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ISZ AMERIKOS

>
Visisz-

Isztrauka isz suraszo 
gyventoju.

Washington, 1). C. - 
kas suskaitimas gyventoju Su
vienytųjų Valstijų, kuris likos 
SUraszytas szimet, bus pabaig
tas Septemberio 15-ta. 
surasza nekurie mano bul

Papai 
k gy

ventoju bus 105 lyg 110 milijo
nu žmonių, bet tuom negalima 
girtis, nes isz priežasties kares, 
influenzos ir iszkeliavimo atei
viu adgal in savo tėvynės, o 
prick tam sumažėjimas nauju 
ateiviu in deszimts metu, taji 
skaitlį gali daug sumažini.

In tuos deszimts metu suma- 
milijo- 
paeme 

o konia

Will iamas 
inspektoris

Negeistinas sveczias lovoje.
Mayville, N. Y.— Kada Mrs. 

Monroe Harringtoniene, gyve
nanti artimoje Portage Road, 
atsigulė in lova ir jau pradėjo 
snaust, pajuto ant saves ka to
kio minkszto slankiojant, ku
ris susisuko in kamuoli ir atsi
gulė ant patalo. Motore per- 
sigandus pabudino savo vyra. 
Kada vyras uždege žibinte teip 
persigando, jog negalėjo ne žo
džio isztart, nes ant lovos pa
regėjo gulinezia juoda kirmėlė 

karabinu,
bet ne szove baimėje sužeidime 
arba užmuszime paezios bet 
kirto kirmėliai per galva kuria 
iszkele paregėjus priesz 
stovinti priesza.
ringtonas isztrauke
ir sumieravo, pasirodė, jog bu
vo tai gyvate turinti ketures 
suvirszum pėdas.
Harringtoniene iszvedino 
talus ant lauko, o vakare 
emus in glebi užmėtė ant lo
vos, kirmėlių pajutus szilnma, 
iszsigavo in virszu ir smagei 
sau atsigulė.
Kruvini sumiszimaį Illinojuj 

ir Koloradoie.
Marion, 111.— Myne inirszu- 

susidedaneziu isz 
ita- 

West

Pagriebęs stovinti

sa ve
Kada I(ar

ki mieli a.

LIETUVOS MISIJOS
PRANESZIMAI.

rubliais, kurie lygus 
Tatai

Be to

dviem 
auksinam. Tatai siuntėjui 
svarbu žinoti. Be to, 

piliecziams, 
gryždami Lietuvon, 
dar pasilikdami ežia, nori savo 
skatikus pasidėti Lietuvos 
Banke, — Lietuvos Misija irgi 
jiems patarnauja pagal nuro
dymu 
Kaune.

Invairios aukos del persiun
timo in Lietuva teipgi priima
mos Lietuvos Misijoje

Szelpimas nukentėjusiu del 
karo ir szeip pavargėliu 
Sociales apsaugos departmen- 
to ir Lietuvos Raudonojo Kry- 

Aukos galima 
siusti betarpiai szioms instai- 
goms, arba per Lietuvos Misi
ja, New Yorke.

Kitas svarbus reikalas yra— 
Lietuvos kareiviu — invalydu 
(sužeistu) ir ju szeimynu szel
pimas;

tiems 
kurie 

arba ir
Ri IZ.X

f

i M
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KUR SZLAPIEJE SU SAUSAIS SUSITINKA
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Paveikslas parodo rubeži terp Kanados ir Alaskos, Amerike.
vesta Amerike prohibicije, kasdien per szi rubežiu amerikoniszki kontrabandai

ii

Lietuvos Szelpimas.

jau isz 
varda Lietuvos 

Daugelis neturtin-

Amerikos lietuviai 
seno ingi jo 
szelpeju.
gu szeimynu Lietuvoje per il
gus metus buvo szelpiamos al

savo
Mokvklas ir ki

tus kulturiszkus Lietuvos rei
kalus dar priesz Karu Ameri- 

suszelpdavo. 
mete skait- 

nukentejusiems
Pradėjus

parėdė 
t ukstan-

kartot nai 
Amerikoje.

giminiecziu

Lietuvos

pasidėti

Finansų Ministerijos,

yra

kurtis 
Amerikos 

savo
žiaus žinioje.

kiecziai gausiai 
Karui prasidėjus 
liūgas aukas 
del Karo.
Lietuvos valstybei
lietuviai ypacz 
dosnumą: deszimtis 
ežiu doleriu padėjo ant Lietu
vos neprignlmybes aukuro, (ai 
Paryžiuje, tai in paezia Lietu- 

tai ežia pat 
laisves 

Placzios

Ta ja. diena 
pa-'
Sll-

virszu ir

žejo suvirszum keturi 
nai ateiviu, influenza 
apie milijoną žmonių 
keturi milijonai ateiviu aplei
do Amerika in deszimts metilu. 
Amerikonai neszioje su savim 

bilijonus doleriu.
Philadelphia. — 

Unit, valdiszkas
banku sako, buk amerikonisz
ki gyventojai nesziojasi su sa
vim suvirszum 
doleriu, yra 
šia, i 
slaptosia vietosią.

Isz tujų pinigu 
pasinaudoję visokį pleszikai ir 
apgavikai, o kad tuosius pini
gus žmonis indetu in bankas, 
pirktu bondas ir markes, t„_ 
sudrutintu 
sklypo iy užstotu didesniu ger-4 
btivys terp visu.
Nužudė savo užgymusi kudyki

Pottsville, Pa— Ana diena |jos ir nukirto telegrafus idant

tris bilijonus 
padeja szienikno-

paneziakosia ir kitosia ^iu žmonių

daugiausia
5000 žmonių užklupo ant 
liszkos dalies miestelio 
Frankford, sudaužo juju gyve
nimus, nužudė penkiolika Ita
lus ir sužeido daugeli. Visiems
Italams paliepė apleist mies'C- 

daugiau kreditą

nužudinimas dviejų vaiku.

lik,os aresztavota tarnaite Lo
reta Laudenslager ir uždaryta 
kalėjimo, už nužudinima 
naujei gymusi kudyki.
gina buvo tosios iiKv/mv/nvo, 
jog gerai padare, nes nežinojo

savo
Mcr- 

nuomones

PriežastisIi in 24, valandas.
tojo kruvino maiszaczio buvo

Mvne sudegino daugeli na- 
ginklus nog palici-mu, atome

nėjo daugybe guzutes, bet dabar nog kada sargai likos pastatyti 
perneszt kaip o 75 procentą drūtumo.

GROTĄJA ISZ LIETUVOS.

Nog kada likos in- 
perneszi- 

gerimonevalo drutesnio

Apie de- 
gyventoju

Aplaikyti nuo Mikolo Mate- 
konio isz Kauno r<‘dvbos Ku- 
piszkio pavieto, Givakoru sodo.

Iszsiuns Vaiska in 
Lenkija.

va pasiųsdami, 
Amerikoje, Lietuvos 
reikalą remdami.
visuomenes premimas aukomis 
savo Valstybiniu ir 
n imu reikalu v ra
svarbos apsireiszkimas

žvilgesnius, 
kad parėdė

vi suome- 
(Išdėlios 

netik

bran-Rūpintis tais 
giais karžygiais, kurie Lietu- 

iszkariavo, vra visu 
Aii-

ko-

Buvo tai laidotuves 
m vienio kanarko %

Gerbemas Tamislta: —
Labai dekavoju 

Saule” kuri

vai laisvo 
musu szventa pareiga, 
kos priimamos Lietuvos Misi
joje.

Lietuvos kariuomene 
ežias i.
reiviu k nūnai — sKanyKios.
Musu kariuomene turi but ne- 
vien ginkle pa j eiga stipri, bet 
ir dvasioje galinga. Sziam pra- 

ir didelios svarbos 
darbui reikia daug 
Amerikos lietuvai, 
darni patys, aukonųs savo ga
li prisidėti prie 
txdriinimo. --

szvie-
Visur steigiama ka
lt liubai — skaityklos.

imtoje kraszto mei- 
neraAnglijo bombarduos Danziga.

Lenkije didiliam pavojuje.
le.

realiu pasekmių 
bet ypacz tuomi, 
lietuviu solidarumu, susiprati
mu, užsiinteresavima Lietuvos 
likimu ir g

Paaukuotas doleris 
pats per save tiek svarbi 
kaip tas, kad aukotojas jau- 
czia savo dalivumą tam tikra
me bendrame darbe. Centai 
sudarė doleri, doleriai sjidaro 
sz i m tinęs i r* rinm I Wu^pasigar 
mina nauja vertybe tartum isz 
nieko.

Dabartines Lietuvos

tiek i •

kraszti “
bai linksma skaityti;
visas naujienas
Amerikos, dabar asz

Pinigu, 
nekariauWashington, 1). C.— Lenki

je randasi dideliam pavojuje, 
padėjimas sziadien tok is, 
isz naujo svieįįszka J<arę 
atsinaujint.
nepaliaus užklupinet ant Len
kijos, tai Anglijo yra pasiren
gus bombarduoti Danziga ir 
užvesti blokada ant visos Bosi
jęs.

Vokietije padare slapta su
tarti su bolszevikais ir sutvėrė 
nauja milieije prie savo rube
žiu, isz ko labai nerimau jo alli- 
jentai.

Prie Warszavos 
panesze gana 
nes lenkai kariauje naršei ir 
atmuszineje užkhipimus pasek

Isz Warszavo gyven
tojai pradėjo 
ta.

Ne kožnas žmogus tur tokias 
laidotuves, kokias turėjo 

“Jimmie.”
Newark, N. J.— 

szimts tusktanezin
szio miesto prisižiurinejo ne
paprastoms laidotuvėms, 
kios atsibuvo czionais praejta 
sau vai te. 
“Jimmie”
Edmundo Russomano, 65 metu 
amžiaus italiszko sziaucziaus. 
Palicije tutejo daryli paredka 
prie sziaucziaus namo laike tų
jų nepaprastu laidotuvių.

Buvo tai laidotuves, 
kožnas

Lietuvos su-
„0> 11 C**' nWajhii i.„f

Pagedaus tebėra priimamos * 
Lietuvos Misijoje aukso Lietu
vos Sziauliams. Tie sziauliai 
(liuosi partizanai)’sulese ypa
tingai role iszvarant Bermon
tininkus isz Lietuvos, dabar 
jie smarkiai veikia naikinime 
lenku okupaejos
per Lietuvos Misija jau pasiu
sta auk u 273, 050 auksinu.

suprantama, kad 
prie viso Lietuvos Laisves Pa- 

Lietuvos
Respublikos ramstis, turi būti 
sziuo laiku pirmoje vietoje.

Lietuvos Misijos Biuras 
257 W. 71 St., 
New Yorke, N. Y.

Lietu-
Sziame laike 
gyventi Lie- 

surio

už lai- 
man la- 

Tamistos 
apraszote isz 

apraszy-
siu keletą naujienų isz 
vos gyvenimo, 
labai yra linksma 
tuvoje, duonos ir mėsos,

žodžiu sakant vis-

.Jeigu bolszevikai
,W"W

reika
lai yra dideli ir skaitlingi. Ta- 

Tik 
kaip pa-

kokiu 
ne kožnas žmogus aplajko. 
Russomanas pasamdė kapelije 
isz penkiolikos muzikantu, ku
rie grajyno gailius szmotelius 
paskui karavanu, kuriame gu
lėjo mažas baltas grabelis ku
riame silsėjusi kanarkelis, 
Russomanas apsiverkiąs sėdė
jo pats vienas kitam 
Apskaitoma, buk žmogeliui to
sios laidotuves kasztavo 
žiausia 500 doleriu, 
kas pauksztelio sake 
“Jimmie”

ir sviesto.
ko turime pilna.

Tik supraskite mano broliai 
kad Lietuva visi drasko ir vogė 
kaip tik kas galėjo liet negalė
jo jos sudraskyti, dabar Lietu
voje* visko pilna. Važiavau per 
Vokietija, tai tonais gyvas ba
das, asz pats tris dienas neval
gęs buvau.

nedažinotu apie juju 
Vaiskus pribuvo 

apmalszy t i maiszti įlinkus.
Denver, Colo.—

kuojeneziu darbininku ant 
elektrikiniu karuku ir palici- 

i kūrin
sią likos užmuszti keturi zrno 
uis o 
žeista.
mieste daug bledes.
pribuvo 
rius.

Rekonstrukcijos darbo 
sutrauka.

Washington,
part mentus nutarė

vai dže 
pasielgimu.

Terp strai- 
darbininku

savo motiniszko padėjimo ir jos kylo baisus musziai

apie penkesdeszirms su- 
Maisztininkai padare 

MHicije 
st vaikio-apmalszyii

rr
cziaus jie yra inveikiami. 
visiems lietuviams, 
vieniems asmenims, taip ir di
džiulėms organizacijoms Ame
rikoje, reikia

o

vežime.

Fairview, N. J.— 
ižgialbet gyvastį mano

kokia pasekme isz to gali būti. 
Tėvo neiszdave, noriu t s gana 
palicije josios iszkvotinejo kas 
yra kaltas josios nupuolimo.
Sūnūs nuszove tęva 

galbedamas motina.
‘ ‘Idant 

moti
nos nog insiutimo mano t?vo, 
buvau priverstas

Teip prisipažino 
metu amžiaus Ludvikas Gross, 
del palicijos, kuri jin areszta- 
vojo už nužudinima savo tėvo.

Ludvikas laike slieetvos pa
sakė, buk nakties laike pabudo 
per klyksmą savo motinos. In- 
begias in miegkambari užtiko 
tęva srnaugent motina, iszme-

gyvastį.
atimti jam

21 .pegas

D. C. — l)e- 
padidint 

Valstijų jureiviszkas pa
vandeniuose.

T urki jos
Tas daromas de- 
apielinkiu

Europos 
Pulkai bus siusti in 
vandenius.
lei neramiu apielinkiu apie 

Jūres, ir apsaugos 
gyvastis.

Pranesza, jog szeszi 
amerikoniszku siulu didžiau- 

.. . ... ... . . sias siuntinys siustas in Veng-tinedamas jiai neteismgysta ir

ti uodases 
amcrikiecziu

tonai

vaikszcziojimu su svetimais 
Simus užginezino taji 

užmetinejimu kaipo neteisinga 
nes motina iszejo in miestą su 
sūnum, bet tėvas buvo teip in- 
irszias, jog nepaklausė tojo v uz-

vyrais.

Siu-su rija, dasiel^e Bttdapesta.
lai bus iszdalinti 15,000 Ven
gru sostapiles moterims, ku
rios prisižadėjo 
megst drapanas.

ma- 
Locninin- 

buk jojo 
giedojo puikinus 

už Karuža ir užsitarnavo 
iszkilmingu laidotuvių. Russo
manas buvo senu jaunikiu ir 
mylėjo labai savo mažą priete- 
li.
Fordas dirbs 4000 automobiliu 

ant dionos.
Detroit, Mich.— Fordo au

tomobiliu dirbtuve apreiszke 
plieno fabrikus idant pasi
rengtu jam pristatyti daugy- 
bia plieno, nes nog szio mene- 

pradejo pa- 
“fordyku

o*

šio jojo fabrikai 
dirbi net po 4000 
aut dienos.

1

ant

biedniems
Lenku puolimai. Gautomis

markes.
tris

koki mingai.

rauuonieje 
dideles bledes 

naršei
I ž juodos kavos 

puoduką turėjau mokėti
Kaip tik in Lietuva 

parvažiavau tai kaip in 
rojų, visko pilna, bada nereike-
jo kentėti. .Aeziu Dievui, toks 
gražumas ir linksmumas, lyg 
isz vergijos iszbegias, tik dar 
lankome kad greieziaus pripa
žintu nepriklausomos Lietuvos 
tai tada visi linksmai užgiedo
tumėm AUeliuja, neimtu dides-

Dar su tavo-nes linksmybes.
rais tai ne labai gerai per daug 

visko
gvven-

brangu, bet už pinigus 
galima gauti.

apie id i net mies- 
Tukstanczei žmonių kasa 

apkasus aplink miestą tyksle 
apsiginimo.

Bolszevikai
naujas sutaikąs 
Minske

ncpaklause 
iszajszkinimo ir 
smaugęs motina, kad suims ne 
bu(,u pagriebęs revolveri ir 
szoves in tęva szeszis kartus 
užmuszdamas jin ant vietos. 
Tris saliuninkai užmokėjo

‘ $81,000 už vandeni.
Chicago. — Czionaitine pa

licije jieszko keliolika smarkiu 
apgaviku, kurie vietoje ariel
kos, parduoda saliuninkams 
vandeni. Tris saliuninkai pra- 
nesze valdžiai buk likos ap
gautais ant 81 tukstanezio do
leriu kuriuos apgavikams už
mokėjo už “geriausia arielka” 
o kuri vėliaus pasirodo czystas 

In laika paskutiniu 
septynių menesiu czionaitinei 
saliuninkai likos apgautais 
ant 10 milijonu doleriu pirk
dami vandeni už guzutia.

vanduo.

butu

Isz New Yorko pranesza, jog žiniomis Liepos 3 d. lenkai bu- 

- - - - • mu, bet buvo atmuszti.
Liepos 29 d. Su v. Valstijų vir- 
szininkai pradėjo deportuoti 
visus indusus (Indostano pilie-

Sziauliams
nukreipti visa 

savo energija Lietuvos link ir 
remti ju darbu, žodžiu ir tur- 

Szelpime darbas yra ge
ras ir liuosis valios darbas — 
jis jieszko kelio tobulesnio pa- 
szalpos darbo sutvarkymo kad 
jis butu dar pasekmingesnis, 
ir mano kad tas 
but pasekmingas, atliekant ne 
per atskirus asmenis, 
Valstybines instaigas 
suomenes organizacijos Lietu
voje, tarpininkaujant Lietuvos 

Kas link 
paežiu auksztoju, ar tai butu 
pavienis asmuo ar organizaci
ja kokia, be abejo visados turi 
teise prie paszalpos suvartoji
me dalyvauti ir persitikrinti 
paszalpos suvartojme tikslin
gume, kad galėtu

j aukautojams ir visuomenei.
Tokiu budu Lietuvos Misija 

ir dabar yra 
siuncziaina invairi pinigine 
paszalpa, kaip bendriems rei
kalams, teip ir 
žmonėms.

Lietuvos piliecziams 
tiems pasiusti paszalpa savo 
nukentejuiems del kare gimi
nėms,

tu.

darbas gali

bet per 
bei vi-

Savaime

skola, kaipo visos

sutiko daryti 
lenkais 

pradedant seredoje. 
Warszava yra bombarduojama 
nog praejtos petnyczios, pa- 
neszdama dideles bledes.

Žodžiu, sziadien visa PTuro- 
Įia isz naujo randasi pavojuje 
isz nriežasties bolszeviku už- 
klupima ant Lenkijos bet Fran 
cije su Angliję laikysis druezei 

Ameri- 
nuomones ne isz- 
darys del suszel- 

pimo Lenkijosį bet kaip girdėt 
tai suszeljis piningiszkai ir ka- 
riszku materijolu.

Szeip ar teip, pavojus dide
lis visoje Europoje.

su
Misijai Amerikoje. Isz Lietuvos

Kelme. — Landriu kaime 
viena nakti tapo apiplesztas 
ūkininkas Jokubauskas. Kalti
ninkai, kaip patyrta, buvę vie
nas kaimvno Turskio sūnūs ir 
du kiti, kurie dar nesusekta. 
Turskis — pabėgės isz kariuo
menes dezertyras, gyveno prie 
tėvu ir laike karo szautuva. 
Jam buvo pasiseko pabėgti bet 
suėmus rasta pas ji Jokubaus- 
ko ženklinta kiszenine lempute 
pinigu nerasta.

j plesziku spėjama jo broliu esa- 
Eina tardymas.

Galima
tik netingetie 

gauna 
ir valgyt

b?

t i Lietu voje\
Darbininkai 

ant dienos 25 markes 
duoda, tik pinigais neduoda ba 
visi ju turi, tai ima rugiais pus
antro pūdo in diena, ir tai daug 
randasi ka tingi dirbti, iszdy- 
kia dabar žmones, kalba ir lau
kia to ka patys nežino ir ko rei
kalauja. Dar praszau p. Bosz- 
kausku pajieszkoti. Petro Tu- 
eziaus jis gyveno Buenos Aires 
Rep. Argentinoje, So. Amerike, 
jeigu da gyvas, tegul važiuoja 
in Lietuva nes motina negali 
žemes valdyti nes persona.

dirbti. praneszti

ir prigialbes visame, 
kas da savo 
reiszke, ka

isz- *sz Pradžios ’
invairi

pri vatinėms
Kitu dviejuvo puolė ties Bareikiszkiu kai- 

Nakti 
Liepos 4 iii 5 d. lenku būrys, 

buvo užpuolęs musu sargyba 
Aleksandrove (1 (Fvarstu in va 
karus nuo Kalvarijos,) 
pat Liepos 4 d. 2 vai.

norin-
ma.

ežius), kurie neiszstatymiszkai Peržengęs demarkacijos linija
Afi- 

in Ellis Is
gyvena Suv. Valstijose, 
cieriai' atgabeno 
land dvideszimts septynis in- 
dosus isz vakaru Pennsylvani- 
jos kastyniu apskrieziu. Ellis 
Island uredninkai aprokavo, 
jog randasi Suv. Valstijose 
apie du tukstaneziai indusu ir 
kjtti gyventoju i»z neinleidžia- 
mu szaliu. Jie inejo in Suv. 
Valstijas be imigracijos biuro 
leidimo.

Isz New Yorko ateina žinia, 
jog laiko 1919 metu, apsaugos 
(gyvaseziu) kompanijos per 
Suv. Valstijos iszdave nauju 
apsaugos kontraktu siekiant 
<■------- " ~ *
•pvr, « W,WV,W\Z. -t I* DUU1U JVkCAAV W

1878,000,000 dauginus kai 19181 ne teisingas.
$8,700,000,000. Ta suma $2,-

♦

musu

taip s 

lenkai 
puolė musu sargyba ties gelež- ~ 
keliu Jurdiku kaime, bet buvo 
atmuszti.

Nužudė savo vyra, jojo kuna 
paslėpė kupare.

Suliginimas.

Sudžia sliedovatelis in vai
ki joza:

— Ar tu žinai apie tai, jog 
kaip tavo praszparte stovi pa
raškyta tai suvis ne tinka?

Vaikijozas: — Ne ,ponas sū
džiau, praszpartas ir apraszi- 
mas jame teisingas, tiktai asz

• •

GASPADINE GAUS GERA 
VIETA.

Jeigu atsisžauks tnojaus, to
kia kuri moka savo darba kuk
li ioje prie valgio ir užlaikyt 
namą suvarei. Mokestis gera. 
Motoro vidutinians 
ttųw pirmybia. 
in “Saules”
arba pas: „ Aug 20.

Ręv. S. Pautienius.
129 South Jarden Str.,

amžiaus 
Atsiszaukite 

redysta tuojau s,

■ 4 h'* •

P -
Shenandoah, Pa. | aresztavota.

Paryžius. — Palicije užtiko 
dideli kupara ant stoties Nan
cy, kuri nužiūrėjo 
surasdami jame lavęna nužu
dyto geležkelio darbininko 
Jvakrimt Bassarado.

Bassaradieno 
buk nužudo savo 
susipykimo apie naminius rei
kalus, po tam inkiszo lavona 
in kupara ir iszsiunte lęita 
miestą idant užtrint žuUnSta. 
Duktė, kuri buvo liudintoja 
tosios žudinstos, teipgi likos

► i • - * U

ir atidarė

prisipažino 
vyra laike

Lietuvos Misijos ofi
sas vieši mes yra at įdaras. Do
leriai kiecziami in lietuviszkuslle ties Bareikiszk'iu kaimu, bet 
pinigus, sulig dienos kurso, iž- [atmuszti. 
das, ir nevelinant 
Lietuvon, iszdavus kvitą siun-|markacijos linija, puolė musu 
te j ui. 
pastangas iszmokejimas pini
gu Lietuvoje dabar 
susitvarkė.
mi per Lietuvos Misija iszmo
kami artimiausiose iždinėse ar 
pasztos instaigose, 
(reiszkia

pos n 
O

Gautomis žiniomis, Lie- 
d. 2 vai., lenkai buvo puo

Nakti Liepos 4 iii 
Aiuncziami |5 d. lenku būrys, peržengęs dė

Per Lietuvos Misijos |sargyba Aleksandrovoje (10 
verstu in vakarus nuo Kalva
rijos,) taip pat Liepos 4 d. 2 
vai. lenkai puolė musu sargyba 
ties geležkeliu Jurdiku kaime, 
bet atinuszti.

gerai jau 
Pinigai siunezia-

Lietuvoje 
nebereikia Kauno 

siekti) lietuviszkais pinigais, 
tiek lygiai, kiek ant Lietuvos 
Misijos duodamos k vi tos pažy
mėta. Pinigai’ iszmokami auk
sinais, kurie lygus vokiszkoms 
markėms, arba lietuviszkais

Minske kasdien lenkai su- * 
szauda daugeli priesz juos su
kilusiu gudu. Tąrp Minsko ir 
Vilniaus, Minsko ir Balstogės 
sustoję vaikszczioje K keleiviu 
traukiniai, kadangi sukilę gu- * 
dai susprogdinę daūg tiltu.
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KAS GIRDĖT
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Darbu randasi užtektinai, 
uždarbei no szlekti, bot kas isz 
to kad viskas nesvietiszkai 
brangu, drabužoi ir maistas, 
žodžiu viskas, o biednas darbi
ninkas turi kimia 
leisti ant pragyvenimo.

maistas

viską pra-
Kom-

panijos pristoja ant geismu
d ’!
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užlaiko tam name kokio laik- 
raszczio, o jeigu dažino, 
skaito “Saule 
zujo toliau, 
turime daugybe, kurio 
les” labai bijo, 
tokius paszlemekus labai degi
na ir apie juju darbelius ap- 
raszo.
doleriu per motus aid apsisau
gojimo nog visokiu 

’toju?
Į 
I

>, .•log tai tuojaus 
tokiu zu)ikn 

“Sau
nos ° Saule”

Ar-gi tai neverta keliu

isznaudo-

♦

nikom laikraszezius isz Lie- i
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reikia iszgabenti / Juk geriau
sia rinka ju pardavimui 
ma, daugiausia už juriu 
randa.

Podel Lietuvoje inktirta ta
po Lietuvos Garlaiviu Bendro
ve, kuri dabar turi savo lai
vus ant Nemuno ir kuri nopo- 

garlaivius per 
Atlaidi plaukiojanezius.
tavos valdžia interesuota siun-

y

ir todėl Ben-

ilgam turės
1 jie-

SAULE
■ J k ••,: ’ 'A' tJtr . i _ : ' .....v-..-.i_____ ______

>|l,ltll«»Mr.iii r.yisr ii .......
M .. ‘ * i v h į 11 • h O/jUOKAI.
Kaip tas CzrtHte anksti kete. 

iSzedien•ant 5 adynos rytmeti-
- . a " > z ■ < e ■ 1 K. •

je, jau macziait eiiiant už. mies
to. ■>'?

ANT PARDAVIMO.

Namai ant dvieju fainilijn 
ant puses loto? ■ Vi()nas>ran<hi- 
si po No. 427 VV. Mahanov St.

fainilijn
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pageltus ir pasisukus. ?
k i’ moterių 
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KAKEIVIU MILTELIAI.
Nuo prakaitavimo ir dvokimo kojų. 

Vartojant tuos milteliui užtikrlnam 
kad kojos IszrIh ir prakaitavimas

Preke 25c. lodei prluius- 
klte 25c. o mes pasiusim užtektinai 
kari Js'zgydyt kojas, 
ir agentu.

ir

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

nedvoku.
si po No. 427 VV. Afalianoy St. 
kitas pi'ioi’ 426AV. Finest. 
Mahanoy City, Atsiszaukite po 
<No. 425 W. Mahančy St. Ma-' 
hanoy City, Pa. (A. 10

1>ri< Rctkalau jaino 
(A. 13)

C. Adams.
720 E Girard Ave. Philadelphia, J’n.mario liraiigris;

Jis da nuotjvakar ne
t

E-e-e,
blusti. 
buvo namie jo!

Siuuczia piningus in visas dalis, 
pasaulio. Parduoda laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima pinipRUs del 
saugaus perlaikymo, teipgi.mdka 
procentą nuo padėliu palikta no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
NotarialIszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszporlus važiuo
jantiems in TCvyne. Banka esanti 
po didelis kaucija ir ' kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nfira 
jokios baimes. llaszyklte ant 
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long AveJ A 8. Main St.

■ DuBois, Pa.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
A ftlzbažcnkliH niro;, S. V, Pat. Ofho.

Geras atsitikimas.
,r t - H ' .. £ J *■’. ' f »'»• •" • ž

Pribuvo vyskupas pas viena 
prabas/.cziu ant kaimo ir pnv 
dėjo labai girti aplinkine, kuri 
jam labai patiko ir kalbėjo iii 
prabaszcziu. ’

—■ Tokia aplinkine verta- yra 
1000 rubliu; o tasai szviežias

\ertas antra tūkstanti, o

tiiicjimc pnezto, piningu
(mos ir keleiviu,

;ztn- |drove midui užtvirtino.
Bet gurlniviai brangiui szia-

važ-
11

r

P7
< M

i
ir moteres, (

jyįjtsT foš
1; V>p

pradėjo ir tre- dien perkami, tai reikia nema- 
yra Ža kapitalo. Dr. J. Szliupas at-<f 111 • u n

i Garsus per itAUKiau kulp 
50 metų.

1’6myk Ikaro (Anchor) V'alzbn/enkl|.
------ J________ ----------------------------------------------------------JU.----

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dckavojo >4 milijono Žmonių u! 

pulkus plaukus, o telp-gl HUlalko puo
limą plauku labat trumpam laiko, in 
vieta iHzpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Nta. W. Brooklyn. N. Y.

; VERXkapitale
Ji*!

mky- į
1 ■ 1 1'4 ! Oi ■ I >I; i rid,imas I ai tu 1

;vvko Amerikon 
Garp 
1 nuolat 

(
i \ < i -i i x' \ i. i > !

kx'liolika i f/ieiuvos Garlaiviu Bendroves
trankosi po lictuvisz- Generalis agentas, ir jam gali 
irdas su prakalbomis visi interesuotiejo piningus už 

in-okinifm .•»HtaHjMfts, vie- akcijas siusti.
narni.' i’1 dažmrot <a 
va 'kelius.

mis I >i »I h • 111
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Akcijos ne
brangios nesą tik $33.00 viena. 
Katras isz Lietuvos tiek nega- 

Agcnturos 
hs, kn taip-gi priimu piningus.

Lenkai jau turi szeszis savo 
laivus ir vra sudėjo tai lietai

lt 'u iszsitektii

dže-: nukerta galva ant sleuks
<‘z.o >u k rviu. Teip, teip, tre Idaugiaus kaip du milijonu do- 

I nri ‘ lerin.į ežias sztamas bob-vvriu 
kanecz būti isznaikintas.

H ant i.
1 Ta ba szezi us at $a k e: 

gu guodotinam vyskupui teip 
patinka, tai praszau 
nes nupirkti, asz tu viską par
ti uosi u už puse prekes.

Dvideszimts metine atmintis.
sukako 

poruoti
— Paežiule, ryto 

20 metu kaip mudu 
gal žąsiną papjauti?,

Jei-

nuo ma-

y

duos Jums greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius ir iszczl- 
tlna krauja. Nesiųskite piningu bet 
Iszkirpklto szl apgai’slnlma ir prisius* 
kite su adfresu, gAuslto dykai sempeli.

DepL L* 10
. New York, N. Y.

GAllFO CHEMICAL CO.
1

141 Ave. A 
-L—......

Informacija* dykai.
Raflzy-

kito pas:

i
Ji

r* >4** X

f/b "***• u j' i. t l »•. * - i ... k * 11    ‘k, i' „H t*k ■’> ;■ x į ■ ■ ' ■ '

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVE

U-gi kam ? Ka tas biod- 
kaltas, jog 

priesz dvideszimts metu 
kvsta padariau/

Ar mes Lietuviai kuo- 
Įrni prastesni pasirodysime už 
Lenkus? Neapsileiskime! Te- 

a- gnl nebūna tos szeimynos kuri 
” ’ i nebūt u 

savo užsiemi-[pirkusi instdigimui Lietuvos 
Darban visi, kam 

miela Lietuva!

nas žąsinas asz. 
nie-

czionais s:
tai turimo!bent po viena akcija

Jeigu geidžemo 
v o bute pataisyti, 

.būti mylėtojais 
mu.

• vo užsiėmimo,

......... Į - - -- - . --------------— ■------------ ............... - -... . -- ----- ------------ t...... ■ ' - —-

Kas geidže būti jaunu ir turėti 
gera iszveizda?

w i, ■ c ■ i

Tegul pamėgina musu
Nu-Reo Antiseptic Lotions

"i

|H»J .■ Biznieriai mylėtojais snJlaivynoj. 
maustyti 

• pa

i Y

„1• n i n k i
supratimai, tai tegul Lietuvei |<ni{) furj jip vesti? jsz )<nr 

'*1 ivmti geresni ir pigesni tavora;

. i 11 f1 I 1 ’i J turi

r n i nnu pir'wV i 
\o kaili, 
i ž damr

• 1 »ruq r z

nes sz adien ir 
altina “

\ i<ok’rs ergelius.

t(MP amatninkai turi
foreigne-lanlatata jr kad

turi būti

mylėti savo 
geriau page- 

redak toriai 
savo

Tinti savo butia;
...................j specialistais sava

Ir su melu ir su teisybia ga-Idarbszavimc del labo visuomo- 
li.perejti visa svietą, bet tiktai 
su teisvbia

nes ir 
0 tvarkos.

turi ant savo galvos, ba a te j te 
tautos guli ant juju nugaros. 
Turi būti sargais 

Vleszpatie, Vieszpntie” iuejs Įbjamse tikybos ir

galėsi sugryžti 
su melu niekados.

o

<• koziLH, katras
l i t

:ii karalyste
tas, ka pildo

‘ .zko
Nė visi ka

Ivkieta yra gerais ir teisingais 
tankiause po skraiste katali- 
kvstes dansj-tosi didžiausi lat-

i ežios.
------------------------------------ i

dangaus,

4

ne būti darkytojais
Kunigai daugiaaše

Amerike turime daug Lietu
viu apie kuriuos mažai tautie- 
cziai yra girdėja nes vra su- e 
amerkonizave ir yra užmirszia 
savo kalba.

Ant paveizdos ymsime viena 
isz tokiu:

Praejta. sanvaite (’olumbus, 
Ohio, mire Jurgis Burba, 
daktoris angliszko

“Columbus Dispatch, 
kuris kitados buvo privatisz- 
ku sekretorium del guberna
toriaus Cox,

< < > >
Yra tai naujausias antisep- 

negermnu.

isznaiki-

(Lithuanian Development Corporation)

i

Jau galutinai nusįaįe tikrus
Akelius, kuriais

tikas del odiniu
Geriauses yra del plauku su 

dailinimo ir sutnisynio, del už- 
begimo nieže.įimo ir 
nimo pleiskanų.

Turėsite puiku balta veidą, 
rankas ir kakla, kaipo yra ge- 
riauses Antiseptikas del czys- 
tinimo dantų ir apsaugos dan
tis nuo skaudėjimo, 
kožnam valgiui gerai 
iszbrnžisvte.

Teip-gi praszalina nog vei
do szlakus ir apsaugoje veidą 
nog pa pi i czk avimo.
ir merginos pamėginkite mu-

i” ku
rie yru geresni už visokius 
miltelius ir kreidinei miltelei 
ka tai jusu

ro
ki i k ra sz- 

y y

r a ."M A**Siunczia Pinigus
£ Mbit IT' ' W JL ■■ ■■ 
U3L JuiMCf

viso, o la- 
tiesu Die- 

Turi atmesti in szalis 
ba tas že

mina juju dvasiszka luomą.

sarti ožio

tiktai viszku.
norus Tėvo dan- 'avietinius reikalus,

dangstosi kata-
Daugelis moterių yra tosios 

nuomones, jo 
'josios vyro

visi prietelei(r

pavydi jam pa-

"J 1 ! * 1 <

ont žmonių.

pr’’nwa
I to, kad ,nk df

' Imto ir vaikelius 11

Žiūrint ant gaujos szokantes 
’apie laužu arba kartuves ant

Lietuvei i 
pribuna del to, kad juodai pa
sirėdyti, kad piraga 
gerti ir ejniki lupti.

>k Ž

kuris vra dabar 
kandidatu ant prezidento.

Miriisis Burba, tik tiek žino
jo, jog paėjo isz 
tėvo, bet czion 
adgal. 
amerikonka. 
baigės universitetą ir 
mokytu žmogum,

lietuviszko 
gyme 42 metai

jeigu po 
dantis

'Moteres

Jojo motina buvo 311 “Antiseptic Lotions 
• • v

Burba yra pa
buvo 

bet neiszsi- veidelius padaro

Paliuosuotas nuo Lenku vietas, Prusu
..... . r .. < " . >, į.
Lietuva ir kitas szalis

1

<lnve jog buvo Lietuviu ir tik szlykszcziiiH ir greitai nog ju- 
po jojo inircziai dažinota apie ju gaunate raukszletus veidus. 

Ryžinei miltelei yra gori del 
valgio, bet ne ant veidu bars
tyti, nog ko greitai pasenstate.

Kas naudos nog mus 
Antiseptikiuia perfumuota as- 
sencije ir užkalbins dabar, tai 
aplaikys už penkis dolerius 
verties tiktai už Viena Doleri! 
Prisiunskite dabar Money Or
deri ant vieno dolerio o 

matu tamistos indavem agen- gailosite, jog sau pargabensite’ 
goru vaistu, 
aiszku adresu ir 
pas mus sziteip: ‘

lkurio kabo murinas arba pa
mažėl i spirgsta ’ tok is nelai
mingas, yra tai dideliu jmxlu- 
liu ant musu civilizacijos, — 
tas lyginasi darbui laukiniu I* • m i • ii i*i

' Mans-i
idnnkiT^

valgyt, 
Tiktai

‘1 T pa trijotai nog 
t Husruobn ir»ndo’e<i!

i 
k i 111' • 1

tai.
.......... *■"«»---------------
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Sulig Pigiausio Dienos Kurso.
(žmonių.
vo nemažai sziam mete.

'k losią aisii i k iniuosiu ne
, Ii

‘ ’ 1 1 V
- u. k m • k

Tokiu darbu atsibu- 
To- 

eina 
žmo- 

i<» i >/pd< 11111 <» Jjh s tie-
.ifih’ tai, jog teip bai

si mirezi.a baudže kaltus uige- 
irius deginimu ir korimu

n<‘iii<ikejo uz ;*v a 

zedx-f.
i ppmokinimn ntejtyje, 

k ida la^ke auksiniu laiku

Tesml tai
iii- 
gc 

ra i uždirbinėjo, tai ant atei
ties neatsimindavo ir tuojaus 
viską praleidinejo.

i

r n

m
Kas isz

t i k i ;i pip t ai,
I )

n 'I
|)»/Jranki* Jidelin pletma 
teip laisvo sklypo.

I ~ ■—————I
i Isz Kopenhagos

kas 
ant

Byesville, Ohio.— 
tenuis prisiuntė knyga ant ap- 
darymo o nepadavė savo pra
vardes. Duokite žino prie ko ji 
priguli.

A. B. Elyria, Ohio.— Gro- nesi-

I

Lietuvos Atstatymo Bendrove dastato kotrumpiausiu laiku
t ' i MM 4 * '•*

pinigus per Savo Skyrių Kaune in kiekviena Lietuvos paczta,
*N 4 -

per kur iszmokama tiesog priėmėjui in rankas grynais pinigais, 
o ne czekiais.

tui kuris apie justi reikalo pa
sirūpins ir duos jums apie tai 
žinoti vėliaus.

F. R. Edwardsville, Pa. — 
Negalime sntalpyt, nes dtine- 
szimas yra nužiūrėtas ir mela
gingas. Gal tamistai toji mo
terėlė iszpiszkino žanda turė
dama gera priežaste ir todėl 
geidi jiaja dabar apsmežti. 
Gromata palaidotu gurbe.

D. W. Philadelphia.— Žmo-. 
gu negalima pavadyb vagiu, 
jeigu už savo patarnavimu lie- ■ 
po sau užmokėti kiek jam pri- i 
gulėjo, o jeigu neiszpilde savo • 
prižadėjimo, tai reikėjo jam ■ 
kek sugražyt jum. 
randasi daug 
isznaudoja žmonis 
daugiaaše pūtis žmonis kalti 
lies geru patarimu ir persergė
jimo neklauso, o kada apside
gina, tai puczia ant szalto, ar
ba kas neatidaro akiu, atydaro 

Už toki apskelbimą 
agentas galėtu skausti o mums 
tik butu nereikalingo ergelio 
o tamistai vėlu keliolika sziin- 
tiniu iszejtu nereikalingai. ------ —

Gera rodą.
I x Inšpcktoris geležkelio: — 
Asz girdžiu nuo žmonių nuo
latinius skundus, jog tiejei ža- ■ 

kreezė; ant i 
nosis-.

Paduokite savo 
adresavokite 

(to 65)
J. M. Brundza Co., 
Box 9 Station W.

Brooklyn, N; Y<

•j

Už Pinigu Saugumą L. A. Bendrove Gvarantuoja
‘ ' '* h" ’ ■* ‘ ; e ’ l .t .n. i } »iuli

Lietuvos Atstatymo Bendroves Skyrius Kaune turi valdžios
___j visus bankinius reikalus ir todėl su pinigu

danesza 
apio pasiraszyma su taikos

I terp Anglijos ir Lietuvos, per 
įkuria Angliję aplaikys penkio
lika metini monopoliu iszkirti- 

P7AC^;nė ni° 35 procentą lietuviszku gir 
merginos

pasiraszyma

t

1

szesziošHuntingtone, Ind. 
jaunos ir patogios 
užpuolė ant Tamosziaus Shaf- 
ferio, profesoriaus muzikos ir 
pnblirznai jin iszbucziavo. Už
pykins ponas profesorių ap
skundė merginas už užpuoli
mą, bet sudže
Shafferis prisipažino, 
savo gyvenime merginu nebu- 
cziavo. — Toki žmogų reikėtų 
iszgabenti kur ant salos kur 
nesiranda jokios moteres.

|riu už pininginia paskola auk
se.

atmetė teismą.
jog da

gyvenaBaltimore jo gyvena tūlas 
žmogelis kuris ne turi skilvio, 
o kitas turi dvi szirdies. Jeigu 
tasai su dviem szirdimt butu 
kada areszrtavotas už dvipa- 
czysta, tai sūdąs tikrai jin par
leistu. Juk turi dvi sžifdis, 
tai ir dvi moteres gali turėti, 
nes vienai moteriai dvi szirdis 
yra už daug.

Tankiause tarne namo, kur 
nesiranda jokio laikniszczio, o 
ypatingai “Saules,” 
vagei ir apgavikai pasinaudo
ję isz tokiu žmonių. Toki latrai 
pirmiausiu isząznipiuejaj ąę Įig

r>.

tai visokį

Lietuva turi maisto ne tik 
sau,

i kaimvnus.
taje dali Vokiecziai ar

bet gali papenėti taip-gi 
Girriu bent penk- 

sunai- 
kino ar iszsiveže, vis-gi Lietu
va turi dar gana ju parduoti, 
taip kad ir lietuviszkojo pinin
go

Sziadien
apgaviku kurie

d-

*4

i

leidimą atlikinėti
4 t e. ' . C i W i J S ' 4 ' ' ' : " * * '

iszmokejimu nėra daugiau jokiu kliucziu.
U į r * " . * i " ’ r v . «

Lietuvos Atstatymo Bendrove atjeszko dalis, likusius turtus
-f < |4 ''*»;* . I . * S1 » <

žuvusiuju ar mirusiu giminaieziu, padaro pirkimo aktus,

bet tame I

valiuta gules būti pama
tuota ant to gamtos turto-. Au
ga linai veszliui, ir Lietuva 
svetur gali parduoti ne tik li
nus, bet sėmenis ar sėmenių 
aliejų. Auga ir penisi kiaules 
galvijai, avys ir paukszccziai 
ir kasmet prisieina nemaža ju 
gabenti svetur in turgu. Svies
ta Lietuvos perdirba Danai 
stato net in tolima Amerika. 
Popieros teszla ar popiera ga
lima svetur gabenti ir nemažai 
aukso parsivežti namon, 
ninkyste iszsipletojusi buvo 
priesz kare Sziatiliuose, Smarki geltonu vagonu niekas 
gainiuose ir Vilniuje, o dabar 
velkiai- vėl atgys. Tai-gi Lie
tuva turi ka svetur iszvežti.

Bet kaip tuos l^rįįayinįus

ir

Odi-

maszna.

)■

l i vagonai baise i

kundžė.
O ka padaryti reikes še- 

, nūs vagonus teiposgi geltonai 
pafiujleyot, _  __ _____

’ll

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauju Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 

Reikalaudami
platesniu informacijų pirai 
sžome raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414’ Broadway, 
So. Boston, Mass.

in Lietuva.

1

ingaliojimus ir kitus notarialius dokumentus.

*

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
(Lietuvos Atstatymo, Bendrove)

Home Office: 1712 Washington St. Wilmington, Del.

r

Newl0,k Lithuanian Development Corporation
<V ''I 4 * '<•

294 - 8th Ave. New York, N. Y.

Ofisas

Užraszomo Lietuvos 
laikraszczius.

■I
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NE PATS VELNES
NEISZLAIKE.

PoszteNesenai gyveno reszte vie
nas labai doras, bet labai bied 
nas \aikiiuLs, vardu Lndvikas 

Viena syki, kada 
per 24 adynas nieko neturėjo 
burnoj, pastanavijo 
paskutinio spasabo: 
duszia velniui.

Su tokiu 
viena sena boba- apie katra 
visi žinojo, kad turi susineszi- 
ma su pekla, ir paprastai isz- 
reiszke savo reikalu.

Boba pakreipė galva:
— Mano mielas, szlektai 

iszsikraustei; nes asz jum tais 
dalykais ne užsiimu, 
taip jau pasigadino, 
nes nenori mokėt 
žmogaus jokiu muilu.

Žmonis palis jam insipraszi- 
neja. Jeigu nori, 
kancelarija, pamėgink... 
resa duosiu..,.

Szibrikas paeiue adresu, pa- 
dekavojo bobai ir nuėjo.

. Velnes tai didelis ponas 
kuucelarija turi dideliu ir grą
žei intaisyta, Szibrikas su pla- 
knnczia szirdžiu, bet su drutu 
pastanavijimu i nėjo in 
in 
bintą.
kas, su linksmu veidu 
ko tuojaus priek jio:

— Kuom galiu tarnaut?
Szibrikas biskuti užsikirto:
— Noreczia parduot 

duszia — isztare.
pasikloniojo.

— O pono reikalavimai?
— Reikalavimai! Kaip tai 

reikalavimai? Ne suprantu.
r— Mato ))onas,

Szibrikas.

griebt is 
parduot

mioriu nuėjo pas 
sena boba- apie

Svietas 
kad vel

iu duszia

nmMX

r>

tai ejk iri
Ad-

didelis

mur- 
nrine priemena auksu pada- 

Vienas jaunas vehiiu- 
priszo-

savo
Velniukas

ejna ežia, 
apie ta, ko ponas reikalauji už 
savo duszia; meiles, garbes lai 
mes in graju, turtingumo....

f— Asz.... piningu; apie pi
ningus man tiktai ejna.

Velniukas parbde t repus:
— Pirmas 

tiesei!
Szibrikas užlipo 

žingsniu 
kamara,

g wen imas pO

skadais ir 
in 

p rip H din t a
netvirtu
dfrlele
žmoni mis visokiu skyrių ir pa-

Bnvo tenai ir dailus

inejo

žvalgu.
įdegant ai ir apdriskelei skar- 
malose.
dyvu
ponus

Szibrikas su dideliu 
pamate kelis didelilis 
katruos pažinojo isz 

matymo: kelis direktorius bau 
ku pas katruos praszesi nžsi- 

Visi buvo iszblvsz-
ke ir pakuloj na po viena inejo 
in atskyra kamara isz katros 
po paklausymui skabei iszbe- 
ginejo, kaip lyg kas butu juos 

Szibrikas lauke kam
puti ant savo paejles.

Už stalo uždengto su juoda 
szilkine skoterte sėdėjo senas 
vebies ir per akulorins žiure- 

Nusidyvijimas upsD 
jo veido,

ėmimo.

vyjas.

jo m jin.
reiszkc ant jo veido, kada 
Szibrikas iszgulde savo rcika- 
lavinm.

* — Na pasukęs
kaskart ar-

isztare
galva. — svietas, 

Seniau atejdavo passzesnis.
mumis teipos-gi jauni žmonis, 
bet piningu nereikalaudavo.

s ant vai-
o daugiause

piningu
Vienas geide laime

;s, 
ka geisdavo bur-

nos, kitas garbe
buvo tokiu, 
tu ant pritraukimo szirdžiu 
savo numylėtu. O ponas reika
lauji piningu f... Piningu!...
bieduas idealizme!

Szibrikas visas 
vo.

C)

paraudami -

— Asz noriu valgyt! -— 
tarė biski susisarmatinias.
•— Nu tai gerai, tinkam!

— isztare velnes, iszeme maža 
skurinia masznuke, indejo

gerai,

masznuke,

i.sz-

penkis auksinius piningus ir
padavė jia Szibrikui:

— Drąsiau imti!
Jaunikaitis iszsigando ir isz

verte akis ant velnio.
— Nebijok ponas. Tu pini

gu ponui niekados ne pri-
truks.

sidare ant szirdies, bet greitai 
npsimalszino, isztrauke \elniii 
isz rankos masznuke ir iszbego 
isz kamaros kaip pasiutęs.

Nulėkė tiesiog in karczenui.

IL
J

Tie piningai ryszft po
ną su mumis ir atiduoda poną 
in musu galybia. Kada ponas 
numirsi, tai da duszia pono tu
rės rankoj tiiow piningus ir ta
da tiktai asz ponui pas vartus 
peklos atimsiu.
tai musu kontraktas, katras 
iki tol bns geras, iki kol tie pi
ningai laikysis pas poną.
, Vaikinui biski nesmagu pu-

Tic piningai

Szibrikas neužilgio persitik
rino kad jio 
vo. Maža, juoda niasznuke pa
sirodė niekados neisztusztina
rna. Galėjo iszduot kiek norėjo 
tie penki auksinai piningai vi
sados jio pasilikdavo.

Isz biedno vaikino pasidarė 
dabar turtingu jaunikaieziu. 
Isz pradžios nieko nedirbo tik 
tai valgė ir gert?’ ir grajyno nn- 

bn ta graju labai 
Bet ne užilgio tas vis- 

Užsimane g)- 
laikyt tarnus,

biliardo, 
miego, 
kas nusibodo, 
veut paloviui,
arklius ir karietas. Baskui ba

sa vo

velnes ne apga-

graju

Itavojo su savo prieteleis ir 
beveik ko ne maudėsi bran
giausiuose gorimuose, o zopos- 
tas aukso nmszuukei niekados 
nepasimažino.*

Per koki tai laika 
labai Imt laimingu, 
visko, 
priek tam tiek prieteliu sukosi 
aplink jin, kaipd apie koki ku-

Mete piningus 
ant visokiu niekniekn ir in vi
sus szonus kad ant galo at
kreipė ntydfi ant pa lie i jos; bot 
kad jio piningai buvo ne fal- 
szj^vi, tai davė jam pakaju.

Už nekuriu laiko

jautusi 
T 

ko tiktai pogeide,

ningaikszti.

rurejo
o

nusibodo 
jam toks gyvenimas ir priete- 
lei pradėjo jam insipykinet.

Atsiminė sau, kad kada bu
vo biedniokeliu, priedeliu 
sai neturėjo.

Ant galo pajauto

VI-

nesmagu
mą nuo persigerimu, o miegas 
nosulibde jio akiu.

Laike nemigio 
pildavo szaltu prakaitu
mieles apie baisės mukus, 
kios lauke jio biedna duszia.

Isz ryto atsikialdavo su isz- 
veidu

visas apsi
aut 
ko-

Veluiszki

sumuezvtu

Ga- 
iszduot

bliszkusiu,
ir užpuolusiom akimis.

piningai baugino 
įmrrdnmtrt- dn^žin; n’Orejo už 
kokia nors eienia su jais persi- 
skyrt; griebėsi visokiu spasa- 
bu, bet viskas ant nieko, 
dėjo daryt ka norėjo,
kiek norėjo: tie penki auksinei 
masznukei likos nekruti.

Ant galo atėjo jam in 
va gera mislis. Nuvejo in baž- 
nvezia. Inlindo su dideli; bai- 
ine ir insispaude in kampa ter
pti žebroku, o iszcjdainas ati
darė masznuke ir visus pinin
gus iszkrete in bažnytine skar- 
bonka.

gal-

O dvvai!.... skarbon- 
ka lyginai kaip dugno neturė
jo, visi piningai kiaurai 
krvto ant žemes.

Navatnas dalykas, kad nie
kas to apart Szibriko nepute- 
mijo. Akis jam beveik iszejo 
ant kaktos isz smcrtelnos lai- 
mes.
ulyczios ir kogreieziause dirs
telėjo iii masznuke;
auksinio ne buvo brokas. 
Nėra pagalbos.

VTisura buvo paežio j
moj, o per jin szaltas drugis 
perbėgo.-Visa diena be pomic- 
tes klaidžiojo po ulyczias o ka
da šutome, pastanavijo su vis- 
ku pabėgt.

— Toks gyvenimas, 
mano, ne yra gyvenimu,
gul jau syki mano losas pasi
baigė. — Reike mirt....

nu-

Drebėdamas iszejo ant

no vieno

SZl lll-

kaip 
Te

111.

Nuvejo ant Dunojaus

-------------------------k.-.. ■. r, .    ... ... n<||Į .|[|r -n

LAIKRASZTIS IŽDUOTA S ANT TRŪKIO

San VTanciszkapolitikiszki delegatai važiavo in 
ant prezidento ant.

kieto, preso komitetas,
jo paties trnkio.
laikrasztis spaudinosi ir

i

TARADAIKA.

kas tai gali
Juk

pas protas.

Kada 
iszrinkti kandidatu demokratiszko ti- 

iždavinejo kasdien laikraszfi ant te
parodo maszina ant kurios 

dru koriszkas perso milas.
I *a veikslas 

visas

pabalo da labiau
Per

Merginu 
ir drebėjo ant viso kimo, 
valanda negalėjo iszduot .jokio 
balso aut galo užkimusiti, bet 
tvirtu balsu isztare:

— Teip, norėjau sau gyvas
tį atimt.

Szibrikas pažiurėjo 
su pasigailėjimu.

rp - •

am jos

-— Tokia jauna ir tokia gra
ži.... I r del ko tai .’....

— Del to,

nau
jam.

visame.

gaspadi- 
ko- 

tnrejo 
viską,

puikiausia
I kiu

ANCHOR LINIJA

Didelis laivas CALABRIA
' '' |f n '’i' 'į j \ 1 *

Iszplauks 17 Augusto

in HAMBURGĄ ir DANZIGA
3-czia Klasa: !n v—* rfT* 4 i ii r nn

i

—;__ L——/ in Danziga . . $135. t $5 War Tax
Juso mieste ar apelinkeje randasi agentas.

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Sluricziu tfiniguK In Lietuva pagal ženiiau»l dienos kursą su pilna gva- 
rancijn. Tcipgi Kiuncziu lenku pinigus In lenku užimtąją Lietuva Ir 
visa Lenkija. Sutelkiu rodąs giižlantlems In Lietuva, parupiuu pas- 
portus, laivakortes Ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. Mikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.jau pra- 
baig- 
apie

Sziadien turėdamas užkimu
sią gerkle nog szalczio negaliu 
jums giedoti, tiktai pasakysiu 
oracijų, ir tčip:

Kvaraba žino,
būti su nekureis vyrais, 
ir moterių yra kipszu priedia 
ir da talija u visokiu triksu isz- 
daro ne kaip vyrai, bet tai ne 
dvvas, bu ilgas plaukas, trum- 

Tiek to,
dėjau apie vyrus tai ir 

Taipgi dagirdau 
viena naszli kuris užkasius sa
vo bobelka'in szvėnta žemele, 
isz naujo adgijo kaip pa vasa
ri jc muse arba juodvabalis. Už 
gyvasties savo moterėlės, nuo
latos skundėsi ant rumatizruo, 
o kaip bobelka mirė, tai rodos 
ant szimta arkliu užsėdo. Ana 
diena tasai naszlvs
vienoje stuboje ir atsinesze su 
savim spirito kuri 
su vandenin isz 
net dvi bonkos 
bobų ir 
plenti.

SHI.

pasirodė

53 Hudson Ave.

Ar jusu kūdikis patenkintas
Jeigu jis verkia, priežastis tankiai 
yra odos niežėjimas. Kūdikio oda 
turi būti sausa, o jei ne, prasideda 
niežėjimas ir kitoki odos negerumai.

I

>

t

6
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t

Colgate’s Baby
A

Cd

A'

/> Y

Reikalaukite Colgate’s Talcum • 
Pauderi jusu aptiekoje.

•

5” O

__

J 

1

$
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Vengkit tokio negerumo. Naudokite 
Colgate’s Talcum pauderi, po mau
dymo ir dienos laiku palaikymui 
odos szvelnia. Tie' milteliai yra 
antiseptiszki ir malonei perfumuoti.

J 
naszlio buvo

h t s k i adė 
pasidarėko

tai del dvieju 
gėrimo

I’rie tojo gėrimo buvo nepri- 
derenezios plovones.
apleisiu ta. bankieta o kas ten 
buvo, tai jau nesakysiu, ne bu
tu teip bjauru, jeigu nesirastu 
tonais dvieju mažu merginkiu, 
kurios prisiklausė gana gir- 
tuokliszku plovoniu. Isz to vi
so tas buvo, jog tasai pasige- 

gyva- 
naszles visas nebaszninkes 
drapanas ir badai patalus teip 
gi kurios nebaszuinke atsivožė 
isz Lietuvos.

’ Isztikruju toki, k a 
belos numarina, 
jog ant svieto isz 
ina ir daugiau funiu 

Turime ir tokiu 
jog pasilikias su koletais vai
ku, po mireziai savo paezios 
kuri jam prigialbejv gyvenimo 
ir buvo kaip nevalninke, visko 
iszsižada ir stojosi paskutiniu 
palaikiu.

Tai 
apszvieta, 
duotu rodą, 
szirdi, puikia duszia, 
vaikelius prižiūrėtu ir baimes 

Asz girdėjau

Liek tonu- 
bet prie k 

svk da

rfi

kiui gvvmiimas 
Tai 

Jauna esmių ir 
bet

mano ne yra gyvenimu, 
tikra pakula.

kaip ponas sakai, 
kas man isz to visko? Neturiu 
isz to jokos patiekus. Pamišta 

sunkioj nelaimėj, 
mano akiu ir dailumas 

mano veido turi prapUlt bai
sioj kovoj ant kavalko’ kasdi 
nines duonos ir 
isz kurio 
drapana.

JJ\‘ip kalbėdama, labai buv 
Pos akis žibėjo 
jos iszbliszkias priesz 

.paraudona - k

graži,

turiu vilkt 
szviesa

g}

I1 - 
ant skuduro, 

aleezia pasisiut sau

graži.
aszaru o 
tai veidelis biski
vo.

o
nog

Veluk numirt, negu visa 
ilga gyvenimą tokiam 

varge varyt.
Duszioj Szibriko ] 

naujos* past a na vijimas.
— Ant peklos da turiu 

na laiko — pumislino’sau — 
pakol iii pekla iszsik raust ysi n 
galiu da ta jauna gražu sutvė
rimą iszratavot nog prii|jnl- 
ties ir padaryt laiminga.

— Turi ponia teisybia —

mano gvvenima

prabudo

ga-
o

O

— turi ponia teisynui — at 
siliepe in mergina — but del tol 
da nereikalauji mirti. Asz po
nia. iszgiaJbesiu isz bėdos; tik
tai ejk su manim ir 
mano paezia. 
tiktai praszysiu, 
turn teip, kaip geidi.

manim ir pasilik 
Viena daigia 

gyven
grą-

kad
Esi 

žiausia moteriszko, kokia ma- 
cziau savo gyvenime, del to 
noriu, kad joks ponios veliji
mas, joks užsimanymas ne pa
siliktu ne iszpildintu. 
Ar tinkam?

Mergina

gyvenime,

e>

0 ka!

susima isze,t ei p 
kad negalėjo nieko atsakyt. 
Neisztarus ne žodžio, apsvai
ginta žodžiais Szibriko nuvejo 
už savo iszgialbetojaus. .

Volus jau buvo laikas; uly- 
ezios buvo beveik 
ežios.

tilto L 
kad pasiskandyt. Sustojo ant 
paežio vidurio prie paties 
kraszto ir 
vandeni,

vidurio
norėjo mestis in 

bet tuo tarpu netoli 
saves pamato motoriszka asa- 
ba, žiurinezia in vandeni, su 
matomu pastanavijimu pasi- 
skandinimo. Ir jau norėjo mes
tis in Dunoju, kad • Szibrikas 
pagriebė jia už rankos,-

Moturiszka asaba atsikreipt; 
Buvo-tai.graži jauna mergi
na. Isz dailaus,'balto veidelio 
žibėjo dvi gražios, juodos aku
tes kaip dvi žvaigždžiukes ži- 
ba n ežios.

— Ko ponė darai 1 — 
klauso Szibrikas drebaneziu 
balsu.

visai tusz-
Ty lodami ėjo iszilgai 

gražinusios ulyczios, kada mer 
gina ant syk sustojo priesz 
viena uždaryta dideli kremu.

Dienos laike — isztare — 
inacziau iszstatvta szitain kre
me labai dailu' j

Ilga iki keliu, pagal 
su augsztu

mėlyna plosz-
ežiu,’
naujausia mada, 
aksominiu kahieriiiiu 
iszsiuvinetum.

auksu

pa-

— Norėją! pasiskoudyt.

tai, apleido savo vieta 
Viskas darėsi po vado

vyste jaunos gražios 
nes negalima a t sidy vyt,
kia jszrinkta padabom1 

Padabojo iii 
kas brangiausia ir 
rodosi but jai prigimta.
giaue vienok [Midaboncs paro
de iszrinkiine sau straju. Ana 
mėlyna ploszcziu, žinoma, 
sipirko pirmiause,
tam nusipirko sau ant 
keturias raudonus, szeszis ba
tus, tris žalius ir du juodus.

Buvo neiszpasakytai laimin
ga tiktai tas buvo negera kad

e- 
uz- 

rei-

<>• 
abudu nebagai per sielas di 
n a s, nog ryto iki vakaru, 
imti buvo užpirkinejimu 
kalingiausiu daigi u. ’ ’

Szibrikas nieko daugiau 
dirbo, tiktai buvo jai 
czyj priek tam, o 
puolė nog pailsimo, kada tam 
syk ant jos ne buvo matyt jo
kio ženklo nusimuezimo.

Jau szeszis menesius bėgio
jo teip po visokius kromus, o 
da ne puses “ 
daigiu ne nusipirko.

\riena diena Szibrikas su 
savo paezia iszejo isz szilkinio

VI- 
au-

ne
painu- 

vienok jau

reikalingiaus:u

Szi brikas

kromo, kur ji užpirko sau 
šokiu szilkiniu gražiausiu 
dvmu ant parodu.

Jau pradėjo temt.
Jauna moteriszko inejo pir

ma lengvu žingsniu.
— Roike muminis skubvtis 

— kalbėjo. Inbileris davė inan 
žinia kad turi tris szniuriiukus 

karolių, katruos 
kunigai ksztieiie

deirnentiiiiu
pas ji derina
N. Jeigu juos sziandien ne nu
pirksiu, tai gatava man juos 
isztraukt isz po noses.

— Gerai, gerai, ejk mano 
vaike —
sius Szibrikas.
lauksiu ant tavęs už duriu.

Jauna moteriszko inejo- in 
kroma, o jis pasiremias in sie
na pasiliko aut utyczios.

Tuom syk pajautė lengva 
dasi lytoj ima pagal savo kisze- 
niu. Greitai atsisuko ir pama
te, kaip koks tamsus paveiks
las netoli nog jio šit greitumu

Veidą jo vos spėjo pamatyt, 
bet vienok pažino sena vėl
ina, kuris jam kada davė ta 
nepersiskyrema musziiuko’. .

Inkiszo
ka in kiszeniu, ir — neiszpasa- 
kytas džiaugsmas pasirodė aut 
jio veido: neiszsiamtas, skaiti
nis piningu isznyko. lV'

A’elnes at vogė savo masz- 
m i k i a. Pe k la' i szs ižade jo sa vo 
aukos,

gerai, 
atsake mirtinai pail-

Asz czion pa

žaibo užpuolė in žeme.

kogreieziause ■ ran-

nors da. Szibrikieiie,
Jaunikaitis dirstelėjo . ant kaip' tai augszcziau pasakėm

nusidyvinias, 
linksmai atsake.

— -Galėsi ji turėt, galėsi tu
rėt ir ciela tuziną kitoniszku.

jos biski bet iuei ptiscs 4‘reikalingiausiu 
daigiu nenusipirko.

? 7

IV.

Szliubas juju atsiprovijo la- 
Teipos-gi greitaibai greitai.

turėjo but palocius Szibriko 
atnaujintas. jau priesz 

. ‘Gnetiesl’ nupirkti puikus daig

rius naszlvs atidavė del 
visas

negu singelei.

Pali:
geli, ne

Insekiuritas.
— Bijok Dievo, 
g(‘i‘k t ei p daug!

Szmo-
- Tu-

ri uosi raudona, jog rodos de-
ga! i

Vyras: — Nieko ne kenke 
juk? žinai, jog esmių insekuiTU- 
tas, kaip sudegs, gausiu 
mokesto;1 ‘

už-

savo bo
tai mislina, 
naujo užge- 

pridirba

turėtu kokia 
greieziau

g h jeigu
tai greieziau sau 

tuVetu jauslesne 
grąžei

Dievo mokytu.
ne viena naszli pasakojant szi- 
teip:

“Gaila man ncbaszninkes, 
bet ka daryti, tokia vale Die
vo, 
ka daryti boba isz ratu, 
tams lengviau.

Su naszleis

man

to atsikreipus kalbėdavo) 
ra-

velei teip yra: 
Jeigu katras netenka geros pa- 
ezios, tai gailesį nebaszninkeS) 
nes jeigu apsiveda su antra, 
tada nog antros turi dideli 

Jeign-gi katras turėjo

su

varga. Jeigu-gi Katras turėjo 
bjauria paezia ir grieszle, tada' 
jau pasilikias naszliu, tankiau
sia antru kartu nesipaezioje.

Bet ant to ne yra. ka- paisei, 
viskas dedasi pagal aplinkc- 
nvbia.

Netermain, ajbecze ir 
turėsiu apsivest, ba kaip ukar 
zas užpuls, tada gud baj! KaL 
biuau Baltruviene, bet toji ng*- 
nia spjaudo ir kaip pasiutus 
kate vos akiu man neiszlupo ir 
da sziadieu priesz bobas mane 
juodina kalbėdama: “Tai 
kibą proto neturecziau.”

asz

ve,
4

w uz

bet ka 
tai liepe

l
t
t
I

man pasiduoti

Juk asz da nepersisenejas ir 
butau sziadien Lietuvoje 
kareivi, kad turetau dantis, 
plaukus ir geras akis, 
tas viskas kenkia,

in atstauka. 
Ajdunker, vis kokia nors mer- 
gica gausiu, tiktai pasisuksiu 
kur apie Bostoną arbtt Piluma- 
delphia apie sitiveezkas tai isz 
sipikiuosiu mergina kokia 
mati patiks o ir 
tai ant senatvės nereikės man 
jio svietą vnlkiotisi

J u bet, utt ja

mergina
su piningais,

patiks.

t

Moteris patirs jog Colgate’s Talcum 
pauderis yra užganėdinaneziu ren
giantis, ir vyrai patirs kad tai yra 
vėdinaneziu po skutimosi. Naudokit 
juos bile kada, kada szilto oro pra
kaitavimas suteikia jums nepato
gumo.

Jei norite knygeles ])aaiszkinanc/aos 
kaip maitinti ir prižiūrėti kūdikį 
tai atsiuskjte 10 centu ir reikalau
kite nuo mus “T
Book’’. Colgate & Co. New York.

COLGATE’S
TALC POWDER

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškoj Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki-

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose $2.26 

Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose $2.00

ŽODYN AS Lietuviškai- 
Angiiškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap-

t ■
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darai, brangia moroko skūra
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marrnuruoti.
Kaino.... $10.00 i

Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P. TANIS & CO.

31 EAST 112tli STREET, CHICAGO, ILL.
. f * • „| ’ 5 RR
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VISU AT YDAI
¥ 
¥
¥ 
¥

Specialiszkai Treinai in East 
Mahanoy Junction 

Panedelije.

■ i^ii —■

S AŪLE / ' I

*
■<e* *»"

Tvircziaiisia Lietuviszka
BANKA

Szesztoji Lietuva Dienai
1 11 ■ - *—1--------— - ... ..  - ' ................ .  . ■ - - ................ ■—■< BT. X I ,-J’i ... ■ ■ ■■ -

16 AUGUSTO:PANEDELIJ
4

¥ SpeeialisZki treinai ant 
lingo geležinkelio apleis Ma- 

12:45 
Gryžtant ap-

JOHN G. JOHNSON, 
FrozIdentRN.

VLADAS ZETOVIACKAS
Pirmus VicC-ProzidcnlAK

D. D. COLDREjr.
AnlrHN Vlce-Prezdenlaa,

Rea- 1

lanoju 9, n,9:39,
3:25 ir G:20 vai.
eis E. Mahanov Junction 4:45 

7:35, 7:45 ir 9:55. Specialisz- 
<as trejnas apleis Shenandoah

7:45 ir 9:55.
•¥ 9 vai ryto, o gryztant apleis E.

m r v t j • r* . i

PRASIDĖS 11-val. PRIESZ PIET SU SZV. MISZIOMIS ♦

Lakeside, E. Mahanoy Junction

2-tra po piet prasidės iszpidymas programo: Prakalbos, 
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 
J paveikslai isz daugelio atsitikimu. Bus “standų” su 
$ invairiais užkandžiais ir gardžiais gėrimais;
5 PASTABA: Ant parandavolos Komtelo tai dienai žemes

paveikslai isz daugelio atsitikimu.

* paszaliecziams bus griežtai draudžiama daryti biznio -

| Inžanga in Parka Visiems -

¥ Mahanoy Junction 7:35 vuka- 
į re. Regula riszka i ti kieta i ir 
¥ prekes bus vartojami virsz-

re. Regulariszkai tikietai ir 
i vartojami

* minėtojo dienoje.

SUSIRINKIMAS,
¥
¥ 
¥ 
¥ 
¥

Kooperacijos

10 centu :
£♦♦****♦***♦*************♦***************************

Lietuviszkos
Szerininku bus laikomas Utar- 
ninke 10 Augusto 7 vai. vaka
re ant Cziszkaus sales, E. Ma- 
hanoy, St. Užpraszom visus at
silankyti nes bus svarstoma 
svarbus reikalai, užpraszom ir 
nauju draugu atsilankyti.

Dldclo kaucija nudėta Valstijos i
Banko Departamento. Enlu po I
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam | 
palaikimul. Sluncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytoms kainoms.
Parūpinu paszportus kellaujan- | 
tiems in Lietuva. Viskas daroma | 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- | 
Hzykite apie kalnas o gausite 
teisinga atšokimą. Adrosavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
t na -į ■ »i ■ » —i » i— ■> — o — ■■ —■ — ^» ■» ae

DIREKTORIAI 
Juozas Rasimas 
Thos. M. Rood 
George W. Scbold 
Frank J. Frlol 
Phillip Heino 
L S. Brasslngtbn 
George H. Dintaman 
Moyer Parot 
Vladas Zotovlackas 
Juozas Milutis ■

/

©lie spiriu
(Įtampanti

OF FRACKVILLE. PA.

C A PITA Ii $125,000.00

. TUOS. M. RliED, Sccretary-TmiMirer

DIREKTORIAI
Samuel Malllck 
L C. Newhard 
Martinas Juodeszka 
John G. Johnson
A. H. Boliuk
D. D. Coldren
L. H. Helm
Andrew Strembo 
Theodore Kharas 
Thomas Richards 
11. W. Falker

FRACKVILLE, PA.

PRANEfSZIMAS

July 30, 1920

Žinios Vietines Isz Lietuviszku kaimelu

P II A8 ARGAI Visu* lafszkus o h 
piningus in Iszlelstuve “Saule” rolk« 
visados siusti ant szfto adreso: W. O. 
BoczkovvskUCo. Mahanoy t’lty, Pa.

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 
NATIONAL 
. BANK 
k MAHANOY

CITY J

V 
F

Capitol Stock |125,o«kH 
Bkrpla* 4t Profits 1160,000.01

Mokame antra procentą ant 
auditu piningu. Procentą pri
dedant prie Juau piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
auose. nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar malas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet. Subato* 
mis 9 ryte lig 12 vaL

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

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su vlsomn Ilgoms priima, nno t ( 

valandos Iki 10 valanda Isz ryto, < 
1 Iki 3 vai popiet, 6 Iki S vakare. S

Telefonal, Bell - Kensington 6316 
Keystone, - East <729

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lletuviszkas Graborius 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Karfumeneje.
G U H) VISOKIAS LIGAS

J Priima ligonius lig 10 valanda ryte, 
t 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakaro 1 
• Telefonas—Bell 859 R. i
|113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balbcrlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szoin. Teipgi Iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe
rianti. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

1202 Feno Avė.

mo Juozas Burza, 
Centre uivežios 
iszejo uogant, pasi-

— Sziandien Readingo ka
sikiu pėdo.

Penkiolikos metu senu- 
1136 East 

kada motina
sūnelis

emias dvideszimts doleriu iž- 
dume in svietą.
naszle su trimis vaikais.

— Pirkite

Bnrziene v ra

pad yd in ima

Pasinaudokite

dabar anglis, 
nes kada anglekasiai aplaikys

mokesties, tai 
kompanijos tuojaus pakels pro 
ke ant augliu.
dabar, nes vėliaus rugosite.

Sarmata, jog musu West 
End parkas, ant kurio sudėjo 
tiek piningo, stovi apleistas, o 
vaikai ne tur atsakauezios vie
tos kur praleisti kelias valan
das ant žeidimu. Pažiūrėkime 
aut East End parko, kaip pui- 
kei isztaisytas ir kiek ten žmo
nių praleidže kas vakaras ant 
szviežo oro? O del ko tai? Ba 
randasi gerosia raukusia ir vi
si dirba isz vien, nekludindami 
jokio tikėjimo ne ypatiszkumo 

Todėl turi pasi
sekimu visame ir visos tautos 
isz parko pasinaudoję lygiai.

— Antanukas Radavicziu- 
kas, 625 W. South Str., dvieju 
metu senumo, perverto bleszi- 
ne lajaus, kuris labai jin apde
gino. Daktaras Mikdonaldas 
k adyki apžiurėjo ir palengvi
ni jam sopulius.

Lehigh Valles geležin
kelis neužilgio uždės du nakti
nius expresinus treinus kurie 
eis eis isz Easton in Pittsburga.

“Lie
ant kurios 
visi Liotu-

— visi lygus.

Tamaqua, Pa. f Po trumpai 
ligai, mirė Hazeltono ligonbu- 
tije, mano duktė Mare, 28 me
tu amžiaus, pati J. R. Brookso 
isz Tamaques. Laidotuves 
atsibuvo 2-ro Augisto su baž
nytinėms. apeigoms, 
paliko dideliam uuliudiino vy
ra 4 sese ros: Ona Liūdžiu viene 
isz Brattleboro, Vt., Margarie- 
ta kuri yra nurse New Yorke; 
Helena isz Readingo Pa., Julia 
namie ir broli Kazimiera na
mie, teipgi paliko tėvelius ku- 

gyveno Tamakveje. 
velione

Paliko viena sū
neli devynių metu amžiaus.

— Skaitlius gyventoju tri 
deszimts miestu 
priskaitomu in Bostono 
trikta ,siekia 1,650, 903 ypatų.

Nuo 1910 metu iki sziu t. y. 
in deszimts metu tasai 
liūs paaugo 
Daugiausia visu 
triko iniesteliu paaugo miestu
kas Belmont, kuris gyventoju 
skaitliuiųi in 
pakilo 
t. y. 93.8 nuoszimcziais.

Tainaqucs.

rie 
tėvais 
ezi nsk i u to.

Velione

Po 
vadinosi Mil-

S-

ir miesteliu
dis-

>

skait- 
ypatiL 

Bostono dis-
227,474

deszimti pietų 
nuo 5,542 ant J 0,774,

M. Nossokoffs, 
Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, veseillju, paaJ 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
620 W. Centre NL Mahanoy City. Pa

1Jolgu kada busite San Francisco 
tat nuslduoklte in hotell

HOTEL LAWRENCE
J. If. PRALEIKA, Savininkas 

Raimal: 82.50 igl 84.00 ant savaites 
50c. 75c. ig! 81'00 ant dienos 

Szlltas ir s? ai tas vanduo kožnam 
ruime. Garine šzlluma.

Pum bloko nuo Marko t o. 
Vienai blokas nuo Paczto.

48 Sixth Str. San Francisco, j

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

skaitlingusTurėdamas 
skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir Prusu ,. Lietuvoj
Liet. Prek. ir Pfam. Bankas, 
g varant uo j a kuop’eicziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog 
Agentūra nes pigesnis bus 
persiuntimas, 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas:

M. NARJAUSKAS 
747 Broad St. 
Newark, N. J.

Banko

Naudokitės

>

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 isęmoketi po biskį. ’ 
Tupėdami 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 sžeru kreipkitės prie Direktorių arba pas Kasijeriu. Ne
paminkite szios Bankos vardas yra “Peoples” — “ŽMONIJOS” ir 
teip bus užlaikomas, ateisite in musu Banka, teip busite užganediriti 
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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MUZIKOS MYLĖTOJAMS,

Ka lik IrzčJo Isz spaudos keturi nauji 
veikalai Dainos su Notom del Piano: 
MGnha. BroUnl Mliiris Miegoti** duotas. 
“Kas niaiU darbo*’: duetas. /■ 
“O Lietuva NnniylCta*’ duetas 
“Sudiev, Gimtine’* solo. ’ /

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus regiatrubtam lalszke 
ar per Motiey Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.

f '

't *»

j
t

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli 

Szia sanvaite r galite įpirkti už 
20 procentą pigiau

x
X 
X

Boston, Mass. — Pasak po
licijos praneszimu, quo 1 sau
sio sziu metu iki 1 rhgpjuczio 
sziumetu iki 1 rupiĮ23123121 
Bostone prapuoleh 81 
na. 
rasta,
dalis ir kitu 
merguieziu 
žinių apie jas negaunama.

Ant policijos, 
menuo prapuola 
ežiu.

2 
mergi- 

Dvylika tu merginu su- 
Manoma, kad didžioji 

“prapuoliusiu 
nepražuvus.

1 y

Tik

— Atejnanti panedeli 
tuvįszka Diena,” 
privalo suvažiuoti 
vei isz visu daliu pavieto, pasi
matyti su savo pažinstamais ir 
kuinais, nes tai geriause proga 
suėjimo ant tokio “atpuskę,”

— Jeigu darysite kokius 
pataisymus apie namus, staty
site naujus porezius, ir t. t. tai

Darbas

atpuskę,

16 d. Rug- 
atsi-

Bostone kas 
12 mergai- 

kad 
kas 

prapuola”, arba teisin-
apleidžia 

nieko apie 
važiuoja — isz viso

Apskaitliuojant, 
isz viso Suv. Valstijose 
met “ 
giau pasakius tėvus 
nepranCszdainos 
tai, kur
apie 70,000 merginu.

Montello, .Mass. — Monpon- 
nedeklienisęlt ožere pereita 

prigėrė Kazys Brazas, lietuvis 
isz Montello^, 
jo plaukt, bet 
valti, kuria kiti lietuviai iresi

ja per visa 
Baigiant irtis prie ki-

Brazis nemoke- 
insikabino iii

316 S. West St. Shenandoah. Pa.

it**’**’•*i lor'i.” lorton lab*l

. Hfc — i..-. -— .COM 
^2*****-^*** vow m. M • *

Sveiki
K udikiai
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t^JLinksmas

Padaro
maistas ir gera priežiūra

Motinas
< .

I

Atsakantis maistas ir gera priežiūra turi 
padaryt kūdiki stipriu ir kuningu. Jeigu negali
savo kūdikio žindyt, pirmiausia mintis turėtu 
būti apie
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Rasite pilna pasirinkimą musu sztore. 

PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be £
t

virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi £ 
ir padirbti pagal naujausia mada.

f

GUINAN Maha noy City, Shenandoah, MtCarmel X
•

VYRU
LIGOS

* I

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuvio daktarai 
Pittaburge. Jisai mokinosi Varezavoje, studijavo begije 
32 metus invalrlas Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinota. Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paelnanczias nuo ncczystumo kraujo. Atslszaukite ypa- 
tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lcnkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
, Nedcllomis Iki 2 vai. popiet.

j Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.^QNPENS££LMlLKįf (

j Per tris gentkartes motinos vartojo jin, kada ju 
« paežiu pienas nebuvo tikės kūdikiui.ir vilkosi paskui 

ežerą.
to kranto, Brazas paleido val
ti turbūt tikėdamasis pasiekti 
žeme, ir nuskendo. Brazas 
paliko moterį ir dvejota vaiku.

nuskendo.

i

Beveik 
': kožnas kūdikis žymiai ir tuojaus tarpsta kada 

padedamas ant EAGLE BRAND pieno. , •
Atsakantumas, saugumas ir ekonomija pastato • 
EAGLE BRAND puma geriausiu vartojimui

I - > Sztai Koki Prieteli Turite—
į Merchants Banking Trust Co. Banke
> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
C procentą ant sudėtu piningu.
{ Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltai
> kada perkate namus.
( Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per

, kurias
Pralotas P. Masson 

pamokslą pasa-
kys

v. prasidės pra- 
Kalbes ge- 

Lietuviu

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
Del IszBluvlnojhno Szlobee, Paduaz- 

kaltes, 8 tai tea, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

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

kreipkitės pas Joną Siminaiti 
513 E. Mahanoy St. 
atsakantis, prieinamos prekes.

— Panedelije,
pjuczio Lake Side Parke 
bus Szesztoji Lietuviu Diena. 
Iszkihne prasidės 11 v. ryte su 
Szv. Misziomis parke 
atlaikys 

•/

isz Allentown,
kun. C. Strimaitis, Free- 

lando klebonas.
Popietu 2 

kalbos ir dainos,
rijusieji amerikos 
kalbėtojai; taip pat kalbės tik 
ka atvykęs sveczias isz Pary-

Dainuos szios apiolin- 
geriausi chorai, naujau

sias ir gražiausias dainas.
Tad matote, kad Lietuviu 

dienas komitetas parengė pui
ku programa. Už tad broliai ir 
seses lietuviai nepraleiskite 
progos, 16 d. Rugpj. atsilanky
site, visi kaip^ jauni, taip ir se
ni ant szios metines iszkilmes. 
Apart to dar turėsite proga su

žiaus. 
kės

t

ejti savo gimines, draugus ir 
prietelius, linksmai ir malo
niai praleisite szia diena.

Presos Komisija.

Valgykit Georges’ 
ICE ČREAM’A IR KENDES
Tvipgi pristato del pikniku ir issvaZiaviiĮiu

24 W. Centre St. Mahenoy City

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

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

Knygele Draugystėms del 
iszmokejimo pinigu llgonia- 
ma ----- 50c.

1 f

KVITU Knygele Draugystėms, dol 
KdBieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu...................................

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

KVITU
»*1

50c.

i

*■

■Ma
■ba

EAGLE BRAND pieną geriausiu vartojimui' 
į ant stalo ir naminiuose reikaluose. Pirkite deže 
i sziandien ir naudokite jin kaip pieną r cukru ir 
1 bukite nepriklausomais nuo brangumo pieno ir 

stokumo cukraus.
kavai, kokai ir szokoladui.

I
i Jeigu jusu kūdikis neauga vogoje ir nesuvaldo-

Jis prideda malonu skoni

JUDU IYULAAIX1O AlVClUgO, VUf'VJC AA 11CDUVCUUV’ 

l mas, pasiųskite sziandien kuponą reikalaudama 
! rlvrlroi TTurlilrli’i InivnrAC iv vrttlif.4viiįvm iviafVlllrni in c

i 

j t
I 
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I 
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dykai Kūdikiu knygos ir maitinimo instrukcijas
i jusu kalboje.
I i
I
I ‘

THE BORDEN COMPANY 
N6w York. 
UŽDĖTA 1857

F

Iškirpk sri Kiipona. Pažymėk Knyga. Pasiusk szladlen 

Mrs. 

Street 

City . 

Kūdikiu Geroves Knyga.
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Nurodymu Knyga k(8)
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lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankai kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Batika kuries virszininkai yra juso tautiečiai ir 
pažinstami. K ’ ’’ ‘ '

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,

pažinstami.

Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo
piningus in Merchants Banking Trust Co, Banka. Šiitą
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

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

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewic* 
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Traaa.
A. DanisewUm M. Gavula

T. G. Hornsby «, ’




