visada pasirengus pagelbsti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, 
Yra visada pasirengiu prigialbeti savo deposftorianu 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties. .

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ]u depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L, JCckort, Vice-Pree.

'Slaptybe Antgrabio” 18Z

Vaidelota

f 
f
i 
l

y

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVq

UB§ys
REMEDY

CO.,
Pataria vartoti tekiačloi pasikmingot Tautus:

Urvus Gyduolės nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o sudrutina visų žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina..
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
švarų ir atlprų krauju Kaina...
Ursus Plaukų Apsaugotajam sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.
Ursus Mostis nuo Egzrma arba Odos, Šita 
mestis yra gera dėl visokių uodoslygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir t.t. KainaSU.OO 
Ursus Milteliai nuo kvepžjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina.*7Ac 
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius Ir seniausius kernus. Kaina .... KOc 
Urvus Vidurių Švclnitajas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina
Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
šios gyduolės sumažįs skausmų, nors dantis 
ir butu skylė Ii. Kaina .......   ROc
Reikalaukite musų Gyduolių katalogo. Ra-

W. TRASKAUSKAS
—GlilBOBItlS-.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PX.

Laidoja Kudub Numlruidu, PaRamdo 
automobilius, piginus Ir vežimus dM 
laidotuvių, krlkflztlnlu, p*Mva?.lneJ1m« 
Ir t.t Krausto dalgtus Ir tX
520 W. Centre SU Mahanoy City. ,F«.

Naujus iszradlmag del plauku.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena* 
tinls tarpe Lietuviu da
ktarai' PittHburge. Mo- 

) kinosi Varazavojo. siu- 
. dljavo begije 2C m. in- 
i vairias ligas vyru tr 
* moterų, todėl jas nuo* 
j* dugnlal patinsta. Gjda 

užsinuodinima kraujo 
ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invalrlas ligas paelnan- 
czlas nuo neezystumo kraujo,
szauklte ypatlszkal, per laiszkus aas 
aogydau. Dr. Koler kalba LenklszksJ 
tr Ruslszkai.
OflBOs valandos: nuo 9 ryte lig ■ 
raka re. Nedaliomis iki I-v. popiet

Saliunink.il



