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1SZ AMERIKOS
Bucziavo savo paeziule 300 

kartu ant dienos.
New York. — Eduardas 

Stoddard kuris nesenei sugry- 
žo isz Francijos, kur buvo su
žeistas keliolika kartu, 
ima diena uždarvtas 
name ant praszymo

Stoddardienei nubodo 
Edwardelis kuris savo paeziule 
kasdien bucziavo ne 
kaip po tris szimtus kartu,
gal Edwardelis paprato Fran- 
cijoj bueziuoti patoges francu- 
zaites, o pribuvęs namon nega
lėjo atprasti nog 
mo.

8 sudege ant smert, 4 sužeisti 
ugnije drapanų dirbtuvėje.

Philadelphia.— Praejta pet- 
nyczia ugnis kylo dirbtuvėje 
drapanų Harry Homer ant 123 
N. Fourth uli., kuri urnai pra
siplatino in szeszis kitus 
mus. Ugnije sudege
darbininkai o keturi likos

Isz priežasties stokos 
vandens ir supuvusiu paipu, 
ugnagesiai turėjo nemažai er
gelio pakol ngni apmalszino.

Dvinukai surasti meszlyne.
Du naujei 
mergaite

likos -surasti 
Palicije aresztavo-

ežios.

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 3 PJUCZIO 1920 (TUESDAY 3 AUGUST) 33 METAS

E X
BOLSZEVIKISZKA

REVOLIUCIJE KAUNE

Badai tikra bol

Isz Lietuviszku kaimelu GROMATA ISZ LIETUVOS.

likos 
paikszu 

savo pa-

mažiau
o

tojo paprati-

Už tai

Al-

gele- 
savo

Apdegino prielaidini 
inkaitusioms geležimis.

Birmingham, Ill.— 
kad Walteris Groth gyveno su
jojo motorą kaip su savo, 
binas Steigerwaltas užklupo 
ant jojo, suriszo jam rankas, iu 
kaitino pecziuje szmota 
žies ir baisei apdegino
prisza, negana to, jiasodino iu 
automobiliu ir iszveže in kita 
valsti, kerszindamas Grothui 
jeigu kada sugryžtu, tai netek
tu gyvasties.
apsiėmė rūpintis savo prieszo 
paezia ir ketureis vaikais ku
riems davė užsiėmimą ant savo 
fanuos.

y

Steigerwaltas

Sulaikė miszes del
' peršiskyrusios moteres.

Chambersburg, Pa.— 
ba szc z i u s k a ta 1 i k i s z k (>s 
pijos czionais,
Whalen, paliovė 
pusiau misziu, kada užtemino 
bažnyczioje viena isz savo pa- 
rapijonku kuri 
persiskyrus
Kun. Whalen, 
miszes, 
rūsiai moteriai iszejti isz baž- 
nyežios, ka toji ir turėjo pada
ryti,
draudže vvrui ar 
žengimą in bažnyczia 
tiejei yra persiskyria.

Pra- 
pa ra

kiui. Williamas 
nobažanstva

buvo
nog savo 

paliovė laikyti 
paliepdamas persisky-

nesenei
vvro.

«

Kataliku bažnvezia už- 
moteriai in- 

jeigu

Visa lietuviszka szeimyna pra- 
Trukis trenke in 

automobiliu.
(’hieago.— 

aplinkui miestą 
liu nelaimiu su
Deszimts žmonių užmuszta ir

Nelaimes invy
ko ant geležinkeliu, kur neap-

žuvo.

Praejta sereda > 
invvko dide- 
antomobileis.

tris sužeista.

drausti skersai pravažiavimai. 
Vargiai pagys ir tie tris sužeis
tieji.

Mirė:
metu, 2158 W. 28 gat.

Petras Jauksztis 44 
Petro- 

Adolfas 
Viktorija

y

William
Mrs. Warren 

Dennison 
William Buis,

na- 
asztuoni

su-
žeistais.

Omaha, Nebr.— 
gymusi dvilinkai —

>vaikiukai 
meszlyne.
jo koki tai daktara H. S. Kent 
kaipo tęva nužudytu dvynu. 
Kaimvnai tvirtina buk dakta
ras radosi ant bordo pas jauna 
motere, kuri nesenei 
dvilinkus, o ta j i va k a ra užte- 
mino kaip daktaras 
savim krepszi panaszu 
koki rado meszlvne.
teip-gi likos uždaryta kalėji
me lyg

SZALT SKURI NEGALI NU
KRATYTI, YRA PAVO

JINGAS.

nele Jauksztis, 37 m.
Jauksztis, 2 metu.,
Jauksztis, 6 metu., Prane. Iva
nauskas, 36 m., 
Hicks,
Mike Rutyna, 
Robert Thompson.

Elzbieta Jauksz
tis, 46 m., Warren Hicks, Miss 
Matilda Dennison.

Su Jaukszcziu szeimyna ne
laime invyko po pietų ant 
Scott kelio, už 6 myliu rytuose 
nuo Michigan City, Ind.

Ju automobiliu sumalė grei
tasis Michigan Central trauki
nis.

Jaukszcziai buvo aplanke St. 
Joseph ir Benton Harbor Mich 
ir važiavo namo in Chicago.^

Elzbieta Jauksztis pavojin- 
Ji paimta Szv.

Michigan

Sužeista:

i n vyko po pietų

gal pažeista.
Antano ligoninėn,
City. Jos abidvi kojos sutrusz- 
kintos. Sakoma, vargiai pagy
lanti

a: < IM ■ «

ir

slicctvai.

pagimdė

nesze su 
in ta, 

Motore

Kuomet pasaulis dar nepas
veiko nuo kares žaizdų, Suvie
nytu Valstijų Viszos Sveika
tos Biuras iszleido, gerame lai
ke' persergejima priesz neprie
teli namie, 
daugiau aukų m 
ris nepanaszns Vokietijai, 
buvo padarytas

kuris kasmet ima 
u kare ir ku

li e- 
negaIi ligas.

Tas prieszas yra plaucziu džio
va.

Kas tris miliutas viena ypa- 
ta Suvienytose Valstijose mir- 
szta nuo plaucziu džiovos. Kas 
met plaucziu džiova 
na tautiszka galia,
szinitus tukstaneziu jaunu vy
ru iv moterių. K

Plaucziu džiova 
ma per tinkama
gauta laiku yra iszgydoma nes 
jie nežino, jog 
perveln, arba jeigu 
plaucziu džiova serga

4 t

sumaži
ni imdama

cr
nukreipia- 

yvenima. Su-

ja serga iki jau 
žino, kad

i jie tiki 
patent” 

vieton

Kaunas.— 
szevikiszka revoliucije pakylo 
Kaune, per kurios priežaste li
kos nuversta lietuviszka val
džia, arba kitaip sakant likos 
nuversti visi lietuviszki virszi- 
ninkai. Kruvini muszai ejna 
ant ulycziu kada szis telegra 
mas likos prisiunstas.

BOLSZEVIKAI LIETUVOJE 
SIUNTA.

UžymtuosU vietosią bjaurei 
pasielgia ir apipleszineja 

gyventojus.

• Sekantis oficialiszkas 
“Eltos y y likos

tele- 
pri-granias 

siaustas del Lietuvos Atstovy
bes Amerikoje:

Kaunas.— 
ymtosia vietosią bjaurei pusl

api pi esz i lieja 
gy ven lojus.

Bolszovikai už-

ir

istatvmo 
pirmoj 

ka riszkini

elgineja, 
skriaudže

Konst ii minta priėmė karisz- 
kos žeme aprūpinti 
papildymu, pagal kuri 
ejlej gauna žemes
kurie isztikiniai tarnavus tapo 
sužeisti arba neteko sveikatos. 
Iszti kimu nukautu kariszkiu 
szeimynos gauna taip pat 
mes.
okupuotus bolszevikais Lietu
vos krasztus tebesitęsia.
pos 28 (L.gryžta isz
Joffe kuris atvež nuo Rusu at
sakymu in Purickio nota siustą ft.

Dervbas ves Rv-

ze-
Deryhos su Rusais apie

Lie-
Mask vos

Liepos 20 d. 
gojo.

4 4 
prisiuntė

— Kaunas — 
riausvbc ♦
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JAPONU LAIVAS ATLANKĖ BOSTONĄ.
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Boston,

l
I s
l

Kasuga
pristovns ant svieto, atlankė miestą Boston, Mass. Lai

vo kamandieri imi v ra baronas Kaulinama.

szinitas tukstaneziu 
(leszimtiniu girriu nusikirsti, 

rubliu.

žinkelius, ‘ ‘ PERGA-

South Boston, Mass. — 
Ona Silvestrą vieži ule, 17 metu 
mergina, gyvenanti 129 Porter 

apalpusiu 
Tėvai nugabeno 

Daktarai 
kad mergina užsinuodijo.

— Ona Matuse vieži ute

G romą ta 
szvogerio

prisiunsta nog 
Tamosziaus Petake- 

isz

■■ 4
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St., rasta 
iriuose, 
^onbutin.O’

šavo nu
li

ai rado y

o* V- J
venanti po N r. 124 Dresser St. 
eidama isz Common sodo ant 
Washington gatves pateko po 
automobiliu.
džiai sužeista. M ei

vieziaus isz Suvalku guber., 
Mariampolcs pavieto, Garlevos 
gini no, Paejsio kaimo, del Mo
tiejaus Žemaiczio in Sheboy
gan, Wis.

Aeziu Dievui 
pasigirti gražiu pavasariu, je- 
vai ant lauku iszrodo grąžei, 
jog net džiaugsmas yma pama- 
czius gera derliu ir gal musu 
vargai numažes ir galėsime 
vela juodos duonutes pavalgyt.

Daug pas mus mirszta žmo
nių visokiom ligom o labjausia 
prasi pi Jtino sziĮtinę ir infhien- 

Brangumas didelis, svaras 
, lasziniu 7 r., 

cukro 7 r., bulviu puskvorte 20 
r., rugiu pūdas 25 r., 
vyniu 3 r., geležies svaras 2 r., 
ir t. t. Czeverikai 200 r., 
szinas vilnos materijos 100 r., 
a razinos prasto audeklo 8 r. 
Mes isz Ameriko nieko nega
vom, ba paspadoriams nedavė 
tiktai gavo miesto žulikai ir 
visi tinginei, o in kaimus nieko 
nedavė.
ka prisiuntė 
nors mes ir nieko negavom, bet 
gavo kiti mus broliai kad ir 
tinginei yra, 
mums atpigo viskas, žinoma 
kad jus duodat daug, bet reikė 
atsimvt kad czion yra tukstan- 
czei yra praszancziu jum pa- 
gialbos tukstanezei sužeistu ka 
reiviu kariuos reikc aprupyt, 
bet be jusu pagialbos in^^ai ga-. 
lime’ nes patis esumt varg^z»l< 
vis tiek, kam teko jusu aukos 
bile tik musu broliai isz to pa
sinaudojo. Ka jus kalbat buk 
pastate priglauda, ir nauja re- 
dakcije už jusu aukas, tai ne
tiesa, nes pas mus valdiszku na 
mu yra daug tuszczin ir nerei
kė nauju statyti. Po biski vis
kas atejna prie paredko.

Pernai mirė Vilkiene, o 
met Vilkas su sunum mirė drau 
ge nog sziltines. 
visi tris įnirę, vienas po kitam. 
Laukis Juozas mirė.

i, jeigu siunsyt 
piningus tai siunskyt per Kau
no prekybos ir pramones ban
ka. Su pagarba.

dabar galime
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skati
nto sziuo- 

bet vis 
ligonbuti 

kelis kartus savaitėje.
— Laivu Coperas 

in Bostoną panedely 6,222,000 
svaru nevalyto cukraus 
Kubos. Cukrus atgabenta 
American Sugar Refining Co.

elevatorių ope- 
ruotojai Oliver Building’e su
streikavo.
savaitėje.

— Dvi dailios moterėlės ne- 
delioj turėjo daug szirdfier- 
szos,

.1 i-tapo

laiku kiek pasveiko 
dar turi atlankyti

varu nevalyto
Cukrus

Penki

atvežta

isz

numažes

za 
duonos 75 kap.

svaras

ar-

..jh
jf

Reikalauja $$20.ISZDALINIMAS
LEJIMO MEDALIU.

Victory 
armija pra-

birželio 21 d. 
I )epartmenta 

dabar

girnų 
aukso tris milijonai 
Vasarojai nudegė, žirniai, linai 
atselinai. Prezidentu apskelb
us Naruseviczius.

Bolszevikai paėmė Vilkavisz- 
ki. — Lietuvei paliepė hol- 

szevikams trauktis isz 
Lietuvos.

London. — 
>a i sėdam i ant 
įertralikimo ' nmszio, 
Pinską, Sokolka ir 
<i. Tokiu budu 
jau perėjo demarkacijos 
jentu paskirtu linije.

Lietuvei dabar susiprato ko- 
<i lyskla bolszevikai turėjo i: 
ėjimu in Lietuva, nes holszevi- 
<ai mane užvmti Lietuva sau.

už
uiti mat ima 

traukiusi

t ris

Bolszevikai ne- 
t uomlaikinio 

užėmė 
Vilkavisz-
raudonie je 

alii-

Rusu V v- Dabar lietuviszka valdže
Purickio 

Telegramon atsakymu kuriia- 
me Rusai reiszkia 
ma iszvengti viską kas suardy
ki gerus santikius Jurp Rusu 
Lietuviu. Rusai pasiūlė suda
ryti Komisija kurion inejtu 
abieju Valstybių atstovai. Ko
misijos pirmiausia uždavinys 
sprensti Vilniaus ir kitu Rusu 
okupuotu krasztu klausymą. 
Lietuvos Vyriausybe tariasi

jog taip vadinami 
vaistai iszgydis juos,

žiūros, sveiko 
oro ir pailsto.

Turėdami tautos 
sveikata omonyje, Su v. Valsti-

Sveika tos B i urnas 
“Buk

s". Knygute apra- 
kaip panaikint plaucziu

Symptomni duoti 
lengvai ir trumpai — menkas

tęsiant apie menesi ami,.a Lietuvoje.

pageidavi-

siuntė in Moskva 
idant bolszevikai 
von isz Lietuvos.

Baime turi didelis akis, motere 
mane jog velnes atėjo paymti 

josios vyra.

Apjlikacijos 
medaliu, kuriuo 
dėjo, iszdalinti 
ati'ina in Kares 
teip negreitai,

s
del i i

jog iki 
tik 50, 036 iszduoti. Tas reisz- 

gauta.
buvo 
apie

35,000 tu medaliu kasdien, ir 
menesius

kia tik tiek aplikacijų 
Kares departmentas 

pasirengęs x isz dalinti

daug
kuomet jos nusimaudžiu- 

sios, neberado savo drabužiu 
apsirengimo name. Pasak

y

galimu vagyseziu. Szito- 
nelaime atsitiko So. Bosto-

motereliu 
vvru 
jo 
ne.

savo
name.

tai buvus pikeziau-
Acziu Amerikonams

visokiu daigtu,

imlu kokius szeszis 
visus iszdalinti. Bet tik 50,000 
aplikacija gauta praeitame 
menesyje.

gauta
Tokiu bildu imtu

— Bostono barberiai nuta
rė pakelti mokesti už skutimą 
barzdos iki 20c. ir už nukirpi- 
ma plauku iki 40c. Priežastis: 
high cost of living!

tokiu budu ir 
viskas,

Tokiu budu imtu 
szossds -metus iszdaint viešiems 
buvusiams kareiviams po ine-
.dali.

K

turi kreiptis prie 
stovyklos, lagoro stoties ar re- 
krutavimo ofiso 
reikalaujancziu 
medaliu.
paczta gali atlikti 
paczta, 
mais, bus prisiųstos.
M

iVisi aficieriai ir kareiviai 
areziausios

Scottville,. 1 Tkiniku
Pietines

geriausios medikaliszkos prie- įuo pasiulyinu.

Seinai Lietuviu rankosia Gal 
Lietuvoje kils audra.

Kaunas. — Paskelbta karo 
stovis visoje Lietuvoje. Seinai 

Lietuviu rankose. __________
laiko Vilnių, Gardina sako ati- 
dousia lietuviams, 
nerimauja, 
nuvertimo Sovietu.

jo
Bosiję.— Artimo- 

radosi ant

U Z

valgio, szviežio

gerove ir

ju Viesos
ka tik iszleido knygute 

y y 
dSveika

szo 
džiova”.

Knygute

kosėjimas, i
ar dauginus silpnėjimas;

prakai- 
nuo 
viė-

kar-
sztis popiet; naktinis 
tavimas; karujo ėjimas 
plaucziu”. Jeigu nors 
nas isz tu symtomu pasirodytu 
eik pas gydytoja.

Apart to, knygute nupieszia 
tinkamus budus gyvenimo, ir 
jeigu žmones sektu juos, netik 
sulaikytu plaucziu džiova, bet 
ir kitas ligas.

Tankiai 
prasideda su szulcziu. 
pagauni szalti ir negali nukra
tyti, eik pas gydytoja.

Jeigu nori virszmineta svei
katos knygute, parašyk in U. 
S. Public Health Service, Wa
shington, D. C. Jie prisius 
jums.

— ——♦ ------ —

20 žmonių žuvo ekspliozijoj.
Praga.— Dvideszimts darbi

ninku likos užmuszta o 42 su
žeisti ir apdeginti ekspliozijoj 
kuri kylo dirbtuvėje 
jos, kuri radosi užmiestije. Po 
ekspliozijai fabrikas pradėjo 
degti. Drūtis ekspliozijos bu
vo teip drūtas, jog davėsi gir-

Jeigu noi

plaucziu

D. C. Jie

džio va 
Jeigu

dėt ant 30 myliu aplinkinėje.

del blanku 
pergalėjimo

Ta ypatiszka ar per 
y

tai blankus, su nurody- 
Jeigu 

yveni miestelyje kur yra sto
vykla ar rekrutavimo ofisas, 
nueik iri viena isz tu 
aplikacija ir savo

jeigu per

Simbirsk,
Bogorockio, 

mirsztanczio patalo ūkininkas 
Vasilevas Kori lovas, jojo mo
tere atkalbinėjo poterius
numirusius ir lauke prisiarti- 
nanezios mirties savo Vasilaus. į

Tame laike kaimvno 
kuris ne buvo pririsztas iszejo

arki i s

į laukan isz, tvarto, o kad buvo 
Bolszevikai :dkanas ėjo isz stubos prie stu-

bos jieszkodams sau 
į atidarvta

Korilovo šlubelėje inkiszo gal- 
Gali kilti va sus^ven&c linksmai. Tame 

Kosiloviene paregėjo

Vokiecziai ar^‘c.ins
Laukia Brusilovo

į Musu kariuomene paėmė 
Seinus. Stovi linija Vižainis, 
Slobodka, Seiriju ežeras. Sziau 
rojo musu kariuomene paėmė 
Vydžius, artinasi taikos sutar
ties nustatyton 
non.

į Vilnių ir Land va ra va už-
V elesnes 

rusai pavede 
Ties Mai- 

nuginklavo

Lietuvos šie-

ome rusu divizija, 
žinios pranesze 
Vilnių lietuviams, 
sziogala. lietuviai 
lenku brigada. Rusai ir lietu
viai taika pasirasze Liepos 12 
d. 4 vai. po pietų. Siena eina 20 
viorstu in pietus nuo Gardino, 
panemunių lygi Sivisloczo, per 

Naru-
Drisvotes ežerus iki

ofisas 
vietų su

originalsz- 
koms paliuosayimo popieroms, 
ten bus nutarta kokis tau pri
guli medalis ir kiek uždėt ko
vos kabukiu, jeigu yra kokiu 
abejojimu vyriausybe isztyri-
les.

Paliuosavimo
e<i-kareiviams, ir

Draugijos Pietines dalies 
Scottvlles Atsibuvo Piknikas 
25 Liepos. Ger — L. Markszai- 
tis būdamas Draugijos pirmi
ninku priiminėjo sveczius ku
riu buvo isz Custer, Fountain, 
Peacock, Hart, Grand Rapids, 
Chicago, ir kitur, pirma Va- 

pietus, 
potam Vilimaitis isz Chicogos 
pasakė prakalba apie Tėvynės 
praeiti ir dabartini padėjimą, 

prakalba 
vienytis 

ir nesidiiot isz-

landa sutaisė paeiliu

Vasilauskas pasako 
ragydamas Ukinikus 
in Draugijes,IU Al JlVDllIUVV * # M .

naudot perkupczem už ju aug- jo*}11 negavom
gytus produktus.

2, sesiales Rakauskaitės ir 
2, sesiales Daunoraicziukes su
dainavo ant 4 Balsu Lietuva 
Tėvynė musu, ft

szi-

Keturakei

Piningu

Tamoszius Pctekeviczius.

popieros bus
J *
JiSZLAVIMAS IR DULKINI- 

• MAS.Grusziutesugražintos
kvatermeistro skyriaus stoties 

paszaro. aiciefrius Philajelphijoje bus 
langeli insakytas iszsiusti 

medali.
Jeigu gyveni miestelyje kur 

atstovas, turi 
paliuo- 

in areziausia

Yuadsnukaite Visi žino
aplikantui

arklio 
“Die-

Kosiloviene 
galva ir suszuko baisei: 
vuleliau jau velnias atėjo pa
ymti duszia ma.no Vasilelio, 
kur asz tave nelaiminga paslep

Iszvilko vvra isz lovos ft/
y 

• vandens 
velnią

siu!” 
paslėpė j)o lova 
szventyto 
krapyt

pati paėmus mu 
pradėjo 

kuris nepa-

nėra armijos 
prisiųsti aplikacija ir 
savimo popieras 
armijos stovykla.

Kuomet induodi 
nėr reikalo tolesniu susineszi- 

vientik jeigu greitu laiku

kagietes, szokant ant

aplikacija

sjog dulkiu inkve- 
pimas yra nesveika.
met atsargiai szluokite kam
barį.
kauru (karpetu), sulaikyt 
dulkiu lekiojima, reikia varto
ti drėgnu piauliu (sawdust). 
Bet jeigu kainbaris kaurotas, 
reikia suszlapinti laikraszti, 

in mažus szmote- 
ant kauru, 

szluoti iv

Visuo-

Szluodami grindus, be 
(karpetu),

;1
I 
■J

i

M. Yuadsnu- 
kaitis sudeklemavo senberni ir 
Advokatu, Aldona
i.sz Chicagos pagrojoSolo ant 
Korneto, Ona
deklemavo Kur mus Krasztas.

Terp atsilankiusiu dalyvavo 
Paniales Stulpiniute, O. Marti- 
naieziute M. Mantviliute Chi- 

gražaus
kiemo Aguonėlė ir kitus Lietu- 
viszkus szokius, ten dalyvavo 
visi iszvien, potam užsibaigė 
szokeis,

Reporteris Am-Ukininko isz 
Hart Michigan. 

—------
Užmusze, iszvire'ir suvalgė 

savo vyrus.

sudraskyti 
liūs ir iszbarstyt 
Szluodami, reikia 
tuos popieru szmotelius — jie 
sugaus dulkes kaip 
ant bekaurotu grindų, 
suszlapykite gerokai 
ar piaulus — tik drėgnai.

Dulkindami kambarį nevar
tokite plunksnuota dulkintoja 
nes tas nepraszalins dulkes isz 
kambario — tik barštis per ta 
pati kambarį, 
sa minkszta 
kiai iszplaukite. 
budu galima isznaikint dulkes

Namus, dirbtuves krautuves 
kambarius, be 

kauru, galima iszszluostyt su 
drėgnu mazguiiu.

1

SI
y

negauna medali.
Iki sziam laiku iszduoti 17,- 

v y rams, kurie
Valstijose, 266

krapyt “velnią” 
sijudino isz vietos, 
k vapi lu pradėjo arklini 
vinet per galva, o tas dasipra- 
fes jog jam czion ne vieta, da 
karta sužvengė ir nubėgo to- 

Subego kaimynai ant 
riksmo ir dažinojo kas atsiti- 

Dabar visi tvirtina, buk 
tai isztikruju buvo velnias ku
ris atėjo pasiymt duszia 
lovo.

Tok is tai tamsumas sziadien 
vieszpatauje *claugeliuosia vie
tosią bolszevikiszkoj Rosi joj.

Tada su 570, medaliu 
tarnavo Suv. 
tarnystei Anglijoje, 9,569 tar- 

3 tarnystei 
Italijoje, 33 tarnystėje Rusijoi
ir 11Š Siberijoje.

Virszmineti medaliai be ko
vo skabueziu. 
vos kabute, 
4,094 medaliu,
kovos kabutėms 3,169, su pen
kiomis kovos kabutėms 1,997, 

149, 
kabutėms 3

užda

rytėje Franc i joje, Czionais likos
na

piaulai 
Ne- 

popiera

v
•IN

/f
4■ t

liaus.

ko.

Kori-Malodeczuos stoti, per 
ežiu ir 
Dauguvos.
Naruseviczius tuomlaikinis

Lietuvos prezidentas.
Kaunas.— Vilniuje musu ir Septyni kareonai aresztavoti.

Su viena ko
lai vo

su dviejoms
isžduota

mirė 
iszsigialbet 

nužudė

■

, >■

Rusu kariuomene. Tvarko lie- 
amunici- tuviai. Rusai pasitraukia, ve

ja lenkus.
lenkus, Vievije; internavo pus
trečio tukstanezio. Rusu tai
ka prielanki: ‘- Vilnius, Lyda, 
Gardinas mums, atstatys gele-

Lietuviai supliekė

Vartoki t sau- 
skudura ir tan- 

Tik tokiu
<11

1

Viednius. — 
pastatytos dvi moteres už 
žudinima savo vyru, kurios isz- 
vire lavonus suvalgė. Moteres 
buvo iszbadeja ir butu 
nog bado, o kad
nog budinės mirties, 
savo vyrus ir j uju mesa maiti
nosi. Per daugeli dienu ap- 
svarstinojo ka turi daryti, ar 
badu mirti ar nužudyti savo vy ir mokinamo 
rus ir tuom praylginti savo 
gyvasezius, nutarė ant pasku
tinio ir teip padare.

Daugeliuosia szalysia Aus
trijos, moteres nužudo savo ku ir turtas didžiausias, 
dykius idant apsisaugo! nog žmonis neturi namieje 
badines mirties.

su szeszioms 1J9, su septy
nioms kabutėms 3, su devy
nioms kabutėms 8, su deszimts
1, su keturiolika 1. Kovos ka
butes iszduotos pulkams, kurie
dalyvavo didesnuesekovose.

Jeigu aiciefrius ar kareivis
užmusztas karei ar jau mires,
medalis bus siustas areziausiai

i taip-patljau senei suvalgo arklius, kar-
ffetjh’prisiųsti aplikacija. 'Iyes, oszkas ir kitus žverius,

Seoul, Korea. — Palicije 
aroSztavojo septynis kareonus, 
kurie turėjo su savim bombas, 
su kurioms ketino nužudinti 
keliolika augsztu virszininku 
ir skardyti nmdaviszkus na-1giminei, kuris turi 
1UUS*. u  :..JJ.i—,— -

Nieką

n
.y

■si

S

neženklina, piningai 
jeigu 

ramu- 
Linksma ir meili pati, 

yra didžiausiu skarbu del vy«
Gyventojai mo į

l i

I
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1SZ AMERIKOS
Bucziavo savo paeziule 300 

kartu ant dienos.
New York. — Eduardas 

Stoddard kuris nesenai sugry- 
žo isz Francijos, kur buvo 
žeistas keliolika kartu, 
ana diena uždarvtas 
name ant praszymo

Stoddardienei nubodo 
Edwardelis kuris savo paeziule 
kasdien bucziavo ne 
kaip po tris szimtus kartu,
gal Edwardelis paprato Fran
ci joj bueziuoti pa togas francu- 
zaites, o pribuvęs namon nega
lėjo atprasti nog tojo paprati
mo.

nu
li kos 

paikszu 
savo pa-

8 sudege ant smert, 4 sužeisti 
ugnije drapanų dirbtuvėje.

Philadelphia.— Praejta pet- 
nyczia ugnis kylo dirbtuvėje 
drapanų Harry Homer ant 123 
N. Fourth uli., kuri urnai pra
siplatino in szeszis kitus 
mus.
darbininkai o keturi likos

Isz priežasties stokos 
vandens ir supuvusiu 
ugnagesiai turėjo nemažai 
<■

na-
Ugnije sudegė nsztuoni

su

•I

i{

*

MAHANOY CITY. PA.

IS

>

ežios.

W. n. ROCZKOWHKI, Pre*. & M<r. 
F. W. BOCZKOWKKI, Kilto r 33 METAS

E X R A Isz Lietuviszku kaimelu GROMATA ISZ LIETUVOS. I

BOLSZEVIKISZKA
RE VOLIŲ CUE KAUNE

Badai tikra bol

mažinu
O

Už tai

Apdegino prielaidini 
inkaitusioms geležimis.

Birmingham, 111.— 
kad Walteris Groth gyveno su
jojo motera kaip su savo, Al
binas Steigerwaltas užklupo 
ant jojo, suriszo jam rankas, in 
kaitino pecziuje szmota 
žies ir

gele- 
baisei apdegino savo 

prisza, negana to, pasodino in 
automobiliu ir iszveže in kita 
valsti, kerszindamas G rot h u i, 
jeigu kada sugryžtu, tai netek
tu gyvasties.
apsiėmė rūpintis savo prieszo 
paezia ir ketureis vaikais ku
riems davė užsiėmimą ant savo 
fanuos.

apdegino

Steigerwaltas

Pa.— Ura- 
para

Sulaikė miszes del 
peršiskyrusios moteres.

Chambersburg, 
ha szcz i u s ka tai i k i szk < >s
pi jos czionais, kun. Williamas 
Whalen, paliovė nobažanstva 
pusiau misziu, kada užtemino 
bažnyczioje viena isz savo pa- 
rapijonku kuri buvo 
persiskyrus nog 
Kun. Whalen,

nesenei 
.....v, vyro.

paliovė laikyti 
miszes, paliepdamas persisky
rusiai moteriai iszejti isz baž- 
nyežios, ka toji ir turėjo pada
lyti.
draudže vyrui ar 
žengimą iii bažnyczia 
liejai yra persiskyria.

savo

Kataliku bažnvezia už- 
moteriai in- 

jeigu

žuvo.

Praejta sereda y 

invvko dide- 
automobileis.

ir

Visa lietuviszka szeimyna pra- 
Trukis trenke in 

automobiliu.
(‘hieago.— 

aplinkui miestą 
liu nelaimiu su
Deszimts žmonių užmuszta 

Nelaimes invv
ko ant geležinkeliu, kur neap
drausti skersai pravažiavimai.
A’argiai pagys ir tie tris sužeis
tieji.

Mirė:
metu, 2158 W. 28 gat.

, 3)7 m.,

tris sužeista.

Petras Jauksztis 44
Petro- 

Adolfas 
Viktorija

įtieks,

J

Mrs. Warren
Dennison

William Buis

žeistais.
paipu, 

er
gelio pakol ugni apmalszino.
Dvinukai surasti meszlyne.

Du naujei 
mergaite 

likos -surasti 
Palicije aresztavo-

Kaunas.— 
szevikiszka revoliucije pakylo 
Kaune, per kurios priežaste li
kos nuversta lietuviszka val
džia, arba kitaip sakant likos 
nuversti visi lietuviszki virszi- 
ninkai. Kruvini muszai ejna 
ant ulycziu kada szis telegra 
mas likos prisiunstas.

i- 
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BOLSZEVIKAI LIETUVOJE 
SIUNTA.

Omaha, Nebr.— 
gymusi dvilinkai — 
ir vaikiukas, 
meszlvne.
jo koki tai daktaru H. S. Kent 
kaipo tęva nužudytu dvynu. 
Kaimvnai tvirtina buk dakta
ras radosi ant burdo pas jauna 
motere, kuri nesenai pagimdė 
dvilinkus, o taji vakara 
mino kain daktaras 
savim krepszi panaszu 
koki rado meszlvne. 
te i p-g
me lyg

SZALT SKURI NEGALI NU
KRATYTI, YRA PAVO

JINGAS.

/

Užymtuosid, vietosią bjaurei 
pasielgia ir apipleszineja 

gyventojus.
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JAPONU LAIVAS ATLANKĖ BOSTONĄ.
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y ? kuris plauke pois kariszkasJaponiszk:

I&

Boston,

užte- 
nesze su 

in ta, 
Motere

i likos uždaryta kaleji- 
sliectvai.

Kuomet pasaulis dar nepas
veiko nuo kares žaizdų, Suvie
nytu Valstijų Viszos Sveika
tos Biuras iszleido, gerame lai
ke persergejima prieNz neprie
teli namie, 
daugiau aukų iu 
ris nepanaszus Vokietijai 
buvo padarytas
Tas prieszas yra plaucziu džio
va.

Kas tris miliutas viena ypa- 
ta Suvienytose Valstijose mir- 
szta nuo plaucziu džiovos. Kas 
met plaucziu džiova 
na tautiszka galia,

kuris
•g

kasmet ima 
U kare ir ku- 

, ne
negali ugas.

nei e Jauksztis
Jauksztis, 2 metu.
Jauksztis, 6 metu., Prane. Iva
nauskas, 36 m.,

William
Mike Rutyna,
Robert Thompson.

Elzbieta Jauksz
tis, 46 m., Warren Hicks, Miss 
Matilda Dennison.

Su Jaukszcziu szeimyna ne
laime
Scott kelio, už 6 myliu rytuose 
nuo Michigan City, Ind.

Ju automobiliu sumalė grei
tasis Michigan Central trauki
nis.

Jaukszcziai buvo aplanke St. 
Joseph ir Benton Harbor Mich 
ir važiavo namo in Chicago. _

Elzbieta Jauksztis pavojin
gai pažeista.
Antano ligoninėn
City. Jos abidvi kojos sutrusz- 
kintos. Sakoma, vargiai pagy
lanti,

Sužeista:

invyko po pietų ant

Ji paimta Szv.
Michigan

**»

prisiunsta
Tarnosziaus Petake- 

isz Suvalkų guber.,

nogSouth Boston, Mass. — 
Ona Silvestravicziute, 17 metu 
mergina, gyvenanti 129 Porter 
St., rasta apalpusią savo na- 

T.evai nugabeno 
Daktarai 

kad mergina užsinuodijo.
— Ona Matusevicziute 

verianti po Nr. 124 Dresser St. 
eidama isz Common sodo ant 
Washington gatves pateko po 
automobiliu.
džiai sužeista. Mergaite 
laiku kiek pasveiko 
dar turi atlankyti 
kelis kartus savaitėje.

— Laivu Co peras 
in Bostoną paneddy 6,222,(XX) 
svaru nevalyto 
Kubos. Cukrus 
American Sugar Refining Co.

— Penki elevatorių 
ruotojai Oliver Building’e 
streikavo, 
savaitėje.

— Dvi dailios inotereles ne- 
delioj turėjo daug szirdper- 
szos, kuomet jos nusimaudžiu- 
sios, neberado savo drabužiu 
apsirengimo name. Pasak 
motorėliu, 
vyru galimu vagyseziu. Szito
je nelaime atsitiko So. Bosto
ne.

rasta apalpusiu 
muose.
gonbutin.

li
nt rado )

gV-r>.

JL-tapo skau- 
sziuo- 

bet vis 
ligonbuti

atvežta za

4l

ii

i?
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lasziniu 7 r.,

G romą ta 
szvogerio 
vieziaus 
Mariampoles pavieto, Garlevos 
grnino, Paejsio kaimo, del Mo
tiejaus Ženiaiczio in Sheboy
gan, Wis.

Acziu Dievui dabar galime 
pasigirti gražiu pavasariu, je- 
vai ant lauku iszrodo grąžei, 
jog net džiaugsmas yma pama- 
czius gera derliu ir gal musu 
vargai nuniažes ir galėsimo 
vela juodos duonutes pavalgyt.

Daug pas mus niirszta žmo
nių visokiom ligom o labjausia 
prasiplatino sziltino ir influen- 

Brangumas didelis, svaras
duonos 75 kap., 
cukro 7 r., bulviu puskvorte 20 
r., rugiu pūdas 25 r., svaras 
vyniu 3 r., geležies svaras 

Czeverikai 200 r., 
szinas vilnos materijos 100 r., 
a razinos prasto audeklo 8 r. 
Mes isz Ameriko nieko nega
vom, ba paspadoriams liedavo 
tiktai gavo miesto žulikai ir 
visi tinginei, o in kaimus nieko 
nedavė, 
ka prisiuntė 
nors mes ir nieko negavom, bet 
gavo kiti mus broliai kad ir 
tinginei yra, 
mums atpigo 
kad jus duodat daug, bet raiko 
atsimvt kad czion yra tukstan- 
czei yra praszancziu jum pa- 
gialbos tukstanezei sužeistu ka 
reiviu kuriuos reikė apnipyt, 
bet be jusu pagialhoą mg^ai^a< 

[Uinef nes patis ešuliiS vargfizal/ 
vis tiek, kam toko jusu aukos 
bile tik musu broliai isz to pa
sinaudojo. Ka jus kalbat buk 
pastate priglauda ir nauja re
dakcija už jusu aukas, tai ne
tiesa, nes pas mus valdiszku na 
mu yra daug tuszcziu ir nerei
kė nauju statyti. Po biski vis
kas atejna prie paredko.

Pernai mirė Vilkiene, o 
inet Vilkas su sunum mirė drau 

Keturakei 
visi tris mirė, vienas po kitam.

cukraus 
atgabenta

isz
rugiu pūdas 25 rlaivas “Kasuga 

visas pristovas ant svieto, atlankė miestą Boston, Mass. Lai
vo kamandieriiim yra baronas Kaminuma.

i <
9 r., 
ar-ope- 

su- 
Reikalauja $$20.

tele-
pri-

• Sekantis oficialiszkas
Eltos”

siaustas del Lietuvos Atstovy
bes Amerikoje:

Kaunas.—

gramas < < likos

Bolszevikai už- 
ymtosia vietosią bjaurei pasi- 
elgineja, 
skriaudže

Konstituanta priėmė karisz- 
ista tvino' 

pirmoj 
žemes kariszkiai

apipleszineja 
gy ven lojus.

ir

kariszkiu
že-

mes.

kos žeme aprūpinti 
papildymu, pagal kuri 
ejh\j gauna
kurie isztikiinai tarnavus tapo
sužeisti arba neteko sveikatos. 
Isztikimu nukautu 
szeimynos gauna taip pat

Derybos su Rusais apie
okupuotus bolszevikais Lietu
vos krasztus tebesi tęsia.
pos 28 (L.gryžta isz Maskvos 
Joffe kuris atvež nuo Rusu at
suk vma in Purickio nota siustą 
liepos 20 d. 
gojo.

Lie-

Dervbas ves R v- » *

ir t. t.

žinkelius, 
deszimtiniu 
aukso tris

szimtas
girriu

sumazi- L 
atimdama 

szimtus tukstaneziu jaunu vy
ru ir moterių. K 

Plaucziu džiova
ma per tinkama gyvenimą. Su
gauta laiku yra iszgydoma nes 
jie nežino, jog ja serga iki jau 
pervelu, arba jeigu 
plaucziu džiova serga 4 4

nukreipia-

žino, kad
jie tiki 
patent” 

vieton
jog taip vadinami 
vaistai iszgydis juos,

žiūros, sveiko 
oro ir pailsio.

Turėdami tautos 
sveikata omonyje, Suv. Valsti
jų liesos 
k a tik 
Sveikas”, 
szo “ 
džiova”, 
long 
kosėjimas, 1 
ar (langiaus silpnėjimas; 
sztis popiet; naktinis ] 
tavimas; karujo ėjimas 
plaucziu”.
nas isz tu symtomu pasirodytu 
eik pas gydytoja.

Apart to, knygute nupieszia 
tinkamus budus gyvenimo, ir 
jeigu žmones sektu juos, netik 
sulaikytu plaucziu džiova, bet 
ir kitas ligas.

Tankiai 
prasideda su szalcziu. 
pagauni szalti ir negali nukra
tyti, eik pas gydytoja.

Jeigu nori virszmineta svei
katos knygute, parašyk in U. 
S. Public Health Service, Wa
shington, 
jums.

‘4 Rusu Vy- 
Pu riek i o

— Kaunas — 
•iausybe prisiuntė 
Telegramon atsakymu kuriia- 
ne Rusai reiszkia pageidavi
mu iszvengti viską kas suardy
ki gerus sau tikins .l<irp Rusu 

Rusai pasiūlė suda- 
inejtu 

abieju Valstybių atstovai. Ko
misijos pirmiausis uždavinys 
sprensti Vilniaus ir kitu Rusu 
okupuotu krasztu klausymą. 
Lietuvos Vyriausybe tariasi

tukstaneziu 
Si..... nusikirsti, 
milijonai rubliu. 

Vasarojai nudege, žirniai, linai 
pusėtinai. Prezidentu apskelb
tas Naruseviczius.
Bolszevikai paėmė Vilkavisz- 

ki. — Lietuvei paliepė bol- 
szevikams trauktis isz 

Lietuvos.
London. — 

paiseda.ini ant 
pertraukimo ' nmszio, 
Pinską, Sokolka ir 
ki. Tokiu badu 
jau perėjo demarkacijos 
jentu paskirta linija.

Lietuvei dabar susiprato ko
ki tyskla bolszevikai turėjo in- 
ejimu in Lietuva, nes bolszevi- 

užymti Lietuva sau. 
Dabar lietuviszka valdžo 
siuntė in Moskva 
idant bolszevikai 
von isz Lietuvos.

Bolszevikai ne- 
t uondai kinio 

užėmė 
Vilkavisz-
raudonie įe 

alli-

kai mane
už

uiti mat i ma 
trauktųsi

Lietuviu.
ryti Komisija kurion

Baime turi didelis akis, motere 
mane jog velnes atėjo paymti 

josios vyra.

LSZDALINIMAS
LEJIMO MEDALIU.

Victory

“PERGA-

del 
armija pra- 

birželio 21 d. 
Depart menta 

dabar 
reisz- 

gauta.
buvo 
apie

C i

savo
name.

tai buvus pi keži nu
Acziu Amerikonams

visokiu daigiu,

geriausios medikaliszkos prie- tuo pasiu]ynillt

Seinai Lietuviu rankosia Gal 
Lietuvoje kils audra.

Paskelbta karo

valgio, szviežio

gerove ir
Kaunas. —

Biuraas
iszleido knygute

Knygute

Sveikatos
Buk 

a Į) ra
kau) panaikint plaucziu

Symptomai duoti 
vai ir trumpai — menkas 

tęsiant apie menesi audra Lietuvoje.

4 4

Jeigu nors

plan ežiu

D. C. Jie

ka r- 
prakai- 

nuo 
v i 6-

džiova 
Jeigu

prisius

20 žmonių žuvo ekspliozijoj.
‘Praga.— Dvideszimts darbi

ninku likos užmuszta o 42 su
žeisti ir apdeginti ekspliozijoj 
kuri kylo dirbtuvėje amunici
jos, kuri radosi užmiestyje. Po 
ekspliozijai fabrikas pradėjo 
degti. Drūtis ekspliozijos bu
vo teip drūtas, jog davėsi gir- 

Idet ant 30 myliu aplinkinėje^.

Apjlikacijos 
medaliu, kuriuos 
dėjo, iszdalinti 
ateina in Kares 
teip negreitai, jog iki
tik 50, 936 iszduoti. Tas 
kia tik tiek aplikacijų 

Kares departmentas 
pasirengęs x isz dalinti 
35,000 tu medaliu kasdien, ir 
imtu kokius szeszis menesius 
visus iszdalinti. Bet tik 50,000 
aplikacijų gauta praeitame 
menesyje, 
szeszis -metu 
buvusiams kareiviams 
.dali.

V isi aficieriai 
turi kreiptis prie 
stovyklos, lagoro stoties ar re
krutavimo ofiso 
reikalaujancziu 
modaliu, 
paczta gali atlikti 
pacztn, tai blankos, su nurody
mais, bus prisiųstos.

gauta
Tokiu budu imtu
L lazdaiut viešiems 

po me-

— Bostono barberini nuta- 
pakelti mokesti už skutimą 

barzdos iki 20c. ir už nukirpi- 
ma plauku iki 40c. Priežastis: 
high cost of living!

tokiu budu ir 
žinomaviskas

ir kareiviai 
areziausios

del blanku 
pergalėjimo 

Ta ypatiszka ar per 
jeigu per

re

Scottville, Mhh 
Draugijos

IJkiniku 
dalies 

Piknikas
Pietines

Scottvlles Atsibuvo
25 Liepos. Ger — L. Markszai- 
tis būdamas Draugijos pirmi
ninku priiminėjo sveczius ku
riu buvo isz Custer, Fountain, 
Peacock, Hart, Grand Rapids, 
Chicago, ir kitur, pirma Va
landa sutaisė paeiliu
potam Vilimaitis isz Chicogos 
pasakė prakalba apie Tėvynės 
praeiti ir dabartini padėjimą. 
Vasilauskas pasakė

pietus,

szi-Jeigu 
gyveni miestelyje kur yra sto
vykla ar rekrutavimo ofisas, 
nueik in viena isz tu 
aplikacija, ir savo 
koms paliuosavimo popieroms, 
ten bus nutarta kokis tau pri
guli medalis ir kiek uždėt ko
vos kabukiu, jeigu yra kokiu 

nanezios mirties savo Vasilaus. abejojimu vyriausybe isztyri- 
ics.

Paliuosavimo 
sugražintos 
;vaterm(‘istro skyriaus stoties 

paszaro. aiciefrius Philadelphijoje bus 
langeli insakytas iszsiusti

Simbirsk, Rosije.— Artimo- 
radosi ant 

mirsztanczio patalo ūkininkas 
Vasilevas Kori lovas, jojo mo
tere atkalbinėjo poterius
numirusius ir lauke prisiarti-

jo Bogorockio,

ofisas 
vietų su 

originalsz-

ge nog sziltines.

HZ

arklisTame laike kaimyno 
kuris ne buvo pririsztas iszejo.

stovis visoje Lietuvoje. Seinai laukan isz. t\ai to, o kad buvo
Lietuviu rankose. Bolszevikai 
laiko Vilnių, Gardina sako ati- 
dousia lietuviams. _________
nerimauja.

Vok iecziai ^>a 1(:?eJa8
Laukia Brusilovo

nuvertimo Sovietu. <___  ___

alkanas ėjo isz stubos prie stu- 
bos jieszkodams sau

i atidarvta A
Korilovo stubeleje inkiszo gal-

Gali kilti va ir susžvenge linksniai. Tame

Stovi linija Viza in i s,

Kosiloviene

popieros bus 
etpkareiviams, ir

aplikantui

prakalba 
ragydamas Ukinikus vienytis 
in Draugijes, ..v.-.v.v.wv 
naudot perkupczem už ju aug- J . !u negay01p> 
gytus produktus. U -

2, sesiales Rakauskaitės ir|no prekybos ir pramones, bau- 
2, sesiales Daunoraicziukes su
dainavo ant 4 Balsu Lietuva 
Tėvynė musu.
kaitis sudeklemavo senberni ir
Advokatu, Aldona
isz Chicagos pagrojoSolo ant 
Korneto, Ona
dek lema vo Kur mus Krasztas.

Terp atsilankiusiu dalyvavo 
Paniales Stulpiniute, O. Marti- 
naieziute M. Mantviliute Chi- 
kagietes, szokant ant

ir nesiduot isz-Pjau^^s Juozas uiirc. Piningu
, jeigu siunsyt 

piningus tai siunskyt per Kau-

ka. Su pagarba. 
Tamoszius Petekeviczius.

M. Yuadsnu-

Grusziute

Yuadsnukaite

SZLAVIMAS IR DULKINI-
• MAS.

M

Visi žino, jog dulkiu inkve- 
pimas yra nesveika, 
met atsargiai szluokite 
bari, 
kauru (karpetu), sulaikyt 
dulkiu lekiojima, reikia varta- 
ti drėgnu piauliu (sawdust). 
Bet jeigu kainbaris kaurotas, 
reikia suszlapinti laikraszti, 

in mažus szmote- 
ant kauru, 

szluoti iv

1

Visuo- 
kam- 

Szluodami grindus, bo 
(karpetu),

medali.
Jeigu gyveni miestelyje kur 

nėra armijos atstovas, turi 
prisiųsti aplikacija ir paliuo
savimo popieras i 
armijos stovykla.

Kuomet induodi 
nėr reikalo tolesniu suslneszi- 
mu, 
negauna medali.

Iki sziam laiku
Tada su 570, medaliu vyrams, 

Valstijose

arklio 
“Die

vulėliau jau velnias atėjo pa
ymti duszia ma.no Vasilelio, 
kur asz tave nelaiminga paslep 

Iszvilko vyra isz lovos 
paslėpė po lova 
szventyto 
krapyt “velnią” 
sijudino isz vietos.
krapilu pradėjo arkliui užda- 
vinet per galva, o tas dasipra- 
tes jog jam czion ne vieta, da 
karta sužvengė ir nubėgo to
linus.
riksmo ir dažiuojo kas atsiti
ko. Dabar visi tvirtina, buk 
tai isztikruju buvo velnias ku
ris atėjo pasiymt duszia Kori
lovo.

Tokis tai tamsumas sziadien 
vieszpatauje claugeliuosia. vie
tosią bolszevikiszkoj Rosijoj. 

.... ........"< • "" ----------- -

paregejo
galva ir suszuko baisei:

Seiriju ežeras. Sziau -

Vėlesnės 
rusai pavedė 

Ties Mai- 
nuginklavo

t Musu kariuomene paėmė 
Seinus.
Slobodka, 
reje musu kariuomene paėmė 
Vydžius, artinasi taikos sutar
ties nustatyton Lietuvos sie
non.

f Vilnių ir Landvarava už
ėmė rusu divizija, 
žinios pranesze
Vilnių lietuviams, 
sziogala. lietuviai 
lenku brigada. Rusai ir lietu
viai taika pasirasze Liepos 12 
d. 4 vai. po pietų. Siena eina 20 
viorstu in pietus nuo Gardino, 
panemunių lygi Sivisloczo, per

Naru- 
iki

siu!”

L .

pati paėmus 
vandens 

velnią

1

p radėjo 
kuris nepa-

Subėgo kaimynai ant

Vilniuje musu ir Septyni kareonai aresztavoti.

Malodecznos stoti, per 
ežiu ir Dr is vėtės ežerus 
Dauguvos.
Naruseviczius tuomlaikinis

Lietuvos prezidentas.
Kaunas.—

Rusu kariuomene. Tvarko lie
tuviai. Rusai pasitraukia, ve
ja lenkus.
lenkus, Vievije; internavo pus- 
treczio tukstanezio. Rusu tai
ka prielanki: ’ .Vilnius, Lyda,
Gardinas mums, atstatys gcle-huus.

Lietuviai supliekė

’Secul, Korea. — 
aresztavojo septynis kareonus, 
kurie turėjo su savim bombas, 
su kurioms ketino nužudinti 
keliolika augsztu virszininku 
ir .spardyti randaviszkus na- 

» r 

.. ...S

atstovas
gražaus 

in areziausia kiemo Aguonėlė ir kitus Lietu- 
viszkus szokius, ten dalyvavo 
visi iszvien, potam užsibaigė 
szokeis,

Reporteris Am-Ukininko isz 
Hart Michigan.

aplikacija

vientik jeigu greitu laiku

iszduoti 17,- 
kurie 

tarnavo Suv. Valstijose, 266 
tarnystei Anglijoje, 9,569 tar- 

3 tarnystei 
33 tarnystėje Rusijoi

n y te je F ra ne i jo je,
Italijoje,
ir 11Š Siberijoje.

Virszmineti medaliai be ko- 
Su viena ko- 

isžduota 
su d vie joms

vo skabueziu. 
vos kabute, 
4,094 medaliu, 
kovos kabutėms 3,169, su pen
kiomis kovos kabutėms 1,997, 
su szeszioms 149, su septy
nioms kabutėms 3, su devy
nioms kabutėms 8, su deszimts 
1, su keturiolika 1. Kovos ka* 
butes iszduotos pulkams, kurie 
dalyvavo didesnuesekovose.

Jeigu aiciefrius ar kareivis 
užmusztas karei ar jau mires, 
medalis bus siustas areziausiai 
giminei, kuris turi

I itaL prisiųsti aplikacija.

Palicije

Užmusze, iszviredr suvalgė 
savo vyrus.

buvo

Viednius. — 
pastatytos dvi moteres už 
žudinima savo vyru, kurios isz- 
vire lavonus suvalgė. Moteres 
buvo iszbadeja ir butu 
nog bado, o kad
nog bad i nes mirties, 
savo vyrus ir juju mesa maiti
nosi. Per daugeli dienu 
svarsti nėjo ka turi daryti

Czionais likos 
nu-

mirė 
iszsigialbot 

nužudo

ap- 
’ ar 

badu mirti ar nužudyti savo vy 
rus ir tuom praylginti savo 
gyvasezius, nutarė ant pasku
tinio ir teip padare.

Daugeliuosia szalysia Aus
trijos, moteres nužudė savo ku 
dykius idant apsisaugot nog 
badines mirties.

taip-pat jau senei suvalgo arklius, kar- 
, „ ’ves, oszkas ir kitus žverius,

suszlapinti laikraszti 
sudraskyti 
liūs ir iszbarstvt 
Szluodami, reikia 
tuos popieru szmotelius — jie 
sugaus dulkes kaip piaulai 
ant bekaurotu grindų, 
suszlapykite gerokai popiera 
ar piaulus — tik drėgnai.

Dulkindami kambarį nevar
tokite plunksnuota dulkintoja 
nes tas nepraszalins dulkes isz 
kambario — tik barštis per ta 
pati kambari. 
sa minkszta 
kiai iszplaukite. 
budu galima isznaikint dulkes 

Namus, dirbtuves krautuves 
ir mokinamo 
kauru, galima iszszluostyt su 
drėgnu mazguliu.

Ne-

Vartokit sau- 
skudura ir tan- 

Tik tokiu

kambarius, bo

*

<1
y

į

Gyventojai

Nieką neženklina piningai 
ir turtas didžiausias, 
žmonis neturi namieje 
ino.

jeigu 
ramu- 

Linksma ir meili patų 
yra didžiausiu skarbu del vy*

■1

-
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Norints arielkelia vra už
drausta ųardnvineti, bet randa 
ir savo užtarytojus, o

katrie ne
beiti, bet profesoris

alkoholius 
mažai naudojamas yra maisto 
del žmogiszko organizmo, 
apie ka pripažino ir profesoris 
Sollerman isz akademijos Cor
nell, kurie nog ilgo laiko ta ji 
dalyku gerai apsvarstiuejo. 

:erai laji tiryneji-

t
pusi kelinėje' t iejei, 
gali g ' 
wateris kalba, jog

gerai 
Apsvarstia 
ina, t

ll

vra

norint

'I
'I
h

7

Mm

f
Ii

i
■i'

Ir

■

r
r

,fl.

.6

vieni ki-
Rugoje biznieriai, jog

kerszto
LIETUVOS MISIJOS 

FORMACIJOS.

Invykiai Leituvoje.

IN- nesutikdami
mo.

Verszavo lenką!
Vilnių

pasiprieszini-
' '-f'

permszke

i
FAILUOS - FAIL’hO:;Lietuvei yra papratiu viską, 

daryti ant 
tiems.
Lietuvei trauki' pas žydus pirk
t i visoki tnvora ir lankei ruži- 
je ant savo tautiecziu, jog juo
sius neat laukinėje, 
me kaltus?
nieriai nekitaip daro.
mes nežinome, jog 
tuju paežiu rugojeneziu biznie- 

irin ne

() kas ta- 
Juk ii’ tiejei biz- 

Ar-gi 
nekurie isz

... ' tiktai imtys no skaito 
liotuviszkn laikraszcziu, bet da. 
ir kitus at kalbinėjo 
t vmo. 

r

nuo skai-

svarbus 
vie- 

graitumu. 
iszsiv vsezius 

Szia-

Sziomis dienomis 
invykiai Lietuvoje 
mis po kito žaibo 
Liepos menesyje 
Rusu Sovietu ofensivai
rineine lenku bolszi'viku fron
te, lenkai atsiuncziii. Lietuvon 
(.Kaunan) delegacija 
darni Lietuvius talkon 
bolszevikus, siulvdami
plebiscitą Vilniaus ir Gardino 
Lietuvai, neiszsižad'(lanii bet
gi nuvedėtos unijos 
Lietuvos valdžia, 
kraszto reikalu sargyboje,
mete lenku viliugingus pasiū
lymus, 
lenkais 
taika

szvies- 
priesz 
už tai

kad jie girdi
“užleidžia?*.

liįlbtllVOS
viams

16 Liepos:
riuomene inveikę len|<u

J

J
lietu-

FAILUOS
Dabar geriaiiKias laikau atviižuolt ir| 

pasižiuro! kada matyti pulkus jevai 
imi lauku, o pas mus szlincl puikiai 
viskas užaugo. Sziniet dar gailina 

o Jeigu

■ ~ ''   i1"; " . .    ——■ ■  

ANCHOR LINIJA

gardu 
kelia in Vilnių

ka- 
tr i (‘I- 

Le. n t v a Fa v (V - JĮ. i ž t< ),j u s i
'4 '■*«: 'n

i. gerai laji lirvneii- . . . . '. . ” ■ tiejei profesoriai parasze 
savo pažvalgas kurias ant sej- 
mo biologiszko atskaitė.

Tame raszte dave.da, jog al
koholius su cienia naudojamas [ 
yra drūtu vaistu del muskolu i 

ant žino

gerti, tik

svietas la

Toki tai lietuviszki biznie- 
Įriai geradejai del savo ta.utos. r / I t #
Ranka ranka mazgoję idant 
butu abi baltos,
gerai ejtusi, turime vieni Įeitus 

Jeigu brolycziai norite 
idant kostumeriu turėtumėte 
tai ir jus duokite paveizila nuo 

Mes ne del to apie tai 
primename, tiktai del gero mu
su biznierių, 
mete savo 
laikraszczei

mazgoję
, o kad mums

indejes. 
stovėdama 

ut-

nuRink^vi ir

I iet u via t M)inz6fige 
IJetuvos 

vianisiiieinant 
szeviku komisaras 

pareikszdamas, 
su kariuomene veikiai 
siunti Vilnių ir kitus 
ežius sulig padarytos 
t ies. .

Iii rytu nuo Vilniaus,

internavo apie 
Vakarop, 
Vilniun.

Vilniun,

remt.

saves.

ir vietoje sulareziu su 
Maskvoje 

To

kalba,

karei- 
bol- 

snko pra- 
kad iii

aplei- 
apskri
sutar-

ir jog gerai \vikiu
gaus organizmo.

Su cienia galima
tai bile nepasigerti.

h. ■ -I.

Darbi n in k iszkas
bai yra užganėdintas isz užda
rymo fabriku ir pru.szalininio 
darbininku isz darbo, kaip tai 

Rvimsy Ivanijos 
praszal imlumas

darbo daugiau
darbininku.

Gompt'rsas
darbininkai
vot daugiau iszdirbiuiu jeigu 
fabrikus uždaro, 

darbininku

ba jeigu sze.lptu- 
ižda vystės, 

laukei
del skaitytoju, idant 
kinetu pas saviszkius su viso-
keis pirkimus, o ne pas svetiiu- 
tmiežius isz kuriu jokios 
dos Lietuvei neturi.

tai ir 
primyt u 
atšilau

padare 
žinkelis

ka i p

gele- 
nog 

12,000

liau

pasirasze 
su Rusu Sovietais.

reikalavo realus Lietuvos
Sutraukoje

realus
kraszto reikalai.
sziu dienu ui vykia i laikui bė
gant vylėsi sekaneziai: 10 Lic- 

Lenkii kariuomene pra
trauki is i 

vietų.

pos:
dėjo 
okupuotu 
Kariuomene si'kdama

pu
siaukelėje ligi Smosgainiu ėjo 

su len- 
matomai <

užaugo. 
plrkliH su jcvals ir gyvule^ 
ne Hzlmol pirktis (ai norą pasižiūrėt, 
o ateinanti pavasari jau žinosite kur 

Pas mus ateina 
in dienu In pat 

kur rasit e 
j u pasi

mausite, su Jcis pasirinksite, su .leis 
pas! lodavusi t o., o paskui pirksi t e, pa
mato kaip Jie gyvena, ka jie užaugina, 
ka jie kalba. Mes maloniai prlslusim 
musu leidžiama Laikraszti "Amerikos 
Ūkininką" Ir Parmti lisla, lik indekife 

Su pagarba,
JI. Ualeiieliis. Box IMi. Hurt, .Mieli.
»«*—• “■* ■* i*««»1 ■ <»»..<■■.! n     . ■< '-t——irrnt • ■ 1 "r -rrur —-nr

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Ka tik Iszėjo isz spaudos keturi nauji 
veikalai Dainos su Notom del Piano: 
“Gann Broliai Mums .Miegoti” duetas, 
“lins mini durim” duetas.
”0 Lietum Nhiii.vIoIii” duetas. 

Sudiev* Gimtine” solo.
Preke po 50c. už l<i(‘k\i(*iia.

pradėt ūkininkaut i.
tr.ukei tris kartus
musu kalnia llart, Mieli.
Liettivlii tlrsztal apgyventa,

t ris

fqU'inp;i.

**

Didelis laivas CALABRIA
Iszplauks 17 Augusto

in HAMBURGĄ ir DANZIGA
3-CZia Klasa’ Hamburgą $120. ( Pridedant

---- -----— in Danziga . . $ 135. t $5 War Tax 
Juso mieste ar apelinkeje randasi agentas.

T s

sa ko, 
gali

O

Kas 
nors gali,

isz Lietuvos 
Lietuvos 

lenku 
pėdomis užima Duksztus Tau- 
ragins, Kukutiszki, Skutiszki,

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siunczlu pinigus ių Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Telpgi sluncziu lenku pinigus In lenku užimtąją Lietuva ir 
visa ’Lenkija. Suteikiu rodąs grižtantiems in Lietuva, pampinu pas- ) 
porins, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas: I

P. Mikolainis, 53 Hudson Ąve. Brooklyn, N. Y.
Leilkai pripa- Siuskite piningus registruotum laiszke 

t\ ir- ar per Money Orderi, stempu nepriimu 
J. A ŽEMAITIS, Iszlclstojas.

815 S. West St.

neteko Vilniaus, ir 
, buk muszesi. bolszevi- 

gal vėso.

53 Hudson Ave.
'* ,‘4“ ' • h

imi; muszesi

dar kovos bolszeviku 
kais, isz kur lenkai

17 Liepos:
žino
tinta
ka is V i 1 niaus
itgavinio Vilniaus, — 
iuvyke milžiniszka 
cija.

4.1

Lietuvos 
apsupa visas 
linkės, 
miesteli Sande
fus nuo Vilniaus, 
pietus užima dali

užimą

Del
Kaune 

manilesta- 
kariuomene

Vilniaus apie-

I

Shenandoah, Pa.
* 11*iii«ii a   1. ***

• >■' 4 'u j . a I
if J

N. 'frakus ir 
Tiltam in pie- 

r LIETUVOS ATSTATYMOSkutiszki
s 

isz 
pradėjo 
AI iant u

Spa 
premieras 

Lietuvos 
asto-

eležkelio 
mies- 

Meikine 
ir Vai-

Rukainius Alunta, Szirvintu 
(J rusinami

neat vduoda 
manvda-

skolos 
o vilkina,

Imas, .jog paskoliutojas pamirsz 
, jog nubos 

jam belaukiant atydavimo jam 
jo prigulmystes, iszsižades ant 
galo josios ir tuomet 
ntyduot su\ is, tai 
gus, ne vra ubagu, bet pleszikn 
skriaudyku ir lyginasi su tais, 
k u lie vagystes amatu gyvena.

kaip-gi 
iszr»roduka- apj(, saV(> locnasti,

geleži akelei 
ga I i 

Yra tai tik-
net arėdami
gabenti tavora .*
tai iszsikaibejimas kapitalistu 
idant baugint darbininką 
priesz iszrinkima prezidento

baugint
iszrinkima

ir kad politikieriai galėtu dar
bininkus vesti daugiau už no-!
bies.

t

nereikes 
tok is žmo-

V i bliu.
mieste

Seszuolius.
dvieju pusiu, lenkai 
evak uoti 
Konferencijoje
(Belgijoje) lenku

page I bos.
konferencijoje 

M ilaszius.
į

praūžė
rei kalus
vanja

11 Liepos:
v urnos

BENDROVE
• 'h w ' Į ^,3 - t r ,r

Poliaus in 
<»• 

Vilnius — Gardinas ir 
Druskininkus, 

Marcinkonis
Sziaurinenie 

artinamas) 
Lietuviu Valdžios de- 

Viluiuje su 
kariuomenes va- 

paemimo 
paliuosiiotame per 

ploto, t

gi 
prie yi-

tariasi

tus: 
Varėna, 
kininkus. 
bare 
dzin,
legaci ja 
bolszex iku 
dais del 
funkcijų
bolszevikus Lietuvos

Isz Moskvos

(Lithuanian Development Corporation)
valdvmeBolszevikai isz 

I )vinska, 
Lietu- 

ge-
ezero.

puses užima 
kitos — Minską.
/A Jau galutinai nustatė tikrus 

kelius, kuriais

I

lietuviugryze 
taikos delegacija.

Sul vg

i užima Kalkinius ir 
ležkeli iki
Persikrausto in sziu puse Dau- 

Skrusdelvnes —

v i u iAmerikonai tankui rugoja 
ant atejviu, buk nusiunezia pi
ningus del savo gyminin in KuĮ.. « j * ................................

kopusiu skaito ant ,ropa< tiejei patis Ameriko-(laivas I 
szimtii, bet kopuslines 
ant tusktaneziu.

galvas

lietuviszkos re-Xekurios 
dakcijos, pagriebia bile žmo
gaus adresą, siuntinėje sa v o

nai užmirszta, kaip milijonie
riai turėdami priekaba pasi
likti europiszkais szlekt ūkais 
iszleidine.įa savo dukrhs už su- 
bankrutinusiu baronu,

del kuriuir kuningaikszcziu, v J 7

I )risvet u

grafu

laikraszczius be paliovos, nia- drauge su dukterimis turi da
lydami. jog gaus kada už jin
ližmokesTf.^ Bet tame didelei
Liūsta, ba ne vienas toki už-v ienas toki

vineti milijoiuų; ąnt tolimesnių
l? paleistuvyscziti. Bi(‘dnam atej- 

viui užvydi, jeigu nusiims ke- kmesta laikiaszti nenori skaito.-į]į()p|<a szimteliu hi _ tevynia ir
ti, o jeigu ir per akyvuma skai
to, bet už jin neužmoka.

Skaitykite visi, 
prisiunezia už dyka, 
ningu nemokekyte.

jeigu jums 
nes

Dievui, jog

pi-

tuojaus pa keline ja riksmą, buk 
atejviai apipleszineja sklypą 
siuusdami piningus in užmari.

Acziu Dievui, jog žmonis 
apiprekiuoje musu darbszuma
del labo visuomenes, nes kas 
diena pribuvineje daugybe 
nauju skaitytoju, tai net 
gu ant szirdies.

laikraszczei 
szelpiami per pininguoezius ir 
visokius budus naudoja kad 
liktai praskolinti kelia del sa
vo laikraszczio, bot vis nog 
maskoliaus “nevieziot ” ir ga
na.

• visuomenes 
pribuvineje

Nekurie

bet 
nevieziot

sma-

vfa

vis
“ nevieziot ” i.

Nevienam rodosi, jog bi
le moki raszvt ir turi kelis sva- 
rus litam, tai jau užtenka isz- 
<luvineti laikraszti. O ne. reike 
gerai uiaszna pakratyt szia- 
dien.

M Ūsu lai k ra>zl is m* turi 
kiu i>z szaiies

Jeigu mergina tiktai del to 
ejna už vyro, idant nepasensta, 
kad turėtu pastogių aut galvos, 
ne butu sunkenybių teviuns, 
nog svieto ne butu iszjuokta, 
jeigu 
jog merga turi pasoga arba del 
gražaus josios veidelio, 
iszvirtu jam valgi iv by tu 
valninke did keliolikos burdiu- 
gieriu, tai tokioje poroje ne bu
na sutaikos, nes vietoje laimin
go gyvenimo, būna painus gy
venimas ir kitus atgrasina nog 
apsi vedimo.

svieto ne butu iszjuokta 
vyras paeziuojesi del to,

kad
ne-

J

pakratyt

,l'>-
i>z szaiies “geradeju” 

katrie szelptu iždavysta ir ne- 
reikaluujeme to.

nuo

dene — 
pliavos linijoje.

12 Liepos:

K a-

Lietuva pasi
rasze taikos sutarti Maskvoje 
su Rusijos sovietu 
Lietuvai pripažinta:
Gardinas, Lida Ašmena, Bras- 
lavas. Lietuvos 
veja lenku* i u

18 Liepos: Sulyg neofi- 
cialiniu žinių, Lietuvos prezi- 
lontu iszrinktas T. Norus 

I Jot uviai
m

*

Valdžia.
Vilnius

kariuomene
szirnre

ležkelio -Kaunas — Veivis — 
Vilnius ir matomais 
pieno užimti

nu ge-

(lemu iszrinktns 
(Naruseviczius). 
vini atvadavo 2,5000 kvad. 
kilometru bavo žemes. Vil
niuje musu ir bolszeviku ka
riuomene.
misaras užrubežio 
('ziezerinas savo

o ,5000 
žemes.

ka

Musu ižda
vysta užsilaiko isz goru skaity- 

Tas yra pamatu geriau
siu del iždavystes, nes kožnas 

užsilai-

toju.

geras laikraszlis turi 
kyma n<>g skaitytoju.

V isi žmonis 
silpnos sveikatos, 
nųs 
proto.

nesiskundžia

s k undžesi
bet ne vie
nut silpno

a nt

szia-

Kada viena isz tuju 
vandeni,

Ko tiejei Amerikonai 
dien ne iszras ? Sztai kokis tai 
komikas pasinaudojas isz pro- 
liibicijos laiku iszrado alines 
pilules.
piluliu insideda in 
tai vanduo pavirsta in alų. Dė
žutė tokiu piluliu (s/iintas) 
kasztuoje 25 centai.
bus lebys del moteriukių, ba
už 25 centus turės sziinta drink 
su, o kokia tai A'igada bus ke- 

Už- 
szmaukszt 

jau nurijo stiklą
NegiliukU, kM tojo 

kepiiko ndreso neda^įnojoinc.

fa i rots

lioneje arba bažnyczioje.
troszkumas,

pilule ir
alaus.

y ms

Kas per daug mėgsta savo 
žioti atydarineti, stojesi dide
liu galinezium priesz kare, tai 
tokio ne reike nuleisti
akies laike niusztines, ba buna 
didžiausiu szeszku ir 
nog kariszko lauko.

Tasai prilyginimas kiszasi ir 
prie musu lietuviszku agitato- 
1*111 4 I' * 4 f * ■ i r 14 11 t • orzLr/a »ah/I i 
ba priverdin koszes, i 
in tarpa Lietuviu kauta 
tikimo. Geriause, 
koszia patis suvalgo ir už 
mesta kaulu ėdasi.

< |»i an mil WIIIIIIIIWIWII^

Kas turi dvasia tegul nu-

pabėga

nog lietuviszko pndimo, 
numeta

ni'su- 
t egi ii t a ja 

nu-

bunda! kas turi duszia 
valo gvventi!o.'

privalo,

pri- 
Kožnas žmo

gus, kaipo svarbiauses daigtas 
darbo Sutvertojaus, 
jaust suviję pageidinnų girdėti
baisa szauksąio arba raginimą 
prie to, kad pabusti dvasia isz 
miego tamsybes ir savmylista, 
o gyventi ir parodyti kitiems, 
jog ne miegi o kruti ir dirbi; 
žmogus, kuris gyvena tik pats 
del saves, neatąeszdamas ma-

7__ __ yrą
Tokis žmogus vi

suomenei nereikalingas, ir kad 
jo visai n esi rastu terp žmonių, 
o gad ir gyveną, tąi skriaudžią

žiansios naudos kitiems — 
numirusiu.

visuomenių, kulį ant jojo turi
, slirhĮj ix

n >

Siunczia Pinigus 
in Dietuva

i

Bolszeviku
reikalams

lt

telegramo
je tvirtina, kad t’usu raudon'o- 

apleisianttiki i kosi 
ge.lęžReli 

. a L- Rieti-44. » * I

visa 
įvįuskos — V’ijnįus 
neipe bare Varėnos 
jo.kios akcijos nusiniąĮo?: Vjso- 

paskelbtas 4<nro 
sutverta 

apsaugos

■ f

da.
kad

je Lcnįujoje 
stovis ir sutverta naciojale 
kraszto apsaugos tarybą su 
tikatoriszkomis teisėmis.

Aliantai isz Spa pasiūlė bol- 
ginklu pa

liaubas ir suvažiuoti in Konfe
rencija Londono drauge su at- 

Liet u vos, 
ir Einlan-

szevikams padaryti

slovais Lenkijos, 
Latvijos Estonijos 
d i jos.

13 Liepos:

bus.
lietuviai suseke

Lenku pripa
žinę Lietuvos nepriklausomy
be, nieko neminėdama apie ry- 

Rraneszama kad Kaune 
nauji platu

lenku suokalba priesz 
vos Valstybe, 
jauti Lenkijos Valdžia, 
tu vos kąr iuomene 
Ictus', Intruka, Dubingius,

ji armija veikiai 
Vilnių.

Rusu kariumone
Vokietijos

pa re* isz k usi, 
szeviku imtvnese 
ti neitrnliteta.

19 Liepos:
davė atsukvma iii 

pasiulynia.
pasakyta 

“ pel -
lenkams

užėmė Li- 
Valdžia 

lenku bol- 
laik vsian-

Rusi jos sovietu
Valdžia
Aliantu
szeviku atsuk vim?
tarp kitko, kad aliantai 

rukeži ns
Bolszevykai pasi- 

jiems ru- 
Rrie Alian-

Bol-

laiškiausioji k (

♦

Paliuosuotas nuo Lenku vietas, Prusu 
Lietuva ir kitas szalis

■ i f ■ ■ »

Sulig Pigiausio Dienos Kurso.
t

Lietuvos Atstatymo Bendrove dastato kotrumpiausiu laiku 
pinigus per Savo Skyrių Kaune in kiekviena Lietuvos paczta, 
per kur iszmokama tiesog priėmėjui in rankas grynais pinigais, 
o ne czekiais.

II

L iet li
kom p romi tuo- 

Lie- 
užima Ma- 

Pa- 
bi'rže, iMaiszgala (apie 25 ver
stu lig Vilniaus). Bolszevi
kai užima Moledeczna (už

Vilniaus), 
užima 

Lietuvos rubežiu) 
czionos (Lietuvos 

70 verstu

cr

— apie 
niaus).

Alįantu 
vyko Paderevskis, 
pagalbos.
nija.

14 Liepos:

ir Szvai- 
rybose, — 
‘nuo Vii-

Konferoncijoii at
maldauti 

Kalbinimu Ruinti-

Lietąviai pla- 
cziu frontu susidure su bolsze- 
vikais in Sziaure itio Vilniaus, 

pastūmė lenku isz 
nuo'Vi l- 

apie bob 
szeviku inejinm Vilniun, betgi 
žinia dar nepatvirtinta.) 

Lietuvos 
lenkus iki 

Let va ra vos (1 7 vers t u lig Vil
niaus) ir užeini' 
(16 yerstu lig Vilniaus) 
vieszkelio Maiszogala — Vil- 

visa lenku 
ginki. je- 

Vilniu ir susi-

Lietuviai 
Vievio (45 
niaus)

verstai 
(Kalbama

15 Liepos: 
riuomene nusivarė

ka-

Nemenezina
Ant

nius nuginkluota 
Lenku 

gos apleidžia 
meta Lentnravos ąpielinkeje, 
spirdamas priesz lietuvius. 
Tuo tarpu bolszevikai 
piais is^ Szvencziipnu 
in einu pietų luflce

brigąda.

in einu pietų J, laike

siaurus” 
pasky re. 
žada tinkainesnins 
bežius nusatvti.
tu pasiūlymo bolszevykai ma
tomais sziuo tarpu nėra liuke.

Eltos” te
legrama isz Kauno 19 Liepos
pranesza, kad musu 
su bolszevikii kariuomene 
dips Vilniuje del 
Vilniaus ir apielinkiii 
nistravimo dar 
T 
Seimo

derybos 
va

pa re mimo 
admi-

t<'besit(‘suu 
Tos musu delegacijos

Atstovu Kairys, 
la ir gen. Katche sugryže isz 

MinisteriuVilniaus tariasi su 
Kabinetu Kaune.

Bolszevikai užima 
noviezius.

20 Lipos:

nariai
1 ’oze-

Karo

laikosiLenkai 
dar Gardino ir Suvalkų apie- ji

(J iems 
pime paėjus isz 
ryt-pietines puses.

Eina jau gan
dai apie evakucija 
vos.

22 
tas i

liąkese. gresia

21 Liepos:

apsu- i 
sziaurcs ir J

b

W’arsza-’

I Liepos: 
isz Alaskvos 

pp smarkiu musziu 
veikiau gal 

Gardina užėmė. I 
kinma pilnesniu žinių del Vii 
niaus, 
apie paiiuosavimo 
rie jau randasi musu 
se.

Lietuvos 
macijOfS. skyrius.

kai

Komunika- 
skelbia kad 

bolszevi- 
Lietuviai 

Dabar lau-

ir Gardino padėties ir 
Seinų, ku- 

ranko-

Misijos I nl’or.

■ ■ ■

Žmogus yra panaszus iitH’U- 
lakią i rieszuta, 
žieves ir viena grūda:
mauda, Nedorybių, Godumu..įr

* r.’i

inato-

yįiuiiui, ląąyo ^Asz.”

kuris turi tris
“Ap-o

Už Pinigu Saugumą L. A. Bendrove Gvarantuoja
Lietuvos Atstatymo Bendroves Skyrius Kaune turi valdžios 
leidimą atlikinėti visus bankinius reikalus ir todėl su pinigu 
iszmokejimu nėra daugiau jokiu kliueziu.

Lietuvos Atstatymo Bendrove atjeszko dalis, likusius turtus 
žuvusiuju ar mirusiu giminaieziu,
ingaliojimus ir kitus notarialius dokumentus.

padaro pirkimo aktus,

•'f 11

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
(Lietuvos Atstatymo Bendrove)

Home Office: 1712 Washington St. Wilmington, Del.

New York
l '4
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GALINGAS ŽIEDAS.

Kitados gyveno turtingas 
kupezius su savo paeziule ir 
jllodu ne turėjo ne vieno 
kelio, 
jiems Dievas patogu sūneli.

Kada jis daejo iu metus,
o savo 

mvlimam

gyveno 
savo

nes ant senatvės
Mu

ilavę

nas kupezius numirė, 
visus turtus paliko 
šuneliui ir motinai. Jaunas kup 
ežius pagyveuias koki laika su 
savo mylima motinėlė, užsima
nė vandravot,
kas sviete dedasi.
aut arklio ir leidosi in kelione, 

teip jam bejojau! prijojo

idant dažinot
Tada, sodo

ir
didele upe, per kuria ėjo tiltas, 
ten jis rado stovinti senuką su 
žila barzda, kuris turėjo su 
vim sznni ir kat imi.

•Jaunikaitis tarė.
— Kur vedi senuli ta szuni 

su katinu
— Vedu ant

jam

su

SĄULĘ

joiuarko par

atsiliepė se-

— paklausė jati-

duot.
Jaunikait is tare.
- Parduok man.

Gali pirkt - 
nu kas.

— Ka nori.’ 
ui ka it is.

Senukas at$iliepe:
— Asz tau dovanosiu, 

ka praszysiu tavęs ar apsibusi.’
— Apsiimu 

uikait is.
— Tada senukas atidavė 

jam szuni su kate, o jis nuvede 
juos namo ir paliko, o 
velei sugryžo pas senuką.

Tada senukas tarė:
- • Ejs i va su manim.
Jaunikaitis 

su pantinais 
leido arklį namon, o 
t‘jo pekszczias su senuku, 
teip juodu ėjo gera valanda, 
nes netrukus priėjo baisui 
dele girre, kurioj rado dideli 
akmeni, tad senukas tarė:

Asz atversiu ta dideli 
akmeni, o tu leiskis žemyn, pitS 
minusia priejsi vienas duris, 
paskui antras ir treczias, tai

pa-

nes

atsiliepi* jau-

smuikas

namo ir

gi r re.

pats

pririszo kilpas 
prie balno ir pa

pa t s nu- 
lr

ėjo gera
(li

t reezms, 
kaip priejsi pirmas duris,

liktai \ iena karta, 
prie antru du kartu, o prie trc
eziu tris kartu>, tai duris pa
ežius atsidans. Už treeziu du- 

pnikus palovius.
ra>i gulinti poną grabe, jis tu

pi rszto, numauk 
iszneszk man

bars z k v k

ru kuriam

ri žiedą 
jam ta 
ji»-

Kaip jis prisiartino prie po
no. kuris gulėjo grabe, pradėjo 
su dideliu tikumu maut jam 
nuo pirszto žiedą, ir tuo numo
vė ta žiedą, tada tas ponas grie 

ba jau jis 
grabo. 

Tada tas ponas paszauke:
Ta\ o laime, o mano ne

laime. jog asz tave ne uutve-
o

a 111 
žiedą ir

bo jin, nes ne spėjo, 
buvo atsilraukias nuo
r m

asz
riau. Imtum tu prapuolias! 
asz buezia laimingu pasilikias 
ant visados!

— Tada jis
prisiartino prie

rado vinda.
buvo jam nuleidias,

senukas

kogreieziausia 
trceziu duriu 

senukas 
.sėdo in 

vinda, o senukas pradėjo jin 
traukt in virszn. Kada jau bu
vo ne toli \ irszaus senukas ta
re :

ir k u r i

Ar t uri žiedą ! 
Jaunikaitis atsake: 
— Neturiu! 
'Tada senisTada senis paleido vinda 

jaunikaitis nugramzdėjo in vi- 
l’ada senis uždėjo ta ak

linėjo
du. 7' ‘ 
meni ant skvies ir 
mon.

Jaunikait is 
pradėjo po 
vaikszcziot.

, o

na-

pone! pavėlink man su tavo
du k t ere, paeziot is.

Karalius nusijuokė ir tare iu
Jin:

— Kas tu per vienas esi ?
Jauukaitis atsake:
— Esu labai turtingas kup-(rado tarna su žvakių,

pu ve link
4

; *

ežius.
Karalius tarė:
—- Kad tu esi tekis turtin

gas kupezius, tai pasiūk mano 
dukterei tokia szlebe kad ma- 
no puse karalystes kasztuotu.

'Tada jaunikaitis sugryžo mi
llion, užsimovė ta žiedą aut be
vardžio pirszto ir velei tas mu
rinas stojo priesz jin ir tarė:

— Ko ponas reikalauji / 
.Jaunikaitis tarė:
— 1‘asibk karalaitei to^ia 

kad puse karalystes 
kasztuotu ir atneszk man.

Akymirkeje szlebe buvo pri
statyta jam.

'Tada jaunikaitis nunesze ka
ralaitei ta szlebe ir padavė, 
isz kurios jiji labai džiaugėsi.

O karalius tarė:
— Dabar jaunikaiti pasiu- 

dyk mano paezei tokia szlebe 
kad tiek kasztuotu kiek mano 
visa karalyste lęasztuoje.

— Jaunikaitis ku pageliai 
murino pristato ir tokia szlebe.

'Tada karalius volei, tarė:
Mano jaunikaiti įla turi 

du darbus man padaryti, pabu
do vok sau pidoci ir už vesk so
da prie mano palpciav^ o kaip 
važiuosi i u szliuba, tai kad me
džiu žydėtu, o kaip gryszi isz 
szliubo, tai kad butu obuolei.

'Tuojaus iszrenge puikia ve- 
seile, kuri traukėsi per kelias 
dienas, o jaunikaitis su pagel- 
ba murino viską iszpilde kas 
tik buvo pirsakyta nuo kara
liaus.

\ iena karta tarė 
iii savo vvra:

— Mano mylemas paeziuti 
pasakyk man kaip tu ta viską 
gali padarvt ?

Tada
v o paeziule i viską apsakė.

Karalaite girdėdama 
toki žiedu, numovė 
pirszto ir užmovė sau

szlebe,

m

y

karalaite

jaunikaitis, kaipo sa-

apie 
jam nuo 

ant be
vardžio pirszto, sztai stojo mu
rinas ir tarė:

— Ko ponia reikalauji ! 
Karalaite tarė:
— Noriu idant buezia nuga

benta in ana puse mariu pas 
savo sesele, o \ ietoje palociaus 
kad tik vieni plitgalei pasilik
tu.

Kaip 
iszpilde.

Ant rytojaus
atsikeli*, žiuri, jog žento palo
ciaus nėra, tiktai ūkana ant

tar- 
pasidare. 

tare in

paša ke teip viską ir

kada karalius

i r
ta paloviu

atsipeikėjo
visa

nes nieko jame ne 
buvo, tada jis iszsieme ta žiedą,
ir pradėjo maustyt ant visu 
pirsztu, nes kada užmovė aut 
bevardžio pirszto tuojaus stojo 
prieszai jin murinas ir tare in
• •

Jin.
— Ko ponas reikalauji ?
Jaunikaitis atsake:
— Nieko nenoriu, 

noriu, idant mane pristatytnni 
in mano dvara pas motina.

Kaip tik teip posake, tuo
jaus buvo pristatytas in jio na
mus.

Jaunikaitis pagyvonias koki 
laika su motina, užsigeidė pa- 
cziuotis su karaliaus dukterį*.

Viena diena nusidavė jis pas lio, priėjo juodu mariai ir tare- 
k a ra Ii u ir tarė:

- SzviesiaifswiiH karaliau ir

tiktai

— Tu katine sėsk 
nes, asz tave pcrnesziu.

Kada perplaukė per 
užėjo ant kalno ir 
kuriam gyveni) karalaite. Tada 
katinas inbego

ant ma-

mares, 
rado dvaru.

1
DAKTARAS VISAŽINIS.

tiktai ūkana 
to daigiu kur stovėjo paloviu

Tada karalius nusiuntė 
na pažiūrėt kas ten 
Kada tarnas 
karalių.

— Szvicsiausias karaliau, 
ten daugiau nieko ne yra, kaip 
tik vienas žmogus guli griuve- 
siuosia.

Tada karalius liepe jin par- 
gabent in palovi. Kada jau jin 
pristatė in palovi, karalius tarė 
iii jin:

— Kur tavo palocius, yra, 
kur mano mv lema dukrele nu
daiginai !

Jaunikaitis nieko nė atsake, 
ba žinojo kas su juom stojosi.

Tada karalius liepe jin in- 
mest in kalėjimą, kur radosi 
mažas langelis del padavimo 
maisto.

Dabar gryžkim pas jaunikai- 
czio motina.

Nesulaukdama 
mo sūnelio, 
su kate in svietą, 
keliu, ir užbėgo ant, karaliaus 
dvaro, pradėjo juodu bėgiot po 
dvara, o 
įėjimo, suvuode 
ponas randas tame 
Tad szuo iszkase

sugrvžo,O • /

• lesiausias

m vi i- 
iszsivare ta szuni 

Bego juodu

savo

i n skiepą ir 
nes žva

ke stovėjo aut žemes, tada kati
nas prisiartino prie žvakes at
sistojo ant paskutiniu lapu, 
su pirmutinėm paėmė

Kada tarnas 
pamate laikanti kalina žvakių, 
labai isz to stebėjosi ir nuejas 
in palovi apsakė apie tai kara
laitei, kuri tuojaus atėjo iii 
skiepą ir be jokios baimes pa
ėmė ta kalina ant ranku ir im
si nesze i n savo pakaju, o szuo 
pasiliko kuknioje, ir nuo to lai
ko gyveno 
dvaria.

\ricna karta 
cziodamas pakajui pagavo pe
lių ir norėjo jin papjaut, o 
melde katino, idant jin paliktu 
gyva, tada katinas tare iu jin:

—- Jeigu prižadi man, jog 
pristatys! žiedą, kinis randasi 
pas karalaite, o kaip jiji mie 
ga, tai laiko burnoje, tai palei
siu gyva, o jeigu ne, tai asz tau 
tuojaus

Pelu kaiųdius prižadėjo vis-

iszkoh* ir laiko.

o 
žvakių

L *7 •*

yi
r jin

ji

TARADAIKA.

Asz jums

f

junda karalaites

katinas vaiksz-

/įnerti padarysiu!
/H1M11111W V1P1V

k a iszpildint.
Kada karalaite užmigo,

ps

vyriiczoi nuolatos 
kalu, 

nuejna ant 
balu, 

O jus isz to juokus sau dalote 
Tamsybėje gulite.

Dirstelikite ant kitu tautu, 
Kitokiu gyventoju, 

Visi laikosi grąžei, 
Priijerenczei.

O mes, ar fa i karezemoje prie 
baro, 

Ar kur vtižiuojete aut karo, 
Visur ptisielgiame kianliszkai, 

Ar tai gerai ?
Mes czion su lietuvvste mai- 

szo nepripilsim, 
Liksime tokeis kokius buvom, 

mus tik

Bet tas kalimas

Tiejei 4 h pairi jotai ” 
kvailina

savo

$

Buvo viena karta ūkininkas 
vardu Vežis. Tas nuvažiavo in 
miestą ir pardavė už du rubliu 
vienam daktarui vežimą szie- 
110. Kada jam piningus užmo
kėjo sėdėjo (Jaktiirus už 
ir gardžei pietus valgė, 
įlinkas matvdamas
teip skanei bevalgant pamisli- 
110 daktaru stoti. Jis paklausė 
daktaro, ar jis negalėtu dakta
ru likti.

taras, — 
ir vežimą už

------------- <
pono gyvenimu persitikrint ar daktaras ir vis- 

1 parengtas ka žino inlindo iu pecziu ir 
pir- klausėsi ka daktaras sakys.

Kada jie in ] 
atvyko buvo stalas 
ir musu daktaras turėjo 
miaukė už stalo sesti o 
t i (Įrita drauge.

Jiem dviem už stalo besėdint 1 ...............
bliuda.'Juos negreitai

stalo 
U ki- 

da k tara

atsake dak-Kodėl ne, 
parduok tavo kumele 

gautus piningus 
nusipirk elementorių toki, ku-

• riame randasi aut 
puslapio gaidukas, 
kie atmalavo!
ant kurios turi but i paraszyti 

4 4 
3

visažinis”
namu durimis. Tada 
puikus drabužius koki dakta
rui’pritinka ir szeip dar viso- 

rcikaliugi

žodžei

pecziu 
daktaras i

jio pa- Szitas sėdėjo sau ramei už sta
lo ir sklaidė savo elementorin 
norėdamas surasti gaidukus.

viena,s tarnas bliuda'Juos negreitai surandant su
su labai brangiu valgiu. Ūkini-iszuka jis nekantrei: 
kas jin pamatęs pakumszejo 
savo paezei ir tarė:

— Grita, lai pirmasis!

atnusze

re— Tu turi ir ežia būti ir iu 
sz\ iesa parditie.

Tarnas peeziujeTarnas peeziuje būdamas
Tarnas, kuris vienas isz tuĮtuos žodžius iszgirdes ir pamis

pi ruuit nuo
'Tada duo- 

viena loblyczia ! valgi

Asz esmių daktarai 
ir prikalk jia ties 

nusipirk

kurie

viską k a

■ X

i

t!
■f

«' I

■

w;

J

T
vagiu buvo, kurie piningus pa- lijęs kad tai jis minėtas yra isz 
vogė, nuo pono, myne kad dak- szoko laukan ir 
taras mislijo kad tai buvo pir-įsei: 
mnsis vagis, o tarnas 
iszejas tare in savo draugus:

Daktaras žino ’ 
mums labai prastai ejs.

Ant rasis
o daktaras vėl tarė

savo paezia:
— <įrita, tai antrasis.
ri 1 • II recziam ir .............

Ketvirtas 1 įliejo užvožta 
da iszneszt i, kuriame virt i

I >abar

laukan I —■ !
mums da 

viską ir'ejti.

suszuko bai-

Tas vvras viską žino ir 
gal labai prastai isz-

tarnas vėl innesze vieta kur

F| 1 genaus neejo. į ru.
* W w * ■

žei radosi, 
in ūkininką.

Jai 1 u esi daktan 
žinis, tai turi 
kas tame bliude 

pažiurėjasU kili i u kas

J

JH

Daktaras nuvede poną in ta 
pinigai gulėjo ale 

inl nesakė kas pavogė. Gavo dak
taras isz abieju pusiu brangei 
užmokėti ir stojos bagotu 

j
vv-

•Mi.

ii

blm 
va

pomis tarė

man 
vra.

4 •

is visa- 
pasaky t i

KUR BUNA?

1)(‘- 
lu karalius perbėgo jai per bur
na ir sudavė su uodega, tada 
jiji spjovė, žiedas isz burnos 
iszpuole, o jiji volei užmigo.

'Tada pelu karalius pagriebė 
ta žiedą ir padavė katinui.

Kada katinas aplaike žiedą 
nuėjo pas szuni ir pasakė, jog 
jau turi žiedą, tada juodu tuo
jaus apleido ta dvaru ir iszke- 
liavo pas savo poną, kurs rados 
pas karalių kalėjimo.
priėjo marias velei szuo tare iu 
kat i na:

Sėsk ant manos asz tave 
pcrnesziu, tiktai žiedo ne in- 
mesk in marias.

Kada jau buvo ant vidurio 
mariu, katinas prakalbėjo in 
szuni ir inmete žiedą in marias 
kuri laike burgoje, o tuom tar
pu plauke lydeka pagriebė ta 
žiedą ir praryji).
iszplauke ant kraszto, tada su
sibarė labai už ta žiedą.
laik žuvavo vienas 
gelis, o

Kada

Kada juodu

sykiu e jo su 
f

Tuom 
senas žmo- 

kad jau buvo vakaras, 
tai tas žmogelis ,ejo namon, 
tada szuo su katinu pasiprasze 
ant nakvvnes ir 
juom namon.

Kada parėjo namon, padavė 
senukas savo paezei žuvis ku
ri tuojaus pradėjo darinet, ir 
teip jai bedarinejant, rado vie
noj ledekoj labai puiku 
ir parode senukui, o
padėt ta žiedą sakydamas jog 
bus mus dukterei kaip užaugs. 
Tada senuke padėjo ta žiedą 
ant kamino ir baigė darinet žu-

Kada pabaigė darinet, pa
valgė vakarienes ir nuėjo gulti. 
Tada katinas

žiedą
jis liepe

vis.

paėmė ta žiedą, 
iszejo juodu isz grinczeles ir 
keliavo pas savo poną.
pribuvo pas jaunikaiti, padavė 
jam ta žiedą, isz kurio jis labai 
džiaugėsi, tada užmovė ant be
vardžio pirszto ir tuojaus stojo 
priesz jin muiduas ir tarė:

— Ko reikalauji ponas nuo 
manes ?

Jaunikaitis ture:
Asz noriu, idaht volei mano 

palocius kaip ir buvo ir kad 
asz jame buezia, o kiiraliiis sut 
savo dukterimis butu kalėjimo^

Kada

kada pribėgo prie ka- 
szuo, jog ju 

kylejime.i 
Tad szuo iszkasė duobia po 
apaezia ir gavosi pas savo po
ną.

Jaunikaitis pamatias I • • •szuni'ture m jin: 
4 i* T 4 r

I. J . • • •

‘Parneszkite inan

t

savo i

žiedą 
nuo karalaites, tai asz judu la
bai mvlesin.

Tada szno su katinu leidosi
i u kelione, paėjo gera gala, ke-

si katras katra nesz tada szito 
t a re:

Mano szvogeris Pranciszkus 
Songaila iszhego 14 metu ad
gal nieko nesakęs. Jeigu kas 

j žino ar jis gyvas ar mires pra- 
i szom praneszte nes jo motero 

atsiszauko 
(to 63) 

Josephine Antonovich, 
1002 — 6-th St. S. W.

Mason Ci tv, Iowa.

O

ant !
bliudo nežinojo ka sakv t ir su-f

į

kiu dalyku 
prie daktarystes yra tada Imsi 
tikras daktaras.

Ūkininkas padare 
jam daktaras pasakęs buvo.
Kada jis jau mažuma daktara- 

buvo bet ne per 
tapo

dvarponis apvogtas, 
apie

. r i* 
kant daktaru kuris viską žino
jo ir kad tas 
džiui gyvena.
ponas arklius pakinky! ir nu
važiavo pas musu daktara, ir 
jio klausė ar jis yra daktaras 

Ūkininkas atsake 
kad jis tas esąs.
jam viską papasakojo ir priža
dėjo jam gera užmokesti .jai jis 
g
piningus, 
pristojo, 
jin vadino su juom drauge 
žinoti ant to ūkininkas 
ke kad ir jo pat i Grita 
ti drauge važiuoti. Ponas ant 
to pristojo ir liepe abiem sesti 
in karieta.

ves
patrijotizmu akis,(Įaug.

apmuilina,
Kad galėtu geriau centus vy- 

lioti
Jn užmari važiuoti.

Mums vyruezei sziadien lie
tuvyste daug kasztuoje,

Dedame dolerius bet kur jie 
važiuoju! 
mums neat-

nesza,
V iską szuo ant uodegos uesza. 

Jau sziadien didesnis mal- 
szumas vieszi,

Kaip kvaraba tuosius pat ri
jo! us iszneszi.

V isi sejmai ir grąžei atsiliko 
Jokiu skandalu nepasiliko, 

Ba niekas t Markos ne gadino, 
Ardytojai tvarkos iszsidangino
Galite dabar patys suprast. 

Jog viena nušiltus avis. 
Visa kaimene sunaikins.

Daug kvailino mus,
-Per keliolika ųiotu,

Kaip ant sajto vedžiojo. 
Piningus isz mus viliojo, 
Daugiau /mis neprigaus, 
Szpiga po nosia gaus.

• •

Jokios naudos

J

Kas piningi'liu lures, 
'Tas gerai sau pavažiuos, 
Gera darbeli sau gaus, 

Vargo neparagaus.
Prote isznoks, 

Apsiejimu geru iszmoks 
Paleistuvaut atpras, 

Be* geru žmonių visur suras. 
'Tiejei labai save apsigauna 

Katrie in Skulkina iusigauna 
Ba ar pastoje dideliu ponu. 

Ar niekam nevertu balvonu.
'Teip vyruezei, kur daug Lie

tuviu yra susikimszia, ten di
džiausia bjaurybe* 
nūs. Ir dabar, 
nusibeldžia 
miestus isz Skulk i no 
lenkėsi nog 
pavietres.

'Tekis turi kanecz truputi 
pavažinėti,

3

$

y

iusiszakni- 
jeigu katrie 

tolimesnius
—b

tokio kaili

in
tai visi

nog

Puiku žmonių pamatyti 
Pasimokvti dorvbes.

Ir iszminties.

KAREIVIU MIETELIAI.
Nuo prakaitavimo ir dvokimo kojų. 

Vartojant tuos milteliui užtikrinam 
‘ > ir prąkąitavimas 

Preke 25e. todėl prisius-

bet ne 
vienas

dvarponis patyrė 
ūkininką arba jau

labai 
bag< >t as 

Szitas 
musu 

gerihus sa-

tame ir tame so-
Tuojaus liepe

visažinis.
Ponas tada

;ales jam sujieszkoti patogius 
l'kininkas ant to 

Tada vėl dvarponis 
va- 

atsa- 
turin-

rp

dejavo:
— Ach veži, veži, kur tu in

kilu vai !
Ponas tai girdėdamas (are:
— 'Tu atminei, dabar asz ži

nau kad tu ir mano piningus 
snjieszkosi.

'Tarnas viską
bai iszsigando ir pamerkė dak- 

iszejl u.
i iszejo 
kad jie 

nuvedi' 
iii ta vieta 

piningai užkavoti
jie prižadėjo ir gera užmokesti 
jai jis juos neiszduotu. Dakta
ras aut to ir tiko, sugryžo mi
gai in ruimą ir pietus 
pavalgęs tarė:

Dabar pone ir asz su- 
jieszkosiu mano knygose tavo 
piningus.

Penktasis tarnas norėdamas

mano

girdėdamas la

tarui kad jis
Kada daktaras laukan 
pripažino visi tarnai I 
piningus pavogė, jie 

daktaru ir

laukan

I

Alese Songailiene 
isz Lietuvos.

Asz Kristina
po vyru Barkauckiene pajiesz- 

savo

Dudinskiuto

musu 
kur buvo

gardžei

pone ir

Palaikykite Kūdiki Sveiku ir Tvirtu
, vystymąsi dikcziai ,irKūdikio sveikata 

priguli nuo priežiūros ir jam duodamo maisto. 
Jusu vaikutis turi būti kas-dien maudomas ir 
regulariszkai maitinamas, 
žindyt, tada bandykite

Jeigu negalite jo

I

eagiKbrand
MLK$

1
i

kau mivo sesers J ievos Czi- 
žauckienos, apie 20 metu adgal 
buvo Anglijoj.

apie jia.1)0

neszt :

1 ♦h >

Jeigu kas ži- 
malonekit pra

do 63) 
Mrs. K. Barkauckiene.
-- 4-th St. Frackville, Pa.

Mano broliai Mikolas ir Sta-
nislovas Rusiackai isz Pilnoko
para., Gungliszkiu kaimo, gir-

gyvena Plymouth, Pa.
Tegul atsiszaukia ant adreso:

(to 63.)
John W. Roseck,

Lumberport, W» Va.
%

I

dėjau
m

gvvena

Asz Marta 
pajieszkaii

ant mano vietos. 5
Kaip tik teip isztare, tuojau 

viskas stojo.
Kada karalius pabudo, žiuri, 

jog jis su savo dukterimis ran- 
Tada kara

laitei tipsake karaliui kokiu bu-; 
du jie pateko in kalėjimu, jiss

dasi kalėjime.

kad. kojos iszgis 
nedvoks. r
kito 25c. o mes pasiusim užtektinai 

Reikalaujame 
(A. 13)

; kad iszgydyt kojas, 
ir agentu.

C. Alium h, 
720 E (druni Avė.

t

i 
Tinkamiausias kūdikiu maistas — padarytas 
isz riebaus karves pieno ir malto cukraus, 
specialiai kūdikiams.
gydytoju visur delei jo kokybes ir atsakantumo.

pilnumas
BRAND ,piena pirmu 

gaminimo valgiu ir tint stalo, 
jin vsiems

Rekomenduojamas ‘
1

iszgirdias apie lai, prasze idant 
teiktųsi juostis atlankyt jauni
kaitis. Kada jis pribuvo pas 
juosius, tada jio paeziule su ka-

Ant

Kada jis pribuvo pas

įplimu puolė jam po kojų ir 
melde dovanojimo. Tada jau
nikaitis iszleido juosius isz ka
lėjimo ir visi sugryžo in palooi, 
o karalius iszkelo puiku balių 
ir aprasze jaunikaicziiii visa 
savo karalysta, kliris po 
sinerezei ilgai gyveno su 
paeziule.

PliilHilel|)lila, Pa.
ANT PAUDAVIMO

Namai ant trijų familiju, !) metai 
kaip atatyti, Tamaqua Pa. Ant trijų 
florų hu vijoms vlgadoma, elektriko 
Hzvieaa, a/.iitas irazaltas vanduo mau
dyk lea. cimantuoti Reimontai.
galo loto yra vieta pautatyla del au- 
tomobiliauR. Šlubose randasi 9 rū
mai del kožnos familijos apriez skie
pu Randas atnesza $50.00 Atsiszau- 
kite gretai ant adreso: ' A. M. Z., 
333 E Willing St., Tainaqua, Pa. (to62

r;

M

Augszta verte 
mas padaro KAGLK 
pasirinkimui prie g 
Pirkite dože szedien — naudokite 
tikslams, kur reikia pieno ir cukraus. Bandykite 
jin su pyragaieziais ir tam panasziai.

Jeigu norite mąisto, kuris padarys jusu kūdiki 
stipru ir sveiku, pasiuskte szedien žemiaus pa- 
dėta kuponą ir reikalaukite dykai Kūdikiu 
Knygos ir maitinimo instrukcijų jusu kalboje.

THE BORDEN COMPANY 
New York.
UŽDĖTA 1857

ir ekonomiszkti

dėta kuponą ir reikalaukite dykai Kūdikiu

>
WlU'Wll nuo

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini suįsa v-

• > 4. PAIN-EXPELLER &
k t 1 4 \ » ■savo

SKAITYKITE “SAVLE”

Vnlzbnženklh uireg. 8. V, Put. Oil«eF 
Žiūrėk, kad gautum tikiajj-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų. ■>

Reikalnuk, kad turėtu Įkaro (Anchor)

v

Vnkbn/vukl|.
)

j

i? 
u
1

<J

M
7i‘

iHZ.kirpk szl Kuponą. Pažymėk Knyga. Pasiusk sziadien.
Mrs.....................................
►Street ..............................

City ...................................
Kūdikiu Geroves Knygą

''į, " j 'l */■■« X if 1 I
r ■ tv" ■, "■ ■ m 1 %

(8) 
f r. ” •

State .................  ,

Nurodymu Knyga

mini < . * ®
t* i k L i. B .i*..**1* linfrrt .Į ..kk.U >» »**.»**<» •*■*•♦ •-•* «*•(»• ••
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Aarusav icziene 
savo v vro Frana 

Na rusa vieži u isz Suvalkų Rc- 
dybos, Seinų apskr..

Jeigu kas žino apie ji 
praueszkit kad 
gyvent in Newark.

Morta Narusevieziene.
, N. J.

kaimo.

v vro

Metaliu

parvažiuotu
(to 63)

.308 Walnut St.

Mano szvogeris Vincas Tau
relis isz Maskucziu kaimo. Yra 
svarbus reikalas nuo jo mote- 
res Agotos po tėvais Makevi- 
cziute.
szom praneszt.

Ludvikas Makeviczius, 
253 Walnut St.

Kas žino apie ji, pra-

Luzerne, Pa.

Pajieszkau Povylo Balciko- 
no ir Klemento Szelincko abu
du isz Panevėžio para., 11 me
tu adgal gyveno Chicago. Mel
džiu atsiszaukt ant adreso:

(to 62)
A. B.

918 Chelton Avė., 
Camden, N. J.

Jieszkau Antaną Muczausko 
isz Szidlava miestelio, jo pati 
ir sūnūs szankias prie jio isz 
Lietuvos; taip-gi Franas Ba
tura. ir Vladislava Tykujse ar
ba Valiule visi Kaiminiai. Jei
gu kas žinot apie minėtas ypa
tus, praszom praneszt: (to 63) 

Fr. Yankunas,
55 Putman St., Hartford Conn.

Pajieszko savo dranga Alexa 
Adomaiti isz Kėdainių apakr., 
•JDavainio para., Konionei so
do. Turiu svarbu reikalą jei 
kas žino apie ji malonėkit pra
neszt už ka busiu dėkingas.

(to 62)
Ig. K. Dambrauskas

7 Benton St., Aurora, III.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekaroje H milijono Įmonių ųl

puikus plaukus, o telp-fl aulatko puo
limą plauku labai trumpam laike, la 
▼lėta Užpuolusiu, atauga tankus Plan
kai: Gvarauty. Intormarljaa dykai. 
Pasakykite k|tums tautom*.
kite pa*: Dra. Brandsas Ceametlca, 

I BU. W. BwoWrn 1.1.

Ūma plauku labai trumpam laike, In

Informacijų dfkal.

kite pu: Dre. Brandus Cosamtlca, «i

į #

1,11
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Žinios Vietines
IBI— — — — ■ . ................ „

SHENANDOAH, PA.

Esiu po

Siuncziu piningus

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmul.
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai.
Bzykite apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adrosavoklteį

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ra-

i

SAULE

Harrison, N. J.—

ežia;— Jau Augustas 
sziluinos da lyg sziol kaip ne-

UNION 
įNATIONAL j 
t BANK 
k MAHANOY

CITY JF

v
Capitol Stock fl25.000.ff 
Surplus A Profits f 100.000.0f

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą P ri
ti ėda m prie jusu piningu l-m» 
diena Sausio ir Liepos rnene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

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

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Proz.
J. E. FERGUSON, Kaaleriua.
R. T. EDWARDS, Vlco-Kaa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUTIS

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

valandos Iki 10 vnlnndn Iki ryto, 
1 iki 3 vai popiet. 6 iki 8 vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East C720

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

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

b Naujau IJetuviszkas Graborlua S
KAZIS RĖKLAITIS. J

► 516 W. Spruce St. Mahanoy City S

Daktaras Juozas J. Austrą !
LIETUVIS !

RovusU Dnktnrns Karlumencjo. I
GIDO VISOKIAS LIGAS i

i
Priima ligonius lig 10 valanda ryte.

12 lig 2 popiet.
Telefonas—Bell 350 R.

113 E. Coal St. Shenandoah
C lig 9 vakare

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

i 801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.
— W ■■ ♦ «■» O lO lO II* M* —' |<B M* ~ —»

Merginu balbcriu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
Bzorn. Teipgi iszmokiname L 
vyrus Ir merginas balbc- r, 
riautl. Neužmirszkito nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

\\¥

N. NostsokoHa, 
1202 Penn Avė. Pittsburgh, Fa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKJS GRAliOltlUB.

-'--S
* A

X . .‘-y.- ■- įik. Itž, . * .j.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
I-aldoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus de) 
laidotuvių, krlksztlnlu, voselllju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto daigius Ir tt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Fa.

Jeigu kada busite San Francisco 
ta! nuslduoklte ln hotell

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas 

Kilimai: 62.60 igl 64.00 ant savaites 
50c. 75c. Igl 61.00 ant dienos

Szlltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

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

•( " 1 ■ 

wfc. —> Mi IIWII > >0» <*! ><■» <■>«■>• «<—»

I
Czionais 

randasi pitsotiuas būrelis Lie
tuviu, bet gal niekur teip neju
da kaip czionais, o 
su visokeis

t Praeita k el vergą mire sa- 
......... ...... i Adomas Jurkonis 
apie 42 m. senumo

° liuninkas

turėjome.
— Raudono Kryžiaus Drau- 

guvo, siunezia szirdinga pade- 
kavonia visiems Lietuviams 
už aukavima senu skuduriu ir 
kitokiu 
kuriuos draugavo parduos, 
piningai ojs ant suszelpimo pa
vargėliu ir serganeziu inusu 
mieste.

— Pe t ny ežioje 
Porsimainvmas 
Jėzaus.

— Aplinkinei 
džiaugėsi, jog

sirgdamas
labjausia 

p r a v a r d ž i a v i m n i s,

JOHN (4. JOHNSON, 
J’rezIdi'iHns, t-

VLADAS ZETOVIACKAS
Flrnins Vice-Frezldejilnu

D. D. ( OLDREN, 
Antrus Vice-Prczdcutas.

visiems

nereikalingu daigiu, 
o

serganeziu

pripuola
Vieszpaczio

farmeriai
puikei

Bulves ir

iszkeliavo in

1

t
t

I

vandenine liga. Paliko paezia gere ir kazirūojo per naktis ir
ir penkis vaikus. ] 
atsibus Utarninko ryta, 
paėjo isz Vinliaus gub., 
pavieto.

viskas 
užderėjo, norints kaip kur bu
vo isz ryto szalua.
kopūstai sziihet ketina būti 
pigus.

— Subatoje
(’zikaga musu biznieris p. Ka
zimieras Szeszkeviczius, at
lankyti savo seseres, 
szvogerius, kuriu ne yra unites 
arti dvdeszinits metu. — 
niingo pasimatymo.

f Sirgęs tiktai dvi 
ant skausmo galvos, 
amžiaus Juozas
p ra e j ta Rętverga New Bostone 
palikdamas dideliam nuliūdi
me motore, 4 sūnūs ir 2 (lukte
riąs.
uedelije 
maldoms.
kauckas laidojo.

— Pareita petnyęzia

Szeszkeviczius, 
broli ir

Lai-

ti ienas
55 metu

Dapkus mirė

Laidotuves atsibuvo pa- 
bažnytinėms

Graborius Tras-
su pa-

per
kūnas trenke in narna 1025 E. 
Markei ulyczios, suardydamas 
visiszkai kamina ir daug blcdes 
padaryta vidurije.

Subatos nakti atsilankė 
in musu miesteli keli sveczei 

West Hazelton, terp kuriu 
k on s z t a be 1 i s J u ozas 

O kad tai buvo jau po
pusiaunakti užvažiavo in 
gazina 
dau 
szinits baczku ant troku leido- 

laiminikiu, 
pa lie i-

dažinojas

isz 
radosi ir 
Kress.

<r r*

nia-
Kajerio kuriame radosi 

arieklos. Prikrovė de-

si namon su savo 
bet ant giliukio musu 
jautas Miglahlinas 
apie naktinius sveczius leidosi 
paskui ir suome keturis, ku
riuos adgubeno in Mahanoju.

darysite kokius
pataisymus apie namus, staty
site naujus porezius, ir t. t. tai 
kreipkitės pas Joną Siminaiti, 
513 E. Mahanoy St. 
atsakantis, prieinamos prekes.

b*

Jeigu

Darbas

Laidotuves'jiedelias, staugė, roke ir keikė,
Jisai

Traku

Frackville, Pa. — Jonas An-

no tik vyrai bot ir iribteres, šil
oją prie baro gere .draugo

DIREKTORIAI
J uozas Radimas
Thos. M. Rood 
George W. Sebold
Frank J. Frlcl
Phillip Heine
L S. Brasslnglon
George H. Dintaman
Meyer Pa ret
Vladas Zotoviackas
Juozas Milutis

DIREKTORIAI 
Samuel Mallick 
I. C. Newhard 
Martinas Juodeszka 
John G. Johnson 
A. H. Bolick 
D. D. Coldicn 
L. H. Heim 
Andrew Strembo 
Theodore Kharas 
Thomas Richards 
H. W. Falkcr

®lje ppuplr’ii ėjriuit 
QJmupauy

OF FRACKVILLE. PA.

I., su 
vyrais. Ant yi^na kumpo kur 
gyvenu kelioliku'įzeimynu, tai 
. ..... > liežuvninkiu agentūra, 
kur kožna per dantis praleidže.

• keliolika 
iszblysz-

drusziunas pastate puikus na-
loto prie Teip~gi randasi irmus ant savo loeno

W. Pine ui vežios.
dvieju familiju su vienu szto- 

Andruszi unas 
groseriu biz-

Namai ant

ru kuriame p.
neužilgio pradės

Vėlinamo naujam biznie
riui gero pasisekimo.
m.

Kūnas mirusio kareivio

Iszkelmingos laido-

—* I* * I '*

Jurgio Balinskio likos parvež
tas in Mahanoy Plane, ]>raeita 
Subata.
tuves atsibuvo Utarninko rvta ♦ •
su pamaldomis Airisziu bažny- 
czioje. ‘Kūnas buvo palaido
tas aut Szv. .Jurgio lietuviszku 
kapiniu Shenadorije.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunezia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus G menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai ūžt virtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po (lidelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 

baimes.
žcniiaus padėto adreso o gausite
jokios

I

musu paneliu kurios
kia kaip morezines kates, ku-

*i na- 
treczia

rios pa re j na gana anksti 
ar ?
Meldžeine

mon, ba net antra 
valanda isz rvfo.
prisiunsfti poni Baltruviene su 
geru koeziolu apmalszyt taisės 
bobelkas ir panaites, o priduo
siu jum visu vardus ir pravar
des tai žinosit in kur nusiduot.

— C. K. R.

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva ■ i 

_ '.J

<«a

skaitlingus •Turėdamas 
skyrius ir agentūras Did-

/

CAPITAL $125,000.00

TUOS. M. ItEKI), S('cr(‘lnry*TrciiNurcr 
r

FRACKVILLE, PA.

RRANESZIMAS

I

ir

Raszykltc ant

visada atsakhna:

p Joseph G. Bogden,
•j. Banker & Alderman.
; ’ P. B. Llc. 159.

Cor. W. Long Ave. & 8. Mnln St.
DūBois, Pa.

O

4

I
I

July 30, 1920

J
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GERI 1‘IRKINEĮ ART SHOP SZTORE
Del iszHiuvIncjimo Szlebes, Padusz- 

kaltcR, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

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

ANT PARDAVIMO.
Namai ant dvieju 

ant puses loto.
si po No. 427 W. Mahanoy St. 
kitas prie 426 W. Pine St. 
Mahanoy City, Atsiszaukite po 

W. Mahanoy St. Ma
hanoy City, Pa. (A. 1.0

Valgykit Georges’ 
ICE CREAM’A IR KENDES 
Tripgi pristato del pikniku ir iszvažiavimU

24 W. Centre St. Mahanoy City

familiju
Vienas ramin

.8

No. 425

Prie namo pui-

Parsiduos pigiai, kadan-

ANT PARDAVIMO
Naujas bizniavus namas su vlsaib 

sztoriinais Intaisas. 
kus sodelis su tinkamais budinkals 
gyvuliams.
gi locnnlkas iszvažuoja in Lietuva.

Atsiszaukit ant adreso: 
JONAS BARKAUSKAS, 

Box 36. New Kirk, Tamaqua, Pa. (A-3

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 

bar shop) gero! vietoj, Lietuviu 
gyventa, iszdirbtas biznis, 
lietuviu skutykla visam mieste 
ve gera proga pirkti kam szi bizni |r 
parsiduoda isz priežasties kad dabar
tinis locninlnkas važiuoja in Lietuva.. 
Atsiszaukite ant adreso: 108 E. Main 
St. Girardville. Pa. (A. 6)

barzda-skutykln (Bar- 
ap- 

vienatine 
Ga-

I

M-' i* t

Ą-CANGy i

Very

8

4 ? /r

K

e

i

AR ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX 
duos jums greita palengvinimą. Greit 
veikla, paluosuoja vidurius ir iszczl- 
tlna krauja. Nesiųskite piningu bet 
iszklrpklte szi apgarslnima Ir prisius- 
kite su adresu, gausite dykai sempeli.

Dept. L-10
New lork, N. Y.

0

GAKFO CHEMICAL CO.
Ill Ave, A.

>

žiojoj ir Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes pigesnis bus 

Naudokitės 
proga, tuoj aus isz važiuoja 
in Lietuva Banko Agentu-

persiuntimas.

ros splecijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas:.

M. NĄRJAUpKAS,
'i

747 Broad St. 
Newark, N. J.

CGPa
-45

f r"

t
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TPKjC POWD&R

Del Patogumo
Vakaciju Laiku

Idant apsisaugoti nuo saules 
apdegimo vasaros laike, 
naudokite liuosai Colgate’s 
Talcum pauderi.

tai

Po maudymosi jie turi rami
nanti odai efektą. Naudokite . 
Colgate’s Talcum pauderi kita 
syki del jo atgaivinanezio 
patogumo karsztame ore.
Jis praszalina odos lipsznuma, 

’ Geriau ir lengviau apsirėdyti 
ir daug patogiau, 
trynimosi nieže j ima.
Kada važiuojate ant vakaciju, 
neužmirszkite pasiimti su sa 
vim bleszine Colgate’s Talcum

- pauderio.

Apramina

. . i
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p,

%
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Galite pirkti bile kokioj 
aptiekoje.
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Musu feanka bus viena isz didžiausiu Banku apelinkeje. 
Pradės bizni isz pirmos dienos su $125,000.00 kapitalu ir $$25,000.00 
Surplus, viso $150,000.00. Musu szita nauja Banka paduos broliszka 
ranka del Lietuviu. Važuodami in Lietuva galesite gaut visokias 
rodąs musu Bankoje. Banko virszininkai visu Lietuviu žinomi, kurie 
užtars už Lietuvius laike pirkimo namu kreipkitės in musu Banka, mes 
duosim patarimus ir paskolisim piningus, ir galesite iszmoketi po biskį. 
Turėdami piningus galesite padėt in musu Banka. Teipgi kurie da 
norėtu prigulėti prie musu Banko tai da galima pirkti szerus. Norėdami 

- pirkti szeru, nelaukite ilgai nes jau mažai ju yra ant pardavimo. Nore- 
Ne-

A

darni pirkti szeru kreipkitės, prie Direktorių arba pas Kasijeriu. 
pamirszkite szios Bankos vardas yra “Peoples” — “ŽMONIJOS 
teip bus užlaikomas, ateisite in musu Baaika, teip busite užganėdinti 
kaip ir savo namuose. Musu Banka neužilgio bus atidaryti.

Viso giaro velijanti, pasiliekame, su pagarba
THE PEOPLE’S TRUST COMPANY 

’ Of Frackville, Pa.

Mount Carmel, Pa. — Var- 
oniukas J. A. Demkus Szveu- 

to Kryžiaus Lietuviszkoje Ba- 
(žnyczioje, iszkeliava 
vn apsimti tonais 
(liūsta.

Kas jojo vieta užėmė, tai ne- 
daži nojome.

(E 
n

in Letu- 
valdiszka

d

Nusa-Tone
TV|RTU$ . DRIJTUS /oftLUii A A f’ fiSUTEIKIA TVIRTU$ DRUTUS 

NERVUS. CZISTA KRAUJA.
STIPRI. TVIirįl MOTERS IR VYRAI

Kožna dalis kūno (ir ju veikimas 
rėmusi hnt dmtu iiervu pajegos\'dctei' 
sveikos stipros sveikatos. Nitgrt-Toiie 
yra brangus Phosphorous del nervu 
ir gc!«žos dol kraujo. Yra sudėta isz 8 
labai brangiptinlu vaistu rekomenduo
ti ir užraszomi per garsingiausias 
gydytojus.

Nuga-Tono nuramina ir sustiprina 
visas gyvastines dalis kūno, stebėtina 
gyduole del silpnu, nervuolu, sunyku
siu vyru ir moterių. Suteikia nauja 
gyvybe kepenėse ir viduruose, atnau
jina inkstus, praszalina ncszvarumus 
ir nuodus, bloga kvepa ir gaza, ap
vilkto liežuvio.
apetitą, gera vlrszklnima, tvirtus ner
vus ir dvuta pastiprinta miega. Nuga* 
Tono yra dar ant pardavimo visuose 
aptickuosc. Yra absolutlszkai gvaran- 
tyta ar sugražiname pinigus jeigu ne 
busite pilnai užganėdinti. Pirkite bon- 
kute sz.cdien. Iszklrpkite szi apgarsini
mą ir nuncszklto in aptieka.
DRUGGISTS: You can get Nuga-Tonc 
from your jobber or direct from The 
National Laboratory, 537 So. Dearborn 
St. Chicago. Absolutely guaranteed to 
give entire satlsfaetion or money re
funded. Retail price $1.

reninai hnt drutu iiervu pajOgosT,'dctei

nuramina

Priduoda stebėtina

I

/

Vi

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
—♦ —

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

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.
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Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite pirkti už

i

20 procentą pigiau X
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Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.
PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be ❖ 

geresnio darbo, lengvai važuojasi ♦♦♦virsziu, 
ir padirbti pagal naujausia mada. 1GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCannel X " •

» I* —i — O ^1 —! 1 *» — *» —I — —I I— I— 1 — — —1» — —i *■**<**» <■>*>■»*■ — 1 O — O Ml m 1
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VYRU 
LIGOS

t
I

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begi jo 
32 metus invalrlas Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paoinanezias nuo neczystuino kraujo. Atsiszaukite yp»- 

’ tiszkal, per laiszkus asz negyriau. D r. Koler kalba nusise
kai ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakaro.
Nedcliomls iki 2 vai. popiet,

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
/

T

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 pagelbos

; 5 kada perkate namus. v -
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 tautieesiai ir 
pažinstami.

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
MM * » • • '

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
- DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Ryokevrics
P. C. Feploo

D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Treoa.
A. Danieevrics M. (Javila

T. G. Homsby"

I




