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ISZ AMERIKOS
Nusprendimas anglines kami- 

sijos anglekasiai aplaikys 
17c. daugiau. 

Wilkes-Barre, Pa.—

Iszvažiavo in Lietuva ir likos 
apvogti, vienas ant 20,000 

auksinu.
Brooklyn, N. Y.—

dienomis žinia 
buk gerai žmo

nėse ne i

ISZ VISU SZAL1U \sz Lietuvos
Gvmines •<

pagerinimu

Angli
ne kamisije apgarsino savo nu
sprendimus sekaneziai kas ki- 
szasi padidinimo anglekasiains 
mokesezio ir kitu 
kaip:

Anglekasiai aplaikys 17 cen
tu daugiau ant dolerio.

Kontraktoriszkas darbas pa
siliks ir ant tolinus kaip buvo.

Sutartis bus gera ant dvieju 
metu vietoje keturiu.

Užsilikusi mokestis prasidės 
nog 30 Sep.
laikys užsilikusią mokesti no 
ApriLiaus su kožna pedia 
kol neaplaikys visu užsilikusiu 
piningu.

Nežino

Anglekasiai ap-
(F

pa

Pennsylvanijos

ant szito « 
sziadiennes

prasza lininio

ar 
kasyklų anglekasiai aplinkinė
je Pi 11 stono sutiks 
nusprendimo, 
straikuoje ant
kontraktiniu anglekasiu tame 
distrikte.
Pacziule su burdingierium val

go prie stalo, o vyras isz 
ceberio.

New York.— Ka tu žmogeli 
darytum, jeigu tavo patogi pa- 
cziule valgytu prie stalo su sa-

aplaike tomis 
isz Lietuvos, 
mas veikėjas Petukas, 
iszvažiaves Lietuvon, Lietuvo
je tapes skaudžiai 
ir apvogtas, 
le ji namuose ir 
20,000 auksinu, 
sykiu apvogė ir A. 
kurs ir-gi sykiu su 
Brook lyną apleido.

Nedoru žmonių vra. 
nuo ju liuosa ne Lietuva. Ame- 

Lictuvon 
at- 

kad tiek ir 
Reikia

apvogė 
sykiu

5 ,

apmusztas 
Pleszikai užpuo- 

ateme
Tuom paežiu

Kivi ta, 
Petuku

apie

Nėra

rik lecziai parsivožė 
keletą doleriu, turėtu buti 
sargiais, nesigirti, 
tiek pinigu-jmrsivežc.
pinigus laikyti banke,.o ne ki- 
szeniujo neszioti, ar trioboj 

Atsargumas visno- 
rei kai i ngas. 
, jei nedori

ar

-

''433 METAS

sybe — niekas tokiu karszcziu 
nebeatmena, koki szimet buvo. 
Dabar prasidėjo lytus, tai vėl 
— kad lyja, tai bent lyja! Isz 
Naumiesczio parakvijos (Sza- 
kiu apskryczio) man raszo:

Naujienos pas mus tokios.
Dabar ke- '

jfl

■y
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DEL KO INDIJONAI NESUMAŽTA.

Kamisorius indi jonu Amerike apskelbė, jog vietoje

1 fe
I
n

1 B |B 
i
I 
B

Atrado brangias senoviszkas 
užliekas.

Rotterdam. — Jieszkotojai 
senoviszku užlieki! atrado ke
turis rimiszkns antgrabius ku
ruosią radosi ne tik kaulai ry- 
mioniu bet puikus auksinei da- 

papuo-lykai, urnos, stiklinei 
szai, knygos ir moliniai indai, 
r

rasta aplinkinėje 
holandiszkam Limberge.

Šmugelis Maskvoje.
“Išvesti ja

faises senoviszkas užliekas su- 
Heerlinc

Bolszeviku No.$ 1

158 aszo: Maisto reikalai Mas- 
Vis- 

jaunama tiktai kortelėmis 
kortelėmis daroma di- 

Pasiro-

Amerikos Raudono Kryžiaus 
praszymas apie gaisra 

Kaune.
Kaunas, Lietuva — Gaisras 

sunaikino szeszes namu cjlesnamu 
ir(blokus) Kaune, ir tukstan- 

pasiliko be 
daugelis mirė.

na-
Szis

be-

kasdien palyja.

i»:!

o sziaudai juoduoja.

ežiai žmonių 
mu 
buvo ketvirtas didelis ugnis in 
penkta sanvaite. Vietine Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus ko
misija dikeziai pagelbėjo
naminiems iszdalindama dra
bužius ir užkloczius.
ja vartojo vieninteli ligonveži- 
ma. miesto.

Manyta priežastis gaisro tai 
bolszeviku darbas. Ugnagesiu 
straika, atokumas ganėtinu ug 
ni kovoti prietaisu, ir necen
tralizuotas autoritetas dikeziai 
varžė kova sulaikyt gaisra.

Miestą valdo tris majorai 
arba miesto virszininkai, vie
nas atstovauja lietuvius, kitas 
žydus ir dar kitas lenkus. 
Kuomet gaisras prasidėjo, mu

lai ke konferenci je su
tvarkyti algas pasilikusiu ug
nagesiu — konferencija buvo 
pirmutine, kurioje visi-tris su
tiko.

Amerikos Raudonasis 
žius aprūpino prieglaudos be
namiu iems senojoj rotužei. 
S. S. Petro ir Povylo bažny- 
czioje ir turgavietuose. Leite
nantas Luther Bridge isz Spar 
kės, Georgia, Raudonojo Kry
žiaus direktorius, patarė lietųr 
viams budavoniu dinamitavi- 

kurios užstojo ugnies ke- 
' Majorai suszauke kita 

konferencija ir .patarimas pri
imtas. Iszsi^ande pulkai be- 
go per didžiapsias gatves, nesz 
darni visus savo turtus. Tuks- 
taneziai, szeimynu turėjo mie
goti ant upiu krantu, 
ežiose ir turgavietuose.

Amerikos Raudonasis 
žius organizavo bjura pagelbė
ti paklydusius ar taip nuo tėvu 
atskiltus vaikus.

Kaune yra 80,000 gyventoju. 
Miesto apdrutinimai buvo stip 
riausi visoj Rosi jo j.

Latvija. Rengiamasi padary
ti sutarti su Amerikos tarptau
tine draugija - 
nal Corporation 
togiomis sąlygomis

100 garvežiu

Komisi-
t

bet nieko negelbs-
kvoje blogame stovyje, 
kas gi___ __  ________
Bet 
džiausiąs szmugelis. 
do, kad apie 400,000 netikru 
korteliu vartojama. Už maisto 
korteliu szmugeli kaipo už di
džiausia prasikaltima asztriau 
šiai 
baudžiama, bet ne daug ka tas 
bausmes gelbsti. Sv.
Gerai kad tokia kvaila boba 

mirė.
Nesenei czion 

mirus turtinga motere Bussar- 
diene, 
me n ta kuriame iszreiszke savo 
paikysta tuom, kad paskyrė 
200 tukstaneziu franku tam, 
kas ant josios kapo aiit kapi
niu La, Chaise iszgyvens visa 
meta, neapleidžiant jo niekad 
ir nekalbant per visa ta laika 
su niekuotn, tik su tuoiri/kuris 
jam atnesz du kart ant dienos 
muistą. Atsirado teip-gi 
paikszai, kurie sutiko iszpildy- 
ti norą paikszos bobos. Vienas 
isz juju pergyvonias szeszis 
menesius ant kapo likos užda
rytas paikszu name.
sirado ir kitas, kuris pasiryžo 
taja užduotia iszpildyt, tik ne
žino ar dalaikys.

< <

ir

■

laikyti.
mot ir visur vra 
Bv kokiam kraszte 
žmones sužinos, kad turi pini
gu ir kad juos nesaugiai laikai 
žinoma, atejs ir atims.
a me r i k o n i szk a s priežodis 
ko: “Safety first.
Illinojaus anglekasiaii sutiko 

ant $1,50 daugiau ant 
dienos.

Chicago.— lllinojaus locni- 
ninkai ir darbininku kamisije 
sutiko ant pakėlimo mokosties 

ant $1,50 ant 
Anglekasiai

Qerai
sa-

*

»»
su

mažėjimas Tndijonu, tasai sztamas raudonskuriu pasidaugi
na kas metas daugiau, nes Indijonai turi lengvesni gyvenimą 
ne kaip priesz tai o moteres ne t<Xip sunkeidirba ir 
vaikus.

augina

net mirties bausme

Paryžius.—

paliko navatna festa-

j orą i konferenci je

Ko-
su-

Vie- 
(Antanui S., 

Sza-

Į1

vo prielaidiniu burdingierium, anglekasiains 
dienos daugiau, 
spyrėsi po du dolerius.

Nauja mokesti aplaikys mu- 
dieninei darbi

ninkai. inžinieriai ir kiti.
Kiek žmonim kasztuoje

pryeiga in Finlandijos juriu 
užlaja.
Kares Departamentas.

Departamentas iszdave pra- 
neszima apie 
kariuomenes.
1918 m. nurodymai buvo siusti 
vietiniėmsl rinkimo
menei) bjurams atskirti pabo-

LENKAI TURI 80,000 
BOLSZEVIKU.

Krv-

.32 lu dreiverei,

o tau palieptu valgyti isz cebe
rio 1

Toki tai gyvenimą turėjo 
burdingieris Jurgis Lynch 
metu sehnnib pas savo gaspa-
dinelia Mrs. Patrikiene Wal
lace, kuriam sudže MacMahon 
padovanojo nauja burda vieti
niam kalėjimo ant szesziu me
nesiu už svetimoteriavimą su 
Jurgio paezia, nes žmogelis ne- 

aledamas ilgiaus nukensti pa- 
pacziules ap- 

už draugiszka

<r

sielgimo 
skunde abudu 
gyvenimą.

savo

(Mahanojuj keliolika metu 
adgal, 1
valgo prie stalo su savo myle- 
mu burdingierium, o vyras sė
dėjo ant suolelio prie pecziaus 
su torielka valgydamas 
dalia vakarienes. T._ .
sybe, nes redaktoris pats mate 

. szi atsitikima.)

Cukrius parsidavineja po 
17% centu už švara.

Scranton, Pa. — 
kronui pardavinėja cukriu 
17 ir puse centu švara, ymant 
szimta svaru aut syk, o jeigu 
mažiau perkasi, tai po 19 cen
tu už švara.
gio visai atpigo,

tūla moterėle teip-gi *llb

savo
Pas v ra tei-

Daugelis 
po

Cukrius neužil- 
tiktai kad 

žmonis jin nekrautu už daug.
Sziadien daugybe spekulan- 

tu subankrutys jeigu 
neparduos cukriu,
krovė milijonus svaru 
nuosia o kuri yra dabar 
versti parduoti daug

greitai 
kurio su- 

magazi- 
pri- 

pigiau 
ne kaip patys pirko. — Godus 
visados du kart trotije.

Vaiko auka.
Washington. 
Raudonojo 

žiaus sužeistu kareiviu

Seattle, 
Amerikos

r>

Sun-

pabėgėlius isz 
Gruodžio 2.3 d.

(karino-

užlaikymas automobiliaus. ??C^,11S ’sz tarpo 24,000,000 y pa
Žinu-Washington, D. C 

nai apskaitė, buk Suvienytųjų 
Valstijų gyventojai ižduoda 
ant meto szeszis bilijonus do
leriu arba po 280 doleriu pri
puola ant kožnos 
kurie turi automobiliu. Szimet 
su padirbimu daug nauju 

, užlaikymas 
kasztuos daug daugiau.

Neiszmintingas farmeris.
Pa.— Farmeris

gyventojai

szcimvnos

ke- 
automobiliu

tu užrekorduotu bjure. Kovos 
men. bjiirai pradėjo siusti var
dus in Washingtona.
yra apie 489,000 vardu, 
isztyriliejimas to puses milijo
no vyru parodo, jog maža da
lis skaityta kaipo 
prasikaltėliai.

Kares 
uždarvma New Orleans uosto 
kaip kariuomenes 
mo centras in Panama ir Por
to Rico.

Isz viso
Bet

saunoringi

Sekretorius insake

pergabeni-

Norristown, 
Seltzer, i____
daugybių szirsziu kurios pri
sisavino sau tvarta, 
žvake po lizdu, nog 
birksztis puolė ant szieno ir in 
trumpa laika, liepsna 
visa tvarta. Buvo tai brangus 
būdas, kuris farmeriui ugnis 
padaro bledes ant 12 tukstan
eziu doleriu.
Ižgialbejo vaikus, bet 

paaukavo savo gyvasti.
Parryville, Pa.— Pana Mare 

Oplingėr, 40 metu amžiaus, 
tarnaite pas Jamcsa Buchman, 
likos užmuszta gialbedama 
vaikus savo darbdavio.

Vaikai bovijosi ant ulyczios, 
kad sztai adbego du pasibaidė 
arklui su sunkum vežimu. Tar
naite matydama pavoju szoko 
prie vaiku, kuriuos nustume in 
szali ir ižgialbejo 
mirties, 
džiota ant smert.

Rekonstrukcijos darbo 
sutrauka.

V aisti j os Departamentas.
I Praneszta isz San Jose, jog 

dabartine

norėdamas isznaikinti Komercijos Departamentas.
Oficialiai praneszimai paro- 

in Suv. Valstijas cuk
raus ingabenimas

Baisus padėjimas rusu began- 
cziu nog Lenku.
ka randasi Prusuosia dau

giau nesugryž in Rosije.
' •. .^1.

Warszava.^—
kui 80 tukstaneziu bolszeviku 
likos paynita per Lenkus. Ap
linkinėje Dniestro Lenkai ap
siaubė ir paėmė visus savo 
prieszus Ilorodenkoje, drauge 
su brigada bolszeviku suside- 
daneziu isz keturiu tukstan
eziu bolszeviku. Prie upes Bug 
Lenkai vejesi paskui bolszevi- 
kus.

Isz Bcrlino daejna 
buk paskui beganezius bolsze- 
vikus isz Lenki jos trauke bai
sus badas kurie bėga in 
susu nes kitokio iszejimo ne 
turi.
k i szk u kareiviu

Tiejei

Lyg sziam lai

žinios

Pni-

Atsirado

Bet at-

Velnias” bandytu.
Miestelije Sout- 

Julijonas Zer- 
“velnias” dvi

užmuszta

senojoj 
Povvlo 

9r

pa k i szo 
kurios ki-

do, jog

apėmė

nog tikros 
bet pati likos sumin-

pri pažino

ma, i 
lia.v'

per fiska- 
liszkus metus 1920 viiszoja isz 
galM’i.ima dauginus kai li.OCO,- 
000,000 svaru.
benta 7,587,190, uuu svaru.
Kavos ingabenimas padaugin
tas suvirsz 398,000,000 
1920 metais.

Isz viso inga- 
7,587,195,000

svaru

LIETUVEI ATSIĖMĖ 
VILNIŲ.

Bolszevikai apleido miestą o
Lietuvei užėmė geležinkeli 
' ir visus valdiszkus 

namus.

Paryžius.— Bolszevikai ap
leido Vilnių, o Lietuvei užėmė
geležinkelius ir visus svarbes
nius valdiszkus namus. Badai 

savo ka-bolszevikai perkėlė
riszka sodyba, in Grodniu isz 

Pagal daneszimus 
tai Lietuvei su 

ant visu

Kry- 
Pfi- 

žiurejimas padare dideli in- 
spudi ant Jimmy Ohy, de- 
szimts metu japonieczio. Toki 
dideli inspudi padare, jog Jim 
my nutarė jis ir pagelbės 
Raudonamjam Kryžiui,
ku buvo jam gauti pinigu, bet 
Jimmy rado kelia, 
kasdien davė kelis centus 
vidurdienini valgi, Jimmy pa
ėmė tuos pinigus ir indejo in 
savo specialiai padaryta bak- 
suka. Kuomet baksukas bu
vo pilnas padavo mokintojai 
bu praszyihu perduot Ameri
kos Raudonamjam Kryžiui.

Motina
už

Britai
Costa Rico valdžia.

Rugpjuczio 11 d. Latviai ir 
Sovietai pasirasze po taikos 
sutarties.

' Helsingfors praneszta, 
armisticija tarp Finlandi- 

baigta Rug- 
Sulyg szitos ar-

praneszta

bolszevi- 
kurie pasi

ėmė su savim savo szeimynas 
idant noiszmirtu badu, tikėda
miesi dideliu 
szave, labai
bar nieko ne turi ir kepeze ne- 
iszpasakyta varga. Kada tie- 
jei pabėgėliai pribuvo in Pru
sus, valdže uždėjo laukines 
kukuos

Daugelis isz 
y

Berlinas.— 
he i me gyvena 
bertas, kuriam 
paežius paėmė. Viena isz ju
pirmutiniu paežiu 
ma su vyru gyvent, kurio na-

y nenoreda-

laimikiu War-
apsiriko, nes da-

valdže uždėjo
, o kada Prusai pradė

jo iždalinet maista, tai puolėsi 
ant jojo kaip kiaules in lop- 

Daugelis isz rusiszku 
pabėgėliu jau daugiau 
gryž in Rosije nes nėra, ko; 
terp tuju pabėgėliu ejna pas
kalai, buk Moskvoje sukylo 
nauja revoliucije 
su Trockio
Daugelis bolszevikiszku karei
viu turėdami su savim ginklus 

“| susitvėrė iii bundas ir ketina 
apipleszinet gyventojus ir kro 

valdže

szius.
nesu-

o Leninas 
likos nužudinti.

prusiszka.

Telc-

Vilniaus. 
isz Borlino, 
bolszevikais sutiko 
iszlygu.

Washington, 1). C,—
gramas aplaikytas tiog Lietu- 
vfozkos Tarybos subatoje pra- 
nosza. sekaneziai:

“Aplaikem kalblegrama isz 
Kauno, buk musu (lietuvisz- 
ka,) kariumene užėmė Vilnių. 
Sulaikome Gardino-Vilniu ge- 

Nuginklavom ,bol
szeviku kareivius, kurie 
per musu rubežiu.

Isz 
j°g. 
jos ir Sovietais 
pjuczo 13 d. 
misticijos, senas rubežius tarp 
Finlandijos ir Rosijos, su ke- prikalbint Lenkus ant pripaži- 
liais mažais iszemimais, pasi-

ležinkeli.
ėjo 

Stengėmės

liais mažais iszemimais, pasi- nimo musu tiesu ir rubežiu be 
liks ir Bosija neturės laivamsĮipusziu.-----yinikas. .

- ■ i

< 4

Buvo dideli lytus, 
linta nors nedideli, bet nuolati
niai lytus:
Kviecziai nupjauti ant ‘ lauko
sudygo, vasarojus taip pat nu
pjautas pradulgese mirksta ir 
dygsta,
Jeigu taip ilgiau bus, tai ir bul
ves prigriebs, kurios vieninte
lis neturtėliu maistas. Dievuoti 
žmones deda pinigus ir duoda 
ant misziu,”
ti. Gyvuliai ir žemes dirbimo 
inrankiai neapsakomai bran
gus ir dar vis brangsta. Viso
kios rekvizicijos ir inokescziai 
kasdien didėja, parduot nėr 
kas, už rekvizuotus daigtus ne
moka, o mokesezius lupa, 
kiai nelaimei atsitikus ar
sirgus tiesiog reikia pražūti! 
Tai tokios naujienos pas mus.”

Sveczias.
Sukcziai— apgavikai 

nam žmogeliui
Naumiesczio parakvijos, 
kiu apskryczio) gimines isz 
Amerikos iszsiuntc per koki 
ten banka 100 doleriu. Dabar 
Rugpjuczio 1 d. sz. m. tas žmo
gelis gavo apdrausta laiszka 
isz Liepojaus pasiusta. Atple- 
szes laiszka rado 625 rublius 
rusiszku caro pinigu, kurie da
bar Lietuvoje suvis neyma ap- 
szvartoje, o jctnriszkcitus 
ke in ostus (dabartiniai Lietu
vos pinigai) už 1 rub. tik 25 
kap. teduoda bus tik 156 rub. 
25 kap., pagal mažiausia kursą 
turėtu but (už 1 dol. 35 auka.) 
tai iszejtu 1770 rub. arba 3540 
auksinu. Tai-gi nusukta 1145 
rub. arba 2290 auksinu!

Tai matote broliai,

I

i

sesers 
amerikiecziai, kas dedasi su 
Jusu siuneziamais doreliais sa
vo Tėvynėn Lietuvon!

Skelbiu visu žiniai, kad to
kiu sukeziu apgaviku pasisau
gotu. Sveczias.

Jaucziasi apviltais. Priesz 
Seimą Lietuvoje visi lauke Sei
mo, mane ir sake, kad Seimas, 
tai — viskas bus Lietuvai, kad 
Seimui susirinkus visi kebliau
sieji klausymai bus žmonių 
laimėj iszriszti.
gyvenime kaip priesz Seimą 
taip ir po Seimui viskas tuoins 
paezioms vėžėms ejna.
paskelbta Konstitucijos garan
tijos, bet neilgai trukus vėl ta
po panaikintas....
ežiai pavesti komendantu sau
valėj. Buvo paskelbta, kad su 
rusais taika padaryta. Maksvoj 
buvusi Taikos Delegacija 
gryžus paskelbė visas 
menas ir stambenas isz bolsze- 

inspudi. viku gyvenimo, bet nepaskel- 
lygiai be Taikos Akto, nepaskelbė to, 

kuom visa 
suota.

ar tik Taikos delegacija ne- 
“szmukuli” 

su bolszevikais, ar gal visai nie 
ko nepadaro, kad nieko neskel- 

Taika padarius bolszevi
kai užėmė Vilnių.
niaus užėmimas ir Taikos dele
gacijos tylėjimas daug pilie- 
eziuose juodu mineziu ir kalbu 
sukelia. „

Tilžės mieste

bažny-

Krv-*

itrankosi,mnosia “velnias” 
paėmė su juom persiskyrimą, 
antra persi gandus laike 
dimo nog

< l velnias

gim
ini re. Ap-“velnio” 

sivedo jisai trecziu kartu, bet 
ir trecziai velnias nedovanojo. 
Kada motore sirgo po užgimi
mui kudykio, atėjo “velnias” 
ir pareikalavo piningu, mote- 
riszke persi gandus parode, vel
niui vieta kur randasi pinin
gai, velnias paemias piningus 
dingo.

Kada ant rytojaus vėl apsi- 
reiszke velnias, motore jau ne
nusigando, turėjo pasigaminus 

kada ponas
pareikalavo vėl nog

mus jeigu 
jiems ne duos* maisto.

Pagal kariszku praneszimu 
tai Lenkai nužudo 40,000 bol- 
szoviku, o 30,000 randasi Pru
suosia kurio negali sugryžti.

Badai Trockis apėmė pats 
vadovysta. ant savo raudono- 
sos armijos kuri randasi Grod 
ne ant paskutinio atsispyrimo 
prieszais Lenkus. 

—----------------------------- ---------- ------- -

§ Pekinas, Kinai?—Dvi ki- 
niszkos provincijos pradėjo 
nauja civiliszka karo. 20,000nauja civiliszka karo.
vaisko užklupo ant Chemino.

§ Paryžius. — Kardinolas
Leonas Adolfas Ameto

mirė pobiskupas Paryžiaus 
f trumpai ligai*

i M .

J arei-

5

Internatio- 
- kuri pa- 

parduoda 
Latviam 100 garvežiu, 7.500 
vagonu ir daug goležkeliu me
džiagos 15 milijonu doleriu 
kaina, privalant sumokėti per 
20 metu, pradedant 1926 m. 
Skola laiduojama Latviu gelež- 
keliais, kuriu 
pilnai pasilieka 
rankose.

— A. M. Maj’tus, isz Ameri- 
ko, apvažiavęs 
vietų su prakalbomis, džiaugė
si gavės visur gera 

gyventojai, 
lietuviai, lygiai latviai, pritar
davę Latvijos ir Lietuvos vie
nijimosi idėjai. Mažojoj Lietu
voj dauguma miestiecziu su vo
kietėje, kaimiecziai tvirtai lai
kosi lietuvystes.
ežiu agentai važinėja po

j >
i 4

Bet Lietuvos

Buvo

ir vėl pilie-
administracija

vyriausybes

118 Lietuvos
su- 

smulk-

#1]

7
Ii

‘ItIi

I

Ir

v

sau gera lazda ir
“velnias”
josios piningu, ta iszlipo isz lo
vos, kalbėdama.
nesz,
pradėjo a.tskaitinet “velniui”
ypus, velnias parpuolęs pradė
jo melst susimyĮėjimo.

Nemielaszirdinga moterisz-
ke neturėjo susimylejimo ir|nni8/gnr^ suside-

kad pati at- 
pagriebe lazda ir kaip 

u velniui

si gavės visur 
Pakurszes

Nors vokie-
kai-

turėjo pajjegu jus gu DiJžijija Lietuva liute-musze kiek turėjo pajiegu jus 8U Didžiąja Lietuva liute- 
idant nereiktu daugiau velniui 'ronni bus persekiojami katali-
būti bandytu.
velnio ožio kaili su
tada pasirodė, jog tuomi vel-|czįnį įn netiki. Tankiai žmo
nių buvo josios pus-brolis. nes nusiskundžia valdininkais. 
Velnias likos uždarytas kaleji- Prisižiūrėjus in pati gyvenimą

Nuymta nog h£U įr gyventojai apkrauti dide- 
_j ragais ir hįajs mokeseziais, bet kaimie-ragais ir hjais mokeseziais,

buvo josios pus-brolis. Les nusiskundžia valdininkais.

Lietuva suintere-
Dauguma ima abejo-

ne, 
padavė koki nors

be.
Tas Vii-

' I1,
J 

-$ <B

"* i

i

t
•į

!l1'^

’ ’■

Y

į 
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Sveczias. 
nustatytos 

deszrom ir mėsai szios kainos: 
Jautienos sv. 7,50 m., 
nos sv. 5 m.,niekur jau nesitrankys po jaueziama jame gyva jiega, ke-

1 liauti liaudį dvasiniai ir mora-
• ‘ ’ |liai.

Belfast, Ajrije.— Suba- 
toje buvo vienas isz didžiausiu Ilytus, 
sumiszimu czionais kuriame 6 ežiai bus rasze, kad szimet 11 r. 3 m. rūkytos 
žmonis likos užmuszti, 60 su- Letuvoje buvo nepaprastai di- 
žeisti ir daug padaryta-įiledes. deli kaęszcziai.t t

svietą.

verszie- 
avienos sv. 8 m.

H

i 
kiaulienos 9,50 m., medžiokles

czesnaku desz-
Po didžiu karszcziu — dideli

Jau turbut laikrasz- 
rasze,

Tai tikra toi-
i

deszros 10 m., 
ros 7,50 m., kepenines deszros 
1 r. 5,50 m., kepenines deszros

„ o deszros 14• ’ " m'
m., žemininku 10 m. jautienos > 
trauku 7,50 m. . A

■*>]

1 .k■x|
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SAULE

KAS GIRDĖT si, negu svieto žingsni sulaiky
si.

/ Z< f

I

tęs ir už ka ?
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i
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11
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35,320,000 gyvaseziu dingo 
per kure!

Trisdeszimts penki milijonai 
tris szimtai ir dvideszimts 
tukstnncziu gyvaseziu likos isz 
tremta per svietinia kare!

Net baisu pamislyt kiek tai 
žmonių paaukavo savo gyvas- 

Kare jokios
naudos lyg sziam laikui 

jokiam sklypui, 
vicRzpatysteles da terp savos 
ėdasi o didesnes neužganėdin
tos ir kaip rodos volą kruvinas 
szokis Huropoje 
naujint.

Ta ji skaitlį žuvusiu 
vi u ir kitu žmonių dabar 
garsino d rangu ve 
Kryžiaus, o 
apskaito Kopenhagos Draugo
ve del isztyrinojimo Baisybių 
Paskutines Kares, kuri surin
ko buk: karoję žuvo 9,819,000; 
mirė įtog sužeidimo, bado ir ki
tu priežaseziu laike kares 
301,100; sulaikymas 
isz priežasties paszaūkimo 
milijonus 
20,200,000 vaiku.

Ar-gi tai no baisios 
mos paskutines kares!

O kur da pabaiga! 
Dievas žino!

nesze- r
neat- 

mažos

ketina jrtsi-

karei- 
ap- 

Raudonojo 
kuri tai surinko ir

vvru m

5,- 
gimdymo 

56 
tarn y st a

pašėk

Pats

i ,

I

I I

l 4 1J pa-

I
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nos
bar Lietuvos miestuose

p ra gyvenimus 
Sztai gyvenimo

Demokratai vos išbrinko 
kandidatu demokrata unt pre
zidento, prižadinejn nukSo kal
nus it užklnpineja visaip 
republikonu, 
politikiszka kfirpali,

vos

ant 
pagal paprasta 

o patys 
neatsimena, jog Anglijo priža
dėjo szolpti piningiszkai de
mokratini kandidata.
geriau laikytis Topublikonisz- 
kos partijos ir vargo nokensti.

Lietuvei priesz iszrinkima 
prezidento tegul gerai prisi
klauso isz szalies 
singu Amerikonu ka apie 
kalba.

Ba Lietuvei skirdamiesi nog 
didesnes szalies, niekad i 
nciszlaimes, o da jeigu už 
balsus dovines, tai jokios 
guodones ne turės.

Bet

geru ir tei
tai

nieko
aln

i pa

Jeigu vela iszkiltu kare o Su- 
Valstijei turėtu joje 

tai ant to
vicnvti 
vmti dnlvbns, tai ant to yra 
pasirengus, uos vmldžc neužil- 
gio perdirbinės naujus areo- 
planus kurie iszkils in padan
ges 20 tukstanezu pėdu iii laika 
desziints m i mitu.
planai turės plienines 
su katroms perdurs savo 
szus, turės teip-gi viena dides- 
nia armota ir keliolika mažės*, 
nin greit szannamujn maszini- 
niu arnioteliu ir prietaisas ant 
metimo bombų. ‘Tiek tai bžda- 

kariszkas departamentas, 
bet nepasako kaip jie iszrodys 
ir kur jieje dirbasi.

Tie jei arco- 
‘ ‘ noses

prie-

ve
Pasztininkn Balsas 

duoda pluoszta skaitliniu, ku- 
smulkiai parodo kiek da- 

darbi- 
ninkai gauna algos, ir kiek le-
szuoja žmogui 
in menesi, 
reikmenų kainos:

Duonos svarui dabar moka
ma 1 auksinas ir 60 skatiku.

Mėsos svarui, 7 auksinai.
Riebalu svarui, 18 anks.
Kruopu sx’arni, 4 auks. 
Sviesto svarui, 18 auks. 
Pieno kvortai, 2 auks. 
Cukraus starui, 16 auks. 
Butas in menesi pavieniam 

žmogui atsieinu 100 auksinu.
Baltiniu skalbimas ir lopy-Jgyventojus maisto ir kitu jiem 

mas in menesi atsieina 25 auk
sinai.

Muilas, pirtis ir 
szns dalykai, 
menesi.

Rūbai, virszutiniai ir apati
niai, jn siuvimas lopymas ir 
taisymas, 180 auksinu in 
nesi.

Ax'alvnes taisvmas ir 
jinimns, 90 auksinu in menesi.

Vidutiniai pietus, 9 auks.
Laikraszcziai, knygos ir ki

ti kultūros reikalai, 
niszkai skaitant, 100 auksinu 
in menesi.

()rga n i za c i jose d a 1 y va v i m a s, 
apie 50 auksinu.

Apskritai imant, pragyventi 
vienam žmogui in menesi rei
kia nemažiau kaip 1,140 auksi
nu.

Pragyventi žmogui 
m yna (skaitoma su 
vienu vaiku,) reikia nemažiau 
kaip 1,780 auksinu in menesi.

Tuo tarpu augszcziausia 
darbininko alga in menesi da
bar yra 1,600 auksinu. Bet to
kiu, ka gauna tokia alga, da ne

Didžiuma gauna 
nuo 500 iki 300 auksinu mene- 

Lr tai tokios algos moka
mos paszto darbininkams, val
džios ištaigos tarnautojams! 
Kiek tada uždirba darbininkai 
privatinėse ištaigose ?

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

nuo lenkuAtvaduotuose
krasztuose pasilikę iszblastfky- 
ti lenku ktii’civiai klaidžioja 
mažais būreliais, perstrenge ir 
apsiginklavę revolveriais.

Pastaruoju laiku isz Szven- 
czionu pradėĮjo ejtį pį> loelis 
bolszeviku kareivius '•* 4Utenos 
kaimu link, kur jie jiesZko pas

Utenos

30
kiti pa mi

auksimi in

tuo-

nau-

viduti-

su szei- 
žmona ir

daug yra.

siui.

Duodasi girdot kaip motinos 
lankei rugoja, jog 
dnkrelia, o vyrai nesijnna ant 
apsipacz i avimo.

Kaip tosios dukrelės 
užaugintos? Kol da niaža, tiek 
to, motina ditkrelia apžiūri, lei
džia i’n mokslą norint'niėko ne- 
iszmoksta.
auga, pradeda pposzti dnkrelia 
o jeigu lie turi iszteklians 
papfioszimo, 
atsiranda.
pradeda valkiotis ir su 
niobi leis trankytis, 
motinos, nieko fie dirba ir norė
tu kad tokia tingynia — valka
ta, kokis dnvadnas vyras pa
x’ m t u shu už paezia.

— ii J. •

kaltas ?

rugoja, užaugino

O kas tame

Kaip dukrele pa-

1 ail’t
tai kitokia rodą 

Paaugia dukreles, 
dit to

ne klauso

Ch’ęiczjau begi Upes htkręip-

reikalingu dalyku. Sutikę vie
tos milicijos ar kareiviu 

teisindamiesi, 
adgal in Szvcnczioni#

sar- 
gryžta 

. 'Pažy
mėtini ju žiaurus pasielgimai.

Lietuxdu Kariuomenes lai-, 
dabar 

Sl’yalku

gybas,
i

komo fronto ilgis esąs 
400 kilometru 
lietuviai stovi 17 kil. 
nuo Vilniaus 5 k.
(Suimtu) lenku kareiviu Lie
tuvoj yra. 3800,

atstu, 
Internuotu

aficieriu 100 
Žymiju dalis yra Li ot it vos kili
mo (musu 
nistcris Žukas pažadėjo 
internuotus. Šiunsti keliu 
taisyti ir ūkio darbu dirbti.

Gasžcziunuose 
Liepos 17 d.' 

Gruždžiu, 
Pa-

“pongatiaiM) mil
tuos

Sziauliai.
Sziatiliu apskr. 
in vyko Joniszkio, 
M esz kui ežiu, Lygumu,
szvitinio, Krinka ir Gaszcziu- 
nu valscziu atstovu suvažiavi
mas pasitarti apsaugoti misz- 
kns nuo isžkirt'imo.

apie sudftrynia
valszcziuose tam tikro kapita-; 
lo miszkams in 
paimti; nurodyti Miszku 
partamentui 
drausti
esanežius apylinkėse, miszkds, 
tinkamus statVmo

Spronsta:

kirsti

Tankas 
De- 

reikalingūnia 
vienintetids,

savo

lYiėdžiagu; 
kviesti Apskrities Tarybos su- 
važiuvifhu iszriszti szi 'klausy
mu ir visam Sž ik u liti apSkr'ityj 
kurti ‘*Miszkfi Kooperacijas, ° 
tikslu painhti miszkus isz žydu 
in savo'rankas. - • - s .

TIESUS HEMAS PRIE TURTO.

—-r^r-frfww n.,-r jit į... t miii i. ...i xn rrunpINW

— Gal yė'lh'ihs... — Mano pUSrbrolis Antanas Tulaucka •, 
1901 pribuvo in Amerika, girdėjau gy
veno Shenandoah, 'Pa., jiaskiau iszva- 
žiavo 1h New Philadelphia, Pa. Turiu 
svarbu reikalu, praszau atsiszaukt ant 
adreso: ANDRIUS PUODŽUNAS, 

804 Krause Ave., Peoria, III.
—O—

Saugodamasis, teip kaip bi- le iniegiinežius Anglikils, Zal- Pajleszkau savo szvogeri

APYSAKA ISZ VAINOS
I

szauke 
aficiėras, rodyda'thrts Ant laks- 
taricZio ir iri. višas sZaliS szo- 
kapezio irimsatis paveikslo.

' pasigėrus

y
AFRIKE.

♦ r . 
11 '■■R

Snaudženėzia pailsusią že
me apėmė žiemine naktis

nOg bauriSžkoS arielkos užpjio-
apėmė 

pietinėje Afrikoje.
Tai bezilžionka

Jį. n c 1

A i
Pirmutine Lietuviszka

BANKA

Siunezia piningus in vlsks dalis' 
Parduoda Laivakortes' 

ant geriausiu Linijų, už kompanl- r 
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus pcrlaikypo, Iclpgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdjrbu jr' 
NoUrialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in TCvyne. Banka esanti 
po didella kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 

Raszykite ant.
žeminus padėto adreso o gausite* 
visada ateakima: . .

Josepk G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. XV. Long Ave. & S. Main St. 

DuBois, Pa.

VERY5 ^£^sant A•J 1I Simana 
Krutul isz Balkumi Gmino, Aneszko 
' Jvaro;

qu
Ali ESI SVEIKAS

-f-n i o Vėi bhszok i a. i sz miegu i rjoje nog kalno rai- 
girtyba ir ap

rodė kad tai Bau-

jodomasis,
Sunkus 

siredynias 
ras, kas-gi kitas butu iusidra- 
sines raitas jodinėti, po teip 
staezus kalnus tamsioj nnkti-. 
je?

— Teip, tai Bauras iszsiuns- 
tas per vada pulko dėl iszszni- 
pinejmo neprieteliaus.

— Drasei arkliuk,
Neužilgio pasilsėsimo.

Butelis žino gerai kalnus, 
žino kad netoli yra augszta ak
menine siena, kuria diena sau
le gerai in knit imi
ties laike stovi szilta. 
ipasilsis.

— Ppprr....

telis.

cziau.

taipgi Juozas Szarkevlczlus.
llllStgatldė, TibYcJO pftSIgi.Ultl Jeigu kas žino apie juos praszom
bezdžionka. Bet kur tail! Mik
lus sutvėrimas, pasihtes nog 
arielkos, khfi’dh drasko szoka 
ant gaivu raudama plaukus ir 
barzdas. ‘ v ”

— Ba.uras leidžesi nog juo-

pasiritęs nog
iraneazt.:

ANT. CZIŽAUSKAS, 
Box 47

Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX
duos jums greita palengvinimą. Greit

* paKauIlo.

(S. 10)IVendcl, Pa. 
—o„_

Mano broils Jonas Laukaitis, dau
giau 20 metu Atnorikc, girdėjau gyven- 
n New Philadelphia, Pa.
szaukt ant adreso: (S. 10)

MRS. ELIZABETH BENDLER,
40 Pine Street

Praszau atsl-

veikla, paluoHUoja vidurius ir iszczi- 
tlna kraują. Nesiųskite piningu bet 
Iszklrpkito szi apgarsinima ir prisius- 
kite su adresu, gausite dykai sempell.

Dept. L-10

kad ir nak- 
Geras 

Naktis szalta.
arkleli susto-

Kaltelis

arti

kie!
Sustojo pas uola, 

miszokias nog arklio, kabinasi 
ant uolos. Norėdamas da kar
ta isztyrti ar ne yra kur
nopriėteliaus, vos tiktai spėjo 

aplinkine, kaip 
iszgirdo baisa prisia'rtinanczifi 
raiteliu, o po valandai garsus 
balsus Angliku.

— Po sžhnts pypkių, tai ang 
likai. Mane tai czionais neras, 
ale mano nelaimingas 
kas?

apsižiurę t in

arkliu-

— Žiūrėkite arklis Bauru!
— szauke apaezioj olos.

Szeszi kareivai angliku pra
dėjo jieszkoti raitelio, buvo gir 
dėti ju keiksmai, o ir szuvei 
Bet ant galo apsmialsziho pa
ėmė arkli.

—Sudiev mano viernas drait- 
szauke pamaži Banras

savo pasislepinc.
Kareiviai paliovė jieszkoti, 

ęusiviniojo in szinelius ir atsi
gulė apaęzioj ilolęs. 
•i • 1 i •

gc! —

Isz ran- 
vaiksz- 
b u telis 

arielkos, susiszilde gerymu ir 
S/jhiuia uolos, kareiviui, pradė- 

Tykj naktis

Siu in rankas pradėjo 
zioti ant laba nakt,

jo sznekucziuoti, 
buvo girdėti kožnas žodis .lt 
labai akyvu daigtu dasižinojo. 
Mauras.

Dieve!
1--------------. . • > ■ '
vDieve! Ir tie pleszikai 
tnislije, kad kelias nppavojiu- 

kad abazas perejs laimin
gai.... Ab ’ ' . ..

O mus*“abazas teip arti....... 
dvi adynas kelio... 
dek!

Ant kart Bauras sukruto. 
Ilgos plaukuotos letenos ap- 
eihe jin per puse isz Užpakalio 
suspaudė druczėi ir in prapul- 

Tai beždžionkii, kartu 
didėle daugybe yra priši'veisia 

Bezdžionka 
hevalia norėjo iszvaryti nepra- 

kuris u žemo jos

Dieve pa

Bauras

ti....

toje aplinkinėje.

'Musžtis negali-*

prie szono

sena

szyta ežia 
guoli.

Ka daryti?
rita, ba bezdŽiėtika gėli vieno
je valandoje nuhiesti riog u6-: 
los. Laiminga mislis atojo in 
galva Bauro....

Pilėme kabanti 
buteli r ,

— Už tavo sveikata, 
bezdžionka!

Patratike gurgszni batirisz- 
kos arielkos. Bezdžionka žiu
rėjo akyvai.... patriutke antra 
kaYta rodydamas bute! i. 
z — Te gerk, senoji!

Bezdžionka
ir

pagriėbe buteli, 
ąa’t^gfiVo 'ir sunhirriejliš 
'd'Žiaugsmingrii, nitbėgo 
uolos ir riusihesze buteli.

--1 liaimiSlgos keliones, 
szniibždejo Banras.

Batiras

nog

szaudiniai, 
žvėries, 

Arklci angliku, 
biilSii, 

bogo

Seymour, Conn.—o—
Mes Mikodlmas, Jonas Ir Antanas

Matuscvlczlal, paeinami Isz Kauno
Balakin para.,

GARFO CHEMICAL C0.
New York, N. Y.111 Avė. A«

galvos,

pas-

uos ibi jo

ku.
Baisus riksmai, 

grei- staugimai padūkusio 
tėsesi ilgai.
iszsigandia ne girdėtu
nutrauko, pririszimus ir 
susimai szia'.

Angliku susiiliaiszo 
ant galo nustojo juokinga Vai
na su bezdžionka ir pradėjo vy 
tis arklius, o bezdžionka 
kui juosius.

Viskas ėjo laimingai del Ban 
ro. Bezdžionka ne tiktai iszgel- 
bejo ji, bet visa pulką bauru. 
Kaip laukine ožka nusileido 
Bauras nog uolos.

Isztikimės arkliukas turi bii- 
ti kur nors arti, pamislino Bau 
ras, ar arklci Bauru
bezdžionku, nes pažirista jlai- 
ses nog hiažens. Bauras inde- 
jas pirsztus in burna suSzvilpc 
ir sztai arkliukas! raitelis pa
ėmęs kelis szinelius angliku ir 
kelis krepsziukus avižų, 
szoko ant. arklio.

— Su Dievu, arklink, begk 
greieziau. Nesigailėk kojų .... 
Teip, teip, toliau ir greieziau!

Ilgai vaikėsi paskui arklius 
Ąnglikai, o paskui juosius gir
ta bezdžionka, pakol visai ne- 
nuylso, ir inkryto in krūmus 
užmigo.

— žvaigždes* szviete, Bali
nis lekia, ragindamas arkli gra 

“Grei- 
Jau ne toli

a vizų

žeis ir me i leis žodžeis, 
ežia h! greieziau! 
musiszkei.

Red., Rascinu UJezilo,
Gcrvicu Kaimo, ptije.szkoin savo glmi- 

svarbu 
ant

nlu ir pažlnstamu. 
reikalu.
adreso:
915 Shelton A ve

Turim 
Meldžiam atslHzaukti 
M. MATUSEVICZIUS,

Camden, N. J. (S-3 
*■■■'■—C) **■***'

Pajleszkau Antanu Volskia, Isz Ari- 
Praszau 

(S10

»■■■ »i ■ '■—

ogalos Para., Kauno Apskr. 
atsizzaukt ant adrėso:
W. CHENOSKY, Box 135, Revloc, Pa.

TREHK kujj ir lopetą j ihlj nekalk sau GRA. 
BO ir «Hi«k DUOBES, bet tuoj rcikaliuk 

SVEIKATOS 
kartot, kurit| <aobi uŽdyką, tižmoki:dam>« 
tiktai prisiuntimo Kits, 10c, Adrcniok: 
SVEIKATA, 2023 St.raul Avi., CMICA80, ILL.

Neulmlmsklte kad dabar “SAULES" 
k « t A,   , A f

prenumerata yr* S3.00 ant viso moto 
n 81X0 ant puses meto.

4b

jokios baimes.

Mano draugas Juozapas Kraskaus- ' 
i 1 

Volscz,,.Mtk.aliszkiU Kaimo. Keli me- ,

(87 '

kas, Isz Rokiszklo ĄpĖkr., 'Panemunes 
Volscz,,.Mikaliszklu Kalino. Keli me
tai atjifal gyveno Tliomas. W. Va. J!raį-i 
szau atsisžnukt:
77 Ferry St., E. Hamilton, Ont., Canada

Asz Elzbieta Vaitkevicziutę. po vyru > 
Krisczuniene, phjieszkau pavo pažįsta- ; 
mų Kazimiera Buzas, Marijona Yapip 1 

Marcele Bcszinskiute ir’ J 
Kas žino apie juok, *,

R. MATUKAS,

i . -r f m W ’

KriHczunlcne, phjieszkau puvo pažįsta 
i 
ftzhufekiutc,, i 
Povyla Qeca.
inalOUekll praneszt:

kLZ. KRISCZUNAS,
Box 388 .Coal Centre, Pa.

3
(87 lt
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t
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Kad meluoti, tai gerai meluoti.

Tai tu Jonai buvaunas o
* f 1 f A f t • « t k S)ar buvai pietų sz/ilyje^

— Tai ve, ne busiu!
— t ) ar labai ten karszta ?
— Zinai kad ne szalta, jei

gu visztos 
nins deda.

Volei naktis 
apėmė žeme žvaigždes blizga, ’

’Praėjo diena.
(ipvmv r4V71HX7 v UVJM) MAVD ’ 1713 

menulis kaip czysZcziaps^s viifi

augsztybes dangus. 
ai •__

akineniU, ’knnfttį’ir, Uolu, kavo- 
\ t / 1 L

Mlityti itfr ibl4 tfbnztis iiTfgli- 
■ 60, 80... )00.. 

vežimu prikrautu sun-

1 \ 

f

.**»? .. jr i

dens krisžpolas IHzviėcžih tint
. , 1 1

I

Abiem'Sflalymi kelio, tarpe

josi pulkas'Baurn.

kn, ilgas diddlis.j 
250....
kei, kožnasprikrautas ir pakili 
kytas su asztuoneis jauczėis.
’TnPirnriutirtis Vežimas prisiar
tino prie tos vietos kur buvo
pa Si slopias abazas Baumi.

— Halt.... sztap....
— Po velniu, tai Baltrai!.:..
— ' Teipqionai ariglikai... tdi 

mes B/iurai.... praszome in, $zo- 
ki. ■ ■ ircrt? <j u 4

Po trumpaiti Szaitdiniui ku
riame žuvo dliugiipr JctiipAi’Jcot 
virta dalis abgititėjri Abhzo 
Anglijai pasidavė, Bauru 
ingalejri. ' ‘

—i Tėip turėjo būti — kai 
bėjo Ąnglikai.
' — 'Tėip Diėvas norėjo! — 

kftlbbjd -pergaletojei.

H

ibgititėjh Abhzo.

l4

*1

t

ne r
t *

i *

- - * - - - - - * * ■> h:' *! w ? *

' O musii Baur'až, luimiughs
ir iszdydus, ktid(isžpildė ?šavo 
privaliusia, szatike linksmai.

— DekJii tliu bezdžfionfkele!

, Mano/draugai Jurgia BącoyJęzLup Ir}

Paskiau per-y

1

X

Auksino Kursas i 
Jau Nupuolė
—— 

Ur*

<

• :

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pasiunezia daugiausia auksinu už doleri.

ATSTATYMO

szuti litus kiauszi-

♦T*

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pristato greieziausiai pinigus in Lietuva, 
nes Lietuvos Atstatymo Bendrove jau turi 
leidimą Lietuvos valdžios pinigus persiun
tinėti.

ATSTATYMO

t.
Į

X
I'
X
r£
X’

*» ’W1

» 'j

* * 1 j T f*/' y# 4 r

Lietuvos Prekybos
/ ’ .. S £ i y . vL

Y
> # f t

W -7
X «

LIETUVOS BENDROVE 
kiek siuntėjas

ATSTATYMO 
tiek iszmoka auksinu, 
nuperka ir neatskaito Lietuvoje už siunti-

• ma kasztus. . .>

ATSTATYMO

• >«

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE . 
garantuoja visiems už siustus per ja in 
Lietuva pinigus.

Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams. 
------- -----

Siunezia Pinigus in Lietuvą 
doleriais ar i
dienos kurst. __________

/ 1

/

♦

>

auksinais, pagal 
a. Parddodamė

Szipkortes. Iszrupinam Pas
portus. Siuncziame tavoms 
in Lietuva.
platesniu informacijų prą| 
szomo ’ raszyti ant žeminus 
padėto pdreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

*

I

I 
f

) 
♦

•!

Lietuvos Prekybos ir ‘ 
Pramones Banko

» " -ų Ji A <

i
LIETUVOS

U <' .’3
BENDROVEATSTATYMO 11 *

Sziandien 
i 1 

yra žemiausias 
4 ’

Tuojaus visi kreipkitės persiuntime pinigu, o 
viena karta gave patarnavima — visuomet 

jo jieszkosite pas mus.

Kursas

t

♦C

I

I

>1'

i

)■

i

»♦ *

1 d

H

t
<1

ATSTATYMOLIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pagelbsti iszgauti pasportus ir pampina 
laivakortes; atkeliavusius in New Yorka 
keleivius kogeriausiai priima ir palydi in 
laiva.

ATSTATYMOLIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pagelbsti pasipirkti invairiu szaliu pinigu.

f Ii t l|l <i ■ * t - K

ATSTATYMO BENDROVE

i

J"

11

• X 
iX 
X’

Jau įazčjo isz «paudOH, Jai yra aenoi 
pagedaujama knygele Lletuvhr kalboje 
“Ticnua keliaa prie turto" parodo. Ir 
Isziiiszkina daug biznio ir iazdirblat^fi, 
paalapcziu. ."Tiesus kelias prie turto" 
parodo kaip iszdlrblneti muilą, amoniu, 
gyduoles/kava, vyna,< midų, keczupa ir 
daug,* daug kitu dalyku. ’‘TiėHus keUaa 
prie turto" parodo kaip su mažu kapl- 
tolu. gali, pradėti savo bizni, czlonais 
ar parvažiavęs in Lietuva. .. ’‘Tiestir 
kelias prie turto" .turi rastis /kOŽnnj 
Lietuvio n am dose. "Tiesus kelias jprie 
turto”.nuves tave teitai kur visko yra' 
Užtektinai. "Tiesus kelias prie turto" 
tai yra kelrodys kuris nuves tgVe 'prie 
laimes ir durto. "Tiesus .kelias prie 
turto" kdsztuoja su prjslunlftnu tiktdl 
vienbs doleris. Pinigus įprašiau, siusti 
per mdney orderi af popierini doleri 
in Jaiszka.gerai suvinlojas. Adresas:

W. Vt/RKfcVįdfl,
3326 B. iftįsted St, Chicago, JUL - s'. J a ; "‘m.........

iitisduSO 1 lengvintu
bet del visokio pa^ijieszkojo

■ * L * ■ * *• v T1 t > i ' t f.. * t ' "f 1 • isėu geresni paėislė’pima. InM- 
spratide 'in ankszta plyszi no-
los ir lėlike.

Tūdni Įnik aphcziojc viskas' 
ndtylo.

Nhtylo kdlbos ir juokiu žhl- 
hidriai iįžniigo, Žvaigždes prA- 
'dė,^o ajszkiau žibriti. Buvo’'gir
dyti tiktai 
žingsnis srt^o.

laimes Ir durto.

in Jaiszka.geral suyiniojas. Adresas: 
i» 4 — “

3326 S. 'Mklatcd St Chlcago/UL ■

tykhs vienokis 
l '. . * • •

Ant kart baisus riksmas 'su- 
maisze tyktrma nakties iszgir-i 
'do nožmdtufezka: riksmą, • stalių
ginlti, Vclniszkus juokus ir bai-

a. J * 1 . 1' < , i1— a U t,

su lojipia, o tarpę anglikii pa- 
kylo baime ir sumiszinias. , 

Kas ežia ? Kas- pasidaro f
* ’ ~ ~ * ’■ , •’**

" ’ 4’.1 ■ *’'* -«i ■ •' ■

kylo baime ir suinfszibnas.

Petras Latkauckas, 7 , ineĮa,!. atgal gy- 
vęno Rush Run, W. Va. Paskiau per-i 
sikele in Coal Dale, Pa. Prašzilu atsi- 
Hzaukl aiit aęh'seo:, 
JOS. TIREVICZIA. Lockgoly, W. Vą.;

—°— , -;t
I’ajlcHzkau Fi'anske Šukiene ir, jos

vęno Rušh Run, W. Va.

siunu (Aleksa Žuką ir 3oha Žujka^.jl«z 

džunu lįfąinyb.
yra lalkzkas isz Lietuvos.

J. JUOZAITIS,
\ Box 98, iHęn dersonvjile, Pa.

—O— i . J : ■" I v 
t Asz ‘Vladas Yaniczulifl; pajicMkftu pa- 

vo szvogeid Staniu ,Boguszas, Isz.Šu- 
Vąlkut :Selpu ’Apakr., Kapczamięsdzio 
Valkcz., Paliepto KahnO. Tegul atsi* 
szaukla ant adreso: VL. YANČRuiJS,, 

. Box 986.. - JMcchanięsviUe, N, Y.

Vilniaus .Red;, Bivs/.tono Para., Nau-' 
___ ,1. Turiu svarbu reikalą,

Valke/.., Paliepto Kaimo, 
i

. Box 986,

Tegul atsi*

Mcchanicsvijle, N, Y.
’ < *—rO-**Į J

. Pajlesjękaju brolio JonavIczAiaus M^tr* 
euszo vaiku, vardu nežinau, isz Tei- 
4oniku.Keinio, SzV^htąžėflo Para; taip 
įi yajiesžkau mano seserį, Rozalija isz1 
SžventaŽdrio ir Maiouszas Dąmbrau- 
cka. ., J

ouy.o vąl^u, vardu ^ž|naų,f laz Tol*; 

įi yajiesžkau hianb 8eserl, Rozalija 1bz!

Prasząju i visu. at^iBzaukt ant’
adreso: ‘PriinciSžka Dambrauckaite ar-11 

i (S7>
Rockford, Ji i, 

i'? ►

adreso: pranciszka Dampraucka 
ba įo Vyru: W ūATKŪTIENe,

r» i r» t i X. 1 *.•. a jiihiJ! -* -»- ;‘'*-313 LiUCOlU AV0i,
it G

.i: ♦♦♦ ■ ■£

■i

X 
■ i
X 4C’ X
J:

I. 
' X 
’i

IX

LIETUVOS
siunezia pinigus in visas svieto dalis.

1 11 • '

bendroveLIETUVOS
padirba Visokią, ra j entalius rasztusir 
suteikia patarimus visokiuose reikaluose; 
padaro ‘ ‘ dovernastis ’ ’ ir kitus dokumentus.

ATSTATYMO1 * Jkl Ji , ■■ ! , ...

Agentūra jau siunezia
Pinigus in Lietuva.

f 

skaitlingus
♦ V ' * •• 7 f « -4

♦f

1 r* ’ —

'Turėdamas 
skyrius ir agentūras Did- ’ 
žiojoj ir Prusu Lietuvoj 

vLietį Prek. ir Pram. Ėankas 
gvarantuoja kuogreiežiau- 
sia ir pigiausirimis sahly: 
gomis iszmokejima pinigui

‘ \ 

.)

1

žiojoj ir Prusu Lietuvoj

šia ir pigiąusiėmis sarily- 
gomis iszmokejima pinigu.

‘ _ Banko
Agentūra nes pigesnis bus i. a‘<‘ J 4jj_

proga, tuojąus iszvažiuoja

Siuskite tipsog
\ *v .• ► t ’ ! V‘ ♦

persiuntimas. Naudokitės

in Lietuva” Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės':,

Atstovas ir Agentūros Ve-

M. NARJAUSKAS,

specijalis kurjeris. Su

Liet. Pr. ir Pram. Banko
Atstovas ir Agentūros Ve- Į

‘ K •' - ■ **' -1

f f
J

dejas:

V

747 Broad St. 
/Newark, N. J.

* t . j ; 11 /

Vt.

i 
—*

t

I
»X j

.y*
XX
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LIETUVOS ATSTATYMO 
nuosavas nanias ir ofisas

«

BENDROVE

f lt 4^

Lithuanian Development
294 » AVĖ.

• .1 ’ ■

Corporation
NE# YORK, < Y.A*

I—

■/

Koipoi’ucijos ofisas: 1712 ’Washington St. 
Wilmington, Dėl.

' A . ..

i

X 
i:
I
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į
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DEL MOTINOS.

jie lauke su iszsiil- 
gausi in

kar davei man ^paszelpa.
— Jr nori, kad sziadien duo- 

'czia' ahtru kartu — isztare 
aristokratu, nbs buvo judm, 

siekėsi
()

bet tėip iszrOde — ir 
prie kiszoniaus.

— Atleisi man Tamista, alo

Žiema del turtingu, tai lai
kas kuris 
girnų nes žiema yra 
pasilinksminimus; del netur
tingu tai laikas, audru ir nu
liūdimų platinantis bedas ir vakar davei man pininga ver 
kentėjimus. •

diadas ir szaltis! bAisrilt pa
veiksiąs sujungtas dviojil* pa- 
jiegu.
mas ka pavalgyt, ir trtrmpū- 
mas szihnnos, kurios sudėjus 

gausim viena suma 
kuria vadina

Du skaitini: ne hite ji-

tęs 25 f r. "
— Ui ?
— Teip yi*a 1 Bet kada Kty- 

daviau mbtinfti, pasakė iMn, 
kad turi’‘but klaida, ir paliepė

IJž tifcSa ?

—m LFptjti—W-.WKJ ■. iMiLwr—I. i,Mr.-ri t- 

užtikriut ’būvi Juanitu.
Bot reikalingiausiu daigiu 

jam negalėjo: pravardes savo 
J r garbes.

Tot/ privilegijos yra atimtos 
nuo merginu suvestu ir vaiku 
gimusiu isz neteisingo patalo.. 
♦JifUnito gavO riog savo tėvo ta 
viską ka galėjo duot, būvi ir 
mokslą.

Kiek tai

* ~r

in krūva, 
baisei didele, 
vargiu

'Sziluma.;.. jau puse pragy- 
veniino. Nėra nieko tinker'< >, 

žiemos laike <edct
bjauresnio

nian atjicszkot tamista ir aty- 
dilot pininga.

— Ar tavo motina ue tur
tinga '?*

— Ali pone mano motina,

Sztai jis yra.

t i nga '.*

- 

no ūdriu 
ne kalbėti,

Ne szmotelio pOpieros gildyti 
Sunku sriutos iszvalyti, 

> Ir apie viską apraszyti.
Yra tai subegimas visokiu 

' srutų, 
apigardu, kokios ne 

r butu,
O bobos su visokius budais, 
Daugiausia su kitais vyrais.

G ka gaspadineS isz ju ? 
Apsakyti visko negaliu.

wi»i^i.iaLWMW»iiTiirrMi J^«ni

Nepasiseko.
Mergina pribuvo in kil 

ežia rinkt piningu ant pa 
jimo savo tėvo. O kada viena-*,•, 
me mime likosi užklatista, ar, 
viena in czion pribuvo ir ar ne 
bijo viena važinėti.

— Asz ne viena atvažiavau< 
ir mano levus pribuvo, laukei 
karezemoje kol asz per žmonis 
percjsiu.

r

.Jau apie Cztkagu (UOKAI.
Mokykloje.

Na, Mikuti,
nusiunezia tave

•*

BALTRUVIENE.

Isz visu

5

mii d'
•e-i
O-l

me name likosi užklausta

Tai pa&i-
, idant

Daraktoris:— 
daleiskime, 
mokina pas mėsininką parnesz- 
ti mėsos, — du svarus, o jis tik 
turi pusiiiitro svaro,
kyk kiek turėtu pridėti 
Initit buvę du svarai ?

Tame stojo sūnūs mėsininko 
ir atsako:— Mano tėvas, jeigu 
ne biuia kiek reike, tai pride
da kaulu.

vaikeliu gimusiu 
isz, vargdieniu tokios aplinki- 
nybese tur kariaut už būvi.... .'
už būvi kuris lankei
iii tiosdaryste ir pasodina ant 
suolo kaltininku.

Ir kalba kad
vyru prigaviku merginu 
patraukė paskui tave jokiu p i- 
se kiniu.

I

nuveda

nusidėjimas,
, ne

f i . 1 * 
'XT1 -

Teip gimė.
— Delko' pas jus vaikai 

kaime basi vaJksztinejc?
— Kad basi užgimė.'VViename pleisc buvo kriksz- 

tinos, 
gerkle ne 

vienos, 
O kaip augti kai pro szali ejo, 

Tai ant tosios grinezios žiu- 
1 tėjo.

Mistino kad velnes smaugia 
žydą,

J
Sudia.

Del ko vakar no 
masznele su

1

1 * * #

Ant vęselkos dvi bobos susi
ni peziavo

Bet musztis ne gavo,’
Mat protingi vyrai perskyrė 

Vioha nog kitos nuvarė.
Paskui viena isz tu bobų, 

•Ant vaikino užsėdo 
Vaikinas nog saves ta 

s tume, 
Pats per duris laukan iszdume

Mat, ko bijosi.
Pati iszleisdama savo vvra 

in kasyklas kalbėjo:
— Teip man tavęs gaila ir 

baisei bijau, kad neužmusztu 
Jau ne viena karta sa

kiau, kad užsiraszytum in ko
kias dvi susajdes, tai norint 
mini teip nerupetu, - a______*JĮ

.. .... __________ _ _______ I

• •
Sndže:— 

atneszei surasta 
piningais in policijo?

— Kad jau buvo per vėlai.
— Tai galėjai ant rytojaus 

padaryti ?
— Kad ir buvo 

ba jau inasžni’leje 
buvo.

mbaisi vargdiene ir serga n - Pa i visa užtinoyra 
ti.n to 

sziito jiccziaus, o 
matyt iszgesnsi i 
—- Aeb! tie pelenai iszgese ro
dos didina szalti žiemos. Sau 
k\ žiemos laike, vargdienėms 
iszrodo, tokeifi pat iszgesuseis 
pelenais. O del turtingu? 
ka ten gid apejdinet turezins, tina, 
žiema saule, kad jiem ir 
•szilta ir linksma sėdėt 
kaminėlio, ant kurio gausi k i- 
rimas ugnis.’

Szidtas vejas,

Ale tai kibą labai Die- 
ugni p*?\’zi;ii. vobaimjnga.

verkti. Aristokratas 
d i keže i u žs i m i si i no s. 

Valandėlė pastovėjo, o po tam

graudžei 
iSzVdde

tarė:

Vaikelis pradėjo Katra mergina gali panaszei
padaryt? boba.

O del

teip 
prie

kuris kapoje 
szurkszte szalezio, ]
ant ulyczios; drėgnas Miiegas 
kuris buk papartis i.ždėitgias

Geidžiu pažint tavo mo

* * *

Ant aukszcziausiu lubu stu- 
jėlei, didžio kaip sZUns ♦ būda

/f
I ■': L l < tavęs.

/ 
I

• 1

Ba tokio gicdalo negirdėjo 
t

per volai, 
piningu ne# # #

Ir apie tai ne galiu nutylėti, 
Kur randasi

li iekuda.
■:

♦ ♦ •

Kaip in Atlantic City bobe
lės atvhžiuoja, 

Tai norints gerai patdavojh,
Kad ir dangiauso ])iningo

J PRANESZIMAS VISUOMENEI
Szluomt prttneszJani Gerbiamai Lietuviu Visuomenes, kad salomis dieno
mis atsidaro New Yorke nauja Lietuviu Persiuntimo {Agentūra, po vardu 

• LitliHHuiHii Marine Forwarding Co. kurios tikslas yra sanžiniszkai patar- 
.nauti Lietuviams persiuntime pagelbos savo gymine’.ris Lietuvoje, kaip tai 
persiuntimo drapanų, valgomu daigtus, pinigu ir t.L Su visokiais reika
lais kds-link persiuntimo bei informacijos, meldžiame kreiptis ant szio 
adreso: LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO.

h 203 West 33 Street, New York, N. Y.
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♦ Kaip tai su! > A <įĮupdu ku nftdtina.tfeM ji
SzrtiQtA

prftejvius niėUlis ant pa'dlaj^u, viena su-

JT Vn.

Mas senos'pAklodcS, nu-

laužyta krose, keli tuszti puo- Hg

; X. V-

daugiaaše 
atsiveža, 

Po karezemas ir szapes val
kiojosi, 

d rosi a 
jieszkojė&i 

O tuoin (laug lai k

Lietuvei mai- 
szyti, 

Apsiveda su prritostonkom 
Lietuvei sdko 

pagonkom.
Kokis buvo razumafi, 
Tok is ir /gyvenimas. 
Net pasakyti geda.

Tegul Dievus sergsti kožna 
viena

Gyvenimas kaip laukiniu, 
Kaip atlikusiu paskutiniu 

Bcr dienas muszasi, 
Nuolatos ėdasi.

Niekas joju nesuvaldo, 
Su torielkoins galvas skaldo.

Apsidrasko ir drabužius, 
Ant ulycziu daro juokus, 
Ant tokiu bjahru Lietuviu, 
Žiuri praejgiai kaip ant 

žvėrių.
Peczeis trauko — dyvijesi, 
Isz tokiu laukiniu piktinasi.
—...........

I 
M 3 
b

<

drti,‘ ir kaminoliskniit kurio nuo Į 
• ugnis, 

papuoszimas

11 ' > P* • >
ulyczias, siekia net kuna meni- keliu dienu nOsikurino 
kai apsiuvusio vargti* On i. j, J
tamsuma nakties, kurios noiib- 
steuga iszblaszkyt žiburį i 
ulycziu, visas tas te'p puiXii 
iszrodantis gražumas g i’ves, 
del žiūrėtojų per langu isz pa- 

vargd'e- 
nes tur vai- 

11 ž- 
k.i

vargdibnil tai puv

V

ant
i I- :

taj puvo viįias
(or tamsios uolos

In ta tai uola
slanksti nepažinsi amas 
pompalai kelis.

Ant patiestos paklodes gu-1 
Įėjo iszbalus inotere, stengda-|. 
masi nesiklot kokiu tai drais
kalu, kad atsigint nuo szalezio

Sveczias prisiartino prie

peržengė
mums

■m

i
t

V:‘

S s u<

kuri da- 
ženklus savo baiseis 

galima bu-

kokis bU-

loeiu didžtureziu, — 
ui apyma baime, 
kiotis po ulyczias jieszkot 
darbio, ba szeimyna \? inr 
pavalgyt.

Paskutine žiema, 
vesi in
szalcZeis, kasdien 
vo matyt prie duriu vieno isz 
garsi ilgesniu teatru Madride, 
vaikinėti deszimts ar dvylikos 
metu.

Juanio, Jonuks,
vo vardas varguolio jaimo 
ulwgidio, apsivilkės in skudu- 
this, kurie jau buvo lopyti po 
dvideszmts kartu prasZc pra
eiviu užmaldos.

Bet ant jio veido ir akiu o 
ir viso pasielgimo galima bti- 
vo matyt kad jis yra isz atigsz 
lesnio luomo — pavargėlis.

Su kepure rankoj, drebantis 
nuo szalezio ir baimes, artino
si prie praejviu antrindamas 
vien tuos paežius žodžius.

, mano moti-

tėvas naszlis su

prisiartino 
guolio serganezios.

Ant syk davėsi girdėt ryka
rnas, o serganti atsistojo ant 
lygiu kojų:

— Ernest!
Ponas Ernest be 

turbūt pažino baisa, nes 
rnaiszes pasakė: 

‘ — Matilda!
' Jauna motore 

but graži neiszrixle nei jauna, 
nei graži.

Ach, vargo ir kentėjimai 
kaip greit sunaikino patogu
mą ir žmogų padaro senu.

Matilda liepe iszejti Jonu
kui, uos geide likt su Ernestu 
ant keturiu akiu.

Kam ežia antryt 
kurie 
na s ?

Mergina prigauta, 
augintas su pasiszvetitiinu. 
gyvenimas vargingas nuo die
nos lyg dienai, 
metu pakol pajiegos neatsake 
paklusnumo.... vargas, ir elgs- 
tavirnas... Žodžiu historija kas

abejones 
su-

ir

1 f i iKr 4C
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Szitoji szlebe kuria ncszioje
ii* G HAHRIS <

;p|Miss Doris Peterson isz Belling 
ham, Wash., kasztavo jiai tik
tai 60 centu.
pasiuvo jiaja isz cukriaus mai- 

Ar katra isz lietuvai- 
'cziu nesziotu tokia szlebia. .Ju 

kad ne, nes sarmatytųsi, 
bet arnerikonkos isz to gali pa
sigirt ir kožnas pripažins, jog 
tai smart mergina, kuri sau isz

Pana Paterson

kuri turėjo

historije, 
galim dasimislyt kož-

vaikas

nuo metu lyg

— Susimilkit 
nele serganti....

Kas duoda sziadien paklau
sima tokiems žodžiams? Moti
na serganti,
penketu vaikucziu, ka tik da
bar pargiyžes isz ligonbuezio.. dienine.... O kaip suvadžioto- 

jnu L 
ant 

kad szia- 
klau-

Viskas tas buvo tiek 
kartu antryta, o navet ir 
szlekto panaudota, 
dien jau nieks apie tai 
svt Honor ir tikėt.

szuku.

bet,

pirkt i 

daugeli 
piningu praleidže,

Sunkia procia savo vyro 
iszleidže.

O jus vyrai cimbolai, 
Ar tai darote gerai?

Kas isz tokiu bobų gali Imti. 
Turi vyras prapulti!

• • •
O jus bobeles funiu nedarykite 
Nog tokiu szposu atpratinkite 

Kaip tai Lakavanos paviete 
buvo, 

Laiko veseilios kuri atsibuvo 
Da viską nepasakysiu 

Sziadien nutylėsiu.

jvos sau

procia

praejgiai kaip

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Ka tik iHztjjo isz spaudos penki Aauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Piano

“Gana Broliai Jfums Miegoti** duetas.

Pinigu Siuntimo Agentūra Išbėgus lenką™ Isz Lietuvos, greita 
------ ®!--------------------- - ---- P----- pagalba yra reikalinga visuose ap- 

skrieziuosp, kur buvo Insibrlove lenkai ir labai nualino gyventojus. 
Pinigus sluncziu žemiausiu kursu, greitai ir su gvarancija, suteikiu 
rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pasus, laivakortes, padarau 

visokius dokumentus, suteikiu rodąs kaip parsikviesti gimines
Lietuvos. Pinigus siuskite pacztos money orderiu fr indekite 2 centu 
stampa atsakymui Ir adresuokite:

P. Mikolainis,

isz

53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

CUNARD LINIJA
----------------------------------- ---------------------- —

Didėlis Laivas SAXONIA
“Kas mnii tla'rbo** duetas.
“O YJetiiVA Numylėta” duetas. 
“SbdieV. Olnitinc** solo.
“Laiszkns pus Teveli** solo.

Prdke po »0c. už kiekviena. 
Siuskite piningas registruotam laiszko 
ar per Monėy Orderi, stempu nepriimu

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
815 S. West St. Shenandoah. P*. <• *

3O-ta Oktoberio, in
maisziuku pasiutu szlebia.

M.
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Plymouth - Cherbourg - Hamburgą
5 U •

. ' Juso mieste ar apelinkeje randasi Agentas.

Labai Svarbus Praneszimas!
s.

>4
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1. Jeigu siunti pinigus in Lietuva, siusk 
“Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove

persiunezia geriausia ir pigiausia.
į * •

2. Jeigu nori važiuoti in . Lietuva, kreipkis 
prie “Lietuvos Aiherikos Pramones Bendrove
suteiks Tomistai teisingiausias informacijas, 
parūpins laiyakorte, iszmainys pinigus ir gražiai 
iszleis in Lietuva.

ji I

3. Jeigu turi susitaupęs pinigu investyk 
juos in “Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove
szerus. Gausi gerus nhoszimczius ir tavo pinigai 
dirba del naudos tau ir Lietuvai.

1,1A ' ■ V ■.

4. Dabar “Lietuvos Amerikos Pramones 
Bendrove” rUoszia Lietuvoje fabrikus idant

Didžiausias Klausimas 
Kiekvienai Motinai

jas. ]
Ba! kas ten verstu atyda ant 

to kas iszsimete ant gatves, 
kaip daigtas nenaudingas.

Ant galo alkanas sūnūs, Kil
savo le

vo praszo pas jin paszelpos. 
Paantrinsim kelis žodžius pa
sikalbėjimo Matildos su 
neštu

Datyre to paties ir Jonukas, nūs kuris nepažinsiu
.Viena vakaru priėjo Jonukas 
prie pono puikei pasiredžiu- 
šio.
ranka in kiszeniu
jam in
liaus savo keliu.

Jonukas,
<pos, pažiurėjo in

Ponas siekia nenoroms 
o inspaudes 

ranka pinigą ejo to-

priėjus prie 
pininga.

lam-
ir

i Kuomet jos paczios pienas pasibaigia, koki
> maista duoti kūdikiui, kad jis iszaugtu sveku,

Er-

Į 

i

1
I

\ tvirtu ir kuningu.
$

4

per 9 f

9 f

— Buvau apsivedęs 
-kalbėjo — žinai apie tai 
gerai. Norint žino jau apie 
gimimą kudykio, bet iszstatai
gerai.

J

J
I

H
4

EAGLEtBRANDIlTJfay

I

jnina >

Į!

i
I •
I

| Iszriszo ta klausima tukstancziu tukstancziams į £

net klyktelėjo isz džiaugsmo. 1H?(]aleidže pripažint man jio 
Buvo valdonu auksinio pi;|u^ sunu... Matilda mano pasi-Buvo valdonu auksinio pi- (

nii/go vertes 5 dukatu, arba 25 olgnnas su tavim yra labai ne-
franku.

Metėsi bėgt, kaip durnavo- 
tas.

fJnszia jio apie dvi mislis, 
kokia linksmybe suteiks mo
tinai, ir baime kad jio kas ne 
apvogtu.

Su užgniaužtu kuloku, pa- 
kisztu po drtfbitžeis, uždusęs, 
suęziles, nežiūrint ant baisaus 
sząlczio, inbego 
stdbcle.

doras.... •• 
pasiekė mane.... 
turiu sunu 
mill.....

Ale bausme už tainŽinok tai....
į
j

• motinu bėgy j e praeitu 60 metu.
'a • a a srt

Daugiau
| ‘ kūdikiu iszauginta ant Eagle Brand pieno, negu

> ant visu kitu dirbtinu maistu sudėjus in viena.)

po apsipaeziavi- 
teisingo patalo ir....

■ abejoju ar esmių jio tėvu.
— Pagal istatus yra mano

sūnūs.
JJel parodymo kad nesą ma

no stintini neturiu ajszkiu pa- 
liudinimu, kad yra kitaip. Ne- 

‘ pri-

sbnfiįn neturiu 'ajszkiu pa-
• • --------- ---- J --- - — - — ----- 1.

m varginga S7jojc tad mano varda ir

i 
t
i
i
( 
I

į 
e 
I

| ant visu kitu dirbtinu maistu sudėjus in viena

| EAGLE BRAND penas yra geriausias del jnsu 
1 . ....v* .* uiuin.ni^.v , v i ivm i nv/ov---vmivi.i/.mvv ,j.*i

1 visiems receptams ir tikslams kur reikia pieno 
j ir cukraus.

• vietoj pieno ir cukraus. %
“ Kad užlaikus kūdiki sveiku ir tvirtu, pasiųskite p

t

/

/ y
a

■ 2 stalo ir naminiuose reikaluose—variuokite jin Į i

j ir cukraus. Bandykite jin su ryžiu pudimgti
I

I
I 5

.‘ mums sziandien kuponą reikalaudama dykai 
t į Kūdikiu knygos ir instrukcijų matinimui jtisu 
'kalboje.
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palengvinti 'Javo broliams ir sesutėms pasiekti 
i szios Bendroves 

Szeru „ dabar da gali gauti po 
girk kadaugiausiai gali. Pelnas tau

gerbūvi, tildei prisidek prie 
neatideliodaftias.
$10 viena. , t<
ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli.

9

t
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THE BORDEN COMPANY 
New York, 
už beta 1ss7

savins sau mano titulus.
Tas-gi kuris yra mano tik- 

mancrum su num meldže pas 
jiaszclpos. €

Tas, kuris nesą 
mano impediniu.

Ernestas szirdingai susiju
dino.

Nog szio vakaro padėjimas 
Matildos apsimainė Ernestas, 
ktrrio satižine fsžmetinejo, pri
dėjo visas pa,įiegiis kad padd-

— Tamista —iszUirc —va-* jina Matildos <palengvint) ir

Ant rytojaus Juanito stovė
jo vėl ant tos paczios ulyczios 
ir vietos. ' « • •

Ponas puikei pasiretlias, ejo 
kasdien tai ulyezia in kliuba.

Tas, kad jiedu susitiko, ne
buvo aklu atsitiki!, ba vienas 
ton kasdien ejo, o kitas elge
tavo. •

Elgeta prisiartino prie pono

juom, bus

j
St

I t į
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Tsjfkh'pk szi Kufcona. Pažymėk Knyga. Pasiimk sziadien
i1 ‘

,4
| Mrs...........................................

■ Street ....................................

City ........................................

Kūdikiu Geroves Knyga
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Lithuanian American Trading Co.
W3' ' /'2J 1 i » L ' i ’ , ■, į

Baltimore, Md.
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Tv/reziausia Lietuviszka
ban ka

-R
Didele kauoja sudėta Valstijos 

f Banko DeparKamcnlo«
priežiūra Valstija8- teip kad plnl- 

| gal sudėti mano bankojo negali 
j pražūti. Priimu piningus saugiam 

.Siunczitt piningus

Eslu po

palalkitnul.
In visas dalis saloto. pagaJ dienos 
kursą. Pardtwdu laivakortes 
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parūpinu paszpoi tua keliaujan
tiems In Lietuva. V/skaa daroma 
teisingai, greitai Ir Ka-
szykito apie kainas <7 gausite 
teisinga atsukimą. Adrestf.voklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

i
UNION ;

Rational į 
K BANK 
fc;MAHANOY 

Ik rent

Capitol Stock S125,00(MM 
Surplus X Profits HftO.OOO.Ot

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Llopoa mene- 
suoso, nepaisant ar atnoozat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir Jub turė
tumėt reikalą au musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

T - X-

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prcz.
J. E. FERGUSON, Kaaleriua. 
R. T. EDWARDS. Vlce_Kas.

I,

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

S01 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visom* Ilgoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda Isz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakare.

■> — '*» — O » 1 — — M ■■ 1 <

Telefonai, Bell - Kensington 531® 
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 Llrtuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
Litrruvis

BovdmIb Daktaras K ari a men oje. i
GYDO VISOKIAS LIGAS i

fr Priima ligonius lig 10 valanda ryto. 
Z 12 lig 2 popiet.
I Telefonas—Bell 359 R.
1113 E. Coal St. Shenandoah

• <—■ ■'» *Mi w ■ i hi il'» iMiti n - ę- b_—nBi ijb

Merginu balberlu sfcapas. 4 
Uniojs prekes tiktai.1 Pra- A 
uzorn. Teipgi iszinokiname [ ;> 
vyrus Ir merginas balbe- 
riauti. Neužrnlrszklto nu- '^*4 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

6 lig 9 vakaro

N. NosHokoffs, 
1202 I’cnn Avė.

9

l’i11 sburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS UBABOIIIUS.

Ur uAxTb J J * 9 K'" A
A

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
QRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunti.*} numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginun Ir vežimus de) 
laldotuviu, krlksztlnlu, voselliju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
MO W. Centre SL Mahanoy City, Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapio — 310 Paveikslo. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
,75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. B0CZK0WSKI-C0. L MAHANOY CITY, PA.

r t į i ’ i j W rkh II ■ a a S M —»

Žinios Vietines — - - - -
— Seredoje pripuola 1 die

na Rugsėjo — September.
atsidarys— Mokslaincs 

ntarninko 7 diena.
— Kūnas nuskendusio ka

reivio Mikola Lucy k tris me
tai adgal, prie Francijos, likos 
surastas ir adgabentas in mies 

Laidotu- 
atsibuvo Nedėliojo kurios 

Velio- 
brolius

ta artt palaidojimo, 
ves 
buvo tikrai vaiskavos.
uis paliko du dėdės 
Lucykus, buezerius.

— Pirkite sau 
pas savo tautieti W. 
vieži u, nes 
panos 
procento daugiau.

- Septemberije
pradės mokėti užsilikusius

Bus 
kada

dabar siutą 
Rvnke- 

kaip girdei, lai dra 
ketina pabrangt ant >Ofi

I

lAitrrson, N. J.— 
l)ieirAls nesusi mylės ant neku
riu c% ionaitiniu Lietuviu 
rie dan o geda, visiems 
viams jior savo bloga pn'sielgi- 
ma ?

iiA* |*||*»W* ■»!« ml*

Ar-gi jau

ku-
1 io tn-

INosonei czionais irisige- 
ria gerui keli Lietuvei 
aut ui vežios t

tiszeja 
kelti

g 
“The

prnd(‘jo 
riksmu airi kurio subėgo dau 
Amerikonu* kalbėdami: 
Lithuanians are .uncivilized 

' (Lietu- 
pasielgia 

Puiku girde- 
iszreiszkimius ar ne. 

Jau laikas apsimalszj ti ir isz 
to 
gaut!

are 
acting like savagesJ”
ve i ,necivilizavoti 
kaip laukinei).
ti tokius

dumblino
— U. K. R.

smarvjes

Jėzaus

ISZSI-

Vaikeliu Jėzaus Draugijai 
Kaune surinktu auku per

SAULE

PAJIESZKAU DARBA.
Prie bnezernes ar grosernos, 
arba jeigu kur reikalinga ma- 
nažieris (vedėjas) 
cialistas mėsos biznije, 
patyrimu daugelio metu.

ai*
PARSIDUODA.

Du automobilei, 
land, kitas Kordas. Abudu ge
ri del pasivažinėjimo, 
duos pigini nes

vienas Gvėr
— Jeigu 

pataisymus apie namus, staty-

kompani-
•|os pinigus nog Apriliaus. 
linksma 
niydaris koperta su 
doleriu virszaus.
ekstra uždarbi ketina 
in bankus ant afejties.

— Panedelije 
ant vakaciju in 
Conn, ir 
Zofije Rutkauckiute 
sek re torka ir '......
ežiu te stenografistka 
Henselo. 
sauvaite.

— Poni J. Zabliackicnc isz
keliavo ant keliolikos 
in Philadelphia atlankyti savo 
sunu Joną ir dukteria 
ta.

atstovą Joną Szcszkaucka. 
. .į.. .$29.25

darysite kokius NAUJAS ISZRADIMA8 FLAUKAJO.
Dokavoje % milijono įmonių ui

darbininkui
keliolika

Badai visa.
padėti

iszkeliavo 
Waterbury 

New Yorka

Ona Ancerevi- 
daktaro 

Svecziuosis visa

paneles 
Saules J I

dienu

Elzbie-

Subatoje
mazgu 

dak tara

kun. Bakunas 
moterystes 

Juozą
suriszo
Sbenandorio
Auszra su pana Ona Kazimie- 
riutia teip-gi isz Shenandorio. 
Vėliname daktarui linksmo pa 
gvvcumo su savo jauna pa
ežiu le.

savo

b z Lietuviszku kaimelu

SHENANDOAH, PA.
Antanas Gylis, 36 metu, 
užgriautas ant smertant

jojo brolis 
ne- 

pažeidi-

likos
Bast kasyk losią, o 
apsisaugojo tosios baisios 
laimes tik su mažais

Velionis paliko paezia 
ir kudvki; motina ir du 
liūs.

mais.
bro-

Ignotas Czepouis, 30 me
tu, likos sužeistas 
kasv klosią, 
iu ligonbutia.

— Szvento

(lilbertono
Likos nugabentas

esmių spe- 
turiu

Už- žiuoju iii Lietuva, 
tikrinu pasekmingai vesti biz- 

bu-
czerska bizni parandavoti. At- 

(S. 3.)

ui, arba jeigu kas norėtu

siszaukite ant adreso:
Jos. Raibick

11. W. Ogden St. 
Girardville, IPa.

Parsi- 
neužilgio

(S. 3)
va-

Geo. Nevulis,
202 Jefferson St. Newark, N. J.

PARSIDUODA FARMA.
Galima pirkti su80 akieriu.

gyvuliais ir maszinoms. Parsi
duos pigiai.
adreso:

I. Thompson.
Custer, Mich.

Atsiszaukite ant 
(S. 3)

R. 1

site naujus porczius, ir t. t. tai pu,kus plaukus, o telp-gl sulaikė puo- •JA. / H.mrt w-i.’l n « t Ir «« IaKaI 4-——— f
kreipkites pas Joną Siminaiti, 
513 E. Mahanoy St.
atsakantis, prieinamos prekes.

Darbas

SKAITYKITE “SAULE”

Urna plauku labai trumpam laike, 1b 
vieta iBzpuoluslu, atauga tankus plau
kai : Gvaranty. 
Pasakykite kitoma tautoms, 
kito pas:

-k -k > -k -k *

Nuga-Tone

Informacijas dykai.
Raazy-

Drs. Brnndzas Cosmetics,
Sta. W. Brooklyn. JT. Y<

Pasekme po 21 tlenu 
arba grąžiname (urna 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,

moterystes p. 
Maslauckas

Adoma ieziute.
puikei pa

H U

Jurgio Lietu- 
viszkoje bažnyczioje likos sū
ri szt i mazgu 
Konstantas 
p-le Helena
Jaunavedžei likos 
vieszintais per tėvus nuotakos 
ant Kast Centre ulyczios.

I — Juozas Antanaviczius isz 
William Penu, likos baisei su- 

kasvklo-
Nelaimingas žmogus likos 

nugabentas iu Ashlando ligon- 
buti.

žeistas Packer No. 2 
šia.

Bedford, Mass. —

eksplio-

Ant M. 
Kabosziaus fanuos isztiko ana 
dien gaisras. Pasamdytas 
darbininkas nuėjo su liktarna 
gazolino pilti in automobiliu. 
Gazolinas pagavo nuo liktar- 
nos ugni ir pasidarė

Bematant užsidegė szie- 
nas ir pradėjo liepsnoti 
daržine 
pradėjo g 
ha i apsidegino ran kas ir veidą. 
Sudoge visa daržine ir kelias- 
deszimts tonu szieno.

Kabosziaus farma 
Bedfordc, netoli nuo Bostono. 
Jis nelabai senei jin nusipirko 
ir per sunku darba. buvo jau 
prisiauginęs gražiu gyvuliu. 
Szita nelaime skaudžiai pakir
to Kabosziu gyvenimą.

zija.
x'i sa 

atbėgėsKaboszius 
elbeti gyvulius ir la-

randasi

Turime lietu-
Szvento Kazimierio 

vietini

Kansas City, Kans.— Lietu
viu pas mumis neperdidelis 
būrelis bet puikei ir rainei gy
vena terp save, 
viszka
parapije ir bažnyczia, 
prabaszcziu ir gera szventos 
Cecilijos kora.
ejna ir darbininku yra stokus. 
Linksma butu labai idant in 
ozonais pribūtu daugiau Lie
tuviu ant apsigyvenimo nes 
czion labai ramu ir sveika, gy
venti.

Darbai gerai

!

Braddock, Pa. ... 
Homestead, Pa. . . 
Bentleyville, Pa. . 
Sugar Notch, Pa. 
Kingston, Pa. ... 
Plymouth, Pa. .. . 
Szauliu Draugija

Pittston, Pa. . . 
Kolekta bažnyczioj kun.

Kasakaiczio para.
Pittston, Pa..................

Girardville, Pa 
Mahanoy City,

..». .

• • h •
•1- •

• •(- •

51.68 
33.00 
27.95 
42.00
11.85

71.00

1^1....

64.00
38.60
54.65

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turo-' 
■"* . ‘ ‘ ‘ ‘ ... 

imant vaIhIuh dėl padldinlma veiklumo ir viiiMtu* Kvailinan
čius, bnndyk Nuga-Tone Ir pcraitikrlk kaip greitu įnikti jau- 
resi visni nauju žmogui Dcvynrn iA dežimtca vinu žmogaus ligu.^ 
1* 1 * ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v

išpūtimai, užkctejimnH akilvcr, tulžini*, anemia, kankinimai rcu- 
mutizmo, akausmai gnlvoa, neuralgia, atoka® energijos, nusilpnės 
jlmna nervu ir ncgnlčjimna mirguoti, paeina nuo l 
pajlegoa, akinto vandeniuoto kraujo ir neužtcktinlos cirkulaxdjos 
kraujo.
r “ .................. : “ ‘ i______

kurion didžiauaei užlaiką geram atoviuje pilvą, jaknaa, inkfttus ir
__ > Nuga-Tono yra labai 

nervu ir abelno aunaikinimo
nuuw, i j • <» nuK»in;n ■ r» nnvviliu MI l» 11 *(, IU,
Bvelkntą dundančiu sudėtiniu valatu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garbingus Gydytoju®. Yra jie ypatingai maistingi | Geležę ir / 
FoRforą-mniatua del Kraujo ir Nervu. j

Nugn-Tone priduoda gyvybę jaknoma, paatiprin grobus teip, j 
jog jc tuAtinnac regulariAkni. Atgnivin inkAtus, ifcvnra laukui ! 
nuodlniea atmatas. Niera daugiau* gaiu ir auputlmu, niera smir
dančio kvapo nr apvilkto liežuvio! Nugn-Tonc duos Jums stebuklingą 

lūs nervus ir kietą pastiprintą miegą.
_____ _____ ____ , _ gerins eirkulavimo Jo, priduos raudo-

ANT PARDAVIMO.

New Jersey marinis vilkas.

;X

Didele stuba ant trijų lotu po 
No. 428 E. Elm St. Tamaqua, 

parsiduos pigiai.
Norintis pirkt 

atsiszaukt pas:
Jurgis Martiniai

428 E. Elm St. 
Tamaqua, I

Pa.
loto sztebelis.

Tamaqua 
Gale

(Sp. 10.)

)a.

ANT PARDAVIMO.

Buczerne ir groseriu 
geroj vietoj Tamaqua, Pa.

4

sztoras 
‘ .g?" 

Galima pirkti ir 
I )a s i ž i nok i to a p i e 

(A. 31)

damas neaiški} mintę ir nusilpnėtą kūną; pa si bodis 
imant vnistiia del padidinimą veiklumo ir viumLuh Kvaigiunn- 
ČIur, bnndyk NuKa-Tonc ir pcruitikrlk knip greitu įnikti jau- 
1 ‘ ‘ ‘ .................‘ ______
tokiu kaip blojcna apetitai, nrgruomu In v imrii viduriu, šratai ir^

*

stoka nervu V

IKnŽna dnlia kūno ir kožna jo veikme rrminHO nnt nervu pftjlrizo®, j

grobus, Airdca plakimo, kraujo eirkulavimo. 
protingus gydymas nuo nuallpnetu 
kūno. Kodčl? Todčl kad jie yra autaiayti ift aėtoniu brangiu, 
Bvclkntą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per gamingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi | Geležę ir 
Fosforą-mnistus del Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, pastiprin grobus teir, 
jog jc tužtinnse regularižkai. Atgnivin inkAtus, laukui
nuodinlea atmatas. Niera daugiau® gaiu ir suputimu, niera smir- 
npetitn, giarą gruomulavimi), tvirt 
Nuua-Tonc sustipris kraujo ir pul 
numo veidui ir žibumą akiems 1 Nugn-Tonc pndara tvirtus, rustus _
vyrus ir nveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tono netalpin savyj Jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelel. Yra apvilkti cukrum, pritmno 
skonj ir vartuoti galerna be Jokio ncpnranukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem® 
sava pretclcms.

MUSU ABSOLIUTIAKA GVARANCIJAr Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleri* 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios deiimtys (90) plliulu, arba vieno rnėnetl 
gydymo. Galėto pirkti ieies bonkutes, arba težins menesiui gydymo už penktu® ($5.00) 
doleriu®. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. augrąiftik bonkute ir piltus, o mes urnai augrąžisime jusu pinigus. Negalit® 
prapuldyti viėną centą. Mes Imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
nptiekose tomis pačioms ižlygomis ir tą pačia garantija.

Atgnivin InkAtus

un nervu® Ir kietą pastiprintą miegą.

ras biznis.
namus.
dauginus aut adreso:

I. Kapliu,
41J Washington St.

Tamaqua, Pa.

, . . z - penktu® (>5____
Niiga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdinta® pa

žink bonkute ir pilau®, o mes urnai a u grąžinime jutu pinigut. Negalite 
j centą. Mes Imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamai vliote

FRFSIUSK SAVA PASTELIAVTM0 ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23 —537 South Dearborn St., Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionai® $............ ir mcldxiu pridusti man . •. .
Nuga-Tone.

>

.. .$423.98Isz viso ....
Szirdingai aeziu yisiems au 

kotojams.

DIDELIS BALIUS!

.. .p .

... bonkut

Parengė Szv. Jurgio draugyste 
ant Liberty’ 

Pa. Mūzikan- 
1 užauga vy-

Moterims 25c.

4-ta d. Rugsėjo 
Hall, Tamaqua, 
tai pirmos klasos. 
rams 50c.
sus szirdingai kviecziamc 
lankyt. Komitetas.

Vi- 
alsi- 

GS. 3)

ANT PARDAVIMO.
Geras biznavas namas pa No. 21 ir 
W. Center St. Mahanoy City, 
atsiszanmi ant. vietos arba in "Saules"
ofisą. (30

o n m O
Galite

GEBI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
Del iszsluvlnojinio Szlebes, Padusz- 

kaltes, Stakes. Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbki Kviotku.

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

s

>■ ■<
<s*i| 
H

Valgykit Georges’ 
ICE CREAM’A IR KENDES 
Teipgi pristato del pikniku ir iszvažiavinm 

24 W. Centre St. Mahanoy City

Vardas ir pavarde

Gatvė ir

Miestas

numeris . . . .

Valstija

I

Prie pamario Arverne, N. J. 
likos suymtas szitas marinis 
vilkas kuris turėjo devynes pė
das ilgio.
eme laiko jin pagaut.

Net dvi valandas už

Tai rots.

— Kam tu Mariuk su žiurs
tu szluostai torielka ?

— 'Tai nieko ne kenke.
ir teiĮ) žiurstas sujuodias.

y jau

JUODSNUKIS *♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**2
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju scriipcliu ir 
yra isz ko pasirinkti.'

i

♦>Teipgi taiso, iszvalo itj! JX v 
i:

jszproslha vyihi ir mOr 
teru rubuB. Darbas yra 
geras ir Užtikrintas; 
Prekes prieinamos.

Ir

102 E. Centre St 
Shenandoah, Pa.

T

DAUGIAU PR1EŽASCZ1U KODĖL
PENNSYLANIA POWER & LIGHT

Cumulative Preferred Szerai yra geras investmentas, ir labai svarbus 
del apclinkiniu gyventoju.

KOMPANIJOS

Szita kompanija yra po atsakanezia priežiūra.
V ’ /f*žmones pažinsta jos darbininkus. Yra tai jusu prieteliai, kaimynai, 
jusu pažinstami susitinkate su jaiĖh^vęik Kiekviena diena. Kompanija il: <* ' ' F 9 * .. 'I .
duoda patarnavima 24 valandas kieky jena diona meto.

I

Jos Cumulative Preferred Szerai yra tai begalo geras investmentas 
del kiekvieno žmogaus. Galite visus pinigus ant kart užmokėti 

arba galite pirkti szerius ant lengvu mokeseziu, inmokant 
$5, po tam $5 ant menesio už kožna szera.

Apelinkini

PREKE

$93 ir Dividentas už Szera
Klauskite bile koki darbininką szios kompanijos arba bile kokiam ofise.

•

Pennsylvania Power & Light Co.
Arba prisiuskite žemiaus padėta kuponą,

Pennsylvania 
Power & Light Company

Investment Department

8-th and Hamilton Streets

Allentown, Pa.

t
information: coupon

(Without Obligation) 
Pennsylvania Power & Light Co. 
Please send ne (1) 8 page illus-

I
X ivaau otJAAVi xiv xxiu.o-

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

J

Address....................

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite pirkti už
20 procentą pigiau

o

Rasite pilna pasirinkimą musu sztore. t
Ą : PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be X

i
virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi £ 

ir padirbti pagal naujausia mada. £

X GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MlCarmel

VYRU
LIGOS

A ► -s? t

į)

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Pittaburgo. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begijo 
82 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežojlmus, ligas tinimo, invairias ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukito ypa- 

* tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ilusisz- 
kal ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Ncdelionais iki 2 vai. popiet

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

tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba RurIbz- 
Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

. . A

X

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 pagalbos 

kada perkate namus.
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 tautiečiai ir 
pažinstami.

jumis geriausia iszpuola mokėti.

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,
____ _  „ I

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą 
Banka žino kaip jumis geriausia pugelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST C0.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pree. 
W.F. Rynkewlcz

T. G. Hornsby

D. M. Graliam, Pree.
J. H. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

, D. F. Guinan, Trant 
A. DanieewicB M. Gavula

I

«




