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ISZ AMERIKOS Norints yra milijonierium, bet 
dirba ant fanuos už 30

Ugnis Brooklyne padare bledes ant 2 milijonu doleriu LENKAI PARYŠ TAIKA 
LIETUVISZKOJ BRASTOJ.
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Du aresztavoti už papildyta 
žudysta 1919 mete.

Pa. — Mele 
1919 likos nužudytas 12 metu• • 
senumo Steponas 
arti Hubmoville, 16 myliu nog 
czionais. Niekas nežinojo 
vaikiuką nužudo, bet žudinsta 
nepasislėps ir vis iszeis in vir- 
szu. Teip ir szitas 
mas iszejo in virszu.

Ana diena likos aresztavoti 
du nužiūrėti vvrai: Mikola

Doylestown,
o

K rdtovskis

kas

atsi t iki-

vvrai: 
Vaneckas 61 metu senumo ir 
Vincas (I ra d ilia uck as 
senumo — vienas isz juju yra 
žadintojų m vaiko. Del ko 
nužudė vaikiuko, tai prokura
torius to neiszduoda, 
laptybia laiko lyg 

Daktarai 
kinko ir iszeme 
veiverio kulka.
Skūra atpigo — czeverykai 

atpigs.
New York. — Trumpam lai

ke galime tikėtis, jog galėsi
me pirkti vela gerus czevery- 
kus už pustreczio dolerio kaip 

galėjome 
Ana diena preke sku-

vaiko.

.n mot u

nes taja 
teismui.

i s/.kaso kurni 
isz

vai
rai vos re-

jai- 
tokiu

pirkinėti

J

ne 
sziadien 

speku-

J

Szeszeszde- 
senumo Mrs. 

tbmis dieno- 
poratrecziasusilauke

Keli dantis jau pasi-

doleriu.
Mass. — Dovidas

kirbantis ant fanuos arti 
žinia, buk 

mirdamas Szkoti- 
milijonus

Boston, 
Nicoll, .”>7 metu senumo, jauni 
kis, i 
Boylston, aplaiko 
jojo tėvas
joi, paliko jam tris 
doleriu.

Nicoll dirba ant fanuos, ap- 
laikvdamas ant menesio 30 do
leriu, ir visi mani1, jog tuojaus 

atsivmt i
savo turtą, bet su tuom nesis
kubina, sakydamas jog 
pas savo darbdavį 
jutes.
Tėvas N i colio

nusiduos in Szkotija

dirbs 
lyg ruge-

s a

me-

buvo kup 
ežiu m vyno ir pajieszkojo 
vo sūnaus per 20 metu. Jaunas 
milijonierius dirba pas ta pati 
farmer suvirszum down i 
tai.
Atvažiavo pas savo mylima su 

automobilium pati jam 
atkerszino.

Chester, Pa. — Mrs. P. Les
ter pasipraszius in talka kitas 
moteres ,at ėjo
kuri atvažiuodavo 

su automobilium in 
motorėliu 
labai tan-

Kada Lest oris suuodė 
kas darosi, dūme in st ubą savo 
mylemos, o pati

>'a <X‘?

plyt u kraut u ve je IhooklyneT’Tmnaikino
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visa blokąUgnis kuri prasidėjo \\ 
padarydami bledes

\. Start
daugiau kaip ant dvieju milijonu doleriu.
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naikinimo 
tarp 
kraszto.

muitiniu sienos
Lietuvos ir Klaipėdos

i

Bolszeviku paskutinis užklupi- 
mas. — Bolszevikai duoda 
vokiecziams Poznaniu už 

pagialba.

Warszava.— Taikos posėdy s 
terp Lenkijos ir bolszeviku at
sibus Lietuviszkoje Brastoje, 

aficieriai kurieBolszeviku

Taryba 
birželio 18

Del gaisru Miesto, 
buvo susirinkusi 
d. tartis padegėliu reikalais. 
Ji ingaliojo miesto 
kreiptis in ministeriu kabinė
ta su prašymu paliusuoti mie- 

armijos

valdyba

sta nuo duodamos 
reikalams rekvizicijos ir tuos 
pinigus, kurie bus jieszkoti isz 

su-
nukentejusiems del 
Toliau buvo svarsto-

Tary-

randasi ligonbuteje Lvave, pri- neat mokėtos rekvizicijos,
pažino, buk szis užklupimas 
ant Lenku yra juju paskutinis, 
nes kariumeneje 
didelis neužganedimas 
m o ra 1 i za c i je k a re i v i n.

Prie Galicijos franto bolsze
vikai siunezia Kubano ir Tere- 

Keturi regimen- 
randasi prie

I

■B

szis

vieszpatauje
ir de-

vą rtot i 
gaisru.
rnas butu klausimas.
bos nurodymais mieste esama 
dar namu, kuriose galėtu ap- 

, bet tie 
namai užimti kariuomenes, 
pavyzdžiui žydu elegetyno na
mai ir kt. Taip pat buvo kal
bama inrankiu gaisrui gesinti. 
Visi tai kasztuot apie 5(X).(XX) 

Paaiszkejo, kad Kauno 
miestui nepakanka vienos ug- 
nagesiu komandos.
sybei esąs būtinas reikalas tu
rėti karo ugnagesiu komanda.

Musu kooperatyvai. — Ka
ras buvo suardęs visa koope- 

judejima Lietuvoje 
(priesz kara Lietuvoje 
apie 300 invairiu rusziu koo- 

Vokieęziai oku- 
buvo pradėjo

sigyventi padegėliai 
užimti

u

ko kazokus, 
tai totorių jau 
Lvavo.

Bolszevikai prižadėjo vokie
cziams Poznaniu jeigu ejs 
jiems in pagialba, bet 
ežiai atsisakė ir prižadėjo Imti 
neutraliszkais.

ISZ VISU SZAL1U Beshnhanadas, Simukas turin
tis 86 metus amžiaus, kuri jin 
vadina savo vienatiniu vaiku.
Norints turime “pakaju,” bet 
deszimts kariu ejna sziadien 

ant svieto.
Paryžius.— Norints pavojus 

yra didelis ant naujos 
nes kares, kuri gali

auk.Surado subadyta kuna 
moteries kupare.

In czionais li- 
knparas isz 
kurio niekas 

kom-

jetgu
vokie-

Vvriau-New York.— 
kos prisiunstas 
Detroito, Mich., 
neatsiėmė.

Cholera padaugino Rusijos 
vargus.

Theodosia,
deszimts tukstaneziai

Kkspresso 
panije norėdama dažinoti kas 
jame randasi atydare ana die- [choleros serganti Crimeos pa- I 
i 
apie 30 metu amžiaus. Palicije dina kasdienini 
jau daejo ant pedsakio žudin- Amerikos

Isz Lietuvosprie namo, m 
josios vy- 

“sve-ras
ežius”
kuria atlankydavo 
kei.

pas patogia

u pagialba 
savo draugiu apipylė karasinu 
automobiliu 
lanno adbego ugnagesiai 
rie Ugne užgesino,

s

ir uždegė.

Yra(Timoa - 
žmonių

na, rasdama jame baisiu suka- beguliu prigrūstuose kolio-
(lyta peiliu moteriszkes kuna, nijose, ir plega dvigubai padi-

kaip mano,

A n t 
ku

be t kada 
dažinojo isz kokios priežasties 
automobilius 
gailėjosi, jog pribuvo 
automobiliu nelabo vyro. Mo
torolos užpykia jog joms dar- 

pagriobo kir- 
sunaikino automobiliu vi-

užsidegė labai 
gelb(> t

has nepasiseko
vi us
siszkai, jog meilužis vyras ne
gales naktimis 
savo mylima.

Turėsime didelia žiema.
Pa.— Seni mal-

lanky t is pas

lai keliolika metu 
pirkti.
ros nupuolė ženk ly va i nes ver- 
>zio kaili dabar parduoda po 
25 centus už švara o szeszi me
nesiai adgal parsidavinejo po 
doleri už švara.

Neužilgio viskas atpigs 
gu žmones nepirkines
dalyku be kuriu gali apsieiti 
ypatingai brangesni tavora.

Nesenai moterėlės nutarė 
szilku ir

teip atpigo szilkas, jog 
Jautai paimtino millijonus do
leriu ant tojo tavoro.
Turi 60 metu, gauna treczius 

dantis.
Athens, Pa. — 

szimts metu 
Aniele Crandall 
mis
dantų, 
rodo burnoje ir senute tuom la
bai nudžiugo, 
metus senumo susilaukė antra 
pora.

Mirė nog kartaus vyno.
Cumberland, Md.— Ana die

na czionais likos surastas lovo
je negyvo James Devenney,

Orbisonia, Pa., 
buk 

paton- 
“Har 

Tuszczia bonka gu
lėjo prie lavono.
Pririszo sunu su lenciūgais 

tvarte kur turėjo stovėti 
15 valandų.

Indianapolis, Ind.— Motina 
ir brolis Andriuko Denser, 
metu senumo vaiko, likos aresz 
tavotais už neniielaszirdinga 
pasielgimu su juom, pririszda- 
ini jin su lenciūgais tvarte, kur 
turėjo iszstovet 15 valandų be 
maisto ir vandens.
jojo draugai, kurie paliuosavo 
ir praneszo apie tai palicijai. 
Motina iszsikalbinejo, buk 
Andriukas buvo pabėgius isz 
namu ir norėjo jin tiktai pa- 
baidyt.

17 metu senumo mergaite 
kalba 17 kalboms.

Saint Louis, Mo. — 
.Winifred Sackville Stoner, 17 
metu senumo mergina, 
turėdama devynis metus 
stojo in universitetą aplaiky- 

savo 
kalba septyniolika

Toji mergaite iszdave

Turėdama 45

negyvo 
agentas 
Laike sliectvos pasirodė 
žmogelis buvo geriąs 
tuota gyduole vadinama 
ke Vvno. ’

isz

Lancaster, 
kiai pranaszanje, buk atejnan
ti žiema bus labai szalta ir di- 

snieginėms viešnioms, 
s a ko,

dele su
Malkini
rios yra papratia
žemeje arba kelmuosią, apsise-
da ant didžiausiu

buk bites, k įt
aps igy vent i

ka

Beulah

virszunes 
medžiu tankiosia gyriosia 
ženklina, jog atejnanti žiema 
bus labai szalta. K

Szposas priežaste josios 
mirties.

Hdzleton, Pa.
Honsknecht, 22 metu senumo 
mergina, darbininke czionai- 
Jneje dirbtuvėje marszkiniu 
mirė nog sužeidimu kokius 
aplaiko ana diena per 
savo drauges.
norėjo atsisėsti prie maszinos 
pradėti darba, kada sztai jo-

r>

szposa
Beulah ka tik

12 •

Bado jin

iszsikalbinejo,

Pana

kuri
in-

dama daug diplomu už 
mokslą, 
kalbu.
penkiolika visokiu moksliszku 
knygų isz kuriu aplaiko puiku 
pelną.
LfAlinnti in

Atejnanti meta ketina
Ttnliie lavintis to-

tojaus ir 
dinsta turėjo papildyt 
v v ra s.

Anglekasiai meta darba.
St. Louis, Mil— 

lika tukstaneziu 
dirbaneziu Franklin pavieczio 
(Illinois valstijoj) kasyklose 
sziadien moti* darba. 
kas neautorizuotas, bet darbi
ninkai szito ne'naiso. Nori 
gaut didesniu algų.
siu virszininkai vyksta Was- 
hingtonAn, kad palenkus val
džia dar karta pasvarstyti apie 
padidinimą algų.
Nutrucino savo paezia su puo

duku kavos.
Manchester,

Kkertiene norėdama padaryti 
vyrui pati 

in kuria
savo v v ra.

racijos
‘ ‘ Pravada 
pradeda

Rusija. — “Pravada” raszo 
Rusai jau pradeda naudoti 
paskutinius Rusu derliaus isz- 
teklius.
na baisyn. Padėtis darosi 
dar sunkesne, nes gelžkeliai 
dabar užimti kariuomenes in 
Lenku frontą vežimu, taip pat 
didžioji maisto dalis skiriama 
kariuomėnei fronte.

pavojus, 
prieszinga tarybom 
nori pasinaudoti.

buva

mirties
Raudonasis

visas pastangas su
laikyti baisia liga.
Guzikai Padaryti isz Szunu

Kaulu'
Constantinople

staneziai

tai žn- /Jus deda
josios

Apie dvy- 
anglekasiu,

ra ta.
K rv-

•1

bet

peratyvn).
pači jos metu

Lietuvoje kooperaty- 
Bet tie ju kooperatyvai 

nerado žmonose pasitikėjimo
ii’ jiems

Maisto krizis vis ei- 
Padetis 

nes
steigti 
vu.

milijo-

1

iszsikrausczius isz 
Lietuvos, visa iszir^. Susikr- 
rus lietuviu valdžiai, koopera
tyvai vėl pradėjo kurtis Pri
vatines prekybos nenormalu
mai ir spekuliatyvines kainos 
sudarė labai gera dirva koo
peratyvu, darbuotei. Y’pacz 
kooperatyvu darbuotei. Ypacz 
kooperatyvu

iszleistas bendras 
kooperatyvams
Sziuo metu Lietuvoje yra in- 

400 kooperatyvu — 
vartotoju b-viu.

Tie kooperatyvai yra susijun
gė rn sricziu sąjungas: Kaune, 
Sziauliuofee, 
viszky ir Kėdainiuose.
dram prekių pirkimui ir są
jungos sricziu atstovybe yra 
susijungusios in Lietuvos Ko
operatyvu Sajungu Biurą.

Kooperatyvu nariai daugu
moj valstiecziai ir miestu bei 
miesteliu gyventojai.

kooperatyvas, viduti
niai imant, turi apie 300 nariu 
t. y* in kooperatyvas, yra susi
jungė apie 120,(XX) Lietuvos 
piliecziu.
kooperatyvai

Tris tuk
lia begel i u

*1

Rusams 
kurio 

s agitacija 
Toliau tas 

pats laikrasztis pranesza, kad 
Soviet u vyriausybes 
isztekliu sudaro 38 mil. pūdu 
kuri etoli nuo stoties ir prie
plaukos ir kuriuos gulima bus 

susiekimui sustip
ti y ventoj u

Rusijos 
randasi Amerikos 

Rami. Kryžiaus kolonijoje ant 
Ploti Salos, 
( 
lus ir isz ju, 
guzikus.
Constantonopalio 
nutarė isznaikint szunis. 
surinko szunis
Proti Salos, kur hadu stipo ir 
kur dabartiniai gyventojai ju 
kaulus rado ir isz ju daro gu
zikus.

Surukę po 50 paperosu ant 
dienos.

James Homer

7 I • II
i kurie dabar

Marinoms Jurose 
kau-

, 4

Angleka-

V’t. — Jeva

švieti ne i
Sztai sziandieninis pa-

larbszeziai renka szunu 
rankomis, daro

Penki motai atgal, 
gyventojai 

J i e 
antiszveze

europi- 
prasideti 

bile valanda, reike primyt, jog 
norints turime jau du metus 
pakajaus, nog kada Versaliuje 
likos pasiraszyta taika
sziadien ejna ant svieto nema
žiau kaili deszimts kares. 

4b 

viso suvirszum keturi 
nai kareiviu vma dalybas tosia
karėsi a arba konla tiek, ’ kiek 
radosi paskutiniojo 
karei.
dėjimas Europoje;

Irlandijoj— 80,000 anglisz- 
ku kareiviu ir 50,000 ajrisziu 
peszasi terp saves be paliovos. 

Jugo Slavijoj— 100,000 Ha
li jonu ir 90,000 Jugo-Slavoku 
susiremia už szmoteli žemos.

Bulgarijoj— Visi Bulgarijos 
vvrai likos snmobilizavotais 
prieszais Graikus.

Albanija — 50,000 italiszku 
kareiviu v ra susiremia su Al
banais kurie nenori sutikti ant 
italiszku iszlygu.

300,000 Lenku

miesto

steigiamas! pa-
lengvino

atvežti tik 
rojus. Gyventojų pragyve
nimui ligi naujo derliaus rei
kalinga 91 mil. pndu, nes ki
taip vėl prasidesias badas.

Kaunas. — Atvvko in Kau
na isz Amerikos per 
Konrad Hoffman,

Christian Association 
(Jaunu vyru krikszczioniu su- 

Jis 
oficialiniai pakvietė Lietuviu 
studentus in traptautini krik
szczioniu studentu kongresą, 
kuris invyks liepos 31 d. — 
rugp. 7 d. Ženevoje (Šveica
ruose). Toliau jis nori inkurti 

d rang i-

si kure 
daugiausia.

instatymas

Panevežv, Vilka-
Ben-

Ryga 
‘ ‘ Young

gala savo senam 
papuolė in duobelia 
norėjo instumtie : 
Jeva isztekejo praeita meta už 
Henriko Eckert o, 58 metu se
numo turtingo farmerio. Nu 
bodo jiai gyvenimas su seniu 
nes pati turėjo vos 26 metus, 
kad buvo insimylėjus in kita 
nutarė seneliui priskubint 
mirti.
i n pyle truciznos, o kada vyras 
paragavo kava dasiprato, jog 
joi kas tokis inpilta, paprasze 
pacziules idant jam 
vandenio isz kuknios.
Jeva. nuėjo 
vandens Henrikas greita per-

o kada motore iszgere 
savo pajuto jog 
puoduką ka buvo užtrucintas. 
Po deszimts miliutu nelaba Je
va gulėjo be žado. Laiko 
teismo viskas iszsidave, ir su- 
dže paliuosavo nog atsakomy-

)
o

y

seneliui
Tszvire kavos in kuria

atnesztu 
Kada 

parneszti stiklą

sios drauge isztrauke isz po jo- nuline puodukus
sios krėslą ir mergina puolė 
adgal pataikindama su

iszgere
savo kava

London. — .iv/mvi,
20 metu senumo likos surastas 
negyvu lovoje nog pervirszi- 
nio rukimo paperosu. 
brolis pripažino laike sliectvos 
buk Jamosas surukvdavo ant 
dienos nemažiau kaip po 

o kaip kada ir dau- 
• iii

Narsios apginė jos savo 
tėvynės.

Berlinas. — 
kiszku moterių dingo ant ka- 

aplinkui

paperosu 
giau.

O

Jojo

50

Daugelis leu-

Lenkije —
muszasi su. 600,000 rusiszkaN 
bolszevikais isz ko gali pakilti 
isz nan io svetiszka. kare.

250,000Kaukazai— 2ou,uuu rusu; 
150,000 turku; 120,000 graiku; 
80,000 angliku ir 60,000 fran- 
euzu yra susiremia visosia da
lysią tojo tolimo sklypo.

Syria— 45,000 franeuzu ka- 
riauje su syriecziais.

Kinai— Visas sklypas ken- 
czia nog namines kares kur

ros lauko umsziosia" aplinkui liojasi nereikalingai kraujas. 
Vilnių. Tein naršei tosios mo
teries kariavo, 

vadas

Mens

sivienijimo) sekretoris.

Kiek-
vienas

galva 
in garini radiatora nog ko tru
ko pakauszis. — Yra tai senas 
szposas nog kurio ne vienas 
rado mirti.

Apleido savo paeziule 28 
kartus.

Baltimore, Md.— 
bieta Moore, 
prieszais savo vyra Filipa ant 
persiskyrimo nog jojo ant vi
sliuos, nes tokis gyvenimas ko
ki, turėjo su- Filipu in laika 
penkių metu dagryso motore i 
lyg kaului. Filipas in taji lai
ka pamėto Elzbieta net 28 kar
tus.

3,786 ugnes nog perkūnu.
Harrisburg, 

syvanijos praeita meta jierku- 
nai uždegė 3,786 namus, tvar
tus, bažnyczes ir kitokius na
mus, padarydamas bledes arjti 
ant trijų milijonu, doleriu 
Žmonių likos užmuszta 29 per

iszgere taji

jog net pats 
bolszeviku vadas atydave 
joms garbe už toki narsu ap
gini ma savo tėvynės.
^Nepaprastas senelis; tvirtina

Egyptas— Ten kyla baisi re- 
angliszka

su sargyba ties 
vos dvaru.

metais 
apie

■ j

ne žado.

Mrs. Elz- 
innosze skunda

Pa. — Penn-

mili jonu

4 4
savo 

kas po 
in

bes vyra, nes isz pradžių mane 
buk tai jisai nutrucino 
paezia. — Teip tai, 
kuom duobeles kasa, pats 
ja inpuola.”
Guzute eksplodavojo, pati ir 

tris vaiki pražuvo.
Jersey City, N. J. — Saliu- 

ne Andriaus Polsko kilo baisi 
ekspliozije kaip palicije mano 
nog užsidegimo guzutes kuria 
Polskis ketino dirbti.
kos pati ir tris vaikai sudoge 
ant smert deganeziam name. 
Jojo bartenderis Franas Kar-

Pali-

Pols-

buk turi 330 metus.
Calenta.— In miestą Karim- 

gani, Indija, atsilankė nepa
prastas sveezias ypatoje Hi
malayas,

“Kalanbi Baba.” Tasai se
nukas, kaip apsakinėja, turi 
jau suvirszum 330 metus. Bu
vo jisai dvasiszku rodininku 
karaliaus Nepalo per vienuo
lika metu.

Mynios žmonių stengėsi jin 
regėti ir iszgirsti jojo baisa, vi 
sur jin priyma iszkilmingai ir 
atyduoda prigulinezia garbe. 
Senukas kalba, buk gerai atsi
menu musziuS, koki siautė 300 
metu adgal ir kitus istoriszkus

atsilankė

žinomas te i p-g i kai-

voliuciijc prieszais 
valdžia.

Indije — 
kurstomi per turkiszkus poli
tikierius ir rusiszkus soviatus 
ant sukylimo prieszais anglisz- 
ka valdžia.

Belgije— Terp Belgijos ir 
Ilolandijos ejna nesupratimai 
apie rubežiu.

Szvedije— Ejna tąsymo su

Gyventojai yra

Lietuvoi invardintos 
jos skyrių.

Lenku puolimai. — Birželio
27 d. lenkai buvo užpuolė nui-

Aleksandra
Liubavo apylin

kėje, bet buvo atmuszti. Birž-
28 d. apie 13 vai. 30 lenku puo- 
e musu sargyba Burbiszkiu 
<aime in rytu — pietus 
Žiežmariu, 
remti.

Mariampole. — Birželio 27 
automobiliu isz Kauno atvyko 
in Mariampole Ministeris Pir- 

d-ras K. Grinius, 
Kraszto Apsaugo s Ministeris

44,000,000

*

po
apsakinėja

nuo
Lenkai buvo at-

mininkas

Finlandije apie Aalando salas. K. Žukas ir vienas žymesnių
jų Naujorko , dienarszcziuLietuvoje— Lietuvei ėdasi 

su Lenkais apie rubežiu ir 
omima Vilniaus ir kitu daliu 
Lietuvos.

Tai tokis sziandieninis 
kajus” 
t imo.

vuz-
Naujorko

(New York Evening post) ko
respondentas, p. JRob Ministe-

valdyba
4 C

ant svieto ir meile ar-

rius ties apskrities
pa- pasitiko ir sveikino valdžios ir 

instaigu atsto

žinskas baise i apdege.
cije abudu aresztavojo ir pas
tate po 5,000 doleriu kaucijos 
lyg teismui, buk per juju prie- 
žaste keturios ypatos neteko

atsitikimus kurios atsimena 
rodos kad tai atsibuvo tik va
kar.

Nekurio jin praminė <4šzvon 
tuju?

Pereitais 
padare 

110.000 auk. apvvartos kiek
vienas t. y. visi padare apie 

auks. apyvartos
Sricziu sąjungos pereitu metu 
pusmeti padare apyvartos 10 
milijonu auksinu. Sziemet 

per 3 mene
sius padare 11 milijonu auk. 
apyvartos kooperatyvu atsto
vu suvažiavimas, kuris nusta
tė tolimesni Lietuvos koope
ratyvu atstovu suvažiavimas, 
kuris-nustatė tolimesni Lietu
vos kooperatyvu 
plana. Svarbiausia — nu
spręsta sudaryti viena Lietu
vos kooperatyvu 
inkurti Lietuvos kooperatyvu 
banka, pradėti savaju gamini
mą, o svarbiausia paimti in

auksinu.
sricziu sąjungos

darbuoties 
Svarbiausia

sąjungą ir

t

11 
.i 
.u 
■jiį 
s

savivaldybes 
vai.

Klaipeda. — Pagaliau lies- 
greta vokiecziu kalbo oficiali- 

kalba.
* Pertos yra vienatiniu 

žomeziugu kurie nereikalauje 
szlifavojimo, kaip tai yra da- Dabartiniai 
romą su kitais brangeis akme- 
nais.

mo skuros, flibrikantai czeve- 
ryku dirba popierinias kurkus

ne- Lietuvos valdžios

Pertos

Isz priežasties brangu-
* _L______ • . i i - - - - -

Su juom drauge ko- czeverykains, kurio badai

nai vartoti lietuviu 
valdininkai be

veik visi nemoka lietuviu kal- 
Paszalinti tam truku

mui norima steigti tam tikri 
lietuviu kalbo kursai. /

Klaipėdoj eina derybos tarp 
atstovu ir

1

bos.

savo rankas žalios medžiagos 
eksportą.
ta invykinti Lietuvos koope
ratyvu sąjungų biurui Toj sri
ty L. k. biuras energingai dar
buojasi, ir tikimasi, kad rug- 
pjuczio m. gale atsidarys mi
nėta Lietuvos kooperatyvu 
sąjungą ir Lietuvos koopera
tyvu bankas, kuris tvirtai su
koncentruos Lietuvos koope«»

1 1 _ _ _ Jį___ 1____•

Tas planas paves-

1___ JI JA.
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2 SAULE

KAS GIRDĖT atsigulus in tinkleli turi laiko 
toji, 
visa, jos namini darba;

ne

kurios tarnaite padirba 
apie 

karta
soviate

GIRTUOK-

1888 -1920

Petrograd iszka m 
raudasi 40 moteriszku delega
tu, o vyru yra 1400, bet ne vie
nas isz juju ne turi ka kalbėt.

tokias vakacijes
mausto darbininko motore — 
bet tas ne del jos, jiji tokiam 
gyvenime negali dalybanti.

Ir kaip-gi galėtu, jeigu jo- 
vyras prakaitauje

DEGTINE IR
LIAVIMAS LIETUVOJE.

Del deginos vėl jau daugelis 
susirūpino.
isz kitos puses

e
pači jos metu žmones iszmoko 
tą buka auginti ir ji rūkyti tai 
pat ir muilu namie 
priesz karu juk tokiais

i'
dirbti. O

dal v-

Sziadien, 
metai

Saule” i 
szimts 
savo ženklyvuma, u jeigu laik- 
rasztis randasi tosia paeziosia 
ran košia.

Sziadien iszdavvste “Sau- 
gerianse turi pasisekimą, 

turi daugiausia

• >
4 6

du

27 
kaip 

iszejna.
metai!

Liepos, suėjo 
lai k rasztis 

Trisde- 
tai turi

iszdavvste
les * 1

skaitytoju, 
skaitvtojai vra visi geri žmo- 

“ Saule”
už kitus laikraszczius.

Tai-gi pirmutinis 
pasirodė 

diena 
te, o buvo tai
kokios kiti laikraszczei

“SJo.j.a” perleido vi-
szia-

uis ir platina

b k

juj. •>

geriau

numaris 
Mahano- 

Li epos, 1888 me- 
sunki pradžia, 

net u-
re jo bet “Saule” 
sus sunkumus naršei ir 
dien stovi ant geriausio pama
to už visas kitas lietuviszkas 
iždą v vstes.

Tebvrei

Saule

Tebyrei iždą veja i 
visom pajiegom intikti visame 
del musu skaitytoju, terp ku
riu da randasi pirmutinei ku- 

bu-

sziadien vra antru

rie prigialbiuejo visokeis 
dais del iždavvstes.

‘ ‘ Saule 
seniausiu lietuviszku laikrasz-
eziu ant svieto kuris iszejna 
konia pusamži be jokio persto- 

isz vienu
Iždą ve ja i sa- 

užduotis pažinsta gerai ir 
varyti, o

jimo ir permainos 
ranku in kitas.
vo 
žino kaip taji bizni 
redaktoris atlieka savo užduo
ti pagal paskutinius žodžius 
tėvelio kuris priesz mirti pasa
kė: “Vaikelei rodykite “Sau
le
te pasisekimą, duokite žmo
ni ms to, ko re i kalnu je ir Re
main vkite raszlavos nes žmo
nis ne yra pripratia prie nau
jos raszybos. ”

Pildome norą musu tėvelio, 
kuris gerai pažinojo būda Lie
tuviu ir del juju darbszavo lyg 
smert, ir mes stengsimės teip 
paezei daryti.

Dalinamės su musu skaitv- 
tojais- džiaugsmu jog sulau
kėm sziu 32 metu sukaktuviu 
ir tikymes sulaukti auksinio 
jubilejans, o ant galo sudeda
me szirdinga padekavonia del 
musu geru skaitytoju už užlai
kymu per tiek metu 

pragaiszyti ir 
])latina kas metas daugiau 
terp savo pąžinstamu ir gimi
niu Lietuvoje.
užlaiko visus prie sveikatos ir 
ilgo amžio, o mes isz savo sza- 
lies stengsimos kas metas 
gorint laikraszti, kad tik toji 

grei-

Valkelei rodykite 
kaip asz rėdžiau, o turesi- 

duokite

kuriai nedavė
< i , J

Lai Dievas

pa-

pasiutiszka brangenybe 
czia use praejtu.

Itz Lietuviuku kaimelu

Gray, Pa.— Kasyklos pas 
mus dirba gerai, anglis yra ke
turių pėdu, kas dirba su ma- 
szinom, uždirba už tona 94 cen
tus, uždirba nog 150 lyg

Oras puikus, musu 
aplinkui 

formos, pragyvenimas ne bran 
gus ir sveikas. Kas pribuna 
(laiba aplaiko koki sau nori.

175
dolerius.
miestelis ne didelis,

ir sveikas.

Akron, Ohio. — Gyvenimas 
hutu czion labai smagus, 
atsiranda, 
toju šutaikos kurie 
vieni kitiems užejti

bet 
kaip kada darkin- 

stengesi 
už akiu, 

kaip tai neseni pasidarė laike
pi kniko.
gyvenimas terp žmonių 
buvo ir bus.

Tokis sziandioninis
teipJ

i KUR BUKA I

Pajcszko Joną Užala, Jurgi Martin
aiti ir Elz. PaHlavicziuke, vist Pane
vėžio Apakr., Liankuvoa Para. Turiu 
svarbu reikalą, kas pranesz apie Juos 
gaus $5.00 dovanu.

JURGIS ANDRUSZUNAS, 
Box 55, Morea, Pa.

Abisinijos 
prausėsi tik tris kartus 
gyvenime tai yra: laike gymi
ui o, kada paeziuojesi ir kada

(J-30)

kaimuoeziai 
savo

kada paeziuojesi ir 
niirszta. j

rasztis raszo:

algos 75
Pagal

kurie gerai

Tūlas amerikoniszkas laik- 
”ar prezidentas 

Suvienytųjų Valstijų gali, kiek 
nžczedvt isz savo 
tukstaneziu ant meto? 
apskaitymu tuju,
yra apsipažinia su gyvenimu 
prezidento Baltam Name, 
ko kad isz savo algos preziden 
tas gali suezedyt mažiausia 50 
tukstaneziu doleriu, jeigu gy
vens paezedžiai.

Vienus isz buvusiu preziden
tiniu sekretorių apskaitė 
prezidentas užmoka tik
darbininkus savo name, 
mokėt už maistu savo 
uos, bet nemoka ramios, už ku
ri, rakandu, automobiliu, teat
rus, klubus, laivo ir kelione. 
Viską ta aplaiko už dvka.

Todėl isz
tinęs algos, gali užezedyt

sa -

buk
szeszis

turi
szeimv-

sios vyrna praKaitauje prie 
darbo ant szmotelio duonos, 
kuria draugo prižadėjo valgy- 

Jojo duona yra josios 
duona, jojo darbas yra josios 
darbu, jojo sunkus gyvenimas 
yra josios gyvenimu.

Todėl ir ji ji laike 
kada jisai dirba sunkei 
maustyti apie 
ros laike, turi
siu, daržovių ir t. t. idant už- 
czedint ant to laike žiemos.

Ji ji negali maustyt apie pa- 
si vaikszcziojima
puikei, nes turi pataisyt ir su- 
lopyt žieminias drapanas idant 
pigiau butu del vyro.

Ne, j i ji ne 
skaitymo ir gulėti 
nes sztai stovi

ti. —

vasaros 
negali 
Va suatsilsi.

pagaminti vai-

pasirėdžius

ant

isz vienos ir kais beveik niekas neužsiėmė, 
reikalaujama, nes mieste be

kad girtuokliavimui butu už- galėdavo nusipirkti ir tabako, 
Kuriomis ir muilo, ir degtine.

turėtu 
daug jau

kam aiszku yra. rLik tas “aisz- 
kyla del visiszkai ki-

Pažiure-

Ir

kelius.li irs tas 
priemonėmis visą tai 
būti padaryta

kuinas”
tokiu perspektyvu.
kimo aicziau in visokius deg
tines “prieszininkus”. Kas 

szian-

didelio varno

4

Nainu darbo degtine apskri
tai imant, visam krasztui 
brangiau atsieina (negu esant 
dideliems 
tokiu budu ir javu ūkininkai 
sudarko, if be reikalo ’ daug 
laiko sugaiszina, ir pagaliau 
iszleidžia degline dažnai su to- 

priemaiszomiszomis, 
sveikatai 

chroni-

a'i san i

bravorams,) nos

‘‘prieszininkus”.
tarp kitu blaivininku 
dien reikalauja uždaryti svai
ginamąsias geryklas? Czia se
ka indomus atsakymas: karsz-r 
tutiniai blaivininkai ir... vadi
namųjų 
savininkai,
yru svarbų, kad j u gaminama- 
sai produktas .neatpigtu,

(.legtiuų turėtu kuo plą- 
cziaus rinkas.
reikalavimai buna dažnai, re- 

ir kitais 
gražaus žmonių gyvenimo pri
valumais.

Ir teisybe smulkiesiems deg
tindariam^ yra prasmes reika? 
lauti, kad valdžia

naiąiąiu bravorėliu 
kuriems be gido

kad
j u

Ir ežia tie jų

kiomis
kuriuos labai kenke 
arba padetla plesztis 
neins ligoms. Iszvada ąiszki 
— reikia instatyti dideli ir go
ri bravorai kur galėtu būti pa
daroma degtine ir spiritas. 
Turiu czia pastebėti, kad spi
ritas gali būti 
tiktai gerti,

ir spiritą.

Kaip Jusu Kūdikis Miega?
Kožnas kūdikis turi gerai miegot—ramus 
miegas reiszkia gera sveikata. Jeigu jusu 
verkia ir nramus ir nervuotas nakties 
laiku, tai gal jo maistas nesutinka su juo. 
Kada negalite žindyt savo kūdikio tada 
naudokiteskiriamas ne 

bet ir visokiems 
technikos darbams: szildymui 
deginimui maszinu
ir t. t. Dabar net sunku pasa7
kyti, koki pritaikymu ateities 
gyvenime gali turėti spiritas.

pasa-

turi laiko 
tinklui i je, 

gurbas skalbi
mo ant iszprosinimo.

Bet laikais gauna valandėlių 
maustydama 

linksmybes szio 
•J

miami žmonių dora v___ X_ __ ? varymui

savo 25 tukstan-
50 atsilsio, 

tukstaneziu doleriu arba iii ke-
20 žmonis ir kitus daigius.turis metus

tukstaneziu doleriu.
savo urėdo

svieto,
apie 
apie

Washingtone 
rvstes dirba 
szimtai moterių.

druko-
suvirszum penki

prie

Lžklauskvle sziadien tuks- 
Kas pasidė

ti aplaiky-
taneziu žmonių: 
re su Amerikn t 
šit daug 
terp kuriu randasi ir szitie:

Darbininkai sziadien aplai
ko už daug o dirba mažai.

Darbininkai neaplaiko savo 
dalia nog to ka iszdirba; yra 
neužganėdintais ir neramus.

Kapitulas kasztuoj<‘ už daug 
procentai dideli, užsiėmimas 
sziadien neužsimoka.

Valdže iszleido . bilijonus 
doleriu indrasino grafta
spe*kulacij(‘ per kapitalu ir.dar 
bininkus ir sunaikino 
1 iszka padėjimą sklypo.

Vilnis neramumo platinasi 
po visa svietą, o
keneziame savo paskirta 
lia.

Milijonai jaunu vyru, paym- 
ti isz juju namu ir iszgabenti 
in užmariu, sugryžo neužganė
dinti su savo senoviszku gyve
nimu ir praplatino ta ji neužga
nėdinta.

Teis v be raszo

4 4

visokiu atsakvmu

bagele sulaukus 
payma “Saule 
linksmai praleidže kelias 
landas ir buna užganėdinta. 
Ir teip tai praleidže visas die
neles prie darbo, paszvensda- 
ma visas savo linksmybes del 
labo szeimyneles.

Gal ne viena pasakys,
tokis gyvenimas yra nuobodus 
ir kankinantis?

Bet užklausiu pirma, ar mo- 
apie pui-

vert ima 
praejnanczeis

,♦ m
nedieldienio 

ranka ir
va

jog

teres manstanezios 
k lis parėdus ir 
su

akiu 
vvrais ant 

nlycziu atnesza laime savo gy-
-......- ?

(

atszala
venime ir vvro?

Vyras nog tokios 
moteries ir jieszko linksmumo 

lebije kitos moteries, o

n

ir

mora-

mes teip-gi
da-

aut oris tojo 
straipsnio Arthuras Brisbane.

Apie 65 tukstaneziai vagonu 
obuoliu yra parduoti kas me
tas visosia dalysiu szio sklypo.

kerazina Euro- 
Didelis nesupratimas

Bolszevi-

Nauja kare 
poje. 
kylo terp Anglijos ir Franci- 
jos už Lenkija, Turkjszka su
taiką ir Arabija,
kai ne nori sutikti ant taikos 
su lenkais per ka Francije su 
Allijentais yra pasirengia pri- 
gialbet lenkams, idant nepri
leisti bolszeviku jokiu bildu su 
si vieny t su 
rubežiaus.
vela visi sklypai pradės nauja 
kruvina szoki senam sviete, 
jeigu greitai nesnsitaikins bol- 
szevikai su lenkais.

vokeieziais

pa- 
so- 

nuola-
czinle prisotinta visokeis 
cialiszkais skaitymais, 
tos turi kokius ten velnius sme 
genysia, trokszdama laisvos 
meiles ir kitu smagumu, o prie 
žastis to visko....? persiskyri
mas arba pabėgimas su bur
ti i ngierium. * ;

Gera pati darbininko, ne tu
ri laiko maustyt apie visokius 
niekus, nes josios g 
pripildyta naminiu darbu 
kad ir užejna jai in 
kis tamsus debesėlis ir pagun
dos tai greitai p ra sklaisto ir 
vėla saulele užžvba.

Pati darbininko yra turtin
gesne ir turi daugiau

savo

SU

alvele yra 
, o 

galva ko

uzga ne- 
dijimo isz savo gyvenimo, o 
labjause kas ant svieto yra di
džiausiu skarbu — isztikimys- 
ta moteriszkam luome ir pri- 
siega del savo vyro.

Jus, kurios esate apsunkytos 
naminiu darbu ir tankei atsi- 

sunkenvbes 
apmaustyki-

dusate ant savo
sziam gyvenime,
te ir iižklauskyte sau
norėtumėt toki gyvenimą vesti 

j_ kuris yra pilnas nesutikimo ir

ar-gi

prie
Badai neužilgio

Mieste Chico, Kalifornijoj 
mokslaejves isz didesniu moks 
lainiu pradėjo neszioti vyrisz- 
kas paneziakas idant 
priesz
paueziaku.

kovoti 
szilkiniub rangenybe

Badai prie tosios 
kovos prisidėjo daugelis mote
rių.

apie

Daug žmonis kąlba apie va
sarini atilsi arba vakacijes, 
apie plaukimą ant ežeru, mau
dimo. pamarįje- Atlantic City, 
apie puiku pasiredima,
skaitymą knygos, miegodami 
tinkleliuosia....

Viskas Us yra labai puiku, 
labai puiku — bet ne del mo
teries darbininko....
me atvyra i ir teisybia:

Ant vakaciju gali sau pave- 
lint toji, kuri gyvąną be jokio 
rupesezio,
ai i vaikszczioti toji, kuri turi 

f < M."

Kalbėsi-

peikei pasiredias

visko, pilna,, skaitymą knygų

uždraustu 
'miestuose laisvai degtine par
davinėti, nes tada, jie daugiau 
pelno turėtu, 
toki pavyzdi, 
ne

EAGLE.BRAND

Imkim kad ir 
Sakysim Kau- 

ligi gegužes 15 d. buvo už
drausta degtines

Bet tuomet, gali kas 
kyti aukszeziausįo laipsnio ir 
kartu su tuo žmonių sveikata 
ir dora, nupulti, 
bijotis nereikia, 
sveikatai arba
daug kitu ir net didesniu fak
torių, kaip antai: žmonių tam- 

socialines neteisybes 
saujeles 

netinkamos 
sąlygas ir 1.1.

To perdau 
nes 
mažini i

g 
žmonių

yra

t ingi-

Nes motore darbi- 
užganė-

apgavingos meiles, permainyt 
ant pąredn, smagumo, 
nystes, po koreis slankioti! kir- 
mels paleistuvystes?

Ne, mielos moterėlės, neno
rėtumėt!
ninko yra linksma ir. 
dinta isz savo darbszumo, yra 
linksma isz visko, o ypatingai 
isz savo nesuterszto naminio 
gyvenimo.

Pati darbininko, kuri moka 
dulaikyti visokes sunkenybes, 
užsitarnauja ant 
garbes ant svieto.

Lai buna garbe moterei dar
bininko!

f)

didžiausios

u-....

Tolefonu
Snv. Valst. turi isztruuke 
221827^68 myliu drūto.

DAKTARAS NAMUOSE.

tuvi
kompanijos

Ka tik iszejo isz spaudos nauja 
knyga “Daktaras Namuose*. Knygu
tėj© apraszoina visokios vaistiszkas 
žoles, szakals, Žiedai, lapą! ir t»tį nuo 
kokiu Ilgu yra vaistai ir- kaip varto
jami. Su lotiniszkais užvardijlmals, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekpje. Apriez to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke, •

Ni. ZŲKąĮtIS
45; Iludaon Ava. Roęhęater, N, Y.

b J'*** ’ ■ tN f? f < ,• j,'" ' •• M •
45; iiudaon Avė.

k rautu veins 
pardavinėti degtine be dakta

ro recepto ir tam tikro leidimo 
Tuo tarpu girtuokliavimas ne 
kiek nebuvo sumažėjos, nes 
degtines galima buvo gauti 

, už didesnius 
O ta slapta gaunu

degi ine buvo tu paežiu 
smulkiųjų degtindariu, 
tuo uždraudimu labai džiaugu
si. G (‘gužus 13, 14 ir 15 d. dug- 
tines kaina smarkiai krinta, 
nūs tai buvo paskatinus drau
džiamosios dienos ir degtines 
vartotojai laikinai sustoję pir
kę degtino 
kritimo.
vyle.

Dabar
mani degtinei jiardavinęjinm* 
daugelis »sinųll^iiiju degtįnda- • t Y 1 • • 1 •nu, 1

slaptai, žinoma 

ma

sumažėjęs

kurie

krinta

tikėdamiesi kainos 
Ir, žinoma neapsi-

esant nedraudžia-

vaduodamiesi savo kįąze- 
nes reikalais, nori, kad velnin
tu uždrausta be leidinio

O kadangi 
tu smalkiųjų d^^tiųjdarių yra 
žynius skaiezitis^į> T

davinėti degtine.
par-

tai kurtais

reikalavi-

žynius skąįczi(is 
ima rodytis, thrytum tas deg
tines uždraudimo?' 
mas eina isz gilaus visuomenes 
nusistatymo arba isz sąmonin
gu girtuokliavimo prieszinin- 
kutarpo. Nuostabu dar tai, 
kad ir tikrieji blaivininkai 
kartais paremia tu smalkiųjų 
degtindariu sumanymus 
iszrasdami 
liavimui kitokiu 
kaip tik tiesiogini 
parda v i ne j i mo u žd rand i nia.!

Nuostabu dar tai 
tikrieji

, ne- 
kovai su girtuok- 

priemoniu, 
degtines

sumas, 
arba mažos žmonių 
vieszpatavimas, 
gyvenimo
imantis bendro kultūros darbo 
galima girtuokliavimui užkir
sti kelias.
džiai taip v.,
k i e k v i e n a s pas i ge r us i s
gus, pasirodęs vieszoje 
je f

□
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Pagirtas ir rekomenduojamas tukstaneziu 
gydytoju. Daugiau kūdikiu pasekmingai 
iszauginti ant jo, negu visi kiti dirbti 
maistai sudėjus in viena.
Augszta verte— pilnumas—ir 
kuinas padaro KAGLIC 
pirmu pasirinkimui 
ant stalo. Pirkite dože sziadien—naudokite 
jin kur tik reikia pieno ir cukraus. Bandy- 

tapioka pudingu

BRAND 
valgius

ekonomisz- 
piena 

gaminant ir
t

arba

1

rn:r i k

.Drauge reikia val- 
nusistatyti kad 

žino- 
vieto- 

butu atatinkamai, baudžia
mas ir kad kokio nors nusikal
tėlio girtas stovis butu laiko
mas bausme didimaja aplinky
be. A. Kelmutis.

Pranesaimas.

Lietuvos Atstovybe Ameri- 
k oje gavo isz Kauno nuo 
ta” sekanti kablegrama:

Užsieniu Reikalu Ministe- 
vakar 
kurioj

“El-

(i

ris Puryckis pasiuntė 
Moskvon telegrama, 
Lietuvos Vyriausybe būtinai 
reikalauja kad sziaureje Rusu 
kariuomene nepereitu abieju 
pusiu nustatytos demarkacijos 
linijos, nesikisztu Lietuvos Ad 
ministracijon, nedarytu jokiu 
rekvizicijų, mokėtu gyvento
jam už viską valstybes pini
gais dabartinėmis kainomis, 
imtu tik karo žvilgsniu būtinai 
reikalingas susisiekimo linijas 
karo sandelius, butus, kad visa 
civiline administracija Rusu 
esamose žemese butu Lietuvos

Musu
kariuomene paėmė Seinus. Sto
vi linija Vizainis, Slobodka, 
Sejviu. ežeras. Sziaureje musu

Vyriausybes rankose.Dar sziek tjelc .turėtu pras
mes smarkesnis 
baudimas, klišio kartais kliu- 

budami 
imsiu kariuniene paėmė Vydžius ar- 

Bet

pasigerusiu
• • de kareiviams arba 

girti padaro koki nors 
žengimą instatymąms. 
drausti visur kur 
laisvai pardavinėti 
tai reiszkia — remti 
degtines varymu.

vieszai 
degtine, 

slapta
Gal pasiū

lyti kas: reikią naikinti slapta 
smarkiau 

Teisy- 
’•alinia ir toksai instąty- 

mas iszleisti.
instatyrnas tinkamai

degtines varymą ir 
bausti degt indari us. 
be, g

(

=
ua

tinasi tąikos sutarties sustaty- 
ir ton Lietuvon sienon.

“Konstituanta priėmė įsta
tymą invedimo karo padėties 
visoj Lietuvoj kurio suvaržo
ma, Laikinosios Konstitucijos 

mirties
Priimtas papildy-

garantijos-invedamą 
bausme.
mas įstatymo ka.riszkus žeme
aprūpinti sulyg kurio negathBet norint toks

daboti, na žeijies kariszkiai kurie bu- 
reiketu, tur but, tiek kontro
lierių” turėti ,kiek musu ar- vynes iszdavimo nusikaltimuo- 
inijos. žmonių yra, nes Ulę-tųk-

vo teisiami kriminalai arba te
turėti ,kiek

sai kontroles žmonių skaidžius 
tegalėtu iszsaugpti kiek^iępa 
narna nuo degtines
Tik vėl kyla abejojimu ,ar7vjsi 
tie saugotojui .butu tokią-iSe- 
kalti, kad nepasiduotu dagti
nes kvapo pagundai 
neimtu szmugeliauti.

še.”
Lietuvos Atstovybe, Amerikoj.

AL J. Vinikas.Per
varymo.

tokie rie

ir puj,ys

Taigi tokia kovos priemones 
nepriimta. Draudimu 
si m girtuokliu viipo. Priešz’m- 
sim girtpokiavi^o. Prio»znu 
gai, galėtume susilaukti, vigai 
netinkamu vaisių. Iliuf?t?a-

i
KAREIVIU MlbTKMAI.

kite jin su ryžiu 
vietoj pieno ir cukraus.
Palaikymui kūdikio tvirtu ir sveiku pa
siųskite mums sziadien žemiaus padėta 
kuponą o gausite Kūdikiu knygos ir mai
tinimo instrukcijų jusu kalboje.

THE BORDEN COMPANY 
New York.
UŽDĖTA 1S57

M

I.szkirpk szi Kuponą. Pažymėk Knyga. Pasiusk sziadien.

M rs........................................ ............................................

Street .................................................................................

City ............   State .............. .........

Kūdikiu Geroves Knyga, (8) Nurodymu Knyga

ntuLrHiiniuininuiiiinninuiiiiiiiiiiidliiĖj

ANT PARDAVIMO
Namai ant trijų familiju, 9 metai 

kaip statyti, Tamaqua Pa. Atit trijų 
florų su visoms vigadoms, elektriko 
szviesa, sziltas irszaltas vanduo mau
dyklos, cimantuoti peimcntal.
galo loto yra vieta pastatyta del au- 
tomobiliaus. Šlubose randasi 9 rū
mai del kožnos familijos apriez skle-

Randas atnesza $50.00 Atsiszau-
kilo gretai ant adreso:
333 E Willing St., Tamaqua, Pa. (to62

Ant

pu
A. M. Z.,

U f

u 1

NAUJAS 1SZRABDIAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o tetp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, In 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykit© kitoms tautoms.
kite pas: Drs. lirundzas Cosmetics.

Nta. W. Brooklyn. N. Y

Raszy-

VERY ’' jfį^ANTr

AR ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GAREILAX 
duos jums greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius ir iszczi- 
tina krauja. Nesiųskite piningu bet 
is/.kirpkite szi apgarsinima ir prjsius- 
kito su adresu, gausite dykai sempeli. 
GARFO CHEMICAL CO.

Ill Ave. A.
Dept, L-10 

New York, N. Y.

MT BūDnOnODŪS DOO BEUK9D TU.ES

deljus ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir
• 1.00

Siuvama Y1a.Sušita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetusir kitusdL

drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina
I ... .. I « r..  ,

k -----------

Mat*.

SkunklH namie mm gero brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šita
britva yra padaryta iš geriausio .plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva.
už taip pižę prekę ir.nesiįailisite jąįsižyję. Vartokime tiktai gerasbritva*. Kaina *0.98 4*1

PILNA KALADE KĄZYRU 
SU INSTRUKCIJOMIS, šio* K*- 
zyros yrą su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip, ateitji įspitl. 
Šios Kazyros yra geriausi* žais
mė tiuoseme laike, ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sią nubovyti Šcimyaižkubse- ir • 
draugiškuose susirinkimuose, šitą, 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci- 
jomis (angliškai) yradabar gauna
mos pas mumis, kaina SOc.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
Štukos su instrukcijomis (anglik 
kai) ir TRIS LIETUVIŠKOS KNV*

Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina *4.18
Nata|aM Pilsiąs* Orakulo* arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa« 

veikslčiiais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia moqų knyga, 
burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. puslapių Gragiuse 
audimo apdaruose *3.80

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

I'*' *

k 1v-

L
J *

Nuo prakaitavimo ir dvokimo kojų. 
Vartojąnt tuos mįReUųa užtlkrlnam 
kad kojos iszgis

Preke 25c. todėl prisius- 
kite 25o. o mes pasiusim užtektiną! 
kad iszgydyt kojas.
Ir agentu. (A. 13)

5 v— 7 /

tedvoks.

Draudimu pąr- 
sim girtuokliuviiųo. Frie^iji- 
sim girtųokiavtmo. Priekin- E? Girard Avė.Priesz/in-

SS
ei jai atsakysiu in?' tolu.kliųtsį- 
ma: kas ji;usu žmoųes 
mokino degtine varyti? Jįėgu- gvarantytu 
vimas nusipirkti sztai bus 
tas atsakymas. Panasziiįd|ųr

kas niu.su žmones

viiųas nusipirkti,,-^- sztai 

du Lietuvoje vokieežiu:okiipa-

ir prakaitavimui*

Reikalaujamo

C. AdiuiiH, 
Vhlladelpliia, Bą.

REIKALINGA
< 4 ‘V . " i ’ i 1 '

Vyras del pardavinėjimo 
rožių,, medeliu, 

tyietkų U* t. t. smivaitine ,mę- 
,c<
NiŲrsfiry Qo, Rochester, N> Y,

, Į L , 11 lf ?>■.' ’ * ' I, P ' \

medeliu

ėstis., Rąs//ykite dabai;. Barry

ill ITCH 
t-ttl BU AŪo> 

, FORTUNE 
TLLLINQ . 
CARDS

f
I (HAVING CAM© 
9 CHICAGO. M. U

1 .1 .

GUt£S: DPaMlaptyH Burtininku.. 2).Kab(*lat».,a)Sapnu Knygele.

'LU. ’'■SU i* r .tu L fe unija 'JtLl K.A.,

niu.su
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MAŽAS PALUKIS.

Motiej! Na tik tu kinki- 
arklius

I
i

kie arklius ba kaip pradėsi 
einpinetis tai atejs ir vakaras. 
Atvažiuosime in miestą po jo- 
markui.

Na
Katre; nuolatos ant manės ro
ki ir rėki, kaip ant kokio gy
vulio, arba berno.
tai kokia adyna po pusrycziu.

Motiejus patepė
dėjo trumpas
(lojo naszta
tuos du sartukus,

tiktai jau tu tylėk

ibis da tik-

vežimą, už- 
drobineles, in- 

sziaudu, pakinkė 
kurios pe

reita meta Pilviszkiuose. Geri 
buvo arkliukai, drūti ir sma-

f

k

✓

i'
R
J
I

K'l

Ne gad-

Tu,

Szvencziauso Panele atmainys, 
ba asz ne. duosiu jau, rodos.

— Ehe, abejoju.
nas esmių grieszninkns. Navet 
ir nedrystau pricszytis.
tai gal ka ir isznaudotum grei- 
cziau, o no asz.

— Ne pliovok! 
grieszninkas gali iszmelsti kad 
tiktai szczyrai, melstumės, Nea 
ka ten su tavim kalbėti! Vyras 
kaip kupeta szieno, o 
kaip vorszis.

— Kvailas kaip verszis.....
o gal kaip mažas!

Invažiavo in miestą.
Tuojaus kaip tiktai invažiuo 

miestą ant kampo, kaip 
stovėjo karczema

Kožnas

kvailas

J1 111 
slenkstis,

gus ba ne menki ni\o. le 10 atidaryta už kurio kožno tu ro
kas teisvbe, biskuti reikalavo •
rimko, nes tiktai tada, kada 
rinkėjo važiuoti priesz kaina.

Per ta laika
szventadivnines

Katre apsirėdė 
m szventadienmes drapanas, 
insirabantino in vežimą ir atsi
sėdo ant nasztos sziaudu 
ingrimzdus.

Mot ir jus

gilei

dru-užsismauki' 
czei ant galvos skrybėlė, pasi- 

persijuose dir- 
paeme in

taisė sermėga,
žu, inlipo in vežimą, 
rankas kanapines vadeles, bo
tagu ir persižegnojo abudu.

— Szkesz! — paszauke ant 
arkliu ir vežimas judinusi isz 
kiemo in keliom'.

Arklei bogo smagei.
Motiejus, tai geras 

žmogutis, o ir ciela burna 
padorius, nes tiktai viena ne
gera papratima turėjo, ba kaip 
kada tiktai

ko ja,užkliūti 
myli biskuti

ypatingai 
susi szi lt i

.!<> 
kurie 
ten.

Augszcziau duriu buvo pri
kalta toblyczia ant kurios buvo 
iszmalevota 
alaus ant ko pažiurėjus turėjo 
seiles nuryti.

Motiejus

didelis stiklas

ž vi Igte rėjas

saVle
-- -------- ----- - y „ ,U r, I ..............

Kur-gi dabar Katre —j ra i jog tau tiktai viena kaltas!
gal lueite-

i* *

— Arh jus mano ne pažinsr 
ta te Motie m ielasz ?

piisli.no Motiejus •
luka deri.

Boba turi visus piningus man dabar rubli, o
prie savos kuriu bus apie 5 įduosi po kalėdų.

1 m •• . |

kad ne skatiko Įtokis davadnas gaspadorkysj

tuvysta, o ėmėsi už politikos 
garbes 

negu kudykines 
/■. ’ 4 

kur Lietuviu randasi pusėti
nas būrelis, tai turi iszrinkia 
savo mokslainiu direktorius, 
miestiszkus rodininkus, palL 
cijantus, burmistrus ir teip to-» 
liaus. Tas daugiau Lietuvius 
ausgztina ne kaip tvėrimą^ 
tokiu dalyku kurie jokios nau 
dos neatnesza.

* Kiniecziai dirba savo gra 
bus isz medžio nuo 8 lyg 19 co
liu storio, liet tasai papratimas 
pradeda isznykti ir naudojo 
amerikoniszkus grabus.

Vienam* patrijotui bjaurėi 
atsiejo, 

nebaga

I

I'iDll

kuri daugiau atnesza 
Lietuviams 
svajones.

Ant karszto darbo 
užspėjo, 

žmogelis pusėtinai 
lazdų, 

Tai buvo po pro vai ir po bedu 
Paliksime, ta krepszeluinka,

O kitaip pavadinus kara- 
l)elninka, 

Nes jau už tai atpakutavojo
Ir dabar jau nematyt, ba

Duokite 
kitus ntjf 

prie savos kuriu bus apie 5|duosi po kalėdų. Asz jum sa- 
rublei. Toji mano Katre tai to- vo visu karezemu atiduotau, 
kia sk u puolė, 1 
nepaleis ir man ne duos, sako 
kad pasigersiu.
mane kirmėlės kankina. Tpfu!
Ka czion da.„.nuslysiui. 
jis antis, su jos skupumn!

Teip m i si y dams 
Motiejus net priosz 
Joszkaus.

Inojo.
— Tegul bus pagarbintas!..
— Ant amžių 

Sveikas Motiejau.
— Sveiki jus visi kaimynai!
— O kur jusu motore?
— Jai da. yra reikalas pabū

ti ant turgaus.
— Oarklei?
— Oho! Katre arkliu no pa

liks vienu. Serges juos kaip ir 
mane sergsti.
kaimynu ir del manes po mie- 
ra, ba kasžin kas yra, kad teip 

shiagu man sziadien! Josz- 
pastato bonka degti nes

visus

atiduotai!
Aplaike

Jau įlękui Dievui

Isztikro gal

Tegul

Geras žydelis... doras., ne yra 
ka! Matai boba!
pragėriau, du auksinius ir no- 
osmu girtas-geresni Motiejus 
važiuodamas namon. Muszi ma 
ne o asz tau in akis pasakysiu 

(ia,ug 
geresnis už savo locna paczim

Du rublius

susilaiko
karczema jog tokis Joszkus žydas

amžinųjų!

Joszkau! Del

TARADAIKA.
Jum vyruezei tai vakacijos,
O man vieni vargai bėdos 

Atsilsiu neturiu, 
Po svietą vis zuju!

Tai inm

B

II
I

nematyt, 
pas i ka v o jo.

• • •
Tarp musu Lietuviu, 
Randasi, daug sztamu, 

Vieni už kuningus užstoję 
Kiti ant kuningu loję, 

Ir da po laikraszczius ant 
ju teploje.

Buvo tai nedėliojo, 
Vienoje gana didelioje api- 

ga rd o je, 
Apkriksztijo kuningas kelis 

vaikelius, 
raszyti in knygas 

> aktus.
Visi kimiai grąžei užmoko 

jo po 3

■ji

f ll

tolimas szalis areo- 
plunu, 

Arba perkuniniu vežimu, 
Arba elektrikiniu karu, 

O vis važiuoju ir važuoju, 
Tai. vėlei szinelem szhižinoju 

Po svietą vis trankausi, 
Kol galo negausiu.

Važiuojent namo, vienoje pe- 
czeje atsilankiau, 

Neturėjau reikalo daug, 
Ve,

rDuktė generolo Wood.

A*

Ir ėmėsi

1

Nuža-Tone
SUTEIKIA TVIRTUS BRUTUS 

NERVUS, (’ŽĮSTA KRAV.IA.
STIEKI, TVIRTI MOTERS IR VIRAI

Kožna dalis kimo Ir ju veikimas 
remasi ant drutu nervu pajėgos delet 
sveikos st i pros sveikatos. Nuga-Tone 
yra brangus Phosphorous del nervu 
Ir ge'eies del kraujo. Yra sudėta Isz 8 
labai brangintlniu vaistu rekomenduo
ti ir užraszomi per garsingiausias 
gydytojus.

Nuga-Tone nuramina Ir sustiprina 
visas gyvastines dalis kūno, stebėtina 
gyduole del silpnu, nervuotu, sunyku
siu vyru ir moterių. Sutelkia nauja 
gyvybe kepenėse ir vlduruose, atnau
jina inkstus, praszalina neszvarumus 
ir nuodus, bloga kvepa Ir gaza, ap
vilkto liežuvio. Priduoda stebėtina 
apetitą, gera vlrszkinlma, tvirtus ner
vus ir d-uta pastiprinta miega. Nnga- 
Tone yra dar ant pardavimo visuose 
apt lekuosi*. Yra absolutiszkai gvaran- 
tyta ar sugražiname pinigus jeigu ne 
busite pilnai užganėdinti. Pirkite bon- 
kute szedien. iszkirpkite szi apgarslnl- 
nia ir nuneszkile in aptleka.
DRUGGISTS: You can get Nuga«Tone 
from your jobber or direct from The 
National Laboratory, 537 So. Dearborn 
St. ( hicago. Absolutely guaranteed to 
give entire satisfaction or money re
funded. Retail price $1.

ilh

1 n 
s tu re jau svarbu reikalu 

pas viena 
Naszlaito biedna.

Isz ryto buvo tyka, kaip avi
žų seje, 

Rodos Dievas, sustabdo ir vėjo, 
Bet kada vakare namon ėjau, 

Tai visko g 
Nuputos” ir “

no jo stuboje, 
užkimuseis balsais 

kaip pekloje,
< 4

ant 
karczeihos, ypatingai ant tob- 
lyczios, net apsilaižė, nes po va 
landelei spjovė užkirto ark
liam po rimbą ir greitai pava
žiavo tolyn in miestą.

nusidyvino o draugi' 
ir nudžiugo jog 
czema. pralenkė, liet užsispyrė 
ir ne prakalbėjo in jin ne 
džio.

Mieste kaip avilija. Žmonių 
kožnas su savo rei

kalu skubinosi, o visur jau gir
deli derėjimai, plojimai ranku 
kaip prie sutiku.

Motiejus susilaikė tarpe ark
liu ir galviju rinkoj, kur jau 
buvo pilna prisigrūdę ir Motie
jus vos rado vieta pastatyti sa
vo vežimą. Katarina nulipus 
tuojaus nusidavė žiūrėti ar ne 
ras sau tinkamo meiteliuko, o 
Motiejus nulipęs pradėjo rai
vytis kad net kaulai braszkejo 
oo tam isztrauke isz po 
du krcpszius su abraku ir 
rabino arkliam ant snukiu ir 
pradėjo dairytis po 
darbui, ar ko isz jpažinątamu 
ne pamatys.

Ne ilgai lauke.
Paregėjo Joną Žirnieniu isz 

savo kaimo, kuris turėjo veidą 
pageltus, o uosi raudona kaip 
barszti, ba jin kaltūnas, jau 
nog keliu metu kankino, o tei- 
jos-gi paregėjo Maręziu, gera 
ūkininką, isz kito artimo kai
mo, kuris buvo kokis giminai
tis Motiejaus.

Pasisveikino 
k r i k s z c z i o n i s z k a i s

Katre
Motiejus kar-

buvo
gas-

i . " daugybe,

zo-

nuvažiuodavo in 
miestą, tai niekados, 
ne sugryždavo namon, o 
]iasigerias, tai oho!....

Nieko negelbėjo, joki atkal- 
binimai ir joki draudimai.

Katarina isz pradžių praszy- 
davo, ba tai buvo motere szir- 
dinga, kada tas negelbėjo, isz- 
pludo iki paskucziausiam. o 
kada ir to da 
užskuto ne

blai vas 
kaip

paskucziausiam, 
buvo per mažai, 

karta smagei, kur 
papuolė, o kada teip elgesi 
savo vyru,

su 
tai suvis ne dyvai, 

ba to vertas buvo ir elgesi vi
sados teisingai.

Kada buvo blaivom Motie
jus, bijojo, bobos kaip ugnies 
ir jos klausė, nes būdamas 
užsitraukęs, nesibijojo ir 
mislino klausyti savo paezios.

Del to-gi ir dabar važiuoda
mi tylėjo ir nieko in vienas ki
ta ne kalbėjo.
užimtas visiszkai mislimis, nes 
mislis tos bus del ju ne

Jis mislino kaip ir kur 
alėtu iszsigert,

ne-

Galvas turėjo

links

sziau- 
už-

atliktam

mos.
galėtu iszsigert, kad pati ne 
perszkadytu jiji volei mislino, 
kaip Motiejų nog stiklelio ati
traukti ir kokiu spasabu sulai
kyti nuo ėjimo in 
kaip jiriversti prie 
mo, kad padėtu jai iszrinkti ir 
kanopigianse nuderėti meitolu- 
ka, kurio važiavo in 
nupirkti:

Pervažiavo 
įnyle kelio.

O kad kožnas žino tai, jog 
moteres visados paprastinai Joszku? — paklauso Susiedas, 
yra sznekesnes už vyrus, pra
dėjo kalba tardama:

— Tiktai ve, tu man juodo- 
sziau pasigerkie sziadien, tai 
sunkei apraudosi 
paminėsi ant ilgo:

— Nesirūpink

karczema ir
paklusnu-

jomarka

jau suvirszum

žino tai t

sziadien 
sziadiena ir

jau teip la-
Ar-gi asz girtuoklis ka?

Matei mane
ta?

bai!
kada kaime gir-

— Kaina', tai teisvbe ne ma- 
cziau, nes mieste, da nuo veži
mo ne nulipai o jau tau degti
nes stiklelis kvėpė.

— Katre, jau tu man tik 
jokio supratimo galvoje ne tu
ri.
szaucka kviecziu užsikelti ga
liu ant pecziu su viena ranka, 
o kad ne turetau pasigailėjimo 
ant tavęs!....

— Pamegyk,
Pakelk ant manos ranka, 
tuojaus tau nudžius, netikėli.

— Ne pluskie ir ne pravar- 
džiuokie dovanai, sziadien ne
gersiu!
kad ir tu pati man lieptum, 
jaueziuosiu sziadien teip 
smagei.

Ba žinai kad asz da var-

pamegyk! 
tai

Na-gi negersiu,, nors

no 
O ant galo ir noriu 

labai nusipirkti sau nauju ke
pure.

žodžeis 
po tam

visi
o

pradėjo klausinėti vienas kito, 
ka toki nori nusipirkti ar par
duoti, tąi su kokiu reikalu at
važiavo ant jomarko.

Vienas sake kad nori skran
da nusipirkti, kitas kad 
de i ‘
norėjo ezebatus pirkti.

Ot kožnas su savo reikalu!
— Atejsite Motiejau pas

Kepure nusi-— Teisybe.
pirk. Važiuosime in Lajikelisz- 
kius ant atpusko, o gal tavo

ne 
kus 
ant stalo priesz ūkininkus.

Motiejus pripylęs stikleli pa 
kele tardamas:

— Sveikas kūmai!
— Ant sveikatos! gerkite.
Motiejus tuojaus stojosi 

linksmesniu ir sznekesniu, nes 
už tai du auksinukai gulėjo žy
do stalcziui.

■— Tas mane labjause ėda— 
reike Mot iejus — jog tok is su
tvėrimas kaip boba ir tai žmo
gum randija. Paymsi piningus. 
Gerai už tai pamokinsiu, kaip 
tai geda vyrui daryti!...... Josz
kau !

tuojaus

podobis, tai as

Ka?
Paskolink rubli?
Tokiam davadnus gas- 

ucvet irh du, 
duotam... ant mažus palukus.

-— Duok rubli ir kvorta 
arilekos!

— Tuoj bus!
— Doras žmogus isz tavęs, 

Joszkau. Tokis žydas tokis ne
davė r ka.... k a musu Vicszpati 
vienatini.... ir tai yra geresnis 
nog tikros paezios! Tegul jai 
mano aszaros žaidulius iszde- 
gi, tokis Joszkus netikėlis, ku
ris ne kuinas ne brolis. O! kar 
da asz isz tavęs džiaugsma šu

tu pagonisz-lauksiu kada?...
ka duktė...

— Klausykic Motiejau!
— Ko nori Joszkau?
— Daviau jums rhublu?
— Davei Joszkau!
— Kada man adoszi ?
— Palauk kaip iszsikulsiu!
— Ny ?
— Po Kalėdų.
— A j vai, a j vai!
— Ka?

Ilgai laukt. Us palukusatve-
kumele parduoti, treczias pmunui / . , /• latidosi man tris rublus. Jau?!

— Asz tai ię atejezia, viena 
kad da nežindu kaip mano ma- 
niszke....

— Ne prikalbinėkite szalti- 
sziau Motiejaus — tarė kaimy
nas, — ba po tam boba jojo 
kerszns.

— Kerszins.... — paantrino 
Jonas.

— O tegul kerszina, 
ne vyras kad bile bobos klau
sytu ir bijotu.

— Jau tas niekai, 
bos reike bijoti — tarė Jonas.

— Ne kalbame, 
Motiejau turite bijotis savo pa 
ežios, nes boba tai vis boba ne
reikė apie tai ne kalbėti:

4— Boba, tai vis boba ir ne
sinori jos kirkinti — 
sznekus Jonas.

— Bausme Dievo — 
duso Motiejus,

— Na tai sn Dievu.
— Kaip su motere pasikal

bėsite, tai ateja rasite mus pas, 
Jaszku. Žinoma, reike. biskuti 
liūdnumą nuo saves nustumti, 
žmogus stikleli iszsigere, tai 
tuojaus buna linksmiau unt du- 
szios. ,

— Tuojaus linksmesnis žmo
gus, — pritarė Jonas.

v

ar tai

kad bo-

kad jus

dadave

atsi-

S—’ / ♦ t

— Ęjkite sąu su Ponu Die
vu pažiūrėsiu, pažiūrėsiu..,

f
dolerius,

O vienas atsirado labai gudrus

Pana Ludvika Wood, duktė 
$

kandidalu ant prezidento. Pa
na Wood laike kares iszkeliavo 
in Krancije apimti vieta szofe- 

vežti su
ka r isz k u

generolo Wood kuris buvo < <

Szauke

ainiui lanso,rio ant 
žeistus kareivius isz 
lauku.

Boba szauke:

girdėjau.
biezei’ ’ kož-

Kitoje siūboje:

M (‘te doleri ant stalo 
Ir per duris valo.

Juk kvailiu visur turime,
Apie tai gana gerai visi ži-

Treczioje: 4 i

Ir Duokle

FAILSIDIOPA IARMA 1HGEI
10 akru geros Ilgios žemos, arti prie 

geležkelio, 1^6 mailes nuo miesto. 
2 lotai mieste. Floridos, Vaisi i jo.
Kur K) akjtu reiszke kitur 30 akru nes 
Floridoj nėra žiemos, oras geras Ir 
fanuos 3 sik in metus iszduoda vaisiu 
tai reiszke duoda triguba pelną. Gali 
važioto gyventi arba pirkti del pelno 
url proga uždirbti keletą szimtu In 

trumpa laika.
farma su lotais mieste, tik už $875.00. 
Viskas iszmokieta, czisti deetai. Prie
žastis pardavimo, rengtose važioti in 
Lietuva.

Parsiduoda viską,

Platesniu žinių, kreipkitios 
alszku pas: A." B. S.,

Box 4G. Mc’Kees Ręcks. Pa. (J-30
f
C-*1?

LOMOJh|

z®

$

J.

y i

V
a

9p\

5

**! 1 \ r |i □

o

« P-

— Ejkie po velniu ba kaip 
tau duosiu karta in snuki. No
ri nog manes ir skūra nulupti?

— Kaip tai skurha? Ny ne
sibijok Motie. Asz tavi miliu. 
asz no tavi paimsiu mažu palū
ki; Ar dosi du rhublus.
kitas, ant mano žodis, turhetu 
thris mokėti, ale asz žinai, 
kad turhvs su 
turbaciju, tai jau as ne norhu 
daryti del jus rhupestis. 
maža palūki.

— Nu tai jau gerai.

Kas

ale asz žinai 
savo moterim

Jau?

J

I

Imk

Tegul 
tave vilkai suėda, duosiu du 
rublius.

— Iszgerkitc da viena. Mo
tiejau.

— Duok!...
— Kiaušykite-gi Motiejau!
— Ka kalbate, nes jus esa

te nog manęs thpezvesnis.
— Ha, ha, ha! Matai jog es-

z , į 1 .

miu vyras kaip priguli. Ko no
ri?

Motie?

— Jum Motie bus sunku 
aduoti atu kart du rhublei, toįr 
sybo ? Kam jus pat turhy apie 
tas. žinoti, po szventu teisybių 

Duokite man dabar
viena rubli,, o po kalėdų aduo- 
szikitus, teisybe?

—- Isz kur asz tau rubli da
bar paymsiu, no turiu ne skati
ko.

— Kaip tAi ? ba turite rhub- 
li, tiktai pusijicszkokite,

— Ugiteisy.be! Na tai te 
tau rublį nes pamink sau ge-

’į 4
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nome,
Kaip danguje teip ir ant že

mes, 
Visur randasi triuksznias.

Kada isz tamsybes atsikels? 
ilgiaus teip gir

tuokliaus,
Tai visi gala gaus.

0 jeigu d a

4i

nežiurekie y

Vyrai pagie
dokite,” 
Vyrai rata- 
vokite! ”

Duok Vincai 
tam rup...

nieko
smagei!....

Czia volei koletas paliemonu, 
Tempe in koza keletą vaikinu, 
O visi buvo kruvini ir suterioti

Dalybuk negali žiūrėti 
Tai, tai diena pedes, 

O tamsunai begėdės, 
Nuspjaut po velniu, 
Ant tokiu apsiejimu!
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Musu Lietuvei jau pradeda 
daejtinet prie 
persitikrinimo, 
kudykiszkai elgesi keldami lie

supratimo ir 
jog lyg sziol

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siuncziu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Teipgi siunc/lu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva Ir 
visa IJonkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. Mikplainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.53 Hudson Ave.

V
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Slaugiausias ir geriausias 
jums ir jusu vaikams 
COLGATE’S TALCUM pauderis 
sutaisytas pagal medikales formu- 
los, naudojamas vaiku ligonbutyje,

Jis yra antisėptiszkas ir vedinan
tis niežineziai ir užsidegusiai odai, 
ir kada naudojamas liuosai ant 
kūno kūdikiui,: padarys jo oda sausa 
ir patogia.
perfilmuotas.

Moteris patirs, jog Colgate’s 
Talcum pauderis yra užganedinan- 
cziu rengiantis,,ir vyrai patirs, kad 
tai yra vedinaneziu po skutimosi. 
Naudokite jin( bile kada, kuomet 
szilto oro prakaitavimas suteikia 
jums nepatogumo.

U I

Pauderis maloniai yra 
k

41
I
I

jog Colgate’s

Reikalaukite Colgate’s Talcum 
Pauderi jusu aptiekoje.

i ; >

Jei norit knygutes paaiszkinanczios 
kaip maitinti ir prižiūrėti kūdiki 
tai atsiųskite 10 centu ir reikalau
kite nuo muš “
Book”. Colgate & Co. New York.

, ' » y > j, i, i1 p.

Colgate’s Baby

CO LGATE’S
TALC POWDER
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Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka, in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
l cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
' namus.
• Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.

Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita -  a w • • • • W > •Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO

MAHANOY CITY, PA.
-DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pre«.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewica
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treas.
A* Danisewica M. Gavula 

T. G. Hornsby

’♦♦^♦♦^♦♦i**!**!**!**!**!**!**!**!4*!**!**!**!**!*4!44!4*!*4*44*44*44*44*44*44*4
$ Iszsirinkite Patis Sau Fonografa X;
♦♦♦ ------------------------------------,----------- ♦♦♦

Szi menesi galima pirkt 
bile koki fonografa ant 
lengvu mokeseziu musu 

X sztore.♦>

Ateikite o iszgirsite 
nauja Edison fonografa.
Teipgi turime garsingus

f Columbia fonografus ir 

♦f ju garsingus dainorius
ir grajotus.

Pa t h p fnn.-.r Pathe fonografas gra- 
*£ jina visokius rekordus. 
*>* Ateikite ir iszsirinkite

ž

1

♦? kokio norite.

?- GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmel
j*. 4b. ■^b. .^b^
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA
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BAULK <

į

I Estu po

Siunczia piningus
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Žinios Vietines
— Vtarnike sueina 32 metai 

nog kada pirmutinis numaris 
“SauleA” pasirodo Maanojui. 
Daug buvo permainos mieste, 
o “Saule” vis gyvuojo terp

Saule A 11

■HMMrtMMMMMMMMMHMMMMMflMMMMMMBMMMI

Pennsylvania Power & Light 
Kompanija duoda giara pro
ga apelinkems gyventojams 
indeti savo piningus in tvir
ta ir atsakanti kompanija ir 
mokes jiems 7 procentą.

MMMMM MM

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palnlklmul.
iii visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nusta(ytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykite apie kainas o gausite

/

teisinga atsukimą. Ad r esą vok i te:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mabanoy City, Pa.

Parduodu

UNION 
^NATIONAL

BANK
MAHANOY

CITY
▼

Capitol Stock |125,OOOJMI 
Surplus A Profits SWXMkN

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mena
muose, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar no.

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

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasteriu!.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kas.

DAKTARAS W. BURKE i
I.IETl'VIS ;

418 W. Market St. Pottsville'
_

> Su visoms ligoms priima, nuo
> valandos iki 10 valanda isz ryto, 
Į l iki 3 vai popiet. G Ik! 8 vakare.

f

“Saule”
jus ir per josios apsigyveni- 

vardas tojo 
po visa 

Czion silsisi tėvas ir

ma Mahanoyjui, 
miestelio pasklydo 
svietą.
motina iszdavejn, czion vienas 
isz iszdaveju užgimė, o ir juju 
vaikai czion g
per taji laika turėjome dau 
linksmumo ir nubudimo, 
kureis musu

Szitamo numeri jo 
rasite

Saules“Saules” 
apgarsinimu

ii’ nubudimo

i m e ir užaugo o
(V n

SU 
skaitytojai dali

nosi, bet turėjome ir nesmagu
mu nog tu paežiu Lietuviu už 
kuriuos 
venimns 32 metus 
miestelije — konia 
yra tai puikus

užstojome.
32

Per <r V- ri J

vienam 
j)usamži 

rekordas del 
lietnviszko laikraszczio ir juju 

Saules 
mies- 

‘ ‘ ne-

Jeiguiszdaveju. Jeigu “ 
butu Mahanojui, tai 

skaitlio
ne 
telis butu ant 
gyvųjų.

— Keturi vyrukai
in saldina Frano Kairio, G38 

Pasiėmė

r >

$

4 9

moja

\V. Mnhanoy Avė.
insidejo in aii- 

ir isz p isz k ėjo isz 
Vėliaus

Telefonai, Bell - Kensington 531$
Keystone, - East €720

Dr. E. G. KLIMAS. ; 
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

LIetuvIszkas Graborlull 
KAZIS RĖKLAITIS.

51C W. Spruce St. Mahanoy City

Naujas

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Burnai* Daktaras Karlumeneje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

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

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

6 lig 9 vakare

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKA LA LUKAS.

I 801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

Merginu balberlu szapas. d 
Uniojs prekes tiktai. Pra- Jį 
szorn. Teipgi iszrhoklname f \ 
vyrus ir merginas balbe- 
rlautl. Neužmirszkite nu- ^4 
maro. Netoli Union R. R. x*®5 
stacijos.

v

N. Nossokoffs, 
1202 I’enn Avė. Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

,-n——AlTml

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA 
laidoja kunufl numirusiu, I’asamdc 
automobilius, riginus Ir vežimus de) 
Jaldotuviu, krlksztinlu, voseiHJu, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
520 W. On Ire SL Mahaney City. Fb

Jeigu kada bunlte San Francisco 
tai nuslduoklto In botell

HOTEL LAWRENCE
J. IV. PRALEIKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 Igl $4.00 ant savaites 
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas Ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

h

rasite dideli 
Pennsylvania Light & Power 
Kompanijos, kuri dar parduo
da szerus (stock) savo kosįu- 
meriams ir kitiems, 
sinsiine raszoma kad 
pirkti szerus 
procentą 
szeru $93. yra tai 
kaip procentas už j ūso’pi
nigą, 
ir ant lengvu

A pga iš
galite 

kurie atnesza 7 
Preke 

daugiaus
ant meto.

szerus
ne

Galima pirkti 
mokeseziu 

mažiaus kaip po $5. ant mene
sio. gubernatorius 
4ta diena Juniaus 1920 iszda 
ve czarteri del tu naujos kom
panijos kuri susideda isz 7 di
deliu kompanijų kaip jau bu- 

“Sau-

Sproul 5

szios apie-

/
;■ \ W‘K- PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT CO

Apgarsina ju pirma pardavima
Commulative Preffered Stock

Arba Szerius, mokant 7 procentą ant meto 
Duodami proga žmonėms indeti savo piningus 

in giara, tvirta ir atsakanti kompanija.

PREKE SZERIO $93

t

t

■r '

*

koszredžesteri, 
ioinobiliu 
miesto. Vėlinus palicije su
ome visus Mikado ir 
pastatyti po 500 doleriu kau
cijos lyg teismui.

Darbininkai užvesdami 
vandens paipas artimoje Pot
tsville's sudo, užtiko 
los augliu 
kas žinojo.

— Raudono Kryžiaus drau- 
iszdalino 

popierinius 
riuos meldže visu 
kad pripildytu juos 
kainais skudureis, 
goms drapanoms, 
geležiu, szvinu misingiu 
zinku. Tuosius maisziukus 
rinks vežimai, o nog parduotu 
skuduriu ir kitu likucziu ko
kius jum daugiau yra nereika
lingi, pinigai eis ant suszelpi- 

d raugu ves kuri 
žmonis f

Jeigu tu-i 
kurio! 

jums yra nereikalingi pri
kraukite in maisziuka o dides
nius daigius suriszkite in pun
dą, o kada rinks tuosius mai
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su automobi-

piknikas 
Parke

vaikais.

Lakewood 
suvažiavo 

ir moterių
puikei,

nupuolė 
su- 

Moteres

su

nesvietiszkai.
trenke

Praeita ketvergą buvo 
airisziu 

ant kurio 
daug žmonių

Viskas ėjo
nes apie 7 valanda 
didelis lietus kuris visus 
lijo lyg marszkiniu. 
paslepi nėjo vaikus kur galėjo 
o tiejei klykė
Ne gana to perkūnas 
in ladaunia Lakeside kuri su
slėgė, o locninkai aplaike ble- 
des ant 40,000 doleriu. Žodžiu 
buvo tai sudna diena, o kad 
geležkelio kompanije butu da
vus užtektinai trukiu, tai žmo
nis butu in laika parvažiavia 
namon priesz užejima lietaus. 
Ant tojo pikniko radosi
tris tukstanezei žmonių isz vi
so pavieto.

— Jeigu 
pataisymus apie namus, staty
site naujus porezius, ir t. t. tai 
kreipkitės pas Joną Siminaiti 
513 E. Mahanoy St.
atsakantis, prieinamos prekes.
GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

apie

darvsite kokius

Darbas

Del iszsluvinejlmo Szlebes, Padusz- 
kaltes, Staltcs, Skaros, visokiu Vilnių.
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REF0WICH, 
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Prie namo puP

Persiduos pigiai, kadai!-

ANT PARDAVIMO
Naujas bizniavus namas su visais 

sztorimals intalsas.
kus sodelis su tinkamais budinkais 
gyvuliams.
gi locnnikas iszvažuoja In Lietuva.

Atsiszaukit ant adreso:
JONAS BARKAUSKAS,

Box 36, New Kirk, Tamaqua, Pa. (A-3
■ III... 1111 II ■    ..... ■ .1 I.............................y, „ 1 ■ II.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda barzda-skutykla (Dar
bai- shop) gerol vietoj, Lietuviu ap
gyventa, Iszdirbtas biznis, 
lietuviu skutykla visam miesto 
ve geru proga pirkti kam szl bizni Ir
parsiduoda Isz priežasties kad dabar
tinis locnlnlnkas važiuoja in Lietuva.. 
Atslszaukito ant adreso: 108 E. Main 
St. Girardville, Pa. (A. C)

vienatine
Ga-

vo apgarsinta praeitam 
les” numeri.

Dar gyventojai 
linkės turi gera proga pirkti
szerus kurie atnesz jumis 7’Zj 
procentą per metus. Preke 
ta pati $93 už viena szern, jei
gu pirksi te už pinigus 
iszmokescziu.
progos.

per metus.

ar ant
Naudokitės isz

PARSIDUODA GERA FAR- 
MA SU BUDINKAIS.

vyro Asz
parduoti jojo

Isz priežasties mirties mano 
, Andriaus Maloney, 

pastanavijau 
Farina 30 akoriu su budinkais 
visai arti Miesto DuBois, Pa.
szale Ppiffalo & Susquehanna 
geležinkelio, gera gyvenama 
stuba, didelis kluonas ir gra
žus sodnas, žeme gerai iszdirb- 
ta, arti strykaj’io kelio, arti 4- 

DuBois.

gera

tos Wardos, miesto 
norinti nusipirktiminėta Kar
ma, meldžiame kreiptis tiesiai 
prie manias arba mano Advo
kato, J. A. Gleason, arba J. G. 
Bogden, DuBois, Pa.,

A

(J. 30

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
- ♦ ■ —

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

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

TT

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

i

Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio, Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani- . 
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo podėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
Notariallszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dldella kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus pėra 
jokios baimes,
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsgklma:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

• P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & S; Miiln St. 

DuBois, Pa.I■■4.........................      ■

Raszykito ant

t

«

pridedant Accrued Dividendą ant kožno Szerio, ka atnesz

Daugiaus kaip *7^ procentas
i ll ,

Paliuosoti nuo 
Mieštiszku ir 
Pavietavu o ir 
Valstijos tak
su Pennsylva- 
nijoje. Ir pro
centas teipgi 
ir liuosas nuo 
Normal Fede
ral Income 
Taksu.

Galite užmokėt pilna suma 
ant kart arba ant lengvu 

mokeseziu.
UŽ PININGUS i
Szeriu kiek norėsite, arba kiek - - - - - - -
mes paskirsime. Preke Szerio’po tam $5 ant menesio už kož- 
$$93 pridedant Accrued Divi- ’ 
denda lyg dienai mokėjimo.
Jeigu tie kurie perka Szerus ant iszmokescziu, norėtu kada 
atsiimti savo piningus tada tie piningai gali būti isztraukti 
pilnai su 6 procentu ani meto, duodant 10 dienu laiko in 
kompanija, bile kada priesz paskutini mokėjimą. Norinti 
užmokėti visa suma piningu ant syk, gali ir ta padaryti 
bile kokiam laike, o aplaikys Stock Certifikata.

tį
i

galite pirkti j ANT ISZMOKESCZIO galite 
u „vho v;ak<Pirkti nedaugiaus kaip 25 

'. i Szerius, mokant ant syk $5 ir — *1 a m r a * v f V
na szera, lyg paskutino mokė
jimo, kada damokate $3 už 
priaugta procentą.

Dividendai ar 
procentas yra 
mokamas ke
turis sykius 
ant meto: 1d. 
January, 1 A- 
prilaus, 1 Ju
ly ir 1 Octo- 
berio. Procen 
tas bus isz- 
siustas visiem 
szerininkams.

5

I

Progresas ir ateitis szios Kompanijos,
Sziadien szita Kompanija pristato elektriką in 90 miestus ir miestelius, ir kožna karta vis 
skaitlis naudotoju dauginasi. Tokiu budu žmones drąsiai be jokios baimes gali pirkti Sze 
rius szitoj komapnijoi. .
Piningai nuo iszparduotu Szeriu bus panaudoti del pagerinimo ir padidinimo dirbtuvių. 
Szerius galesite pirkti musu ofisuosia arba galite užsakyti pas bile koki musu darbininką 
arba galite piningus tiesog prisiųsti in musu Investment Departementa. Prisiuskite mums 
žemiaus padėta blanka, arba gromata arba post-kart3 a gausite paveiksluota 8 puslapiu 
kngute kurioje placziaus apraszoma apie szitus szerius.

1

INVESTMENT DEPARTMENT
Pennsylvania Power & Light Company

(A Pennsylvania Corporation)

8 th & Hamilton Sts.

v

1

t

f 1
i ■

Allentown, Fa.

Information Coupon
(Without Obligation.)

Pennsylvania Power & Light Company,
Please send illustrated 8 page booklet containing fur

ther particulars of your Cumulative Preferred Stock, 
including easy partial payment plan.
Name .
Address
City .......

'w

. State
i

F

Skausmus ir galimus nutildo

$ 
PAIN-EXPELLER

I ,/J* r

Valzbaženklla uireg. S. V. Pat' Othe.

DRAUGAS REIKALE
f

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Ka tik iszėjo isz spaudos keturi nauji 
veikalai Dainos su Notom del Plano: 
“Gnnii Broliai Milius Miegoti” duetas. 
“Kas man darbo” duetas. , 
“O Lietuva Numylėta** duetas.
“Sudiev, Gimtinu” solo.

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

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

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
p1 

32 motus invalrias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug- 
Gydo užsinuodlnlma kraujo Ir silpnybes 

vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atslszaukite ypa-

> tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslpz- 
kal ir LenkiszkaL Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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LIGOS Plttsburge. Jisai mokldoal Varazavoje, studijavo beglj<< 

I Dial pažlnata.

♦




