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ISZ AMERIKOS
Daug cukriaus pargabenta isz 

užmarės.
Washington, I). C.— 

tints cukrius v ra 
žmonis jojo mažiau 
bet szimet likos

A fi
bra ilgus ir 

naudoje, 
pargabenta 

isz užmarės 7,590,911,767 sva
rus vertes $686,901,118, 
daugiau kaip du bilijonai sva
ru kaip praejta meta.

Cukriaus Amerike yra už
tektinai, kuri laiko spekulan- 
tai ant didesnio uždarbio, 

ant

v ra

arba

ant didesnio
Kaip kur, cukrius atpigo 
trijų centu.
10 metu mergaite kanecz 

dže apsivesti.
Bear Creek, Pa. — Negaleda- 

ženvbu laisnus 
v

gei-

aplaikyti 
paviete,

Geležinkelei padidino mokesti 
už važinėj ima ir ta vora.

Washington, 1). C. — Idant 
padaryti szeszis szimtus milijo- 

iszmokejimonu daugiau ant 
geležinkelio darbinin

kams, visos kampanijos nutarė 
pakelti mokesti ant važinėjimo 
ir gabenimo tavoro — ant pa- 
sažieriniu tikintu bus pakialta 
20 centu ant dolerio o už par
vežimą tavoru nog 25 lyg 40 
procento. Pabrangimas pra
sidės nuo 20 Augusto.
Baisus darbas užvydusios mo

teres. Aplaistė savo vyra 
karboilinia rukszczia.

— New Haven, Conn. — 
Slaptybe mirties Frano Saka
laucko, žinomo vado darbinin
ku, kuris likos surastas 
gyvenime negyvas 26 Juniaus 
menesi tik dabar iszejo in vir
ži! per aresztavojima jojo mo- 

ksandros Sakalauc-

algų

■ 25 *• 
Pabrangimas pra

savo

KONKRETINIS LAIVAS NULEISTAS ANT VANDENS. LENKAI RUGOJA ANT 
LIETUVIU.
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Lenkai Apleidžia 
Varszava.

BOLSZEVIKAI JAU SU 
VOKIEOZIAIS.

buvo

’•WW

padirbtas isz cimentokuris likos, y

(Jai. Laike kares

“Tele-
iszejnantis New Yorke

Lenku dienrasztis 
gram” 
tarp kitko sako — Litvinai se
paratistai kurie 
j) ra pu 1 cz i a i I jC n k i jos, 
tai pa tarnavo I 
paskutiniu laiku gavo szpiga 

Aprokavo kad 
iszpleszia

i
l

cziaudejo 
n u žemi n 

bolszevikams, 
gavo

Bolszevikai artinasi prie Dan- 
zigo, o 40 myliu nog 

.Warszavo.n,.

Daug buvo raszoma kad 
bus kaij) galint pasistengema 
idant nedaleist bolszevikams 
susisiekt su Vokietijos bolsze- 

padaryt 
nes lenkams

41

(S

Paryžius.— Lenkai pradėjom panose, 
bolszevikai

Lenkijos ranku, 
lietuviams, 

lietuviai net bolszevikams 
prigelbejo, atmuszt miestą 

.Vilnių.

Vilnių aP*e'sti Warszava nes bolsze- 
a t id uos

tai-gi jie 
ir

vikai randasi nog tojo miesto 
tiktai 40 myliu.

Bolszevikai jau priėjo
Bug upes ir
Lenkus kurio

; sunaikinti tiltuą.
Bolszevikai

Lenkais ant tokiu 
jeigu Lenkai atiduos
Minską, Grodna ir Chelma, ir 
kitokias svarbos iszlygas.

Artimoje Lvavo lenkiszkas 
vaiskas kontraatakavo raudo
nosios ir kaip girdėt bolszevi- 
kiszka linije labai nusilpnėjo.

Angliję pranesze soviatui, 
jeigu greitai 
bolszevikai, 
versta apszaukti kare 
Bosijo.

Lenkai perkele savo sosta- 
pvle isz Warszavo in Krokava 
n kur iszvežc visas savo svar-

Angliszka ir

Da- 
jau len- 

amunici-

isz 
greitaiM 

pili

o

prie 
vejesi paskui 
neturėjo laiko

atmuszt
Dabar depesza isz 

Kauno ateina., kad bolszevikai 
į Vilnių atiduot lietuviams ne
įgali, nes toji vieta esanti rei
kalinga bolszevikum prie da
bartines kovos ir jie bolszevi
kai instate savo civiliszka ad
ministracija nors lietuviai 
priesz ta gana protestavo. 
Prie užbaigos dadeda —

A więc ta k a 
boewinkowie 

się

J

nors 
gana

sususitaikins 
iszlygu, 
Vilnių,

gintis t. y.
užplovima, 

sveiki

atsispirt

vi kais, bet tas žygis 
nebuvo galima, 
stokojant amunicijų ir kitokiu 
reikmenų nebuvo kaip atsilai- 
kyt priesz gaujas bolszeviku, 
kuriems ginklu netruko, 
bar žinios eina kad 
kams prisiuneziama
jos i k vale i, bet ar tik ncpen’v- 
lu. Gerai, lenkai neturėdami 
kuomi 
priesz bolszeviku 
iszmintingai darė kad
pasitraukė, o gal da atsispirs, 

jau toli 
Suvalkai jau bol- 

szeviku rankose, o net ir Gra- 
javas kurs yra visai prie Pru
sa rubežiaus. Tai-gi jau bol
szevikai su Vokiecziais susi
siekt gal, ir kaip laikraszcziai 
pranesza kad abi puses dar 
Suvalkuose turi centra roda- 
votis kaip elgtis toliaus.

Vokiecziu susisiekimas 
bolszevikais, gali būti 
pavojingas talkininkam
rint užbėgt kelia bolszevi
kams, daug sunkaus darbo 
reik.

Bolszevikai slinko prie vo
kiecziu pro pietini szona Lie
tuvos per Suvalkus; tai-gi ir 

yra nesmagu

bet kad bolszevikai 
nužengia.

teries Alei 
k ienos.

Isz pradžių buvo 
buk jojo nevidonai buvo prie- 
žaste jojo mirties, bet vėliaus 
iszsidave, buk tai jojo užvydus 
motere buvo priežaste jojo mir
ties. Sakalu uck ieue 
žino buk aplaistė vyro veidu 
karbolinia rukszte, 
idant jum padaryti 
del to, idant 
veidu, nes badai 
ketino būti patogus vyras. Sa- 
kalauskine toliaus prisipažino, 

i labai mylėjo ir 
mato’ »<» norėjo idant kitos moteres 

isztrauke Igėrėtųsi jojo- patogumu

iszteketu už .Jono.

gerai kaili isz-

Aepa- 
žmogelis 

kuriam ro-

mi aplaikyti 
Luzernes paviet. Jonas Tamos 
kis, 36 metu senumo 
laisnus Lachawannos 
bet ir tonais neaplaike paveli-
nimo. Su Mariute draugavo jo 
sios levai kurie geidže idant ju
ju dukrele 
Tokius tėvus tik uždarvt kalė
jime o Mariukai 
pert.
Sapnavo velnius, paszove savo 

moteria.
Union Hill, N. Y.— 

prasta sapnu turėjo. 
Danielius Heiberg,
dėsi, buk in jojo miegkambari 
inejo visas pulkas velniu. Žmo 
g' 
budės, 
raguotus 
revolveri isz po paduszkos ir 
szove. Tame 
klyksmas moteries. Ant grin
dų perpuolo mirtinai porszau- 
ta jojo motore, 
nuvežė in ligonbutia ir 
rodos mirs. Danielukas dabar 
S<‘di kalėjimo ir mausto 
sapnuotus velniukus.
Minksztu anglių straikas pasi

baigė.
I ndianapois, 

virszininkai tvirtina bųj< mink
sztu anglu kasyklų straikas pa 
sibaige ii* visi straikieriai pra
dėjo Migryžinet prie darbo.

Kone visos kasiklos pr/idejo 
dirbti pietinosia dalysią imlia 
nos, ir Kentuckey, 
kitur.
Mesa atpigo 15 centu ant szim

to svaru.
Chicago. — Wholesale preke 

ant mėsos rvtinesia dalvse at- • • 
pigo 15 centu ant szimto sva- 

go pigesne 
at pigimas yni 

; mėsininkai 
negales atpigini, ha turi mokė
ti brangei už pargabenimu mė
sos. 

»

Sziauczei spiresi daugiau mo- 
kesezio.

Haverhill, Mass. — Arti tuk- 
stAntis szUiUcziu 
prie Shoe Workers Union sus
tojo dirbti reikalaudami padi
dinimo mokesties nog 14 jyg L8 
doleriu daugiau ant sanvaites 
kaip aplaikydavo. 
dasi suprast, jog czverykai ne
greitai atpigs.
Perkūnas nutraukė jiai czevo- 

rykuz nog kojų.
Hazelton, Pa. Kada Mrs. 

Peter Harkins isz Harleigh nu 
ėjo ant virszaus uždaryti lan
gus laike lietaus, 
t lenke in narna pataikindamas 
teipgi in moteria kuriai nuple- 
sze czeverykus nog kojų. Jo
sios szesziu metu dukrele stovė
dama durysia, teipgi likos ap
deginta nuo perkūno, 
perkūnas padare ant 800 dole
riu, o kad ne kaimynai 
pribuvia in laika ir užgesima 
narna,

elis teip persigando, jog pa- sa\’o vyra 
nurodo buk da i

velnius,

kylo
Ant

baisus
cr.........- —

kuria tuojau s 
kaip

apie

Ind. — Unijos

Daugiause a t pirn.
mesa, bet tasai ; 
mažu ženklu, nes

manoma

prisipu
si!

ne del to 
mirti, tik 

su bjauri n t jojo 
Sakalauckas

ir isz 
didelio užvydejimo norėjo jam 
subjaurint veidą.

Sakalauckas buvo 
Rosijoi universitetą

pabaigęs 
o czionais

Amerike nuo daugeliu 
buvo darbininkiszku organiza
torium.

Sakalaucko užsiėmimai jam 
mažai duodavo laiko ant per-

metu

buvimo namie su savo moteria 
o toji manydavo buk jisai pra

šu ki

IIlinojui ir

prigulineziu

Isz to d ne

perkūnas

Bledes

būtu

tai butu visas sudegins.

Laivas “Cuyamaca 
likos paleistas ant vandenio San Dia 
daug laivu likos padirbta isz cimcnto ir pagal nuomone inži
nierių, yra geresni už medinius. /

go

Tamsybe da neprapuolė 
Iszpanijoi.

Isz Lietuviszku kaimelu

A rupi les, Iszpanije. — .Mažam 
Miestelije Guadalopo 
nijoi Caceres, ne 
tamsybe tenaitiniu 
kaip tai sekantis 
parodo.

Ana sanvaitia upeje 
maudėsi kelios moteres. 
maudant pakilo debesis ir jira,- 

. ' jii .. r ' f F14 m" .

niioi Caceres,
, guherni- 

visai iždilo 
gyventoju 
atsitikimas

J

Donca
Besi-

Hudson, N. Y. f Po sunkei 
ligai persiskyrė su sziuom svie
tu Barbora Bielskiene, 
isz žymiausiu lietuviszku mote
rių. „Buvo tai tykaus budo ir 
visados kožnam gerai velijenti 
motere;

nagrodę dos- 
” za

bolsze w i kom 
žy/lom i Nicmcom.
lo im isė z Polsk.j 
wspolnemu wrogowi, to i Lit- 
wę mogli mice woIiiq i

< i

tali “ 
tugiwanie

wvs-

Frza by- 
przeciw

rr

cala.
bronia

viena

soviatui 
nesusitaikins 

tai ji ji bus pri- 
priesz

leidžia visa savo laika 
toms moterimis.
Amerikonai keliauna in Euro

pa ant apsivedimo.
Washington, D. C. — Ameri- 

kas yra vienatiniu sklypu ku
riame randasi daugiau vyru ne 
kaip moterių.
kui iszplauke isz Ameriko arti 
puse milijono jaunikiu ant ap
sivedimo su europietėms.
Europos plauke iii 
daug merginu ir naszliu su vil- 
czia isztekejimo
szimet atplauko juju 605,000.

Konia visosia Europos skly
puose vyru yra mažiau ne kaip 
moterių po karei. Isz 
jos iszplauke daug moterių in
Aust ra liję ir Brazi liję jieszkoti 
vyru.

Amerike padėjimas yra klio
kis nes czion randasi penkimili-

dėjo lyt.Viena m.oteriszke isze- 
jus isz upes pradėjo rengtis, 
tame trenkė perkūnas patai k i n- 

stovinte po 
medžiu nelaiminga krito be ža
do.

Subėgo ant riksmo 
žmonių ir vyras pažeistos. Jsz- 
rengus moteria, 
skūra sumarginta per elektriką 
o visas pavydalas medžio likos 
nutrauktas ant 
tokis davė rodą, jeigu

damas in motere

Lyg sziani lai-

Isz
Amerika

czionais, nes

Angli-

rengtis

daugeli

pasirodė, jog

Kas 
’•eidž<‘ 

iszgialbet moterių nog smerties 
tai reike kanecz iszimti tuosius 

Na ir pradėjo nelai-

pecziu.
o*

Ne tik k a

ženklus, 
mingai lupti skūra nog pi‘cziu, 
nes tiejei ženklai yra padaryti 
per pikta dvasia.
nelaiminga motere kentėjo nog
int renkimo perkūno, bet dau
giau kentėjo nog lupinio skm

Norints teip pasielgė be- 
proeziai su motere bet toji da 
iszgyveno visa para, o kad
butu teip kvailiszkai pasielgia 
motere hutu ir sziadien gyva.

Tas parodo, 
t i m a s vie szį >a t a u je
kur ant kožno szimto 
tik 40 procentas moka skaityti 
ir raszyti.

ros.

ne
r

kokis apszvie- 
iszpanijoi 

žmonių

.jonai vyru daugiau už moteres. Neprigrusk užpakalini kiemą 
su naminiais paukszcziais.

skaitlius

randasi 15Senjaunikiu czion 
milijonu.

Lietuvis nuskendo.
Palicijantas 

rado kanale, prie 
Omaha Packing Co. skerdyklų 
lavona jauno Lietuvio Vinco 
Szilkaus, J6 metu amžiaus ku
ris gyveno po No. 1827 South 
Peoria Str.

Chicago. — 
Prindeville,

Bomba truko bažnyczioje, — 
viena motere užmuszta.

Havana, Kuba.— Kas tokis 
padėjo bomba ant lango baž
nyczioje Szvento Fili po, 
truko su dideliu trenksmu 
muszdama viena motere o kelis 
sužoido.
didelis, žmonis pradėjo grūstis 
prie duriu, per ka daugelis li
kos sumindžiota ir sužeista.

kuri
už-

Sumiszimas buvo

naminiu
priguli nuo kiek

Didis 
paukšzcziu 
vietos randasi užpakalini kie
melyje ir ki'ek atlieka valgio 
nuo szeimynos, kuris duoda
mas paukszcziams. Perdidelis 
paukšzcziu krovimas yra klai
da. Geresnes pasekmes isz 
keliu visztu mažame kieme isz 
daugelio, sako Suv. Valstijų 
Agrikultūros Departamentas.

Retai augyk suvirsz dvide- 
szimts ar dvideszimts penkias 
vlsztas užpakalini kiemelyje, 
gerinus apie asztuonis arba 
deszimts. Dėl dvideszimts ar- 

visztu

Velione, turėjo apie

niekados kol sveika 
buvo nesigailėjo savo žygio ir 
darbo del padarymo gerai savo 
artimui.
55 metus, o apie 25 metus isz-
gyveno Ihidsone.
gera būda ir ilga pagyvenimą 
aid vietos, paliko nemaža skait
liu žmonių katrie labai apgai- 
lestuuje josios.

ba dvideszimts penkių 
reikia turėti kiemą isz dvide- 
szmts ‘ pęnkiu 
szimts pėdu, 
vietos tai ir 
žiaus visztu.

arba trisde-
Kur mažiaus 

reike augyt ma

Per savo

Paliko dide
liam nuliūdime vyra 
vienu sunn, duktere

Laidotuves atsibu-
Lai Dievas 

palaimintoji! 
gerus darbus ant szio

A. Vingi.
vo 2 Rugpjuczio. 
priyma terp savo 
už josios 
svieto.

Adoma, 
ir žentą

Hazelton Pa. — Kada 12 me
tu Leonas G re ūke v i ežius uoga
vo artimoje Cranberry, dalips- 
tejo elektrikini drata ir perėjo 
per jin 66,000 voltu elektriko, 
kuris vaikiuką haisei apdegino 
bet neužmusze. Vaikiukas ran
dasi ligonbuti, 
pasveiks.

— Antanas Valeckis likos 
užgriautas Jeddo No. 4 kasik- 
losia.
liolika valandų vėliau.

Czionais kasiklos dirba 
žmonis pinigėlio turi už

tektinai tiktai daug laiko pra
leidžia karezemosia o prie skai
tymo kaip žydas prie kiaulie
nos.

ir kai Į) rodos

Teraz niech się sami
ježeli moga....”

Isz visu lenkiszku metmenų, 
iszeina pasmai anot masko
liaus — apsiūt dradeat piat....

Mat reikėjo lietuviams pri
sidėt prie lenku unijos kokia 
buvo praejteje, reikėjo Lietu
viams klausvt nužemintai —

• _ 4

bes popieraš.
Francuziszka misijc jau ap- 
eido Warszava, nes bolszevi- 
<ai kerszina pakorimu visu 
svetimtaueziu kuriuos užtiktu 
Warszave po josios užėmimui.

Penki tukstaneziai lenku
Wornm-m tO-trfiY- *“'£ >r inter-
czye, to byszmy byli patyžni 
I) rzec i w wrogow i. Tokia j u 

neiszgaruoja

įuota Prūsijoje.
Kiekviename bolszeviku už-

su 
gana 
o no-

Lietuvai nors .
per juos buvp rubęįjjijylur uc-_^

Jojo kana surado ke-

gerai

linksma
randasi daug

Chicago. — Mieste 
gyventi, czion 
puikiu parku ir pasilitnksmini- 
mo vietų isz kuriu žmones pasi
naudojo ir važiuoje ant szvie- 
žio oro. Bet daug yra ir tokip 
ka karezemosia praleidžia visa 

Neku- 
užsidejo

savo laika ir uždarbi, 
rie pamėtė sztorus o 
karezemas ir pardavinėja stik
leli guzutes po 50 
prisigeria pareina 
pradeda musztiš su motere Jau 
laikas susiprasti, o 
tiems, kurie turi 
Baltruviene neužilgio 
apmalszyti 
Bridgeporto.

centu, kur 
namonI ir

ypatingai
szeimynas.

pribus 
antpasiutelius

— Chicagietis.
Sugar Notch, Pa. —I , I i v s •miei

uosi tuom laik publikine mo-

Musu 
sĮiszka rotuže kurioje talpi-

kykla sudege ugnis padare ble
des suvirszum ant 25 tukstan- 
cziu doleriu.

SKAITYKITE "SAULE'1

nuomone vis- 
isz makaulių.

tegul mus kaimy
nai lenkai ypacz 
Ksiąženta i szlachta prisižiūri 
in dabar
Lenkijos ir Lietuvos nes abid
vi jaunos valstijos kaip toli 
viskas yra skirtingai...

Lenkijos ponai • su klopais 
visiszkai nesiskaito, 
mieczio balsas toli nuo tituluo
tos kėdės, kuomet Lietuvos 
kaimieczio ir bežemio biednio- 
ko balsas lygus 
kaip turtuolio, 
dabartinėse 
auksztažiuriu paguldo in 
peczki, kuomet Lenkijoj 
kaip ir žyęlejo tituluoti kuni- 
gaikszcvziai, grafai ir kiti žmo
nijos pataikūnai. Lenkijos tai
syklose nesimato 

vargszu,

• imtame mieste insteigiami sė

Gerai —
Panowie

naujus parėdymus

vietai.
Rytines Prūsijos 

žiais rusu oficieriai sako, jo
• bolszeviku lenkams paduotos 

sąlygos bus tokios asztrios, 
<ad lenkai nenoromis turės at
mesti.

Tas duos progos bolszevi- 
iszpatolo

parųbe-
O

ten kai-

ir te i p geras 
Lietuva savo 

taisyklose titulus

kams vis dauginus 
ipsupti Warszava.

LIETUVOS ATSTOVYBE 
AMERIKOJE.

Praneszimas.

0J8.

Jie bolszevikai gudriai kaip 
ten propaganda, savo plėtoja, 
nes kur tik klausyk, jau bolsze 
vikizmas insispraudes.

Vienas bolszevikams prita- 
žydas man pasakojo 

<aip bolszevikai daro su lenku 
cariumene, jisai sako — Bol
szevikai kaip ten insibruka in 
;arpa lenkiszkos armijos ka
reiviams mažas kortukes, 
murinomis kiekviena lenku ka
reivis buna lengvai praleistas 
m bolszeviku tarpa.

Tai-gi, tai-gi isz pradžių 
visi isz bolszeviku tik juokus 
dare, dabar jau reikia gana

rėjas

su

Lietuvos Atstovybe Ameri- saugiai su jais skaitytis. 
» sekama 

už- kablegrama nuo Eltos:
Kaunas, August 2, 

vai. vakare.)
Iszvažiavo iii Ryga, 

tijos Konferoncijon 
delegacija kurion ineina dak
taras Szaulys, 

tai- Konstituantes
Natkeviczius;

mažyte- atstovas Rygoje daktaras Zau 
nius; Drauge iszvažiavo rei
kalingi

ko j e gavo sekama oficijali

žvdi (11:43

Pabal- 
Lietuviu

aprūpinimo 
szalies vargszu, kuomet tik 
dirstelt reik in Lietuvos 
sykliu turinius, kad czion kal
bama aprūpinimai ir 
Ii u kurie ilgai, 
mirszti ir paniekinti. Lenkijos 
potęžninkai savo skuoje noisz- 
sitekdami, griebėsi ginklu už 

kad da-

Nesuprantoma kaip žmonių 
ar armijų tarpe, ju propagan
da nei kokia liga gretai pri
limpa, juk gana aiszku kad 
viskas eina kaip cariszkai isz- 
skyriant, kad caras korė, szau- 
ed politiko prasižengėlius kuo

ilgai buvo ne

pirmininkas: lueį bolszevikai naikina, karo 
szaudo buržujus ir inteligenti
ja, o pats branduolis t. y. Troc 
kis su Leninu nėra jau dau
giaus žmonių rinkta; valdžia 
sovietu nėra žmonių renkama, 

. na ir kaip apkvaitę, žiūrėk jau 
bolszevfkizmui ir pritaria.

Kaip kur nežino ar juokais 
ar isz teisybes tai nusiszyp- 
sant ir bamtelia —

Sekretorius 
taip pat narys lt

Drauge iszvažiavo 
invairiu ministerijų 

eksportai.
Kaunan atvyko Italijos 

stovas, Kapitonas
siekus od czamego do bialego berto, pradėjo ejt savo parei

gas.
Lietuvos Atstovybe Amerikoj 

Per M. J. Vinikas.
Atstovybes Prieraszas.

Paskalos apie bolszeviku su 
kylima Lietuvoje neparemtos. 
Paskelbtos žinios matomai 
kalbėjo apie bolszeviku elgi
mąsi tose Lietuvos dalyse ku
rias bolszevikai yra tuomlai- 
kinai užėmė ir kuriose jie pa
gal gautas žinias be galo žiau
riai persekioja ir 
gyventojus.

svetimas teritorijas
at-

Sala Um-

morza, o tuom tarpu laistyda
mi savo szalies jaunimo krau
ju, pasijuto kad in bolszeviku 
skustas insmuko, kuomet Lie
tuva užsiganėdina tik savo 
szalies mažos rubežiais da ne
atgaudama kaip ir toki Vil- 

Nekalbant daug ir stovi 
klausymas — Yaka može nas- 
tijpič jodnosc polaka z litvi- 

Kokia gali užejt vie
nybe lenko su lietuviui 

Lietuviai su lenkais 
tart negalėjo, 
kietai apie save 
nieku ir 
viams negal.

niu.

nem ?

J

tik

žinios

uVot tai 
but gerai sako kad ant kunigu 
kailio bolszevikai užejtu, 
nereiktu sako žmones isz am
bonos visaip keikt ir net pek- 
lon pasiunsti, o kartais net ir 
tos pavydi.” — S. K^

tai

J)

♦
'i

jj >

auši
nes lenkai per 

misi i no, / tai 
prikaisziot ' lietu- 

Senas Kapsas.

terorizuoja

Tarptautine Politika.
A Tautu Lygos sekretoriai at
važiavo iu San Sebastian, 
panijoj, sutvarkyti asztunta 

kurl^

Iš

susirinkimą tarybos, 
prasidės Liepos 30 d.

> % 4

Prižiūrėjimas savo sveikatos. 
Rugpjūti —-Auguste.

-J -Į Į.

Szvarumas puse sveikatos.
Nesveiki dantis

menkos sveikatos.
Czystyk savo dantis, — po 

tam czeverykus.
Valgyk isz po lengvo, pasi

rink tinkama valgi,

i

ženklas
Kasos Departamentas.

Bureau of Internal Revenue 
surinko ir indejo kason $5,- 
410,284,874.90 už metus bai
giant Birželio 30 d. L-.,. o .
sėniąi priimtu raportu. Szi athks visa. kita, 
suma yra didžiausia surinkta 
kasmetine taksu suma nuo lai
ko instoigimo bjuro 1882 mer

> _____ . ■ . u-h . e -------  I _

sulvg ne-
Szi

o gamta

|tais.

Pirkit tinkamus czeverykus 
nes % laiko praleista juose. 
' Turi tik viena pora akiu del 
viso gyvenimo — saugok!

1 j

til
11 ■
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AS GIRDĖT
V ietoje \ isit'ins 

sn>i k uopint i in 
tai yra pasidalinia 

priesztarnuje 
priesz kitus.

Apie tokius 
perspejome

Lietuviams 
viena bureli, 

in kelias 
vieni

nesupratimus 
penkiolika 

metu migai, bet viskas ejs ant 
Sziadien 

o
kurie 
piningu, 

drumstame vandenije 
gaudvt i.

apie

niek.
ėda ir pjauna, 
tiejei indivydai 
dus

I1

1^"

H

i. I'■ if"
S
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Jeigu vyras 
prisilaižyti

SAULE

eitlže savo pa- 
eziulei prisilaižyti, tai jiai 
iii ausi sznabžda meilingus žo- 

bet kada jiaja kolioje, 
garsai, jog net kaimy

nai girdi.

delius, 
tai teip

<>•

t

socialis- 
in pur- 

apdrebta Lictpva. 
yra ir nepa-

Dabar ejna ant svieto kares 
su ginklais, o lietuviszki 
terlntai ” 
je. Juk
džionkauti ir kitus 
džioti, tai ir kares 
džioje su liežuveis.

. I *-r

W ..Ekonominis Padėtis.
Isz Baltimore pareina žinia, 

jog asztnonjolika invairiu dar 
Im unijo, atstovaudamos 
000 nariu, susitarė tverti koo- 
perąti viszka draugija, kuri 
prigulės unijoms, draugyste

teip-gi karsztas buvo
tas, ir tas iszvažiavo
va i s savo

Iszvažiavusiu
žinstaimi socialistu kurie mat 
in kitu prigatavotu sz«'di, isz-

«!**!■ WM

50.-J

f “ l‘;j

( 1 /Ii ( f ■ ; 4
draugija 

unijoms,
turės savo kraut lives ir fabri
kus del iszdirbimo 
kasdien
Draugija insteigs savo banka.

važiavo užvejeliti turėt.
Ka-gi daryt Ipid isz 

kartais daiiguiuas I 
karszcziuojuJn, tai žiūrint kal
nus i 
žmogus 
kad klaida turėjai; 
su socialistais * ii 
žmonėmis.

Kalpokas ant tokio mas
kaip insi-

nuversime, o pp kiįik laiko 
ė,.. s apHjŽiurojas ra 11 d i

“li- 
su liežuvcis kariau- 

paprate yra bez- 
pamegz- 
jiamegz-

I )a vaduos reikalingu
mvairiu
da igt u. SVARBU

isz musu Lietuviu kitaip nesu
pranta Amerkonine laisvių 
kaip kad skrybliu arba kalpo- 
ka ant galvos laikyti, 
persiskyria su. savo myleimi
kalpoku tiktai kada ejna val
gyti, in lova arba ejna iu baž- 
nvezia.
žmogaus pakaupzio yra ženk
lu jojo tamsumo.
ir suprantantis žmogus inejas 
ii) svetima narna, kepure nusi
vilia ir tuom parodo savo inte
ligencija. Nekuria rijgoje 
ant “ciciliku” bet t.iejei-žmo
gų moka paguodoti ir pasvei
kina nnsiemimu skrybliaus ar 
tai del vyro ar moteres, — vi
sados būna mandageis (žino- 

‘ma tern ciciliku 
dideliu kiaulių,) bet toki 
kudos gerai socializmo 

į isztirineja.
Teip tai

į randi 
Teip yra

iipsi/aurčjak

garbes i r

vieni kitus 
daugiausia 

yra gu
lies

geriau
se žuvis gaudvti. Lietuvei 
ne turi laiko sveikai apmans- 
tineti, o t<».^ visame juosius 
trukdo. Jeigu liuosa laika 

darbo paszvenstu ant 
tai

Jeigu 
paszvenstu 

manst vmo, t r
Bet ka, nuobo- 

sedeti, skaitvmu 
uianstyt ne moka, 

tiktai apsiri'do iii 
ui siirdola, 
arba žiopsosi ant kampu, 

ra 
ne 

tikini blaiviu

m>g 
skaitymo 
teip ne butu, 
du namie ie 
bjaurinusi.

>o

i r

szventadie-
trauke in pulrumi

sveikas 
reikalauje

Skaitymas 
manst inimas, 
puikaus parodo, 
smegenu, tegul kožnas po sun
kiam darbai duoda pasilsi nu
vargintam kunui, tegul duoda 
sveika peną 
tvma ir iszmintinga 
ma.

Nesi valdykite terp saves, 
ba tuom Inmate szaiidu del kit 
taiicziu, 
v iena

duszci per skai- 
manst v-

bet kuopinkites in
i rbureli 

del labo \ isuomenes, 
į • a k < ’ I s 11 (* vardo

darbszaukit 
o tuom 

Liet u\ iu.

mokiniuNorint pasirodyti
Lietiniu, reike pliovo- 

gert, kaziruoti ir
o

aky šia 
t i, gerai gert, kaziruoti 
plūsti ant Dievo ir kuniugu, 
tada busi pabaigtu.... kvailiu.

(it-riause gyduole del laimes 
žmogui yra: 
biskuti tikybes, 
les ir biskuti
\ ra ♦
laikvmo laimes.

Kiškuti dorybes 
biskut i 

piningu, 
geriause gyduole del

o
mai

tai
ap-

Tokia dabar ūžt*jo 
.i< ‘g 
už dantu.— 
daigiai tikvbes reikale 
Imli slaptybėje užlaikyti.

Net i kokli? niekam, o 
tave neižduos, 
ižduosi, tai niekas tavo ne 
gimdos ir ant tavos sznairuos.

ady ne, 
žmonis turi liežuvi laikyti 

Ir slaptingiausi 
tikvbes reikale turi

< r

nieks 
jeigu pats save 

tavo

anglisz- 
nes dabar turi di- 

niiniesti t a ja 
kurios kentėjo

Agitato-

Ajriszei ant tikrųjų mistiną 
apie iszsimuszinia isz 
ko jungo, 
džiausi* proga 
sunkenybe nog
per daugeli metu.
rei ajrinej dabar karsztai dar- 
bnojesi czionais Amerika 
sudėjo miižiniszkus 
ant tojo tvkslo — 
pasikėlimo.

ir 
piningus 

pa rengimo 
Reike žinoti, jog 

ajriszei turi milijonus ant ve
dimo savo p ra pagundos.

Sandaru tor p Lietuviu Ame
rika turi būti tokia, Pjfniiau- 

szelpti savo knpczius ir 
turimi*, 

iml
iu akis kožnam Lietuviui, 

ezionaitine visuomene 
per kapitalus 

ne 
Atsimin- 

visur, 
uepagialbes 

įiegialbesim. 
gautis 

užvydejima vieni 
Purinio ir privnlo- 

Pas 
galima 

Jeigu-gi esa- 
pirki-

sa 
vertelgos
Tasai privalumas ajszkcu 
sza 
idant 
isznaudojama 
nuolatos žengtu pirmyn, o 
nupuolinetu žemyn, 
kimo apie tai visada ir 

mums 
save

kiek juju
m

jog niekas 
jeigu patis 
Ant urėdu sunku mums 
per dideli 
kit ienis.
nu* vieni kitus szelpti.

ant kiek

m

savuosius 
pirkiiK'kimo. 
me priversti kur kitur 
neti ne pas savuosius, tai szto- 
rosia nekalbėkime kitaip kaip 
liet uviszkai. Jeigu tokis ang- 
liszkas sztorninkas negali su
sikalbėt lietuviszkai, tai butu 
priverstas laikyti lietuviszkas 
merginas ir tokiu būdu
prigialbetumem del saviszkiu.

Bet už viską rūpinkimės pa
kelti gerbūvi tautiszka, pakė
limo lietuviszkos prekystes ir 

per suszelpima

dą lig

vertelgystes 
savo tautii'cziu.

Mrs.
Wall

tai Mrs. Charles
Cliieagos, iimesze 

persi-

josios
rūkyti pypke. —

Kokia 
isz

padavimu in suda ant 
skyrimo nog savo vyro už tai, 
kad tasai nesutiko aut
praszymo
Ar-gi tai ne svarbi priežastis.
— Sziadien už mažiausi daig
ia galima atlaikyti persisky
rimą. ■. •

Paczios reike klausyti, jei
gu paczios rodą yra iszmintin- 
ga, bet jeigu pati kvaila, 
ras tokios kvailes klauso 
nevertas vadvtis vyru. • • 
tokiu vyru, in kur

o v v- •
, tai 

Yra ir 
kvailiuku

bobų pastumia in ten ejna: lie
pe sėdėt, tai sėdi; liepė vaikus 
luliuot tai ir daro, liepe ant 
galvos atsistot
Tokius lepszes lauke didelis 
vargas ant senatvės, arba nog 
tokio mazgotes boba, po ko
kiam laikui 
‘ ‘ vvru.

ir daro, 
tai ir stoja.y

rp

y y
pabėga su tikru

kurie mylite 
rūpinatės 
, tai ne- 

atitraukinekite juju nog moks
lo, — tegul Dorinis augsztesne 

o tada ne
savo teve-

Jus-gi tėvai 
savo

^1 IV 4 
vaikelius ir 

juju gerovių atejteje

ciciliku ) 1

atsiranda ir 
n le

ne vra

Liet uvei 
i lais- 
Atneri- 
kuniga 

visi czion 
Jeigu t(‘ip \ ra su- 
amerikoniszka lais-

nekuriu 
supranta aini'r i koniszka 
via,

priesz
ba nekuria sako: 

k e ne reike ne 
kepures nusivmti — 
lygus!
prantama
ve, tai tok is žmogus yra skys
to proto.

Pameskito ta kvaila liuosv- 
bia,
prantate ir isz jos protą 
tia, o noriais maža 
gysite apszvictimo.

šilburiu savo skrybėlėje
S(‘1U(‘- 

dalele in-

Subatoje 10 vai. priesz piet 
laivu isz New Yorko, iszvažia- 

Lietuvon suvirsz 400 liet 11-vo 1 
viii. 
Mikas Petrauskas isz So. Bos
tono garsus kompozitorius, 
antras vėl daugeliam žinomas 
buvęs 
ros ’ ’ 
kurs iki

Tarpe iszk('liausiu

garsus

lai kraszezio

v ra

‘ ‘Sanda- 
redaktorius p. Norkus 

dabar važinėjo po 
Suvicnvtii Valst. miestus lai- 
kvdams liidux’iams

Tai g
kursai vienu kartu 
lietuviu iszgabeno in prigimta 
tėvu szali adgalios.

gal kai kurie pagv- 
kiek I

prakalbas.
įuJ pirmas tas

t iek daug
laivas

Nežino, 
vena Lietuvoje 
gryž vėl Amerikon,

la i ko‘ 
nes mat 

nevisu vienokios gyvenimo isz 
lygos. Isz vieno tik Bostono 
buvo keliauninku apie 30 ypa
tų, o kiti isz kitu miestu.

iszvažiuojant
kurie lankėsi

Mikas Petrauskas 
Norkus ir kiti.

Priesz

KO

fc 4 mFevvues ? 1

kai 
ol'i-

P-
M. Petraus

kas kaip jis patsai sakosi dar 
nepasiliks, už kiek 

p-yszes vėl i n Bostoną 
gaš

Lietuvoje 
laiko g 
nes ten palikes visa savo 
pada.

Ant kiek teini ja ma, 
Lietuva nei ganiai per tolima 
juria keliauna iii savo szali vis 
žymesni žmones, o su tuomi 

vis ne- 
czi.011 darbsztesniu tau- 

Tegul kėliau-

tai in

* ” Teip yra 
mus kitais

4

Nežino mat dar parvažiavę, 
tie lietuviai su kuomi susitiks 
nes 
kokias 
kad tai 
Warszavos ir niekuomi nepa
tikrinamos, tai sakoma kad

-

kaip girdima kad ton volą 
iszkile, bot 

arsi na mos žinios isz
riauszos

M

sakoma

Kas geidže būti jaunu ir turėti 
gera iszyęizda?

< i
Togu! pamėgina musu 

Nu-Reo Antiseptic Lotions

ant isep-
negeriimu.

•■y1

Yra tai naujausias
tikas del odiniu

yra del plauku su 
idailininio ir sutaisymo, del už- 

ir isznaikt-

Geriauses

tiktai lenku iutrigiszki iszmis-(pigimo niežėjimo i
linimai ir gal kurstymai. Len- 

sa.ko — 
bolsze\'ikiszkas 

— S. K.

k i sz k i I a i k ra szcz i a i 
kad tai esatis 
darbas.

(I ryžtai) tieji 
viai privalo 
vyksta per Europos 
sius centrus, 
rodyti “
Paryžiuje.

Lietuvon lietu-
atsiminti,

didžiuo- 
nepasi- 

iacz
Pri\alo 

grinoriais.

kad

Gryžta.iit ieji žino, 
kad Paryžiuje reike užejti Lie 

'gacijon. Gi 
jog Legacija 
užejga kareze-

arba kotelis. Todėl nereike 
nuo stoties 

su vaikai
per

lu vos Valstybes L< 
reike atminti, 
nėra tai kokia 
ma
ejti tiesiog 
miestą su boksais, 
in Legacija. Reike taip daryti: 
Atvykus Paryžiun, tuoj susi
rasti apsistojimo vieta hoteli.

apsiszvary ti, 
o

ei vilizuot u.
1 aut u vos I A'gacija 

ar iu kitas reikalingas vietas.

ANT PARDAVIMO.
Namai ant d\ ieju 

ant puses loto.
si po No. 427 \\. Mahauoy St. 
kitas prie
Malmiioy City, Atsiszaukit(' po 
No. 425 \V. Mahauoy SI. Ma- 
lianoy City, Pa. •

Janu* pasilsėti, 
apsiskusti, pavalgyIi, 

kaipo 
i u i (‘ji i iii

kui
(r 
O

pus
žilio-

familiju
Vienas randa-

4'26 W. Pini' St.

(.A. 10

nimo pleiskanų.
Turėsite puiku balta veidą, 

rankas ir kaklu, kaipo yra ge- 
riauses Antiseptikas del czys- 
tinimo dantų ir apsaugos dan
tis nuo skaudėjimo, jeigu po 
kožnam valgiui gerai dantis 
iszbružisyte.

praszalina nog 
do szlakus ir Apsaugojo veidą 
nog papuczkavinio.
ir merginos

< i

valgiui gerai

Teip-gi

Motcres 
pamėginkite 

su “Antiseptic Lotions’’ 
rie vra geresni už visokius 
miltelius ir kreidimū inillelei 

padaro

Antiseptic Lotions 
geresni už

mu
ku-

veidelius
greitai nog jų

jų gaunate raukszletus veidus. 
Kyžim'i miltelęi yra geli del 

ant veidu bars- 
i'reitai pasensta te.

Kas naudos nog mus
Ant iseptikinia Įierfunmota 
soneije ir užkalbins dabar, tai 
aplaikys už penkis dolerius 
\('iti(‘s tiktai už Viena Doleri! 
l’risiunskite dabar Money Or- 
deri aut vieno dolerio o

sau pargabensite 
Paduokite savo 

adresu vokite
(to 65)

Station W.
Brooklyn, N. Y.

------------- X-1--------------- ---------------------------------------------- . I

ka tai jusu 
szlvkszczius ir

valgio, bet ne 
lyti, nog ko (>• 

r*

galiosite, jog 
geru vaistu, 
aiszku adresu ir 
pas mus sziteip:

J. M. Brundza Co. 
Box 9

Lietuva Atgavo Vilnių 
ir Gardina!

vra

szita
as

111 • s i -

X

ANCHOR LINIJA

Didelis laivas CALABRIA
Iszplauks 17 Augusto

HAMBURGĄ ir DANZIGA
3-Czia Klasa* inHamt*urSa $120. ( Pridedant

m

. . Al I Į. M — .   I. III I*   II MM IMI ■<

Pramone dirva dabar pasididino 
dvigubai. Fabrikai turi darbo 

kelis kartus daugiau negu 
kuomet nors pirmiau.

Fabriku pelnas ir bendrovių turtajimas auga 
neapsakomu spartumu. KAS INDEDA 
DABAR IN “NEMUNO 
SZIMTA DOLERIU,
KITO TURES VERTES UŽ KELIS SZIMTUS 
DOLERIU.

‘ ‘ Nemuno

IN

1 f

KAS
BENDROVE

TAS UŽ MENESIO-

Broliu
i

Bendrove nupirko
Szuvolovu Fabriką Kaune ir dabar jau iszdįr- 
bineja žemdirbystei ir geležinkeliams reikalin
gus padargus. Fabrikas jau' dirba. Bus daug ‘ 
padidintas, kaip tik susidės Amerikoje daugiau 
piningu.

Kas indės in “Nemuno” bendrove 
piningu, tas nesigailės amatnin- 
kams szerininkams privilegijos 

“Nemuno” fabrikas taidarbe.
didžiausis dirbantis fabrikas vi
soje Lietuvoje.

~___—.2.„ in Danziga . . $135. Į $5 War Tax

Juso mieste ar apelinkeje randasi agentas.
o su 

Amerikos lietuvyste 
tenka 
tos darbininku.
ja kad ir darbszczia.usi bile 
jie bus naudingi ten savo sza- 
liai.

Tautininkai ar klerikalai in 
ten iszkeliave, 
nebuvo I/ietuvos 
prieszai, bet socialistai ar ko
munistai buvę czion dideli pu
sžiliai tautos ir szalies atgyji- 

, ka 
jogai j u

ttM re*
J. TVT T T 1

Vienas
I • I1 * ųt 4 J •

Szeras $40°°
PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA. > 

y i y c
I

rancija. Teipgi Biunczlu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir

portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines i«ž Lietdvos.*Adresas:
• t " r ** . * i<wa t -J *«'• 'V .- Ai ’■

/ r 1 v . f '(

Siuncziu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
i _ _ ? ..

visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in I-letuvaį parūpinu, pas-

p- Mikolainis,

1

Bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas 
žemas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pakils 
ir už “Nemuno” Bendroves szerus reikės kur

mokykla užbaigė, 
lints paminės ąnię 
bus, nes turės lįngvesnia bu- 
tia, o ir greicZiauS tėvelius se
natvėje priglaus.
turi jauslesne szirtli, negu 
tamsunas, kada turėsime mo
kintu Lietuviu, tada ir vardas 
lietuviszkas pasikels,o ir tep
liotojo! in lictuviszkus laik- 
raszczius 
dings.

Mokslo vaikams 
kite, ba mokslas yra tai selflg 
mesta ant geros dirvos, 
iždnoda szimteriopa gera vai
si.

žinome kad jie
atgyjimoGeri žmonis panaszus in ge- 

kurie ir ant 
netikusio instrumento 

iszvest i. 
niekiausia

muzikantus, 
niekam

puikus 
Ir geras 
ant gero

ims

gali tonus 
žmogus

gali užvesti.k elio

Szuo daug doresnis už žmo
gų, ba pakol nori i n kast i, 

o
ta i

žmogus tan-pradeda loti, 
klausia isz pusžaliu inkanda.

kat rasJeigu katras eisz Lietuviu 
aplaiko koki miestiszka urėdą 
tai tt*ip pnszinasi, 

su
a.iit 'drausmingos vietos.
szaka

kaip kad
pluo.szteliu sziaudu

Isz niiesto Kotaning, 
danesza apie nepaprasta pasi
rodė ma. 
teries Blmie 
pus i rod t >

Iowa.

Viename name mo
unt lango stiklo 

labai
veikslas pirmutinio vyro, ku
rio negalima nutrint nog stik
lo, norint panaudota visokius 

Vienas isz kaimynu 
pa regėjo pinnuti-

nis veidą nebaszninko ant stik 
Szimtai žmpniu kas ęlicn

ajszkei pa-

| * *<* ■ , ’ .4“ ♦ <■< ’’I*% J*-' .-"M ?“ W*

53 Ęudson Ąve. Brooklyn, N. Y.

T ~r

budus.
Blainienes

lo.
atlanko taji narna. Ant galo 
motere tojo namo užgynė žiop 
liams atlankyneti ir stiklu, isz- 
cine.

i

Mokintas 
szi rd i, o

lictuviszkus
kamparaskaip

nepavyde-

kuri

vienambuk 
szi n koris liepe

Daži nojome, 
mieste, tūlas 
gromatnesziui atneszineti vie
no isz musu skaitytoju laik

iau lo,” ka tas ir pa- 
Tokis žmogus ne turi

raszti
darę.
mažiausios doros prisisavinti 
kito lai kraszti — L 2 
moka, o naudojęsi biėdno žmo
gaus laikraszc^iu. -i

Pacztas mums davė apie, tai 
žinia, ir ketino taji popa, biz*

i <

pats neuž-

nicri patraukti ant atsakoipy- 
bes, nes mes szi karta dovano-

♦ I ' I ’I « ■ * ♦ • ,1

Janio, bbt kita kart teip langa
vai tas neprąejs.

Daugelis,

mo, pritarėjai bolszeviku 
jie ten p rados veikt, 
mioriai toli yra prieszingi Lie
tuvos socialistams, o net ir l>i- 

vienok ir 
kur ant

didžiausiais

tu kai kuriu szaliu? 
tie iszsidangiiio ten, 

tautos

i

X
M

veikėju
1 » 1

purvais drabstė. Įsz gerai ži-

Žiurekite kad butu
* ' ■ h,' *N

didele litera “C” 
ant padu

Visi Ace-ILi apsiavimal turi 
ant padu didele litera

r U?to
0

Nemuno
kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo gali pirkti 
mažiausia penkis szerus.

VISI DĖKITĖS
BENDROVES.

i 'i ..į«H • f w| K. . ♦ ,

> )

PRIE 
NES TAI YRĄ DIDJELĮ 

PELNĄ ' NESZANTI BENDROVE. 
SKUBINKIT, NIPS KADA
AUKSINO KURSAS PAKILS IR KADA 

NEMUNO” BENDROVES SZERAS KASZ- 
TUOS DAUGIAU, i NEGU DABAR, KAD 
NEREIKĖTŲ GAILĖTIS, KODĖL NEPASI- 
NĄUDOJATE GERA PROGA. APSUKRUS

“NEMUNO”

r.

y NES
PASI- 

LIETUVOS

c c“C”. 
Priesz pirkimą žiūrėkite kad ji 
ton butu.

Ace-lli apsiavimai suezodins 
jumis pininga už tai kad labai 
drūti. Yra padirbti isz spėda

galime kai
kad Lie-

socialistu 
kuriuos ir pažymet 
tuvon iszkeliavo kaip ve

nomu

Stasiuleviczius (Stilsonas) in- 
krit.es nabagas czion už val
džiai prieszingas agitacijos iii
beda, apdek re tavo tas kaleji- 
man, būdams po didelia kaubūdams po didelia kati-
cija, neatsilaiko prię savo, bpti 
palikes sočia listiszkapalikes socialistiszka dirva 
kad ir su nemaža savu draugu , 
skriauda pasprūdo isz czion;
antras vėl gerai žinpnias 
cialistu ? 7 ■ »

so- 
veikejas p. Smelsto- 

rijUs teip-gi iszvužiayo Lietu
von, ir anot jo paties žodžiuir anot jo paties žodžiu 
kaip sakėsi — 4 ‘ Ka-gi czion 
veiksiu, praleidau daug laiko 
ant tuszczio, jau arti senatve, 
turiu, gryžt in savo szaliI f I sz 
Šmcistoriaus. socialisto mpset 

j ■ . J ♦ ‘ ' f ■ ' I . •

oj labui (įa.ngęlis
•M J-f

turiu, gryžt in savo szali! r Isz 
Šnieistoriaps. socialisto n/uset 
'Įjiotuvoje bus S. tautininkas;
troezias tai Pranas Butkus tas
............... ... ..... t .Į ) • < ■„ 1

liszko gurno kuri yra drūtesne 
už skūra.

Kasikiu vanduo jp. nesurudi- 
ja. Yra sausi ir vigadni. .

į Mainieriu Czebatai
.i ' L

Juso ąpelinkoję randasi sztoras kur 
parsiduoda Ace-I-ll apsigvimai, Jeigu 
neguusit tai raszykitę tiesog pas mus.

■I Ii 1
I . s. ,

1
L

vi

Aszlrus akmens 
pjauna. Padai yra extra stori;

Ace-Ili. apsiąvimai yru pa-

;iu neper-

dirbti i,4z labpi drūto gimip.
Neužmirszkite, vardo kada 

pirkaite — AceJrli.

Qnverse t
i r itf’HI
Czeverykai

I .r
Converse Rubber Shp.ę Cq. Malden, Mass

S

Ik

1 .1.. J ' 1 'i » 7 . A H- * 4 : 1
w.,, , 

p f H ll‘į >' r 5 J '♦ į ] 7

ŽMONES NAUDOJASI ISZ PIRMIAUSIOS
PROGOJ IR TQDEI. JIEMS SEKASI. BUK
TQ.KIU IR TAMSTA, PASIPIRKDAMAS 
“NEMUNO” BEjti>ROVES SZERU.NEMUNO” BENDROVES SZERU.

< c
I /

Nemuno Bendrove Amerikoje atstovauja 
Lietuvos Atstatymo Bendrove. Visais 
“Nemuno”* 

kręipkitęs. sziuomi adresu:
1 • -' 1 ■

> >

Bendroves reikalais
M

Lithuanian Development
294 8 TH. AVĖ.

1 ' J 1 ■ „ JL 4
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Corporation
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Uoszve norėjo nusitruęyt 
zapalkoms, bet užmanymas 

nepasiseke.

Philadelphijoj, 
me ant Front ulyczios, 
jaunavedžiai, kurie 
t‘jo in pora 
nogcriause,

vienam

su PASAKA. GROMATA ISZ LIETUVOS.

nu
gyvena 

nesenei su- 
Viskns klojosi ka- 

my įėjusiporelo
kaip karvelei, o kur porele my
lisi ten velnias 
tojo uoszves, — 
apsig) veno 
džiai
1 uom

ne miega, ypn-
’fe

drucziau

---- T fe
Viena syki, Rapliaelius gar

sus italu tepliorius papuolė in 
beda, 
rija tikėdamas 
naujos bažnyczios, 
tras,'po keliu dienu, 
jog jam nėra vietos, 
jis norėjo 1

Raszo broliui V. Januszkai, 
Brookyn, Raseinių. apsk riezio, 

Jis atvyko iu. IGioren-(Skirsnemunės parapijos. Laisz- 
’•aut darbu prie kas skamba sekaneziai:

bet meis-l Savo laiszke klausėt apie
t »•

pasako 
'l'uomet

važiuoti in Milana, 
bet neturėjo keljonei pinigu,

*'♦1, 1 ' v .
kuri pas juos ir be to, buvo kaltas už apsis-

■ I. ■■ ■■ ■!■«— .1—.1 I.B lW .BI. ■■■fel.ll— » ■ II. I ■y.llll "I”

Silpni, liguoti ir nervoti žmonas
a

4
nesu

painioja i,
Susimilk ir ant tu vargszu, 

Tu neliiimingu gyvaseziu, 
Katrie sau akis užriszo, 

Kaip galva terp kuolu inkiszo, 
Veluk už tevynia kariauti 
Negu ragana boba gauti.
Isztikro, net man kraujas 

girdint apie tokias bo-
I uzi-

Su bjaurybių ragana

SAULE

♦

KREIPKITES IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ 
IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIĄ BUDA 

Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus ’ 
atrandu teisinga priežastį juso ligos. /

Mano ckzaminaiojimas yra pasek
mingas ir mokslingas, 
silpni, nurvoll, ligoti, 
klaidos ka kili daro, ateikite pas mari* 
asabiszkai ir puslapiai pasikalbėsimu 
Laukti yra pavojingai.

5 Įsos kroniszkos Ilgos yra pa Kukli) ja- 
gal gydomi per Dr. Hodgens. Jeigu 
turiu* iižkietejinii), I 
gerkles, viduriu nr Inkstu, kepenų 
net 1 arka, nurviioti, nusilpnėjimą, du
suli, runas, pustės ir slapumo ligas 
kreipkiU s pus Dr. Hodgens nepaisant 
kokiam padėjime esrtte.
Iszgjdlti kur kili daktarai atsisakė 
gydlt.

PILES, arba Iszsikisziisia žurauke, 
Daug žmonių 

'serga szita liga ir kenezia neiszpasA" 
kyla skausmą, Ir kitokias panaszas 

Jigas bijodami operacijos ar pjaustinio 
■ liet linksma bus žinoti tokiaius žino- 
, iivjiim Kitu iu. n<F<iK<’n» lunmn
piiIm Lu visti lik Ir wL«i 11 u viv I tv < r 11 /v tiri r fi r*! t tf

Savo laiszke 
parvažiavimu in Lietuva, 
asz st('iigsiuos paraszyl 
visa teisybe apii' dabartini Lie
tuvoje gyvenimą.

Žinoto, kaip pirmiau.* 
prie ruskio valdžios tai dabar 
yra deszimts sykiu 
Dabar Uotu vos žmones 
praeitu laiku, 
taip, kaip pirmiaus prie ruskio • V • I I * 1*1 • • • I---- --- * 

kai,l 
g 
laikraszcziuosiu kiek 
pabėga nog savo vyru ir 
na divorsu.s. 
neapsipaeziuje.

Ba bile kaip apsipaeziuoti, 
'Tai veluk su abiem 

iii meszla instoti, 
jeigu ne turi 

bobų, 
Ba ni'kurios turi būda velniu 

'Pikiai trūksta uodegos, ra
gu ir kelnių, 

nevienam 
dien žmogelui, 
iszdžiovino ir gyvaste sutrum- 

Jeigu isz boba susidė
tu vaiskus, tai negalėtu jia i sės 
apginkluot, ba viena kita 
žadintu. O gal ir Imlu 
kad sziadien Amt'rike sutver
tu bobiszka vaisku ir 

Lietuva., o 
kus apmalszytm
Kuprotas ymtu prie barabonu 
Laibas ir patoges prie užaru, 

Reibios ir szleivos prie

tad 
jums

buvo

i

r<

man

DR. I. W. HODGENS

Jeigu esate 
ne darykiteužvvre 

bas.raganas kuriu kelis
O pažiur('kit(‘ 

iii laikraszczius Ifiek tai 
vyru moterių pabėgo.

Ne viena turi 
darbszu ir rupestinga vyra, 
kurio galvos turi puiku gyve

nama o kaip jiji su savo Į 
pasielgia, 

susimilek. 
tokia moti'ii*, 
giszka gyvenimą, nes kad 
tamsi, nieko nežino ir prie nie-

’ d
.

M;įJ

j

mis pažinau.
t ujimo ir 
kaszczius.

isz-
szvažitivimas jtim 

geras

.Juonį jaunave- 
glamonejosi, 
daugiau i.......

pragy veninio

siuto, nerūpėjo, nes jis buvo 
Matydama, jog ne kurstinai ne vaikszcziotojas, bet žinojo, jei

gu ueužniokes vieszlniezio 
Vininkui ka kaltas 
paims jo teplukus ir drapanas, 

gaut darba Mila- 
Galu gale iH*žinojo ka dn- 

vieszbuczio sa-

UOSZVP

kad

blogiau.
nori 

sulauktu

IlOgr?
r?

gera,
Katara noKtaų

kerszinimai žento su dukteria 
ne supjudins judviejų, o 
negalėdama nnkenst kaip jau
na porele mylėjosi su savim nu
tarė pasidaryti sau gala per 
nusitrucinima.

Bėga žentas 
bai susirupinias ii

— Daktare
paežius motina imsitrucino.

Asz uoszviu ne gydau 
atša

lia uoszves tan-

boba
se

se vininkas linksmintis

sau

pas daktaru la- 
szauke:

gialbek

be tu U(*gale>
ne.
rvti ir kuomet
vininkas būtinai reikalavo pi

lta fa ei i u s pasalo*mgus. jam
mano •"Uffryžti in valanda ir bus už-

ne 
ir tni daviau sau žodi - 
k e daktaras, 
kiauše paežius trucinasi.

Btd žentas
kone su aszaromis melde dak
taro ir ant galo atsileido.

— Tiek to, e jsiu. t > kuom

neatleisdamas,

— Tiek to, ejsiu.
uoszve imsi t rucino .’

— Ugi pamerkė zapalkas i n 
vandeni ir kaip numirko galvu
tes, vandeni iszgert*.

— Hum, hum, — 
daktaras. — 
paėmė su

niurnėjo 
Bet 

dakta riszka
Pa i ne gerai.

savim 
krepszi ir nuėjo pas ligoniu.

Atėjo
dejavimu ir verksmu.... 
pati, o <

girdėti 
Verke 

langiau dūsavo uoszve. 
Daktaras sėdo prie lovos mirsz 

1<; i s

priemene,|e

mokėta viskas.

užklaust-

uoszve.

J1 <11

rodydama

tanezios ir 
kenkt*.

— Latras, razbai’iinkas, isz 
svieto mam* varo, — atsake, 
stenėdama
su ranka ant susirūpinusio žen
to.

— Na, na, gerai jau gerai, 
pertrauke daktaras, — ar daug

tai nežinotu, kaip
Prie rusu vadžios nieko szlekto 
neturėjom, nieko szlekto netu
rėjom, 
K iek

nepmsekiojo.
gyvuliu norėjom, tiek ir 

laikome.
viską isz ūkininku

niekas

tiejei jau
ktiem iszbaidyti 

ne vienas nęsipacziuoje, o 
’•ai persiėmė baime matydami.

BALTRUVIENE.
■V ........ .

Tai'szirdeles tik
I I • I

'nikei kusžvn
I

lllliup 
vvru

blaivu, 
už!

liana ii tu
ll

tai tu Dieve'

Kal’aelius 
atsisėdo prie siūlo savo 

numalia vojo 
auksinius dukatus ant 
Susidėjus visus savo 
— lauke.

baryje ir

K uomet

kam- 
I ris 

stalo, 
daiktus 
sa vinin-

kas atėjo in jo bamlta.ri, Raj’a- 
clius rodydamas pirsztu in sta
la. sukt*:

Tt'ii 'l’antstos pinigai. Pra
szau nuncszt mano daiktus že- 
mvn.

Savininkas su mielu 
pa t rana v o . i n i s I yda m as 
dovana už patarnavimu, 
vininkas 
gryžo iu. tik apleista kambari. 
Kuomet norėjo 
nuo stalo, rado. jog. lik teplio- 
jimas.

Yra tuks^tuneziai 
szioje szalyje, kurii* moka 
savo iszlaidus tokiu-pal budu 
kaip Rainelius vartojo, 
nupieszia puiku paveiksli atei
timi! dividendu ir naudu ant 
tavo >talo bet jie nupieszia ta 

vie-

i » T

* fe

I

Galėsi pasilikt res/Ja.
noru
apie 
Sa-
su-džiaugsmingai

imt

t,

O Lietuvos valdžia 
n na. Ar

klius iiha, laszinius ima ven- 
dzitus kumpius ima, ir aviepa 
ima. Kas jos neturi, turi pirkt 
ir duot, kad ir patys neturi ka 

Linus ima,
ima, ir gatavu drabužiu 

gale.*

valgyt. audimus 
ima.
itti-

Laimingesni

lai bobų 
gau- 

Gal tai del to 
Ir gerai.

k o jom

Jeigu turėtu ki- Specialistas užsisuiu-jusiu Ir krouiszku !
tai turėtu dan- Huu« Fraklilmves didžiausiose ligon-ll'MZicydylit ant UntuloN.

nes bulėse I’hilndclpliijoi.
ASTHMA arba dusulis ir 

k uria

|

į
'.ii- i

a

ko netikus, tni už tai turi pek- k<'"'eJ",,“ls >'•' liga
liszka gyvenimą.

Geriau

Turtingi ūkininkai
o biednesni turės apleist 

ukes ir kas neiszpildo to visko, 
valdžia atsiunezia 
viską atima.

Lietuva dar
tai ūkininkių turi viską iszlai-

Algos dideles,
moka po at) in 
Daug tokiu ingaliotiniu

pinigu ir isz-

duot i.

kareivos ir

nedirba pinigu, pino.

1

szia-
boba sniegelis

kvt. kareiviui 
numesi.

prisi-

nu
gi* ra ir*

Manės simos

baisoinis
ko/.nas

mainierls bijo. Nelaukite kolei busite uiems kad Dr. Hodgcns tokiu* ll|rn» 
I|(. u.vdo be peilo ir skaiisiiilriKii operacija.

aut' Ualesito miegoti per kosulį ir trumpo1 
kvepo ir gal busite pri\crsti sustoti j 
dirbti. Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo 
BUDA GIDIME J ŪSO DUSULIO.

i priversi i jeszkoti pagelbos, k<>I e I /

t
il

i M RVISZhOS LTl.OS no kirriu pa« 
į eina trolis minlies* silpnumą*, nera- 

Įmiimas. iieiniegls, štokas energijos ir 
Help toliau* ISZtn’DO.MI 1*0 GVA- 
............  RODĄ IR SLAPTINGAS 
I PASIKALBĖJIMAS DYKAI.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES, 
Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 9 inkare. Nedeiioml* nuo 12 lig 8 vak.

124 South Main Street, Shenandoah, Pa.

PASEKMINGA RODĄ Tlt SLAPTINGAS

■ 1!

szimta doleriu 
meto mokėti, 
smert su tokia 

gyvei.it i, 
moteres kja 

si k it
Nieko nepaisekit, 

l’sus sau užsisuki!, 
Ant kulnies apsisuki!, 

Ba kavalierius, 
Kaip Žalnierius, 
Svietas platus,

Atvirus, 
Najc! 

Jusu Baltru vieni1!

I
I

’Slaptybe Antgrabio” )ysa\a isz gyvenimo Francuzu 
puslapiu. Prrkr 35e. W, 1). BocaewahbCtPreke 35c. 1
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Ipesze kiszenius 
važinėjo in kitu> krasztus o vis 

Ir dabar 
kelbe, kad vėl reikes mokėt p( 
S rublius nuo deszimtines.

() dabar, mano broliuk, kaip 
nori taip ir daryk, asz 
sziau visa teisvbe. 
taip nėra, kaip jus 
Jei ne nori Amerikoj 
vent i tai važiuokit, bet asz pa- 
tareziau nevažiuot kokius me
dus nes dabar eina kova. Kaip 
bus geriau, asz paraszysiu.

Gegužes mėnesy isz mus pa- 
\oge du tukstaneziu rubliu pi
nigu ir visus 
kus drabužius.
riu nei kanieriu, < fe z u .
negali gani. į

O dabar asz, Jonas, pabai
giau pradine mokslaine ir 
riu eit iu gmnazija.

pinigus jsz ukiiiiiikii. i *

apgaviku 
už

J ie

11)

ir prižadėjimaisžodžiai.-
_ Į ton tept ūko ir maliavo.

Jie žada duot mums
<>’

aps-
>

apra- 
Iaetuvoj 

rokuojat. 
gm-ai gyT

siaustu
greitai bolszevi-

KUR BUNA

I

ar- 
motii,

Gerai butu kad toki vaisku 
sutvertu.

yra tosios nuomo- 
bobos

Mano szvogcris Pranclszkus Stingai- , 
la, iszbcgo 11 metu adgal nieko nesą- Į

Jeigu kas žino ar Jis gyvas ar 
miręs, praszom prancszte, nes jo mo
tere Alese Sungailiene atslszauke isz į 
Lietuvos: JOSEPHINE ANTONOVICH. 
1002 6-th St.. S. W.
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Asz. Kristina Dudinskiute, po vyru ! 
Barkauckienc, pajieszkau savo sesers 
J ievos Czižauckienes, apie 20 metu ad- j 
gal buvo Anglijoj. Jeigu kas žino apie i 
Jia, malonėkit pranosz.t:

MRS. K. BARKAUCK1ENE. 
Frackville, Pa.

kuris prigulbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal
but gražesnio už ilgu-,, bliz linus plaukus? Kas gal but.nu m

5 smagesnio už ėy>tų įienicžinčią galvos 
? «
I panaikina pleiskana! Su jomis nereikia ki lią ntėnc«ių galvos 
j trynimo: dviejų ar trijų du-nų bėgyje Ri l i LES pradės mažinti 
į pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės nelik*! Paskui tik retkar 
I ėiais suvilgant galvų bus už’ektinu. kad pleiskanoj i 
i Nusipirktu šiąnakt Rl EI IJ S bonkutę aptnkoje.
e 65c., bet jus sakykite. ka<l jos vertos daug daugiau.
I pridėti prie kiekvienos bonkutės
i atsiųskite mums 75c. pauto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
V’--"—"“ F, AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York‘"-”"'•3*

M ozu ras 
nes, jog jeigu bobos antakei 
molinom lelijom žydi, tai bu
na gera, o kaip pradeda neku
rtuos isznykti, tai 
jina.

Kada viena karta Szenado- 
rije kaimynai dave* žinia paii- 

;-alicijokas 
labai savo motorėliu suterepi-

I

i »u atsinaujintų 
. Kastuos tik 

scrb--; daug daugiau. Paaiškinimai* 
Jei negausite tu-ų aptiekoje, taivolei atnau-dan

gavote už pini- 
kuriuos jiems jiaskolinsi- 

reszla
ju ir iszeitia sri. tavo taupytais pi-- 

nigai> ir Laisvi's hunais kisze- 
nyje. lieka tau tik | 
ant stalo virszaus.

Sulig virszminetos 
daug metu po tuo atsitikimu, 
vienas keliauninkas pažino to 

užmokėjo 
pen- 

už stalo 
Bet kleliauninkas 

mokes tau verte už neatsako- 
ci'rtifikata — per- 

Atsa rgia i 
stalo im- 

akei- 
gera paZiurejiina. 

valdžios užsiūtai.
Taupymo
Boliui, ir, kiti nes nuo

dugnu isztirinejiina, jie apsau
goti ir pelningai, nes už ju sto
vi tvirtumas vienos isz stip
riausiu tautu.

K a re s

tamistelia iszgeriai toju zapal- g’nu negu kai
kii*

maža pakeli iszge- 
nuu l etp, iszgeriau, • noriu 
mirti, tegul tasai ra.kalis 
in kalėjimą.

Duktė 
prie daktaro ir parode 
stiklo nciszgurto su 
rans\ u gėrimu* 
plaukinejo szipulcliai nog szve- 
diniu zanalku.

— K a .’
su

Visa i 
Teip,

ligones 
irO

133 -I-t h St., ( to 63) i

ejna

prisiartino 
puse 

kokiu ten 
Ant virszaus

— užklausė dakta
ras -- su szvedinem zapalkum 
imsitrucino motina.'

Teip, ponas daktare.
Daktarui

pats in save nusiszypsojo.
pražybo akysiu ir

Prisiartino prie žento ir liepe 
paszaukti namo džianitori (da- 

Kada tasai atėjo, 
iszvcde dukteria iii kita 
bari ir duris užrakino, 
matydama, jog
liko su trimis (Imtais 
žentu, daktaru ir

žiūrėtoja.)
kam- 

l’oszve 
pati viena pasi- 

vvrais:
džianitoriu, 

tuęjaus pasveiko, iszszoko isz 
lovos ir mėtėsi prie duriu.

Už vėlai buvo.

gus. .
te. Jie sake “Laiksk ’ fe

pa veikslas

pasakos.

paveikslo verte ir 
vieszbuczio 
kias-deszimts doleriu 
virszu.

mn akcijų 
daug j u 
peržiurek ka? 
pieszta.
jos nepilkos

Bet
Kart s 
Laisves

savininkui

randasi.
ant 

Neatsakomos

ne-

ke ip 
ženkleliai

varnos isz

mano amerikans- 
Dabar ne tu- 
nei “naktai- 

Pas mus nei už pinigus 
gaut.

ei jei jog kokis tai <>•

!IO- 
Praszau 

dėdės prisiusi mani knygų i.::: 
Amerikos, 
tanti kartu.

ISZ 
Praszau po tuks-

K ----- ... ------------
REIKALINGA— Didolia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szleblu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatini! andaroku,į tiesog in na
mus. Raszykite o gausile Bcmpelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 

adv.Now York City.

• »1.S •

jo, o kada jisai, 
skvajeri ir ji t ėjo jojo 
kada josios užklausė,

st ojo priesz 
pati o 
del ko 

teip tave padabino? Tada toji
nevalninke atsake: *

— Ant to niiisza kad tai 
mano vyras, o kad manes ne
mylėtu, tai ne musztu.

Na ir galicijokeli paleido ir 
nenubaud.c, o boba pati užmo- 

ir abudu iszejo
Mat, toki galicijoke-

kojo kasztus, 
linksmi.
liai laikosi senoviszko priežo
džio:

Mylėk paezia kaip duszia, 
O krėsk braciszku kaip gru- 

szia, 
tikėtis

Mano broliai Mikolas ir Stanislovas 
Rusinckal, isz Puncko Para., Gunglisz- 
•kiu Kaimo,-Girdėjau’ftyvena Plymouth, 

'I'Cgul atAlszftukia ant adreso: 
Lumberport, W. Va.

l’a.
J. \V. RO8ECK.

Stebėtinas Fonografas $24.75
Geriausia

Žentas su 
džiįnitoriii pagriebė uoszve ir 
paguldė ant lovos adgal ir laike 
druezei. o daktaras pradėjo 
kalbėt:

-- Guodotina misiuk! Szve- 
dines zapalkos, kuriuomi poni 

ne yra jokia t ru
ne plaukas poniutei 

nog gah os ne nuslinko, bet pa
vėlinsi poniute kad pilvą isz- 
plauti turiu.

Ne pagialbejo klyksmai ir 
praszymai bolielkos. Žentas su 
džianitoriu laike jiaja 

daktaras be palio
vos su szpricu inleidinejo van
deni per,.,, ir net visa vied ra iii 
pyle in vidurius.

Da toji nuvarginta uoszve ir 
sziadien nog tojo gydimo guli 
lovoje labai nusilpnyta ir kaip 
rodos ne norės daugiau mirti, 
o jaunavedžiai juokėsi isz tojo 
gydimo ir gyvena sutikime ir 
meileje, nes uoszve jau visisz- 
kai aps i maiszi u o.

NAUJAS IS ZR A DUOS PLAUKAMS.
Dekavoje % mjlljogo , žmonių ui, 

puikus plaukus, o tclp-ąl sulaikė puo* 
Įima plauku labai trumpap laiięe, li> 
vieta Užpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, ~ 
kite pas: Dnu Brandsas Cosmetics* .

i > daktaras

nusitriicinai, 
cizna ir

žnyplesia, o
kaip

pulkus plaukus, o telp-ęl sulaikė puo*

InlornifecIjM djk»A
Il&azy-

Stu. W, Brwklyn, N, I,

Pirkite 
Ženklelius.

f

Taupymo 1
t

f
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Geresnio negalima 
nog tamsimelior nes tamsuue- 
liai laiko savo bobelias už ne- 
sutverimus tiktai kaipo 
raini n kės.

Gero budo motere, 
baiminga ir turinti geni prote

ne-

dievo-

SKAITYKITE 4‘SAULE”

Lietuvos Prekybos ir
Pramones Banko

1 ■ -

Agentūrą jau siunczia j
Pinigus in Lietuva. >

Turėdamas skaitlingusi uręęiaincvs pj^<nvilnijus <
skyrius ir agentūras Did-j 
žiojoj ir Prusii Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas • 
gvarantuoja kuogreieziau- J

lt

šia ir pigiausiomis šauly-’ 
a e a * ■ ** * egomis iszmokęjima pinigu.-

Siuskite tiesog-Siuskite tiesog ' Banko 
Agentūra nes pigesnis bus j
persiuntimas. Naudokitėsj

. • * * vi • tproga, tuojaus iszvažiuoja
in Lietuva Banko Agentu- ..... ... . 1.

fe
ros spęęijalis kurjeris. Su
viaaią reikalais kreipkitės U 
Liet. Pr. ir ?ram. Blanko1 
Atstovas ir Agentūros Ve-’, 
dejas:

M. NARJAUSKAS, 
747 Broad St. 
Newark/^* J*

Liet. Pr. ir Ęrairi. ianko1
I*

t
/
i )

; Lietuvos Prekybos

f
f

į
t
ii

I

t
i
I

i

Bendrove
BANKIERIAI

« ifi f *.1 A

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva
_ _ a a _ * — *. n t L J

doleriais ar auksinais, pagal * 
dienos kursą. Parduodam^4
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- • 

raszyti ant žeminus 
padėto adreso:

LITHUANIAN BALĘS 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

szomo

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
■ i V- 11 7 •.. ■ ■ *1 V 11 r' ' 4 / ' r-J\a (Ik iszėjo isz spaudos keturi nauji 
veikalai Dainąs su Notom del Piano: 
*&una Broliai Mums Miegątl** duetas. 
.^Ka.s darbą” (iuettiB.
-ię Ličiu v n Nh mylėtu” (i ii e ta s.
nitdivĮ;, Gimtino** 'solo.

Frake po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam laiszke

i
fe*.
fefe

ar per Money Orderi, stompu nepriimu 
' ( J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.

315 S, West Si. Shcuandoab, ra,
r '. .. ' ’Lt, ■ i jr v

ir sziek tiek atsakanezio moks 
lo, tai kad ir turi nieksza \ryra 
tai jam prasilenkė ir 
žodeleis jin jojo 
apintilszipa. .1 
buna davadnas ir mokytas, 
jeigu turi tamsuma boba, 
neisz^irietęjusiu protu, o 
nuskurusiu ant d vases tėvus, 
ta(|a tokis vyras per visa 
veniniu ne turi ramaus

Žinoma, ne nori pridėt 
rajiku prie tokios kvailes, 
turi kiaulini bilda ir 
svietui apskelbtu, buk su. jiaja 
vyras nedorai pasielgia. Prie
žodis mokina:

Lszmintingas nutyla priesz 
kvaili, 

Ir kvailai bobai, na tai-gi, 
Kvailąjį i.sz kelio prasitrąnk,'

me i leis, 
> žveriszkuma 

Bet tegul v C'ras 
o 

su 
^lanei szs i r i et ę j us i u p r o t u,

<>‘V w

tfvve-a.
ninio.

bit 
visam

,, ’ • > o. . * y •. ir , ** ’ • ’ ’

Nog laibsios bobos atsitrauk. 
Papa^zei ir* su^jumis jaunikei:

«T,uk j r velnes, apsipapzw>ttb«T,uk i c velneHį a psi paę^iyiotu, 
Joigu bobos nebijotu.

Iszmintinga motere, tai ro
jus ant žemes,

BijLsu,jiieksza, 
kas gyvenimas.

Nesibijokite senjaunikei, asz 
jus ne koliosiu, pakelkite ran
kas ii) Jangu ir paszaukite:

l;)okui tau Dieve, jog mus

' '' J;' s . . : J . i,' .

tai peklisz-

jog

!;
I

i
G ramofonas, 

koks (ik kada nors buvo 
parduotas už teip maža 
preke. Gražus mahoga-

Asz Marta Narusavicziene, 
kati savo vyro Prana Narusjivicziu. isz I 
Suvaiko Redybos, Seinų Apskr., Metai-į' ?v' “‘‘““'ft“. .. . , . , A. , minis, dailiai ir druezei

pajiesz-

iu Kaimo.
ncHzkit kad parvažiuotu

Jeigu ku.s žino apie ji, pra-! 
........ ‘ ^r..- “ . i gyvent in 

Newark: MČRTA NARtJSEVK’ZIENE, 
(to 63)

gyvent turi

308 Walnut St., Newark. N. J. 
fe ---------

Pajieszkau An t ana Maczansko, 
iSz Szidlavo Miestelio.

Ikz I 
Jo pati ir su

dus szuuklas prie jio Isz Lietuvos. Taip 
gi Uranas Batūra ir Vladislava Tyku- 
jsc arba Valiule visi Kaiminiai. Jeigu 
kas žinot apie minėtas ypatas, praszom 
įnaneszt: FU. YANKUNAS.
55 Pulman St., Hartford, Connf. (to 63)

... — .......... . ..... *'»' *---«... ■! ............. . .............

Piriputine Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus in visas dalis 
Parduoda Laivakortes 

ant geriausiu Linijų, už kompani- 
Priima piningus (Jei

saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 

I mažiaus G menesiu.

1

pasaulio.

. jos prekes.

Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, I’aszportns važiuo
jantiems in Tėvyne. Ranka esanti 
pp, didelio, kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 

baimes.jokios Raszykite aut
žemiaus padėto adreso o gausite 
^įsada atsukimą:

Joseph G. Bogden,
įyjankcr & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & S. Mnln St.

DuBois, Pa.

57a®
ii’

KAREIVIU MILTELIAI.
Nuo prakaitavimo Ir dvokimo kojų.

‘ i užtikrinąui 
ir prakaitavimas

Vartojant tuos milteliui 
kad kojos iszgis i

padarytas, turi gražu, 
ža vejant i baisa, turi ex- 

sprinzina ir 
grajina

tra drūta
motorą, grajina vlso- 

Ikios isz.dirbyates rekor- 
'dus. Didumas 17x17 ir 
13 coliu augszczio. Toks 
gramofonas gali užtekt 
visam gyvenimui.
kur negausite toki gra
mofoną už teip žema 
preke, nes jie visur 
parsiduoda po $35 ir 
(langiaus. Mes užpliko
mo ju 500 nusibankru- 

firmos,

teip
Jie

Nie-

Ant Trumpo Laiko

Tiktai už

ražu dainų ir muzikos rekordu ir

■I’l

į '51

I 
Ij

I

ir

tijnsios firmos, todėl
įgalini pigei pardavinėti
pakol j u turėsime.

Sykiu su gramofonu prisiusime ir 10
300 adatų dykai. G varant įname užganėdiniina. kitaip gražiname piningus.

norite pasinaudoti proga tai prisiuskite tik $3 rankpiningu o
Raszykite

Taigi jei 
likusius užmokėsite atsiėmė gramofona, rekordus ir adatas, 
tuojaus kad ne butu vėlu. Adresą vokite sziteip:

Practical Sales Co. 1219 N. Irving Ave. Dept. 26. Chicago. 
..................................         1 ........... ............. ...į ... — -. -...... . .......

•t

> -k -k > -k

Nuža-Tone
Pasekme po 21 tleo 
arba grąžiname jum 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ J 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

nčdvokš. , Preke 25c. todėl prišlap
kite 25c. o mes pasiusim užtektinai 
kad iszgydyt kojas, 
ir agentu.

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-^ 

damas neaišku mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisMJ 
imant vaistui dėl padidinimu veiklumo ir vaistus hvai^iaan- 
čius, bandyk Nuga-Tonc ir persitikrik kaip greitu laiku jau- \\\ 
aesi visai nauju žmogų! Devynes iA dešimtos visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogna apetitas, negruomulax imas viduriu, guzai ir 
išpūtimai, užketejimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo; skausmai galvos, neuralgia, stokus energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo štoku nervu 
pajiegos^ skinto vundeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožnu dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, Juknas, inkštus ir 
grobus; širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnętu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iŠ aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu f!į 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir Zii 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu. /E

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, P 
jog je tuštjnasc regulariŠkui. Atgaivin inkštus, išvara laukui lįJ 
nuodinies atmatas. N ieva dauginus gar.u ir supilt imu, ni<ra smir
dančio kvapo ar apvilkto lietinio! Nuga-Tone dtlos Jums stebuklingą

, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
W,uka-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo-

damas neaišku inintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis

kūno. Kodėl? 
j
per gailingu h Gydytojus. Yrn jie ypatingai nudutingi i Geležę ir 
losfor^-mnistus del Kraujo ir Nervu.

NugwTone priduoda gyvybę jaknorns, pastiprin grobus teip.
_ . Atgaivin ink^tuu, išvara L---—

nuodfnies atmatas. N ieva dauginus guzu ir su pu t imu, ni<ru aniir-
apetitą, įdarą gruomulavimą, tvirtun nervus ir kietą pastiprintą miegą.
numo vaidui ir iibumii nklemsl Nuga-Tune padaru tvirtus, rustus

/

)■

Reikalaujame
(A. 1S)

■>.1 ll€. Adams, 
720 E Glrnrd Avė.

* ■< ■ ; 1»>

Skausmus ir galimus nutildo

&

IMiiladelpliia, Pa.
- h. . -I*', 1

I

O t

PA1N-EXPELLER
V*lzbnl«i)kll« uireg. S. V. Put, 

? 1 Wi i

DRAUGAS RE1KALĘ

vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nugn*Tone netalpin savyj jokiu migdamu af 
L. .. • —— > - . - 1 -O" W. v T— — — — M. — -r" ■■ —— - « r . .. W. - * - — — —■- - ---- - — — —■ - — J, I, — —' ▼ 11 •— I

skonj ir vartuoti galcma be jokiouiepuranukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems/ 
sava proteb'Ais. * * S

daromu paprotį vdistu. Sudėti jie yra parankiam pundclei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
aJI J 2 a • t* m A A 2 I J*fetata^ «fe lul ■ % i t tax a k fe>«« i ta>% fe ta I * t b ta 1 • * >1 « I tat 1/ 4 fe I taJ W Itl.'AVfeA ii VI/I II AiJ I ta. V t <1 t MifetaA M
___ a proteU’Ani. * J

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVĄRANCIJA: Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleri* 
vi bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
lydymo. Galėto pirkti iešes bonkute*, arba Aeiius menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi uiganedintas m- 
*ekini|i» siigrąllnk bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžlsime jusu pinigus. galite
prapuldyti vienur centą, • Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visata 
apt iek o s e tomis pačioms išlygomis Ir tą pačia garantija.

ui bonkute. Kožha bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
‘ k r.’ j? ~ M

i per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užranedintaa M- 
u ir pilsus, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite

prapuldyti vienur
tomis pačioms išlygomis Ir tą pačia garantija.

PRISIŪSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L?23—537 South Dearborn St., Chicago, HL

Gerbiamieji: įdedu čionuis ?......... .. ir meldžiu prisiųsti man . .. .
Nuga-Tone.

; 4 . i
Vardas ir pavarde............. .. .....................................................................................

Nuga-Tone.
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44444444444 +44444444X44*444 *4444444444444444444444444
¥ 
¥ 
¥ 
¥

¥ 
¥

¥

¥

¥
¥

¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥

VISU ATYDAI
** DEL KO LIETUVEI
¥
¥
¥
¥
¥

GREITAI NEDASIDIRBA 
TURTO?

— <4— .t— ________

suvirstom
at

Szesztoji Ljetuvu Dienai
1 ■■■ ■ ■ - “*• ■ 11,1 ■ i »r . ii ¥

16 AUGUSTO:
¥

Lakeside, E. Mahanoy Junction :
PRASIDĖS 11-val. PRIESZ PIET SU SZV. MISZIOMIS :
2-tra po piet prasidės iszpidymas programo: Prakalbos,

Kada susitveria didelios koni 
¥ paid jos, bankai

PANEDĖLIJ
>

1

geležinkeliai 
szerus 

d įdė
to-

* Dainos, Žaismes ir t.t. Szokiai ant sales dviem atvejais
* nuo 2 vai. iki 5 vai. po piet, ir nuo 7 iki 10 vakare.
* Orkestrą del szokiu pirmos klasos. Bus imami judomieji

paveikslai isz daugelio atsitikimu. _ 2_. * „„

invairiais užkandžiais ir gardžiais gėrimais.
¥ Bus “standų” su

* PASTABA: Ant parandavotos Komteto tai dienai žemes ¥
¥ . . . .............................. . ..... ¥* paszaliecziams bus griežtai ( 
v----------------------------------------- —
» Inžanga in Parka Visiems
¥

i draudžiama daryti bizni.

H 
ir pradeda pardavinėti 
kurios atejteje atnesza 
liūs procentus žmonims ir 
kiu bildu piningas daro pinin
ga • v

Bet ar daug 
gali pasinaudoti isz tokios pro
gos, norints ir turi atliekamo 
piningo kuri su noru geistu in
deli keliolika szimtu in tokias 
kompanijos ?
turėti gera pažinti su

musu Lietuviu

laiko suvirszum pusasztunto 
procento aut indetu savo pini-

Ar-gi ne. puikus uždar
bis? O atejbojei szeras uitnesz 
ir po penkcsdesziints procentą.

Jeigu tie, ka pirko 
ant iszmokesczio norėtu 
imti piningus priesz iszmokeji- 
ma szeru, tai galite piningus 
isztraukti pilnai ir da gausit 
szeszta procepta ant inmoketu 

.Ar-gi galima 
rasti teisingesnes kompanijos?

Tai-gi, kadji atsirado 
ras daigias,” 
turi kiek atliekamo piningo ne
sibijo pirkti nors viena szera, 
kuri atejteje jums atnesz gal ir 
peaks kart tiexk, kiek inmokc- 
jote.

Szis straipsnis ne yra para- 
szytas kaipo apgarsinimas už 
kuri kompanijų užmokėjo, nes 
paraszytas kaip 
rimas” 
pasinaudotu isz progos kuri 
jiems atnesztu ]M?lna taip, kaip 
kiti biznieriai padaro pininga. 
Mes žinodami ir isztirynedarni 
gerai ta ja kompanija ir patys 
turėdami szerus, szirdingai vė
linamo visiems idant pasinau
dotu ir kiti, 
gotu ir nekalbėtu:

gu.

szerus 
a.tsi-

«■ —i

savo piningu.*

JOHN «. JOHNSON, 
I’rezldcntus.

1 VLADAS ZETOVIACKAS
Pirmas Vlcc-Prezldeiilas

4*
D. D. COLDREN, 

Antras Vlcc-Frezdentas.

DIREKTORIAI 
Samuel Mallick 
L C. Newhard 
Mart Inas Juodeszka 
John G. Johnson 
A. H. Bollck 
D. D. Coldren 
L. II. Helm 
Andrew Slrembo 
Theodore Kharas 
Thomas Richards 
H. W. Falker

DIREKTORIAI 
Juozas Rasimas 
ThoH. M. Rccd 
George W. Sebold 
Frank J. Frlol 
Phillip Hcino 
I. S. Brassington 
George H. Dintaman 
Meyer Parot 
Vladas Zetovlackas 
Juozas Milutis

4

(Įfompamj
OF FRACKVILLE. PA.

CAPITAL $1254 H MM K)
<•»

t

A
4

TUOS. M. REED, Secretary-Treasurer“gė
lai visi tie, kurie

¥ 
¥

¥ 
y w.. ...........................................

* Ikompanijoms kurios jin pri
gėrė daigto.

paymsime: 
, susi

taria turtingiausi biznieriai, isz 
perka tuojaus visus szerus o 
Lietuviui gal parduoda 
ar dvi szeras idant pritraukti 
žmonis prie tojo banko, bet dar
bininko žmogaus - neprileidže 
prie pirkinio szeru ir- teip ėjim
ai su viskuom.

Bet dabar 
siu j’iroga

Mažai. Nes turi 
tokioms

FRACKVILLE, PA. July 30, 1920 p *

* u- I
A % v/ A B. A ■ B 1 f J

* leistu prie
jL — ...v J***' ’ ■

* Užsideda bankas miesto,
Ant paveizdos

! > PRANESZIMAS
4

- 10 centu »
*****************************************************

Žinios Vietines

szerus 
viena “geras pa la

idant musu Lietuvei 
progos

Musu Banka 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.

UNION 
cNATIONAL.11
L BANK
A MAHANOY 
■L CITY J

Capitol Stock 1125,0004*
Surplus A Frollts |l60,000.0t

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prlo Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos raene- 
buoso, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kaa.

| DAKTARAS W. BURKE i
C LIETUVIS J
f 418 W. Market St. Pottsville'

Su visoms ligoms priima, nuo 
vnlandps iki 10 valanda 1st ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare.

ra ra » ii ra ra ra — ■ ra ii — i

Telefonai, Bell - Kensington 5311
Keystone, - East <720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Llotuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. I.labanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą !
lietuvis j

Buvusia Daktaras Karlumeneje. 1
GYDO VISOKIAS LIGAS I

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

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

Merginu balbcrlu szapas. g 
Uniojs prekes tiktai. Fra- 
Kzom. Teipgi iszmoklname f 
vyrus ir merginas balbe- 
riautl. Neužmlrszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs.
1202 Fenu Avė.

\

Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laldotuviu, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
520 W. Centre 8t. Mahanoy City. Pa

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduoklte In hotell

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas 

Ruimai: $2.50 lg! |4.00 ant savaites 
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Szlltaa Ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

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

Diena vu z— Lietuviszka 
dvieju sanvaieziu.

— Renkitės visi kas da ne- 
numirias.

— Tomis dienomis 
paženklinti du 
ežiai kaipo

likos 
tautie- 

steito palicijantai 
o tiejei yra Vincas Kasparavi-

isz Mahanojaus ir

musu

ežius
drius Zapalskis isz 
r i o.

Publikines 
ketina atsidaryti 

j rio.

An- 
Slienado-

mokslaines 
7 Septembe- 

augsztoje mokyk- 
jloje bus investos mokslas Viso
ckio iszdirbimo.

Sziniet

Ant vedimo 
mokslainiu atejnanti meta rei
kes 20 tukstaneziu doleriu dau 

iau, kas isz viso pasidaro 102 
Todėldoleriu.

Nusprendimą

padidini-

I

<

< 
I

atsiranda geriau- 
kuri duoda priejti 

kožnam prie “gero daigto, 
tas yra pirkimas 
szdru vienoje isz 
kompanijų Pen n sylvan i joj ■ po 
vardu “ 
and Light Company” 
kos sutverta isz apie deszimts 
kitu kompanijų in viena, ku
rios tykslu yra pristatyti szvie 
sa ir pajiega del varinio viso
kiu maszinu, brokeriu, geležin
keliu ir kitu dalvku kur vra 
reikalinga elektrikine pajiega, 
o reikė žinoti, jog 
pajiega užyms gara, gaza ir ki
tokia pajiega. 
ejteje bus

»

elektrikiniu' 
didžiausiu

Pennsylvania Power 
kuri Ii-

elektrikine

ant

i < gera daig-

kad vėliaus.noru- 
< <

mis žmogau gali padaryti
ka tu l)iėd 

’ .af 
tai tave prileis prie gero daig-

i i

y

to kapitalistai, jiu-visus szerus’ .
patys nuperka, <o pinognį,. ne
duoda nepauostyt tuju szeru.

Pasikalbėkit apie taisos sze- 
ras su F. W. ;Boczkausku, Ro
dytoju m “Saules, 
duos kanuotoisiugiausia 
ir patarimus.

J l

ra* — ra- ra ra i o i ra -ai ra — o rara ■*»

r

Musu szita nauja Banka paduos broliszka 
ranka del Lietuviu. Važuodami in Lietuva galesite gaut visokias 
rodąs musu Bankojc. Banko virszininkai visu Lietuviu žinomi, kurie 
užtars už Lietuvius laike pirkimo namu kreipkitės in musu Banka, mes 
duosim patarimus ir paskolisim piningus, ir galėsite 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. 'Norė
dami pirkti szeru kreipkitės prie Direktorių arba pas Kasijeriu. Ne- 
bariiirszkite szios Bankos vardas yra “Peonies” — “ŽMONIJOS” ir

H

f

į b*

t
r t .y

iį

*

Į
X

1 )

kuris jum 
rodą

pamirszkitc szios Bankos vardas yra “Peoples” — “ŽMONIJOS 
teip bus užlaikomas, ateisite in musu Banka, teip busite užganėdinti 
kaip ir savo namuose. Musu Banka neužilgio bus atidaryti. 

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

Of Frackville, Pa.
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barzda-skutykla (Bar- ♦

r

tukstanezius
ir padotkai kylo daugiau.

— Angline kamisijc ketina 
apgarsyti savo 
už deszimts dienu, kiek ketina

'duoti anglekasiams 
ma mokesezio.

Skulkino paviete randa
si 27,968 czion gymusiu, 159681 
atejviu ir 26 nigerei.

+ Aplaikem žinia isz Brook- 
buk 28 d. Liepos mirėLieposlyno, 

Juozas Kisclauckas, kuris ke
li metai a d galios gyteno Ma- 
hanojuje ant W. Spruce uly- 
czios 
teres ir viena sunu.
Suvalkų gub., 
pav., Vistiscziu gmino. Likes 
palaidotas Brooklyne ant Szv.

Isz Maha- 
nojaus buvo ant laidotuvių 
Jurgis Palackas ir p. Katkevi- 
cziene, ir p. Ravinienc isz Bal- 
timores.

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

Elektrikas at- 
viena isz geriausiu 

pajiogu kuris vaiys viską, 
svieto.

Ar-gi galima apleisti tokios 
progos ir užslėpti
ta” uog musu Lietuviu idant ir 
jieje isz to galėtu pasinaudoti! 
Ne!

Sztai szerai tosios kompani
jos neparsiduoda pigei kaip tai 
nekurios kompanijos parduoda 

(savo szerus po doleri arba pep- 
kis, o už tai jokios paudps nig- 
kam neatnesza tiktų i pelną (Jei 

c apgaVingu kompanijų. >

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

r Dldclo kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento. Esiu po1 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai'sudėti mano batikoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimuL Siunczlu piningus 
in visas dalis švleto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nuštatytams kainoms. 
Parūpinti paszpoftus keliaujan- 
tiemft in LietilVa. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai, 
szyklto apie kainas o gausite
teisinga atsukimą. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
w w o o ra w <ra-«ra ra ra ra ra ra ra ra rai

Parduodu laivakortes ’

Ra-

,1

Paliko paezia, dvi duk- 
Paejo isz 

Vilkaviszkio 
innino.• r>

Traices kapinu.
buvo

darysite kokius

>
Darbas

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
Del Iszsiuvlnejimo Szlebos, Padusz- 

kaltes, Staltos, Skaros, visokiu-Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvictku.

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

Valgykit Georges’
ICECREAM’A IR KENDES
T.ipgi pristato del pikniku ir iszvažiavimu

24 W. Centre St. Mahanoy City

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.
— ■■ — » » e i i

NESITIKĖJO JOG JAM FADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Siunczlu Bzirdlnga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas Ir skaitės kokias 
radau tojo knygoje, kuri mane palink* 
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparslgabenau isz redystes 
“Saules“. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaib už szlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.

Knygele Draugystėms deb 
Iszmokejimo pinigu llgonia- 
ma - - - - - 00c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu ------- 50c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., * 
MAHANOY CITY, PA.

KVITU

ei k t ri kinO kompanija 
parduoda savo szerus po 93 do
lerius ir duoda
ežio jeigu kas negali užpioketi 
pilnai — 5 dolerius ant mene- 

Ant inmoketu piningu ap

ant iszmokes-

šio.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 

bar shop) gcrol vietoj, Lietuviu ap
gyventa, iszdlrbtas biznis, 
lietuviu skutykla visam mieste 
ve gera proga pirkti kam szl bizni ir

tlnis locnttiinkas1* važiuoja 1n Lietuva.
i

(A. G)

vienatine
Ga-

❖

parsiduoda isz' priežasties kad dabai> 
I, 
Atsiszaukite ant adreso: 108, Ji. .Mulu

»’ r*St. Girardville, Pa.

F 1

f M

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

sanvaite galite pirkti užSzia
20

1

procentą pigiau
>1 lik T :L J I 

X 
i X 
t
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AR ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GARFILĄN 
duos Jurhtl greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluopuoja vidurius ir.iszczi- 
tlna krauja. Nesiųskite piningu bet 
iszkirpkite szj apgarsinima ir prisius- 
kite su adresu, gausite dykai sempeli.

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

k.

,.p

GARFO CHEMICAL CO.
141 Ave. A,

Naminis Investmentas
Pennsylvania Power & Light Kompanija yra svarbi ir

1

I

• ' / '* ■ tnaudinga pramone, padidinime daug miestu, miesteliu ir vietų 
kuriams patarnauja suteikdama jiems elektriką, gaza ir jėga, 
be kuriu ne vienas namas ar dirbtuve negali apsieti. Tas yfty

. r - - - 1 ___ _ .. ' ’ - - * i . T ** ivienas svarbus dalykas del kompanijos atėites.
v

■ K «

Dabar* szita Pennsylvania Power '& Light kompanija 
duoda ptoga savo kostumeriams prisidėti prie tos kompanijos

A

x prikdami tos kompanijos szerus. Tie szerai yra žinomi kaipo

Cumulative Preferred Stock
$93 ir Procentas už kožna Szera
Mokant 7 procentą per metus ant 

kiekvieno szero
Suvirsz iy2 procentas už jusu pininga.

* * .

Galite užmokėt visus piningus ant kart arba 
inmoket $5, ir po tam $5 ant menesio.

Pennsylvania Power & Light Co.

Investment Department

8 th and Hamilton Streets.

Allentown, Pa.
ll f. ' h

A

y

t

pi

♦

x

X
X
X
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Rasite pilna pasirinkimą musu sztore.

i

i

Vl ■r’".

• 1
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INFORMATION COUPON 
(Without Obligation)

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

trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula
tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.

Name

Address

I

■ 4<
4

ft

PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be X
• e virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi .t.

ir padirbti pagal naujausia mada.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtC&rmel

• » » e » » * <■>'

VYRU
LIGOS

t

Dial pažinsta.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
PJttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 motus Invalrias ligas vyru Ir moterų, todėl jas n uodu g- 

Gydo užslnuodlnlma, kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežejimus, Ilgas tinimo.,, invalrias ligąs
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlazkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai Ir Lcnklszkal. Otisos valandos nuo B ryte lig 3 vakare. 
Nedcliomls iki 2 vai. popiet.

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

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 pagelbot 

kada perkate namus, h

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

* Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecsUi ir 
pažinstami. • J’

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. **
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip junkis geriausia pagelbėtų 
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
DIREKTORIAI-

L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pree.
J, H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz 

» ..... » a. t, g. HornsbyP. 0. Fenton

>

D. F. Guinan, Trass.
A. Danisewica kf. Uavula




