
WDfKMH IF li«U lOft

te

r

sep i & unw
į THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)' į 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

H II !
W'|

Ii į

r '

t-

i

I

I

J

41

I
R’1- 

■

Si

Kr

■

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION f 3.00
Bring* the best results to Advertisers. Rates on application.

PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A ST..

41

No. 74

I
N

s

1 lįB y ar 10 M W i1" T» e * ase » • o i » MM o

DU-KAJRT NKDELINI8 LAIKRASZTI8 “SAULE" 
ifiZWNA KAS UTARNINKA IR PKTNYOZIA.

* PRENUMERATA KABZTUOJAl .
AMERIKE: Ant viso meto $3.0®. Ant melo ll.H. 

EUROPOJE; Ant viso meto $4.0®.
i MF* LaiMlcn* Ir piningus visada siuskite tiktai ant raito azbrMo:

2i‘ L*. ____ __  ____________ _________

f

I
I 1I

I

I W. D. BOCZKOWSKI-CO.
I MAHANOY AND a ST.. MAHANOY CITY. PA.

- -

Published and distributed under permit' Ho.756 authorized by the Act of October 6, 1917, on file at the Post Office of Mahanoy City, Pa. By order of the President. S. Burleton, Postmaster General.

33 METASBNTBKBD AT THI MAHANOY CITY,PA 
I A8 BBCOMD O LA B 8 MAIL T

/ BNTBRB 
\POBT-OFJ1U1 llA'rr’BH.)

W. ». ROCZKOWNKI, Free. A M<r. 
F. W. DOCZKOW8KI, FIHor

ft

i
I

ISZ AMERIKOS
Papaiko isz meiles del 

milijonierkos.
K v. —

jaunas
Rowling Ridge, 

James W. Anderson, 
vyras, turėjo taja nelaime, jog 
tarėjo viena karta pasimaty
mo su garsinga
Marga rietą Gould ir isz meiles 
papaiko.

Pane- 
pleszikai 
Andrians 
jog far- 
tukstan- 
aplaike

Pleszikai negale-
milijonierka

Palici-

M. J.

nava tna su- 
Tasai sutvėrimas 

puse ka

Kas diena raszine- 
jo pas jiaja gromatas.
je jin suseko ir nresztavojo, 
po tam uždare jin priglaudoje 
del paikszu, nes persitikrino, 
jog isz meiles del josios nebė
gąs papaiko.

Puse visztos, puse kates.
Ricbtersville, Pa.—

Bilder, užtiko ana diena visz- 
tinyczioje drauge su igzpore- 
tais viszcziukais 
tvėrimą,
yra puse visztos, o

Turi sparnelius, kates 
galva ir ketures kojas. Apiai- 
ke jisai už jin 500 doleriu nog 
Philadelfijos muzejos.

Nužudė savo burdingieriu.
Wakeley, Pa.— Laiki inusz 

tinęs terp gaspadoriaus namo 
Miko Usellero ir
liaus Ebenero Klainback, 

nes burdin- 
Gas- 
neži-

Visa farmerio szeimyna likos 
nukankyta.

Kendallville, Ind. — 
delije insigavo tris 
in narna farmerio 
Groissman, žinodami 
meris turi keliolika 
ežiu doleriu kuriuos 
už jovus,
darni surast piningu, pradėjo 
visa szeimyna baisei kankyt: 
sena farmed, paezia ir szeszio 
likos metu dukteria, 
vienas isz plesziku nuvilko 
jiaja už plauku ant antro laips 
nio kur sužagejo; tėvui degino 
su žvakia pirsztus, uosi ir ki
tas dalis kūno idant atidengtu 
slapta vieta kur radosi pinin
gai, bet senis tylėjo ir neižda- 
ve kur piningai yra 
Tada ėmėsi prie jojo paezios, 

žiūrėti ant 
mylemuju priža- 

kur yra pinin- 
senam

metu 
isz plesziku

kuria

paslėpti.

tos.

bu rd ingi c- 
oa-

sibaige žudinsta, 
gieris likos užmusztas. 
padoria prasiszalino in 
noma vieta. Nesupratimas ky- 
jo už gaspadinia prie kurios 
bnrdingieris už daug rupino-

Pasikorė, jog motina nepave- 
lino jam ejti ant paveikslu.

Baltimore, Md. — Keturid- 
likos metu senumo James 
Yates, 
priežasties, u 
vėlino jam ejti ant krutaneziu 
paveikslu su kitais 
Vaikeli rado jojo

metu
atome sau gyvaste isz 

jog motina nepa-

I vaikais, 
kambarije 

kabanti ant dirželio, 
labai susirūpino tuom 
kimu, nes vaikas buvo geras 
ir paklusnus visame ir nedavi
nėjo jokiu ergeliu del savo 
gimdytoju.

Paėmė devinta paezia.
Retting, Ohio.—

Tamoszius Platt, tomis dieno
mis iszeinc ženybu laisnus ant 
apsivedimo su devinta paezia. 
Platt palaidojo ketures, 
persiskyrė o 
Paskutine bet 
su ta ja vilczia, jog bus laimin
ga. su juom 
asztuonios.

Isztikiamas szuo.
Plattsburg, Pa. — Vaikiu

kas 14 metu amžiaus Arthuras 
Drape, inpuoles in prūdą, pra
dėjo skensti.

Tėvai 
atsiti-

Farmeris

tris 
viena pabėgo, 
e j na už Platto

ne kaip buvusios

Pamatęs jojo 
didelis szuo, szoko in prūdą ir 
stengėsi jin isztraukt 
kraszto. Vaikas buvo

ant
per

skendo.

pailsės.

sunkus ir iii trumpa laika nu- 
Szuo iszplauke in 

kraszta, bet labai nulindęs ir 
Nubėgo namon su 

kepuria vaiko, o tėvai dasi-
prato apie kokia nelaime, lie
pė szuniui bėgti pirma ir sura
do prūdą kuriame vaikas pri
gėrė. Po keliu valandų isz- 
gavo skenduoli. .

Ubages skarmalosia rado 
2,627 dolerius.

• Milwaukee, Wis.— 
dienomis czionaitineje ligon- 
buteje mirė sena ubage Hettie 
Devine,. kuri mirė nog bado. 
Daktarai rado josios skarma
losia užsiūta 2.627 dolerius. 
Niekas tosios moteres nepa- 

nežine isz kur jiji 
Valdže 

piningus prisisavins , jeigu po 
penkių metą*, jokiu , gymiui u 
neatsiszauks. ___ ____

gere.

Tomis

žinsta ir 
pribuvo in miestą.

kuri negalėdama 
kaukiu savo 
dėjo parodyt 

Piningai radosi
Piktadarei paėmė 
idant jujn niekas 

padegė narna, bet 
kaimynai užgesino ir dažinojo 
viską nog mirsztanczios duk
ters.

gai. 
puode, 
piningus, o 
neižduotn,

4.

Szimtai kunu pavirtusiu in 
akmeni.

Ely, Minn.— Artimoje czio- 
’ ’’rastos senos ka- 

Kuijuusni radosi dau-
DM 
pi mos, * 
geli suakmenėjusiu kimu.
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ROSIJOS MERGINOS AMERIKE, BUS SUGRAŽINTOS ADGALIOS.
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Bosijęs merginos kurios nesenai bando pabėgti isz kazarmijos
iŠS3

Fort Wadsworth J 
Staten Island, szale New Yorko, kada juos dagirdo kad bus sugražintos adgalios in Rosija 

Juos perlipo per 5. jiedu augszczio mūra ir norėjo pabėgti in New Yorka 
bot didesne ju dalis likos sugautos ir sugražintos adgalios in kazarmes. ' Yra ta dalis 950 
pabėgėliu ka Amerikos Red Cross draugija atgabeno in Now Yorka isz Rosijos, laike re
voliucijos Rusijoje, ir dar isz ežia bus sugražintos adgalios. 
senumo.

per Franci ja.

Milijonieris pražuvo 
verdanezim aliejuje.

Troy, N. Y. — Saumelius
Calbert sunns ezionaitinio mi-

ISZ VISU SZAUU

Atradimas likos kada pei- iįjonįęrhius* locnininko dirb-
kelinejo taisos kapinės in nau
jąvier y Viši kūnai iszrode 
gerai ir galima buvo pažintigerai ir galima buvo 
visu veidai ajszkei.
Pardavė paezia už 25 dolerius 

bet vela jiaja paskolino.
Wellsburg, W.‘ Va.— 'Ray

mond Palmer, kuris buvė pir
kęs už dvideszimts penkis do
lerius paezia Fredo Dwayerio 
phskolino jiaja vela ant keliu 
dienu del josios vyro. 
Palmeris norėjo panluoti savo 
narna, o pati turėjo pasiraszy- 
ti ant popieru, be ko namo 
negalėjo parduoti

tu ves aliejaus* į nusidavė in 
dirbthvia pažiūrėti kaip dir
busi aliejus. Stojos prie mil- 
žiniszko katylo kuriame ver
da aliejus, koja paslydo ir ne

ką t via. 
tai

tu ves aliejaus*

irti minga s inpuole in 
l<ada aliejų iszpyle, ant

, dugno katvlo rado tiktai kau- 
Tu- 

rejo jisai paezia ir vaikus ir 
buvo tik 26 metu senumo.

lūs nelaimingo žmogaus.

Mat Palaidojo gyva kudyki.
Yonkers, N. Y. —

Lietuviai su Lenkais paliovė 
musz|is.

Warszava.— Isz Warszavos 
Lietuviai pri- 

pasiulyjima
yra. pasirengia 

vaiska

Prezidentas Wilsonas atsisakė antru 
kartu apsvarstyti reikalavimus 

Anglekasiu Unijos.

Jisai priligina anglekasius prie Vokietijos 
. ir Rosijos, už tai jog nedalaike savo 

prižadejima del Komisijos.

WASHINGTON, D. C., — Prezidentas Wilsonas, praeita 
Petnyczia,, atsisakė duoti antra iszklausima del Anglekasiu, 
kurie prasze kad da karta butu apsvarstoma ju reikalavimai.

Prezidentas apie tai pranese per laiszka del Anglekasiu ir 
Kompanijų atstovu,

Prezidentas teip^i primena del Anglekasiu, kad szis skly
pas kariavo stf Vokietija ir atsisakė pripažinti Rosijos valdžia 
už tai kad tuos dvi valdžios nedalaike savo Žodžio ar priža-* 
dėjimu. Jisai apžnaimina Asglekasiams, kad teip pat bus su 
Anglekasiams, kurie, jisai sako, nedalaike savo kontrakto.

Prezidentas savo laiszke, teipgi sako, kad jisai persergejo 
Anglekasiąpis kad nestraikuotu.
“VAKACIJOS” nepaisant jo persergejimo ir pasakė jiems 
kad ta ” V AKACIJA” atsisako ligai kaip ir Straikas,

Jisai sako kad jie iszejo ant
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Rev. 
kuris buvo 

to- 
katali-

likos isz-

todėl pa- 
prasze Palmerio idant jam pa
skolintu paezia ant trumpo 
laiko ka tas ir padare.

Pasiszventimas kunigo.
Wilmington, Mass.— 

Ed. P. Dydyoung
episkopoliniu pastorių, o 
mis dienomis priėmė 
kiszka tikėjimą ir 
szventintas ant katalikiszko 
kuningo, 
young buvo prabaszczhlm 
Szv. Jono parapijoj, aplaiky- 
davo devynis tukstanezius do
leriu metines algos, p 
yra vikaru katalikiszkoje baž- 
nyczioje aplaikydamas tik 800 
doleriu algos.

Mergina rado sau vyra 
bleszineje pauderio.

Jersey City, N. J.— Du me
tai adgal, Miss Hallett, su sa
vo draugėms nusidavė in dirb 
tuvia kurioje iszdirbinejo mil
telius del kepimo (baking 
powder) ir tenais paprasze 
vienos isz merginu, kuri pyle 
miltelius in bleszines, 
indetu josios adresa i 
varde, ant kurio parasze, jei
gu katras isz vyru užtiktu ta- 
ji laiszkeli, idant su jiaja su- 
siraszytu.

Tomis dienomis 
lett nusistebėjo nemažai

Kada pastolis Dyd- 
buvo

dabar

, idant 
su pra

buk rado

pana Hal- 
, ka

da aplaike gramota isz Balti- 
mores nog Jono Zimmermono 
kuris parasze jiai,
josios adresa bleszineje ir nu
tarė su jiaja susineszti. Žino
ma, jog abudu pasimatė, o da 
bar ana diena atsibuvo vineze 
vpne tosios bleszines poros ir
abudu yra isz saves užganė
dinti.

I

GniTio 
Buttana ir Juozapa Spetta, li
kos aresztavoti už palaidoji
mą savo nelegaliszko kudykio 
tu o jaus po užgy mimui prie gc 
ležinkelio, o kuris da buvo gy
vas, pagal daktaru isztiryne- 
jima.

Perkūnas iszgyde kureziu.
Columbus, Ohio.— Charles 

Ventnar, kuris per keturis me 
tus radosi ligonhuteje idant 
iszsigydint nog kurtumo, 
kos iszgydintas nepaprastu 
hudu ir tai pasekmingai, 
ko dideles perkūnijos, perkū
nas trenkė artimoje ligonbu- 
czio, Ventneris staigai atsisė
do lovoje ir nemažai pradžiu
go kada iszgirdo kalbanczius 
daktarus kurie stovėjo 
mojo.

pranesza buk 
siuntė Lenkams 
buk Lietuviai 
atitraukti. savo vaisica nuo 
Focho linijos, bet. praszo kad 

konferencija 
Lenkai davė

Lietuviams atsakyma jog ant 
to pristoja ir > kad Lietuviai 
atitrauktu savo vaiska isz 
minėtos vietos, teip-gi turi pri 
žadėti jog 
neszimo su Vokietija 
szevikais.

Ju metai sieke nuo 8 lyg m.

Pasekme drebejirifo Ženles 
Italijoje/1

Rymas. — 
raszyta pracjtahi “Satiles” 
numeri apie drebėjimą žemes 
Italijoje, tai dar pttuieszama 
isz tenais kad suvirszT500 gy
ventojai pražuvo, apie 40,000 
pažeisti ir nuo 10 lyg tuks- 
taneziu likos 
Dauginus kaip 50

. ...( ..rt j

jhu buvo 
‘ ‘ Saidos

Enock Williams, Vyrszininkas szio

iszgydintas
li-

butu laikoma 
Mariampolije.

netures jokio susi- 
ir bol-

Lenkai paėmė 3000 raudonųjų
Lenkijos ka- 

riumene prie sziaur-vakarines 
fronto turėjo pasekmingus 
užpuolimus ant bolszeviku 
paymdami ju 3,000 in nelaisvo 
4 dideles armotas ir 2 
luotus trukius. Lenkai užemo 
gana dideli dali frunto, užim
dami Kuznica, nepertoli Grod- 

ir penkis kitus kaimus, 
tas

Warszava.—

turėjo 
ant

apgink-

niaus, 
Apie Suvalkų frunto dar

Lai- pats padėjimas ir tonais mal-
szu.

Gyvu palaidotas.
Rymas. —

czionais isz Bonjano, apie bai- 
atsitikima palaidojimo gy- 

gaus. Naczelninkas

Pranesza isz

su
vo

arti-
Ant rytojaus apleido 

ligonbuti visiszkai iszgydintu. stoties, Guiseppe Castado, lai-
8Ir perkūnas kaip kada daug 

gero padaro žmonijai.

jog maudimas 
, tiktai vasara, 

staczei pasisako, jog 
maudimas 

Vasaros
atydarineja skyles

— Daugelis žmonių yra to
sios nuomones, 
žiema ne tinka 
o czion 
žiemos laike yra
teip-gi reikalingas, 
maudimas 
kūno, o ziqpios laiko visos sky
les kūnines užauga ir visokios 
bjaurybes isz kūno negali iszsi- 
gaut prigulinezei.

žmogaus.

ke karszczio apalpo prie dar
bo. Likos paszauktas 
taras, kuris 
Castado yra negyvas

dak-
nusprende, buk

9

ligos.
nes mi

rė nog szirdies ligos. Tuo- 
jaus likos indetas in graba ir 
nunesztas in koplyczia o ant 
rytojaus ketino būti užkastas 
ant kapiniu.

Nakties laike sargas kilpi
niu iszgirdo baladojirna kop- 

buvo baimėje

Maudimas 
atydaro visus kūno prądukus 
ir pabudina ant veiksmes. 
tai reikia kanuotankiausia mau 
dytie, ar norint kuna apmazgo
ti. Pažiūrėkime ant anglekasiu 
kurio maudosi kas diena — iszpesztais 
žiema ir vasara kaip jie yra 
sveiki ir nebijo ne szalczio, no-

Už

davė
o kada toji

lyczioje, bet
nueiti persitikrinti kas ten at
sitiko. Ant rytojaus 
žinia palicijai,
pribuvo rado grabu ant grin
dų nupuolusi nog katafaliaus 
o kada atidarė persistatė 
jiems baisus
tado su sudraskytu veidu', su 

plaukais gulėjo
grabe jau tikrai negyvas. Pa
li eije dabar daro

atidarė
regejiinas, Cas-

be pastogių, 
miestu ir 

kaimu likos apnaikintk Daug 
ženklyvu namu ir bažnycziu 
likos visiszkai sunaikinti, tar
pe ju viena bažnyczia Szy. Ma 
rijos mieste Ferrara, .pastaty
ta 11-tam szimtmeti likos vi
siszkai sugriauta.
Mirė ubagas palikdamas arti 

Milijono doleriu:
Rymas. — Tomis 

mirė Fraciszkus 
metu amžiaus 
ateinima sau

dienomis 
’"Raccuti, 84

9 per 
Rac-

senukas 
gyvasties.

cut i ubagaudavo ant užlaiky
mo savo gyvenimo ir maitino
si likuczeis nog stalu isz hote- 

Visi buvo tosios nuomo- 
yra didžiausiu

vurgszu, bet po mirtei, 
gimines perkratė jojo skarma
lus, rado visokiosia kampuose 
bondus, szeras ir bankines po- 
pieras ant 
franku.

liu.
nes, jog jis

kada

SCRANTON, PA. — Didelis neužganėdinimas pasirodė
V* ’• 11 JL •

tarpe czįonaitinu U. M. W. of A., vyrszininku, kada dagirde 
kad Prezidentas Wilsonas atsake isz naujo iszklausyti Angle
kasiu reikalavimu. John Collins, Prezidentas Pirmo Distrikto 
sake ka<į bus suszauktas susirinkimas del apsvarstimo Prezi
dento Wilsono laiszko.
Distrikto, tvirtina kad Prezidento Wilsono atsakymas, ženkli
na ilgas Straikas. . .

s •

KALBAMA BUK ANdLEKASIAI GRIŽ PRIE DARBO’
. WILKES-BARRE, PA., — Nekurie amerikoniszki ląik- * 

raszcziai garsina, kad Panedeli (13 Sept.) didelis skaitlis Ang
lekasiu griž prie darbo. Sztai raszo buk Nedalioj, atsibuvo su
sirinkimai Anglekasiu isz Henery ir Broderick Kasikiu, ir kad 
buvo nutarta grižt prie darbo, Panedeli ryta.

John Collins, isz Nanticoke, Prezidentas No. 1, Distrikto, 
paliepė darbininkams grižt prie darbo o nusidavęs in Hazletona 
ant susirinkimo Visu Unijų, ten jisai kariaus prieszais duoto 

f » •< f.

Kontrakto.
. Visi Lokalai Unijos, iszsiunte savo atstovus in Hazletona, 

kur bus apsvarstoma Prezidento Wilsono atsakymas, ir ju tasai 
susirinkimas, gal tesis per keletą dienu, kolei darbininkai aplai- 
kys tikra nusprendimą.

if *

I

kad vaikai bus jieszkoja-ma,
mi per tęva, pakorė visus ant 
vymu inkaltu in siena ir pati 
pasikorė.
valandų palicijo atėjo in josios

ra-

Kada po dvieju

600 tukstaneziu
I

Pakorė visus savo vaikus ir 
pati save.

Vanango, Kanada. — M. C. 
Frack, turtingas žmogus, pa- 
cziuotas žmogus nuo asztuo- 
niu motu, turėdamas nepapras 
tai patogia paezia ir keturis 
vaikus, gyveno dideliojo nesu- 
taikoje ir tankei pas juos atsi- šiam,

kambari jieszkoti vaikus, 
do ten tiktai lavonus.

Paliktam laiszko, motore isz 
aisz.khio, jog negalėdama 
keiist sarmatos ir 
mo nog vyro, mirė drauge 
vaikais, no 
gyventi.
Mergina miega keturis metus.

London.
ina Jessiė Nash, kuri mjega

Nog mene- 
meto guli 

suvis tam- 
1 daro jiai

g

nu- 
persiskyri- 

su 
kuriu negalėjo

Miestqli jo Bro-
8
jau keturi metai, 
šio Augusto 1916 
kambarije kone 

nes szviesa
buvo liežuvine kova už tai, baisu skausmą galvos. Akimi

užsi-

Ant galo Frack

gaites.

kad motore iszcjdavo ir 
duodavo už daug prietelingai 
su kitais.
aplaiko persiskyrimą, jisai pa 
ome du vaiku o jiji dvi mer- 

Nog kada motore nu
ėjo savo keliu, nupuolinejo vis 
žemiau dorybėje in purvus ne- 
moraliszkumo. Tėvas gailėda
masis mergaieziu atomo jiai- 
sos per teismą.

Nog to laiko, kuri nors buvo 
nedora motore, bot gailėjosi 
labai savo vaiku ir tankoi su
kino apie narna buvusio savo 
vyro, o vaikai paregeja moti
na su džiaugsmu bego prie jo
sios. Ana diena nutverus vi
sus vaikus prasiszalino in .sa-sveiki ir nebijo ne szalczio, no- licije dabar daro sliestva ir sus vaikus prasiszalino in sa- 

rints didžiausiam szaltijo mau- ketina paymti sargo tiž atsa- vo gyvenimoj kur vaikus gla- 
dosi parejaiszdarbo. _„ , komybia. ; ; • r“y‘ 1dosi paveja isz darbo. komybia. monejo ir bueziavo, o žinodat

gali tiktai nog ketvir
tos valandos po piet igi saules 
nusileidimui, girdėt koniii vi
sai negali.
maisto, todėl turi jaja pęnet 
su pienu su tam tikroms prie- 
taisoms. z'

Pabudimas isz miego daro 
jiai didžiauses kankes fizisz- 
kas ir dvasiszkas, keneze tuo
laik baisu skausmą galvos ir 
žino apie savo nelaiminga pa
dėjimą, ka suteikė jiai di
džiausia rūpesti. • Kada juo- 
sios užklausė kaip 
atsako, jog kada miega visisz- 
kai yra laiminga,'ne keneze 
jokiu skausmu ir jaueze buk 
turi sparnu?, dusze atsiskyri- 
Reje su kunu ir pereitineje in 
kita svietą. Nurodo jiai,

žiūrėti

Nepriyma jokio

suteikė

svietą.

jauezesi,

■" ..................... -I,..—

jog randasi kokioje f tai neže- 
szviesoje ir: girdi 

muzikes, ir meilus 
giesmių.
jog da mergina ižgialbes isz 
tosios mieganezios ligos.

miszkoje
balsus

Daktarai turi vilti,

GEROS RODOS. v

— Vedimasis, užsilaikymas 
ir szvarumas pas mergina dir- 
bante, yra tai ženklu kokia jiji 
kada bus gaspadine. Dirbant 
ne turi būti pasidabinus, bet 
apsirėdžius szvarei ir rūpintis
turėt kuna ir drabuži c%ysta, 
nevala mergina, ne bus gera 
gaspadine, o ir gera motina.

— Apatinei drabužei, ypa
tingai vilnonei andarokai, turi 
būti tankoi vedinti, 
in save 
smarvia.
kas vėlei ta ja smarvia adgal 
in kuna varo ir trucijęsi krau- 
jes per ka ant veido rodosi pa- 
pauszkai. Jeigu karta merga 
turi papuszkus ant veido, tai 
yra ženklu, jog'myli iszsigerti 
ir suszvinkus.

nes vilna 
intraukia prakaito ir 

Smirdantis andaro-

Kaip duktere sziadien leidžia 
ųž vyro.

T- "

— Girdėjau leidi duktere 
už vyro!

— Na teip.
— Už ko iszlcidi?
~ Tegul tik pirmiause yma 

paskui dasižinosimo. _ _,
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KAS GIRDĖT
Varga, 

trauke 
darbo, 
trejopas priežasties:

2) stokas sveikatos ir 
pajiegn prie darbo; i 
prisaugos prie darbo.
priguli taisės priežasties prn- 
szaliuti.
r i darbo, 
Del tuju, 
kalos 
dirbti, 
kauti užsiėmimą.

žinomo
nebegale

Nebegale darbo turi
1) stoka

C <

darbo;

kaip 
pirmianse

per-

3) stokas 
. Per tai

Del tuju, ka ne tu- 
reike pasirūpinti, 

ka isz stokos svoi- 
arba senatvės įr negali 
reikė pasirūpinti atsn- 

Del tuju, 
ka nepratin tankai dirbti, rei
kė prie darbo pripratinti, bet 

pasirūpinti būda jujti 
Isz tuju trijų 

kategorijų visuomenių, in- 
vyksta reikalas tuju paskyriu 
institutu.

reik e
iszmait inimo.

visuomenių,

Mes garbes geru 
riu da lyg sziol 
esame už daug 
geraduszei, kožnas mus už uo
siu vedžiojo. Mums sunku yra 
savo tautieti insukti ant ma
žiausio politikiszko urėdo. — 
Ar gal ne!

politikie- 
neturejome; 

greittykeis ir

žaibingi irr»e žaibingi ir perkuninei 
pamokslai žmogų iszmintinga 
snminksztya, bet lagadna kal
ba sujudina
Del žmonių gyvulinio
jeigu ne limbas,
nei pamokslui geriausia limpa 
prie szirdies.

szirdi žmogaus, 
budo, 

tai pvrkuni-

Tėvas 
mot i na

yra galva 
szirdže.

gaspadino” 15 arba 16 metu.
VokisxkaS 1 jaunikaitis 18 

metu gali vesti prįe altoriaus 
mergina, kuri tnrl pabaigus 
16 metu. Tns pht& MaskOlijoj 
Lenkijoj, Švedijoj, Norvegi
joj, Belgijoj ir “JJiderlandijoj.

AzijOj, KinUoąia ir Japoni
joj, gM bjti in lubiną moterys
tes, jaunikaitis 14, metu o mor- 
ginadS mciiu '

A nio r i ktoiB a^Teny tds i a Va 1 . • • • •’ I • » • * • • t

Ths phtfc Mask61 ijo j
Žvedijoj,

Amonicc;>TiuvTenytosia v ais 
t i josią, jauni knitįs privalo Ub- 
retr 2t metus," o • mergina 18. 

jauna- 
mergiua

Brazilijoj ir Meksike 
vedis 1G metu o 
arba 14 metus.

Szta i

! O

pirmas 
geras

astrolo-

nieko 
pedagogas

ne vioa 
mergina.

jokiu terp 
ne bus ne jokiu

draugijos

ir ’ mokslas

naujausias perspėji
mas ant szio szimtmeczio koki 
aplaikcme nog musu 
8°:

Napoleonas
nėgei tuos;
visame užvaduos.

Jėzuitai visi dings, 
no ne liks; ne'viena 
sena ne pasiliks.

No bus rubežiu 
karalyseziu;
ant svieto draugyseziu.

Tik prie vienos
visi prigulės; ne bus ne kara
lių ne bijot ju ne reikės.

Teisi ngy sta-
augszcŽiau stoves; kožnas isz 
to pasinaudos, bile tiktai uo
res.

Ne bus tada bjauriu ir nie
ku darbu; bilė bus geras už
darbis, o ne bus vargu.

Vi ■— —

Na tai-gi ir vėl

) "1* ’ .’ ‘ • ’ • • . r . > - • ) -........... r . ,<eI ,.T ... r .........

kunigystes ėcremonijds ir t. t. 
galop ixrisiejo to, kad 80 lie
tuviu kunigu pndhve • 8zv. 
Tėvui Ryman skunda su pra-
pzymu kad atimtu nuę ju toki 
administratorių kaip

A

iyz 9 d.
Kury e r Naro- v

Rugs. raszo

lyn ir kad kaip nors sustiprė
tu maža mus szalis.

Lenkiszki laikraszcziai ir 
angliszki garsino,( kad Ijonki- 
ja reikalauja (praszo) Tautu 
Lygos insikisžt taip nesu»i- 
taikaneziu szaliu t. y. Lenki
jos su Lietuva. Tas butu žiū
rint teisinga.

“Nowojorski 
dowy”
apie davimu notos Tautu Ly
gai* reikale sutaikymo- nesusi
pratimu ir kad sekretorius 
Lygos da vės htsakyma, jogo i 
reikalas bu^ svarstomas 16 d. 
Rūgs., tas pats “Kuryer” vėl 
extra priduoda skaitytojams 
žino kad AVnrszavos Rada ob- 
rony“-Panstwa nutarė, nelaukt 
ka Lyga pasakys, bot iszduot 
Lietuvai ginkluota karo. Tai- 

tai reikia tikė
li kad dabar jau gal isztikru- 
ju Lietuva su Lenkija pcszis 

abiem L. ir L. ne-

tas pats

gi jeigu taip,

ir padarys 
mažai skriauda.

Mat isztikruju, tai Lenkija 
tikėdamasi apžiot Lietuva vi
sa pagal rubežius 177
žiopsojo laika, kada priderėjo 

, Lietuvai, Latvijai 
sanryszi,

o m. pra-

Lonkijai Lietuvai, 
ir Eston i ja i sudaryt 
ir dabar nebūt galėja kilt ne
susipratimai, bot tuomet Len
kija spardosi, nenorint taikin

ki to 
iszejimo jau nebuvo kaip tik 

bolszevikais taikintis, teip

tis. Tai-gi Lietuvai

Amerikiecziai turėtu mokintis 
svetimas kalbas. x

kun. 
Mikelkeviczius. Na atr tai ir 
cziou but gal podburzenie lu-

I. • »..» f.. 1

Ink teip * ėlįęėsi kad lenkai
du litewakiego?

J

sw Lietuvos žmonėmis, tar to- 
kios aplinkylies ir priWde per 

J 
iptcligcįitus
pradėt *rai- 

1 t • 'J* t I 
ir ^iadiėu 

negali langai primos t savo 
__  Z'___ 1___ / nes lietu 

viai nenuvykti 'i opia Wiwtszava 

skriejo 
....

dga- laika lietuvius 
vytis kuniginį 
galop ir artojus,

darbus lietuviams,

pakiszt savo koja lenkams 
lenkai a.pio\ 
kaip gaidžiai;

>’ Negerai ir labai negerai 
kad per szimtmecziiis tai kai- 
mynavusi; tai brolovusL^ < • ' 

t dabar 
turėtu ar turi 

snsininuti, bet ir cziou vis-gi 
yra aplinkybes kurios prie to 
priveda, o tokiu budu lenkui 
pieta ant lietuviu, o 
netyli, mota ant lenku, 
j’oivachas kursai ant ko užsi
baigs dar mes nežinome^ * 
, ...........

..' r. m. u.. .M. 5 4 $ M StlAC \

Vilnių

' Lenkija su v Lietuva 
kad kruvinai

l ♦f

T ^-*Ui

s

lietuviai 
na ir

y • ____________ "

Senas Kapsas.
4 k .. ». V r! r. L

Sulyį; rezoliucijų priimtu 
Amerikos Naujagadynisžkos 
Kalbos Draugystes savo susi
rinkimo.

Kares pasekmes suriszo sza- 
lio santikius tvireziau su sve
timu szaliu šantikiais, 
ta.

(1) Kadangi dauginus ame-

rezoliucijų

uutar-

rikiccziu .aplankys kitas sza- 
lis, diplomatiniais, konierciji- 
hjuis, ekonominiais, 
kais ir kitais lyumszais reika
lais, ir jog dauginus svetini-

,4 moksli sz* x
liūtis, ir jog daugiaus 
tauczin iitkelinus ,in Amerika,
pageidanjamaėamerikioęzidms
mokintis suprašt ir kalbėt kai- 
bns tamsžaliu, su kuriais busi- *f*,---- ----- ) ..
me susiriszet ir

(2) Kadangi Amerikos m o- *|* 
kyti vyrap ir ^moters turėtu *|*

APGARSINIMAS
1

X t 
¥ 

l 
? 

I X

Suvienytose Valstijose yra like kilnojamu 
ir nekilnojamu turtu, siekianeziu Szimtu tuks- 
taneziu, o gal ir milijonus doluriu vertes, kurie 
legaliai priklauso Luduvos piliecziairw, bet da
bar yra 4 oi imu giihiniu ar net visai fcvetmrh 
žmoniu rankose. Nuo 1914 metu ikisziol nebu
vo jokiu diplomat]itin susisiekimu tarp szios sza 
lies ir Lietuvos. Per ta laika daugybe žmonių 
ežia mirė, jialikdami savo nrcziaushis'giiiiinai- 
ezi us Lietuvoje, 
ežia svetimi žmones ir valdys juos iki tikrųjų 
paveldeju atsiszaukirno ir turtu pareikalavimo. 
Toki turtai susidaro isz pinigu, padėtu bankuo
se, pinigu, priklausancziu isz apdraudos (Insur
ance) kompanijų ir pagalbinių draugijų, isz szc- 
ru, o taipgi isz nekilnojamo turto.

Kad atgauti tokiuus turtus, gyvenanti Lietu
voje giminaieziai privalo iszpildyti tam tikrus 
legalius turtus ir paskirti bei ingalioti atsakan- 
uzius iugaliotinius, kurie galėtu ju varde Veikti

Tuom tikslu LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDROVE yra insteigiiąi Le
gali Skyrių, |x‘r kori Lietuvos gyventojai gali 
iszpildyt kraikai ingus teismuose popierius irat- 
jieszkoti savo dalis isz turtu, likusiu Suvienyto
se Valstijose po numirusiu ju giminaieziu.

Todėl visi, kuriem tik priklauso dalis po 
numirusiu Amerikoje ju giminaieziu, 
kreiptis In LIETUVOS ATSTATYMO BEN
DROVES LEGALI SKYRIŲ, paduodami pilna

Tu n ūmi relių turtus pnenie

I 
t♦I*

X X X

I1

t
£8 u prast pay cliologi ja, 11 žd avi

nius ir nuveikimus' svetimsza- 
iiecziu, pageidaujama, jog vy
resniu mokyklų ir kolegijų 
studentai * užsiimtu svetimu 
kalbu mokinimu:

Ir kadangi dabar pradinis 
kalbiszkas mokinimas duotas 
kolegijose,
žengiszkas kalbiszkas mokini
mas mažas, nutarta:

(3) Nau jagady 11 i sakos If a I - 
bos Draugystes nuomonei pra- 
din is kalbu mokininms
kuly g draugystes reikalavimu

ne

r

X
X

ežia Amerikoje.

kuomet * pirmyn -

%♦

X
»

f

►
(
»

I

»

►

BUNA?
r't ■ < 1' , f lį 'it' *

PaJIesizkau savo kuiną Antanu Ba-

KUR
i * II, $' *» '( ■*
i

ranaunkc pdeina isž Kal'mb Red., Kc-

kaliniu . uodo, 
isz

privalo

yra4
su 
ir padare.

Lenkai prirodo, buk -Lietu
va sudariusi slapta sojusza Su 
Vokietija ir Bolszevikija. Mes 
to dar negalim inspet, bet ga
lim manyt, jogei teip yra 
klausymas 
nuo 
tesi,
na i s turėjo 
Lenkija ta daro? 
galima su visais 
pjautis, ir save 
tvt.

Lenku laikraszcziai kalba— 
Lietuva priosz Lenkija kursto 
Vokietija duodama 

bolszevikai ta 
pat daro kad turėt kuridori
per Lietuva susiue^zt sn ,Vor 
kietija, o net sako ir Anglija 
Lietuvai ęrilnfia, bei .MjįprL 
tars toliai, koliai išZ^abens is!? 
Lietuvos.yisus Ii 
medžius Jo po to prfsiturainus

ir aiszku apraszyma numirėlio ypatos ir likusio 
jo tūHo, o taipgi savo giminystes. LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDROVE, gavusi tas žinias, 
pat Arsi 7 
turto atgavimui ir, reikalaujant, mielai patar
naus kaipo tarpininke visuose Amerikos teis
muose ir kitose instaigose, kad tokias dalis at- 
jieszkoti.

Taipgi visi tie, kurie gyvena Suvienytose 
Valstijose, o paveldėję yra turtas Lietuvoje, gal 
kreiptis in LIETUVOS ATSTATYMO BEN
DROVES LEGALI SKYRIŲ del atjieszkojimo 
ir partraukimo isz Lietuvos ju daliu, paskolų, 
pinigu isz banku, ar kitokio turto. LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDROVE patarnaut tuose 
reikaluos greitai ir saugiai tuo labiau, kad jos 
įkyrius Kaune taipgi tais reikalais rūpinasi po 
Lietuva.
ii; t B «1

datniu apskr., BIlcgatcH' )mraM Sžrtta-

Lietuvos. Meldžiu atsiązaukt 
ant adreso.

V LAD. WEIN8H REIDERIS, 
1280 Sheridan SI., Caindcn, N. J.

Toriu svarbu reikalu
Meldžiu

dol*vyresniu mokyklo bet 
kolegijų; ir * «

(4) Jog nuomonei Naujaga - 
dyniszkos Kalbos Draugystes 
kalbos mokinimas turėtu 
imt nemažinus dviejns metus *{*

I

itsisza likusiems, ka reikia daryti tokio
v uz- «

, bet 
kad Lenkija 

minios kainlynystes pur
tai ir Lietuva su kaimv- 

niautis
O nė!

apielinkeis 
pavojun sta-

onamo 
Pasikėlimas 

arba nupuolimas gyni i nes pri
guli teip paezei nog vyro kai
po if motinos.

»

kitoNesijuok brolyti isz 
nelaimes, atsimyk; 
tas gali patikti atojtoje 
patiko tavo prie toli. — 
gali nupulti, bet'neatsiras prie 
telians kuris tau paduotu ran
ka ir prikialtu tavo nelaimėjo. 
Tu sziadien isz jojo juokiesi 
o kiti isz tavos juoksis ryto!

jog ir tave
kas

Ir tu

rr

Pagal ntiomo-

Ar nieko nekenke vaikams 
mažiems supimas vygesia?

Ant tojo klausymo atsako
mo kad trip, 
nemokytu daktaru, kurie sten
gosi isztirynet tnji dalyku, tai 
yra labai kenkeneziu ir tan- 
kei buna priežaste mirimo ku
dykio. Jeigu vaikai buna per 
daug ilgai ir labai supami, 
gauna kvaitulį, kenke teip-gi 
labai ju nervom, 
priežaste trumpo ir 
szaus miego pas kudyki. 
dykis verkdamas bunda isz 
miego ir volei jin supa.

• nos jojo smegenis daug kenst 
turi per toki nuolatini supimą 
ir kretima 
juom daugiaus būna 
tuom trumpiau

ilgai ir

kas buna 
nemal- 

Ku-

jo galveles.

Jau-

Ir 
supamu, 

miega, tuom 
labjaus atiminėjo ir 
miega naktimis.

T odei motinos, rūpinkitės 
supt kanuomažiausia savo vai 
kelius, o jeigu supt, arba kam 
kitam pavedat supt, 
tos supt palengva, 1 
kudykio niekados, nes pamin
kite, jog 
visiszkai kilpa u ir 
neiszmanmna galite

Lieko

Nežble — gal

naujiena, 
bet del lietuviu ghria nesmagi 

•— Lietuviai su lehkais jau su
sirėmė. Pradžia kilusi — kati 
lenkai nepaisydami
plondruojn in * Lietuvos’ teri
torijas; lietuviai kad kasžin 
ka, savo szaliės krasztus jiems 
lonkanis lengvai' neužleis, 
teip randame laikraszcziuose 
net ir lenku. ‘ Dabar ir WaS- 
hihgtonah lietuviai pasiskun
dė ant lenku.
kils gana asztri batalija. Len
kai vela kelio szauksma, kad 
lietuviai grūmosi Lenkijoj.

Jeigu lenkai priskubins pa
daryt taika su bolszevikais ir 
jeigu kitos vieszpatijos nieką 
už tai nesakys, 'tai' liėtuviams 
atsilaikyt priesz lenkus gana 
sunku nors lenkai yra/ pailsę.

In lenku gi dabartinius pa
sielgimus visos sznlis žiuri ne
smagiai ypatingai kad jie ne
sutvarko savo naujai atgimu
sios szalios reikalus, kimba ka 
riauti kaip ir kad su bolszevi
kais, o
Kada jau 
buvo kelnes su 
kanjantis, kada szaukesi Frau 
cijos ir Anglijos1 pagelbos, 
net ir S. V. Amerikos;
jiems prikaišiojo kad per drą
siai ir neteisiai kareu iszsivor- 

■ Dabar-gi ox-prezidentas 
Taftas ilga straipsni laikrasz- 
tijon indejo apie lenku per di-

motinai de drąsą ir, tarp kitko Taftas 
sako — kad lenkai gavo gera 
lekcija ,jogei 
savo,.bet kardo griebėsi.

Priesz Ta f to 
jie savo spaudoje 
kad Taftas neteisingai daraus 
jiems prikaišiojimus.

Jie lenkai dar

dabar 
beveik

su lietuviais.
nusmukta 

bolszevikais

o 
visi

že!

kaip ir
Ne-

Pajiefižkau nmno giminiu po moli
nai Ir levu VaHzkoVicziai iez AbclnikU 
kaimo, Meteliu para. Tegul alaisznu- 
kla ant adreao. (to 79

POVILAS VASZKEVrCZIUS.
29 Mc’CIintock Rd.

New Britain, Conn.

del geresniu pasekmių.
1 «

Frauciszka

ir amunicija,

Pajieszkau Frauciszka Simanayl- 
ėziuke po vyru Szlrmonaitis isz Ral- 
selnu Apskr., ___________
apie 23 metai kaip Amerike 
sz.au atslszaukt imt adreso.

ONA STMANAVICZIUKE,
>1

Mano brčlis Juozupas 
a't ‘

2 Madison PI..

Skirnemunes para., 
Pra-

Troy, N. Y.

§ Labjause vyrams patin
ka Iszpanaites, Italįįonkos ir 
Prancūzaites.
darbsziauszios;
mintingos;

• i X f * ' *' ■' Ik aLietuvai, pritaria, bet..toj’Lprt:

Lietuvos yisus Ii

Anglija Jjietnvai 
kianėgja pi’ietelyste.

Nn? kame

parodys dvo 

ežia nuovoka! 
Lietuva pagal kontraktu da- 
statys linu ir medžiu, užaugs 
Lietuvoje dauginus, bet Lietu
va su nusižeminimu save pa
vedusi civilizuotai 
neiszsprus dauginus.

Po pnt didoi karei kada Lėn 
kija ir kitos tautos ar tauteles 
pradėjo atkrust ir keltis, len
kai isz Lietuvos žmonių viso- 

Li etų vos 
esą be inteli- 

be civilizacijos ir, 
atbuvimu tai

Lenkijai

Antariavl- 
ęziuH i»z Seinų Apskr., Ber'žniko Gmi- 
no, r Žagaru Kaimo, pirmiau 
Scranton dabar nežinau kur.

zupas AntanaYicfltfe’mkoK Hužeistas 
;'Packer ; No. 3 »a»^klo»i®k( Willlain 
penn tik ncli«ai£aKfyęą (>atH ar kitau 
ta pavarde. ' ’ L “ 
pnfaėa/.t,1' 1 
447 Grant St

žagaru Kaimo, pirmiau gyveno

Radau Saulės lalkiasztijii kad Juo-
Vf111i

..
MAT ĄNTANAVTCZ,

p, , V/-*,, a V
•y- >.«■*’)■>
•4—r-O<

Will lain

Ginant ieli malonėkit

Akrop, Ohio.
,■1, į «*.į 1 *• r

Mano brojis Antanas jeaęeviczlus, 
1903 m. atvažlAfi isz Lietuvos iu 
Scranton, dabare riėžlnau kuj’. Pra- 
szau atslszaukt ‘arba r žįnahtiėji apie 
" _ ‘ • (to 78

1903 m. atvažiavo
C2* ark 4 4. «« . 1 n —

tsz. Uotuvos

ji pranoHzklL
juze JįJNOEvicziirrE.

R—2 Box 112 ‘Johnston City III.

. f

Mano giminaitis Povilas Rhnionas 
Ir Aleksandra Norvaisza isz,‘^aneve-
žio Apskr., Pakro|aus vmieštojo. Tu-

Vokietes yra 
Aiiglikes isz- 

Amėrikonkos 
valdingos ir iszlaido^; 
tos staigiausios ant barniu, 
Lietuvaites^ ir Lenkiiites prie 
visko.... prie ta neirtus, rąžau-,
eziaus, gero ir blogo, meiles, 
musztines, 
alaus ir ko daugiau A

§ Mokytii dnvadžioja 
smegenis moterių ‘‘ į 
mažt po 30 motu gy^rtsties, 
pas vyrus tame niužihje ptą- ♦J1

sa
lt tisą i-

01

X

»

X
i

gero ir blogo, 
liežuvninkvstes, *■ 7

» buk. 
pradedą 

o

deda tarpt ir daugiaū' pribu- 
na.

I I

*

1

4
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LIETUVOS ATSTATYMU BENDROVE, 
294 EIGHTH AVENUE, 

NEW YORK, N. Y.
•*< 1. .4.
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Labai Svarbus
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1. Jeigu siunti pinigus iii Lietuvą, siusk
>9

.. tousmV atsi-
1 / p

Uuive^u.1, Ind.'
"' ra? ■ < -i

..........

riu svarbu reikli 
Bzaukt. 1 
Box 53, ki' ' • * • ’ *

, , ' i

Mano draugas .Simanas TJarOnai-

iVh t 
MIK. l^ATbNfS, A'/ “ L U 1

“Lietuvos . Amerikos.. Pramones BendrovePcr 
persiunezia geriausia ir pigiausia 

, * i ** •

2. ..
“Lietuyos . Amerikos Pramones Bendrove’.’ 

’r. informacijas, 
parūpins laivakorte, iszmaihys pinigus ir gražiai

tis isz Slavikų para.,. Kidulių vValscz.

H

rel- fPraszau atslszaukt, yru svarbus 
kalas. PRANAS KURAS, F3 
Box 301, ‘ Wanftinle Pa.

Zigmanto' Svaidė isx 
Alazeniju kaimo. 8 

Yra laiszkas isz

■«#’ • . 1 , * , J* <4* » • *' ‘

Jeigu nori valiuoti ih Lietuva,. kreipkisPRANAS KURAS, J

rūpink i- 
ne kratyt

ju organizmas yra 
per savo 

prapul-
dint ktidyki ant viso gyvOhi- 

galite 
kvailiu ir n’ėthikafliu.
tuo, nes j’u padaryti

Abeliiai kalbant in 
moterystes pa ve! i nth 
karsztosia krasztosia

luomą 
priymt 

datig
jaimesniom negu’su vidutinįn 
or‘i 1s a rbh sza 11 osia.

pirniiausė
77' Ir teip, 

piižiurcsimė pirttiiatise kas 
link Europos: Graikijos; Por
tugalijoj ir Uzpan i jo j; pavėli
na apsivest vyrtii nog 14 įrištu 
o merginai 12 metu'. "Sžvalda^ 
rijoj sutinku ifištatčšla* kas 
link metu jaunikio, kuris ne
atbūtinai privalo turėt 18 me
tu o jaunavede 16 metu.

Austrijoj buvo pavėlinta 
priymt luomą moteiystes jau- 
nikaieziui kuris pabaigė 18 
metu, o jaunavedei 16 metu. 
Vengrosia jaunikaitis 18 metu 
o jaunavede 14 rbetm 

Italijoj *fponas’’ ’:
valo turėt 18 metu, o atejuanti

kas

prię ..‘L 
suteiks Tambtai teisingiausias

kins juokus dare — 
žmones buk tai 
gentijos, 
apie Lietuvos 
sapnas esans, nes net savo jo
kios neturi literatūros.

raistu dabar 
svsimazge tos nebulnyczios 
ant tikru Lietuvos.dirvonu ka 
lenkai garsino, kad nieko gero 
nėra? su kuomi dabar jau turi 
skaitytis?

Gerai, Lietuva neturėjo ci
vilizuotu žmonių, 
šiuo, kad Lietuvos liaudis ra
mi, ir nori jung 
jto senovei bet,

ne-szali tvarkė |< Isz kokiu gi 
tos

toki straipsni 
priparodo,

atsigriebia 
skelbia, kad jiems niekas bė
dojo būnant negėlbejo.

Ir ka be pasakius apie len
ku veidmainiavimus f Jie vh- 
kar garsiai szauke kad Frak
cijos aficiėriai juos nuo ‘pra-

lenkai gar-

tis su Lenkija
- zajadly kler 

do wszystkiego litwinow pod- 
burza.

-4 • . r
PajicHzkau 

Panevęžjo para, 
metui kaip Amerike. 
Lietuvos, praszau atslszaukt.z- K.

ALEX ALEL1UNAS, g
Pittsburg, Pa. g 

H * I
Mano vyras- Antanas Urbanaviczius 

isz Dąuųpru Kaimo. 16 metu kaip at 
šiskyre. , Jčįigu kas žino apie Ji, pra 
szau prannsztl?’ C

MRS. ANNA URBAN, 
918 W. 35th., St.,

21,34 Forbes St.,

isz Dąuuoru Kaimo. 16 metu kaip at
/ ♦ 4 • ai' j # 'wn> H > V f _

i

4

) •

(to 75 '
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iszleis in Lietuva.
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3. Jeigu turi susitaupęs pinigu.. investyk 
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palties iszgclbejo, o atsipeike- 
kad niekas

sma dare 
insibriove,

Jeigu Lietuvos

ja, ve b szuukia, 
juos* negelbėjo.

Ant bolszevikii vakar szauk 
kad' tie Lenkijon 
o sziadien jie tie

patys lenkai Lietuvon skver
biasi.

Lenkai Amerikos per spau
da lietuviiis iszjuokia/' buk 
Lietuva rteturiiiti knriumenes 
savo- 30,060.
jaitna :gentkarte dhbar ant 
tiek sitgebejns kaip rašae Lie
tuvos Szanliu mėnesinis žiiir- 
nalas, tai lietuviai kiekvienas 
mokės gint sato szali, tik jei
gu turėtu ikvailėi hmunioijos. 
r ’ Nors dabar pagal pranešži-

Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove”
< ♦ a    fa,Ml mlMIx “T 1 I p

Mat visa,“ beda verte
* I . • • •ant Lietuvos kunigu kaipo‘ei-
Vilizuotu * žmoniu, kad tai ku
nigai ramins litwinus sujudi
no.
tuLenkijos civilizuoti žmones 
berėikalo suvertė beda ant 
Lietuvos kunigu, 
gerai galėjo* ir gali suprast, 
knd prie dirstelėjimo plates
nio, lietuvius privedė tam tik
ros1 aplinkybes kniszlojhnos 
lenku in ratus Lietuvos žino* 
niu. Faktas net ir hiomdje iii

nes patys

paežiu Lietuvos kunigu tarpė 
hoiižgihczyjamais-> yra, ’kadh 
Vilniaus vyskupija vaido ad- 
. j . A k • ». a « «

mlnistratorius lenkas ckuip 
Mi'kelbviczii!i«; - Tas‘ žmogus 

. _ „ Hbtuvtus kunigus. kramszczioi
mus Vaitosi ant' Lietuvos slėn^- j6 ihžs’tisu pusiu vien už tuti

namo prb ka" ^ebes i no t aA toj tis, bot gal tfeakuiha^
smorke užgindama atlfkihet

MikolbViczitiS; - . r*’- -, y- 
Įiotuvius kunigus. kramszczio-

Chicago, Ill.

Mano pusrsesėrc Rože Kuputėo po

Sinarlunii 
Praszau atsiszaukt ant ad- 
------------------ - (to 75 

' Eviton, Pa.
.. .............. ..  ■ m— ‘ • « ■ . j

PaJioszkau Kastantą Jurevicziu Isz 
Palanges uiicHlo. > Tai-iu svarbu rei- j 
kala praszau atslszaukt ant adreso. ’

L. ŽOLIMAS, ‘ |
1532 Magnolia St. N. S. Pittsburg, Pa.

, ' O ' j
Pajleszkau savo pusėseriu Marcel° !

“ . ■ Domicėlė Tekinio- j
naRes. Girdėjau kad žono|oa PQ !

•: ' ■; ! 
ėliŲi hz Pubaklonlo Rainio. Pirmiaus , 
gyveno* Philadelphljol turiu svai-b,uė j 
rėikult(s. Prasždu Ju painiu arba kas : 
žino apie Jas tegul atslltzauke pas ma- :

1
MIKAS YEKIM0NIS

600 ,W. South St., i

•4 . . . . , . 1 ' .. «

]

vyru Jaiideglėne; aBz paeinu iaz Sei
nų apuki’.,. Veseju para.
Kaimo.
rbs'o.
Box 12

JONAS NAVICKAS, ■V<

Z

z
► /

nuslinks be didžiu audru sza-
‘kun. Tuma pa-

i

juos in
' ** i i * .,. r . „   _ . - -    r

szenis. Gausi gerus nųosvimczius ir tavo pinigai 
dirba del naudos tau ir Lietuvai. ,

I ■ . . 1 t I 'I|f ’ * 11 ,i < 1« r i*,* ■

4. Dabar Lietuvos AmerikosP ramoves
• . f A . HR* l’a . I A . r ■' *' ii’ L* " *

“II 1____ 99
s

L f r 'J . ’ jL j j * r
/•

Bendrove
palengvinti, tavo broliams ir sesutėms pasiekti
* i" ' * ' ■ ' f + ■ ■ ' " " ■’ . * ' *: • f 'A X.WP

rąoszia jUęituyoje fabpkus idant

gerbūvi.
* ' n /. J. k ' L

Todėl prisidek
I . to . h *■ į ■■ £

4

prie ežios Bendroves ’%>#< *
l

-
Taflje Levftąo ir

Cirdėjiui
vyrąlH pravardžių nežinau, vIhoh pa- 
ėiiŲi i^z Pubaklonlo Piphiau^ 

reikalus. Prasžau Ju paežiu arba ką.9 
žino Apie Jas tegul atslltzauke pas ma
nę. už ka pusiu., labai dėkingą^ (to 75

7 ♦ Si-
Mohandj^ity ‘Pa

4 .

Domicėlė Yokinio-

S ■ b- § * New Yorke rrtn 
291,000 inotorok, kurioi’iįž sa
vo 1 uždarbio ,'užlailtinejįrj savoV0 'Uždarbio .’užlailtiiicjBj
Ungurius vynui. P

» 1,..... --------- —

Z'

4<

' ?T t ' , A < ’ JįJ * ’ C ‘i ‘ I J || į J JF 1

neatideliodamas. Szeru(, dabar da gali gauti po 
810 viena. Pirk kadaugiausiąi gali. Pelnas tau* * *’
ir nauda Lietuvai bus. ’neapsakomai dideli.

V/jf

Ml H.'Ir

<«• > t.n 4

Ii

i- 
ę r «■

Lithuanian Amencan Trading Co.
i 112 N. Greene St.

' ' 1, *■ ’ ■ ■

v'k. V- X * £ £ i"—1—.......

Baltimore, Md.
'i 1 t %, ; V . \
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BROLISZKAS ’
PASISZVENTIMAS.

TunczymO| miestelije seno
vės lenk i jos,'stovintis pietinėj 
szali jo Ros i jos, ant rinkos sto
vėjo būrelis podolskn vaikinu 
kareiviai su karabinais apie 
juos stovėjo o moteris laikyda 

kr.lioniszkus
gin nd že i

mos vun koše 
krepsziukus, 
Spra un ink us a) >ž i u r i ne jo 
kinus, bet blogai tam, jeigu po 

‘ ‘ Lob
tai yra kad tinka in vniska 
kad jam reike nukirpt plaukus 

man

verkė
vn*H

apžiurejiinui pasako:

rankom gruudžei 
kuria susiedkos kaip galeda- 

‘mos ramino.
'■ Verksmas ii* szauksmas ne
laimingos motinos kas valan
da kele isz miegu trejetą ma
žu vaikeliu.

— Jau asz jin niekados ne 
matysiu? szuuke Matunszie- 
ne — oy biedni, mes biedni!

— Nelaimingas
— tarė senukas. • 
Ųiai plesze

verkenezia KAPELI JE ° 
KARALIENE.

’ SAULE , •
PASVEIKINA RUMUNISZKA KARALIŲ IR

> >

ir

ir apvilkti rckrntiszka 
dieta.

Pulkelis vaikinu su drebėji
mu klausė to žodžio: “Lub“ ir 
nž kožna jio isztarima apsilie
jo aszaroms. Ir teisingai, jog 
rekrutas ejiui toli nog szeimy-. 
uos, nuvarys jin Dievas žino in 

užmirsz savo 
kartais ir ti

kėjimai Nematys jio tėvas ne 
kuri laužvdama 

savo ranka, szauk,e:
— Ar del to asz nelaimin

ga tavo iszaugiuau, kad mane 
teip greitai ant visados aplei
di!

Rekrutas aprėdytus in szine- 
li ir atyduotas po priežiūra ka
zokui, iszrode kaip kaltininkas 
apsudintas ant smerties: iszba- 
lias nog gailesties ir baimes^ 
kuria da padidina 
susirinkusios apie jin szeimy- 
nos.

kur ir kaip toli, 
tevvne, kalba, o

sena, motina.

La b

verksmas

Matenszas isz Pietnycza- 
paszauke s|>rauninkas 

jauna vaikinu ant kurio veido 
da galima buvo pažinti

nu! —

vaka- 
rykszczia atsisveikinimą su pa 
ežia, senu tėvu ir trejetu mažu 
vaikeliu.

Vaikinas iszejo
buvo jaunas, augsztas ir 
tiktai lanki* to žodžio

isz pulko 
visi 

‘ ‘Lob’ ’ 
kuris susilaikė burnoje sprau-
ninko, ant balso žmogaus grei
tai beganezio ir szaukenezio?

Susilaikykite, susilaiky-
kite! ' i '

Visi ten būvanti atkreipė 
< akis in ta szali isz .kur davėsi 
• girdeli balsas atbėgunezio, ku- 
. ris atsistojęs priesz spraunin-

9

I

ka ir rodydamas in Maieusza 
paszauke:

— Ne jis turi ejti in vaisku 
Ne siausk i te Mateu- 

asz Andrius
bet asz
»za Pietnyczanu, 
jio brolis, stosiu ant jio vietos.
- — Andriau, asz ne veliju 

kad tu eitum kentėti už mane!
— 'l'eip^ meldžiau Dievo — 

atsake vaikinas — kad tiktai 
pribuezia iii laika: pekszczįam 

bet
vienok suspėjau; dabar esi isz- 
gelbetas.

Mateuszas nenorėjo, apsiim
ti žiūrėtojai verke, o Andrius 
kalbėjo:

— Trumpa provu,
tu turi paezia ir vaikus kurie

, asz es- 
Gryžkie pas 

nog

nog Baltos geras galas!

brolau,

tavęs ne tekia verkia 
miu sau vienas. 
juo« ir pasveikink tęva 
manės.

Aut atminimo paezios ir Vai
ku Mateuszui akyse aszaros pa 
sirode. Glamonėjo broli su pri
jautimu ne apsakytos gi'iadc- 
jystes ir atidavė jam sauja pi
ningu. katruos buvo pasiėmęs 
sau ant kelio, apsiverkė — da 
karta ir nuėjo in Piotnyczanus. 
r Buvo jau vakaras, Mateu- 
azas prisiartino prie lango sa
vo naiiio, kad pažiūrėti, kas jo
je ve i kosi.

r Prie deganezios ugnies ant 
kamino pamate gerai, sena tę
va sėdinti susirūpinusi ir nuliu 
dime ir paežiu su užlaužtom
■» ■ *■, .t , -j---------------------------> ! . -

t' asz tėvas! 
T i ėję vorks- 

azirdi Matcuszui 
stovineziam po langu ir ne lau
kiant daugiau ne valandėlės in 
bego in stuba, szaukdamas:

— Szitai esmių su jumis, ne 
verkite, ba man szirdis plysz- 
ta.

Tėvas, puti, vaikai ir Susie
dą i, apstojo atėjusiu ne tikėda
mi savo akim, tuom kart 
prato viską, 
apie dora pastanavrjhna 
driansr kuris isz 
apsiėmė ejti už broli in B

sn- 
papasakojo jiem 

An* 
savo valios 

i s ve t i- 
ma ir tolima szali ir džiaug
damasis mislije, kad jin paliko 
teviszknni name ir tarpe 
nivnos. 

A -b

szei-

TRUMPAS KELIAS.

Kur važiuoji!“Kur važiuoji! Ar neturi 
užtektinai supratimo sustab
dyt vagono kuomet policistas 

Nematei ran-.
ga lojai. girdėti

pakeliu ranka! 
kos ? Bet 
szvilpaviina. Jeigu aklas ir kur 
ežias neturi teises varyti 
gona.

va-
Siistęk, gryžk adgal ir 

lauk pakol vėl szvilpteresu.’*
Ar kada nors policistas taip 

in tave kalbėjo! Jeigu ne, tai 
girdėjai kuomet taip kalbėjo 
in kitus.

važiuot.

y uiti trumpa 
turtus.

Ir tokiame atsitiki
me nėra jokio iszejiino kaip 
paklausyt jo insakymo, gryžk 
adgal, ir lauk pakol nuosti- 
kuos su ranka jog gali toliaus 

Taip nedarant, teks
iszpasakot savo bedas teisda- 
riui — o teisdariai toki nesini- 
pa ti szk i k la u sy toj a i.

Neužsimoka 
kelia kasdien kelia in
Policistu persergėjimas pritai- 
kintis prie kasdieninio gyveni
mo. Kurie neklauso perser
gėjimo, turi gryžti adgal ir pra 
dėt isz naujo, tie kurie klauso, 
pasilieku ant vietos, be 
trukdymo toliaus ejua.

Prisilaikyk su sveiku ir 
saugotu taupymu ir

Pirk kares taupymo 
ženklelius ir laisves bonus — 
pirmyn važiuosi daug grei- 
cziau ir neturėsi gryžt adgal ir 
pradėt isz naujo.

jokio

ap- 
indejimu

piningu.

Pirk Kares Taupymo Ženk
lelius. ,

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Ka tik iszėjo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su Žodžiais del Piano 
‘‘Ganu Broliai Mums Miegoti** duetas. 
“Kas nmn darbo” duotas.
“0 Lietuva Numylėta** duetas.
“Sudiev. Gimtine** solo,
“Lidszkns pas Teveli** solo.

Treko po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam latszko 
ar por Money Orderi, stempu nepriimu

J. A ŽEMAITIS, Iszlolstojas.
315 S. West Si. Sbcnandoag, Fa.

KLUSAS NUPUOLĖ! 
100 Auksinu liktu! $2.60

Tai geriausiu dabar siusti 
pinigus

dabar 
Lietuvain

Pasai grįžimui in Lietuva, 
Laivakortes, pasitikimas ir 
palydėjimas ant laivo. Nuda
rymas visokiu , dokumentu. 
Ilaszydami pridekite 2c stem- 

Pinlgus siuskite
Money Orderi, ‘

1*. MIKOLAINIS/
53 Hudson A v r M

" ‘ ‘ Brookiyii| N. Y

pa. per

■h J. *4

CUNARD LINIJA

F

Didelis Laivas SAXONIA
į » v i C* i 5 i - n

Užplauks 3O-ta Oktoberio
• Iri B ’t > - 4 V, | < 4 I

Plymouth - Cherbourg - Hamburgą
9 m

• *

Kreipkitės pas artimiausi CunardAgentą.

MOTERISZKA “]

su
< <savo

susideda isz patogiausiu merginu Transilvanijos, kurios priynia 
rurrtuniszka karalių ir karaliene kurie atsilankė in taji sklypeli.

Szita. “ kapelije’’ 
puikia muzika’’

LINKSMA PASAKĖLĖ.

... . H

BALTRUVIENE.

MAŽIAU PROTO UŽ
GYVULI. ! I

LaikeTas dėjosi Bavarijoj.
proves slidžia liepe žandarui 
paszankt vienai isz liūdintoji!.

GERI PAMOKINIMAI 
DEL VISU.

Kas guzuiia gere ir gar- 
senatves

m at-Žandaras atidarė duris 
skyra stuba, kurioje buvo bu
dintojai, pamojo 
parode su pirsztu ant sudžiaus 
ir nusidavė tasai novos liūdin
to ja s.

Sudžia :— Kaip vadiniesi ? 
Liudintojas:— Lokas.

Kiek turi metu !
— Asz mistinu, 

yra reikalingu.
‘ — Na ar

Apie tai turi kožnas pa- 
nog 

r/ • Žvairas,

džei valgo, tasai ant 
susilaukė vargo.

ant vieno ir

jog tai ne

pasakysi tuojaus, 
kiek turi metu ?

— Trisdeszimts tris.
— Kokio tikėjimo!
— Ach ponas sudžia!
— Ar da tu vis ne atsaky- 

nesi ir ant mano klausymo!
liepsiu tave in kalėjimą

mano
Ba 
pasodyt!

- IGsmiu luteronu.
Ar su tuom apskunstu

esi gimine ar geru pažins-gal 
taniu!

su apskunstu ?
K a po-

— Asz!
Ne man nesisapnavo!
nas sudže apię mane mislina ?

Pradėjo visi juoktis, katrie 
tiktai radosi o sudžia paszau
ke užpykins:

— Tu susilaikyk su savo to
kia kalba! dabar pakialk ran
ka ba prisiegsi.’

— Asz misiinu ponas sli
džia, jo
ga.

tas suvis ne re i kai i n-
I

Sudžia porpykias paszauke:
— .Jeigu tu norint da žodi 

cyptelėsi, tai 
kalėjimą.
sztyn ir kalbėk paskui mane.

Jokūbas pakele ranka o su
džia kalba:

< Sudže:— 
padek.

(P

isztikro ejsi iii 
Pakialk ranka aug-

Teip man Dieve

Jokūbas:— Teip man Dieve

ka ži-

Iszpažint viską ka ži-

Nieko neslepi.

‘ Ir kalbėt teisybe. 
Ir kalbėt teisybe. 
Amen.

Turiu pasakyti ponui 
jog pasveikina ponas

rei kala i s iižsi- 
tai daug lengviau 

Sziadien tosios ilga-

no

didesne
Senos

minėti, jog visi szelmei
Dievo yra ženklyti:
szlubas ir-rialas, t iejei tris ant 
svieto brudas.

rurekle szirdi kaip plie-*

nas, o ne nikans tavęs ne vie
nas.

Kito szelpti Amerike ne
užsimoka, ba už savo gera szir- 
di piktu atmoka.

Užlaikvkic del saves

rn

Kito szelpti Amerike

tik žinai, o bus tau visada 
ra i.

k a
ge-rs

Netikekie niekam, o nieks 
tavęs neižduos; laikykie žmo
geli visada tos rodos.

Kožnas privalo Dievo bi
joti, o apie daugiau suvis ned- 
boti.

ba la
voje', pas ta szeimyna bėdavojo 

Kol doleri ižduosi, gerai 
jin apžiūrėk, jai 
tai jin geroj vietoj padek.

vo vaikeliu, o ne 
nant tuom keliu.

* Svietas 
dus, niekam ne tykok, 
Dievui ir Jame vilti turėk.

Motore paklydus pameta

Kol doleri ižduosi gerai 
iii apsiejti

Bu ta u labai Dievui dėkingu 
kad butu mane sutveriąs vyru, 
tai jeigu vyru 
vminetau, 
turetau.
plaukes net mano smegenis isZ 
Įleido, o jeigu da kelis metelius 
pagyvensiu, tai neturėsiu 
tiek smegenų kiek žvirblis tu
ri. Beda su moterimis per juju 
noszvnrunia, nes da 
beda su pusmergėms.
moteros tankiausia man dagri- 
zije su savo neszvaruinu, ne 
blogais pasielgimais, 
vinių ir ap^uvinejimu savo vy
ru, bet rodos su jaunom 
butu klapato, ba da jaunos 
da ne kaltos (!) 
kada pradeda
czei, tai jau buk ant! —

Tankiausia tokios 
mergicos pridirba laruma apie 
jaunikius, o 
dvejetas
na jauniki,

tingina-

ne

bet kur tau! 
rodytis 

•»
ragu- 
viska

Gyvenk del paezios ir 
paklysi

Ka
t

sziadien apmaii- 
t ik tai

subadvtu.<k

Bernas Stildaitis mėgo lan
kei pasigerti. Žinoma teip tan
kus pasigėrimus kibai nepatiko 
ir pikyno jojo gaspadori.

Karta vede Stiklu it is arklius 
in tvartu kuriuos ka tik buvo 
pagirdias, o gaspadoriun liepO 
vesti ndgal arklius prie saulinio 
idant juos pagirdyti.

— Vesk adgal ir 
d a karta!

Bernas iszvertc akis, bet pn- 
regejas užsinistinusi gaspadori 
padare kaip jam paliepė nes ži
nojo, jog su gaspadoriuin ne 
yra szposai.

gaspadoriuni
Tuojaus vėlei su-* 

gry žo sn ark leis.
— Na, o kaip? — paklauso 

gaspadoris, ar arkloi da gere?
— Knr-gi gers, — atsako 

Stiklaitis, — juk kožnas gali 
apie tai žinoti, jog gyvulei 
geria kaip nejauezia 
nio.

Gaspadoris klausė szypda- 
masis, o paskui tarė:

Matai Stiklaiti, ymkie ir 
tu paveizda nog arkliu ir atsi- 
mykie, jog žmogus, kuris per
daug gere, mažiau turi proto už 
gyvuli!

Nog to laiko bernas susilaiks 
inog gėrimo, nes sarmatinosi

troszku-

būti žemesniu ir kvailesniu už 
gyvuli. į

ypatingai jeigu 
mergieu pamyli vie- 

tada gatavos už
klupti viena kita su peiliu. Ar
gi tai ne pikta, jeigu viena nog 
kitos paveržė jauniki ir
biznierių, ypatingai jeigu da 
turi bambiliu — blcszine lizu- 

Sztai vienas vaikinas m v-

dasavo verte, ant senatvės to gai
lesį ir verke.

kiauses,
miaiises.

Karsztis greitai praejna, 
ir ne junti kaip senatve atejna.

— Šluboje, kurioje vaikai 
miega, turi būti langai atida
ryti norints puse valandos ant 
dienos.

»-1 szviesos

Tegul vyras buna ir nie- 
bet del paezios myli-

Karsztis greitai
14

te.
lejosi.su mergina o meile buvo 
drūta kaip titnagas.
na karta toji mergina nužvelgė 
savo tpylema be ejnanti su ki- 

rodos ėjo
ant szliubo.

Pirmutinėje merginoje užvėrė 
gailestis, szoko kaip 
kate gnt , vaikinę ir 

rože ypa per žanda

Bet vie-
Lietuvos Prekybos 

Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

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

LITHUANIAN SALES
CORPORATION, 

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

ta mergina ir kaip 
paymti laisnus

pininga- Dirbk žmogau, 
ezedyk ir piktas pagundas nog 

Teip, ezedyk 
ba centas sunkei parejna ir s<
save, varvk.

kudvkis 
sveikas ir drūtas.

Be daugelio oro ir 
negali būti

natve galop. ętejna. .

M

M

s

i ■■
«i

lio.

padek.
S:— Iszpažint viską 

nau.
J

nau. u o:—
J :— Nieko ne slept. M M 
J 
s
J:— Amen.

^S:— Tai ka turi mums pa
sakyt ’!

■ s J:— 
Slidžiu i,
pulkauninkas, kuris ant szia
dien, 8 adyhos vakare užpra- 
szo ponas sudžia ant bankiete- 

Stirna, kuria ponas pul
kauninkas ntiszove, jau baigė

j kopt.
t Sudže:— Ka—a—a? Ar tai 
tamista ne esi budintoju ?

į *— Na ne, ponas sudžia, es-
I miu taniu pono pulkauninko
L ir'man liepta papraszyt poną 

sudžia; o kad ne radau namic- 
jopatėjau in sziezia. Klausiau * 
žandaro apie poną sudžia, tai 

r maiie in czion a>tvede< ’
\ buvo juokę ne- inaiža>Lt „

NXpJAft ISZBAIHMAS PLAUKAMS, 
,Deltavoje % milijono imonlu ai 

pul^ua niaukus, o telp-gl sulaiko puo- 
iliĄa plauku labai trumpam laike, In 
vieta iu^nuolusiu, atauga tankus plau
ką! Gvąranty. 7 ‘ 
pąb&kjklte kitoms tautoms.

Dekayoje % milijono įmonių ai 

iliĄą plaįuku labai trumpam laike, in 

Informacijas dykai 
Raszy* 

kite pas: Dr». Rruudsas Uosmotlos, 
Btn* tf, Brooklyn, ir, Yt

| I A V.1.V1 
vietą lužpuoiusi 
kąi: Gvąranty.

m

■M

Kaip atpratint nuo žindymo?
Tas klausimas svarbus daugeliui motinu. 

Atpratinimas turi būti daromas laipsniszkai— 
pradedant septintam mėnesyj, duodant viena 
ar du sykiu dienoj isz bonkos, patankinant 

, bonkos maitinima palengva, iki visai atpraiin

^Grcle^ A

I. EAGLEiBRAND
I

’ yra taip panaszus motinos pienui skoniu ir
lesgvai suvirsakinamas, kad galima ji duoti
pamainant su krūties pienu, be jokios per- 
iszkados atitraukiant.

v ra1 GERIAUSIAS stalui 
-jis sutaupo cukru ir

EAGLE BRAND 
ir naminiuose reikaluose 
pieną—yra ekonoiniszkas ir prideda gera skoni 
prie visu dalyku.
dyk i t ji k ust ardo ir korini miltu pudingu, 
tikrai ji pamėgsit.

Pirkit deže sziandien ir ban- 
Jus

Rclkalnukit iniisii dykai duodamom Kūdikiu Knygeles 
jnsu kalboje, kur paaiszkinania, kaip nlilraukti nuo žiu- 
d y nio kiullkl. «

/

• t. ’ . V,. • ,1 1 ' Si.1) r. -

THE BORDEN COMPANY 
New York.
UŽDĖTA 1857

f

Iszkirpk szl Kuponą. Pažymėk Knyga. Pasiuak sziadien, 
1 Mys. ................ :...............

Street .............. .'...............
City į......................... ........

i I^udikiu Geroves Knyga.
\ •

(8)
state .....................

Nurodymu Knyga
y

. «4^ . .i

I

kraujas ir 
padūkęs 
merginos, 
savo prieszai, kuri niekame ne 
buvo kalta, 
už skvernu savo netikusiu 
jaunikiu, trauke su silvim, bet 
ir antroji nepaleido skverno. 
Vaikinas pajutęs, jog surdotas 
jau braszka, isztrauke rankas 
isz rankovių ir leidosi in užka
borius palikins rupeziuojente- 
ses merginas, -bet jau nesilaikė 
už snrdoto, tiktai už plauku ir 
draskėsi su nagais kaip kates, 
ir kad ne butu paliemonas per- 
skyrias ir nenuvedias in paltci- 
je, tai gal butu sau akis iszlu- 
pia. Vaikinas iszsižadojo abie
ju mylemu, nudjime in tolima 
szali, kur da ir sziadien pasili
ko stone jaunikystes.

paskui pagriebus 
savo

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikraszozius.

-4

STASYS JUODSNUKIS

* * N

Vienam miestelije valkiojosi 
kokis tai agentėlis, pergeltias 
ir pasmelias, kuris vaiske buvo 
už kaszavara tai kur tiktai už 
ejna, o randa namie mergina, 
tai kalbina ant apsivedimo, liet 
visur vietoje merginos, gauna 
su szluota per akis ir 
ulyezios iszsiveje. 
didelis progremistas 
juos ten vadina,
les jisai in kur užkluptu 
žinote ka su tokeis padaryti.

LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 
Siuva visokius siutus (r 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju scmpellu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
iszprosina vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St. 
Shenandoah, Pa.

net ant
Budai tai 
ar kaip 

Jeigu szirde- 
, tai

v •

* *

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunczia 
Pinigus in Lietuva.

skaitlingus

bet ir turi po

Buvau nesenei vienam inies 
telije arti Pittsburgo, kur užti
kau kėlės liotuviszkas kareze- 
mas, kurios novos pardavinėja 
kokia, ten zupia,
baru truciznos, iii kuria tankei 
atsilanko viena bobelka, o ka
da negali in tenais nubėgti per 
'inažus vaikus, nuauna vaikams 
bzeverikus ir pakavoje kad ne 
rastu, o pati zuje in karczeina 
fezumyti, o kaip insitrauke ge
rai sztopo, tai prie kožno kabi
nasi, o liežuvi turi ilga kaip 
'mastas. Dievulėliau brangus! 
dirstelek in josios grinezia, tai 
negali ilgai bliti nog dideles

Vargingas vyrrts irSmarves. Vargingas vyras ir 
vaikai su tokia boba — turi 
tikra pekla. Jeigu toji plurze 
nopasitaisys, tai aaz kitaip pa- 
dainuosiu o dabar ant to už- 
baio’siii.

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

Naudokitės

tiesog

persiuntimas.
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuva Banko Agentū
ros specijaBs kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas:

M. NARJAUSKAS
747 Broad St.

■ Newark, N. J.

)
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Žinios Vietines
t

— Panedeli (sziadien) Vik
toras

A

Esin po

Sluncziu piningus

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimui.
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai.
szyklto apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Rft-

UNION 
NATIONAL, 
. BANK 
k MAHANOY 
W. CITY j

I v

T

Capitol Stock |125,OOOM 
Sorplaa Z Profits SIW,OOO.Ot

Mokame antra procentą ant 
Budėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
anose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar no.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą au musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaraa nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet. Subato
mic 9 ryte lig 12 vai,

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

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su ▼luomą Ilgom* priima, nuo 

▼alandoa Iki 10 valanda lax ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

— — Ii ar ■

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

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lletuvlszkas Graborlus
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce SL Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS 1

Buvusia Daktaras Kartomonoje, l
GIDO VISOKIAS LIGAS I

Priima ligoniu* lig 10 valanda ryto.
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 359 R.
6'lig 9 vakaro 1.

113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberiu szapas. 
Uniojs preke# tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmoklname [ 
vyrus ir merginas balbe- r 
rlautl. Neužmirszkito nu- ’G 
maro. Netoli Union R. ll.x" 
stacijos.

N. NoMHokoffs, 
1202 Penn Avė.

SAULE

'\ 1V
■s

nttHburgh, Fa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

ISZ EIGOS* -
Jos. llarvilhi už gėrimo $533.10
W. D. Boczkaucku už spaudoj darbus 

36.50

------------------------ . .. .. , _ ,, ______

DAKTARAS NAMUOSE.

Bartosoviczia apsivedė '■ A' ,-ark,n už lcc-crcara lr "0,la 
su Mnrgaricta Virbickiuto isz j. nuszka už audeklą 
Scran tono, 
vo Lietuviu bažnycziojo Scran 
tuose. Vėlinamo linksnio 
laimingo gyvenimo.

Szliubas atsibu-

— Anglėkasini malsziai ir 
su kantrumu lauke žinios isz 
Hazdtono. Visos kasyklos 
nedirba ir darbininkai iszvien 
drueziai laikosi. Kožna diena 
didelis skaitlis jaunu vyru va
žiuoja in didesnius miestus 
kur tikysi gauti darba virszu- 
tinese.

didesnius

LIETUVIU DIENOS 
ATSKAITA.

Lako SideLietuviu Diena,
16 Rugpjuczio jau praslinko, 
tai-gi czion talpinu žiupsneli 
žinių apie invykusi apvaiksz- 
cziojima ir pasekmes tos dio- 

Isz pat ryto buvo labai 
gražus oras) bet nuo 10 ryto 
apsiniaukė ir . lyjo, per kelis 
syk per dien.
ir pamokslo — ne lyjo. Po piet 

prasidėjo programas 
ant pagrindu tam 

tykslui priruosztu. Kalbė
tojais buvo Kun. Dr. Bartusz- 
ka ir Kun. J. Žilius Lietuvos 
Afstovx’bes Narys.
piais buvo sudainuota daug 
gražiu dainelių, kurias sudai- 

sekanti bažnytiniai cho- 
Mt. Car- 
Baigiant 
pradėjo 

da- 
neiszpil- 

A beina i žmonių buvo 
susirinkusios dideles minios, 
bet isz priežasties szlapumos, 
labai anksti pradėjo skyrstitis 

Nors žmonių susi
rinkusiu buvo 
susirinkusiųjų tarpe 
patemyta begėdžiu — gir
tuokliu ar pcsztuku, isz kuriu 
butu galeje 
doresni žmones ar svetimtau- 
cziai.

Rugpjuczio 29, buvo 
kviesta Liet. Dienos Komite
to Nariai 
delei sutvarkymo ir patvirti
nimo galutinos atskaitos, ku
ri atrodo sekaneziai:

UOS.

2 vai 
girrioje

M

buvo

bet nuo 10 ryto

Laike pamaldų

Protar-

navo
rai: Mahanoy City, 

ir Tamaqua.
dali programo 

ir vėl lyt, (odei tolimesne
lis programo likosi 
d v ta.

mel, 
szia

m namus.
daugybes, bet 

nebuvo 
begėdžiu —

pasipiktinti pa-

29, sti-

in Malta noy City,

9

Inplauku 
Iszlaidos

$2480.19
$1487.24

Grynas pelnas .... $992.95

Prisiminus Kun. Bartusz- 
kai kad pribaigti iki pilnam 
tukstaneziui tuojaus tapo su
dėta. Aukavo sekanezios 
ypatus: Kun. Bartuszka, Kun. 
(■zesna, V. Lapinskas, K. Dir- 
žis, J. Radzeviczius, M. Gavę- 
lis po $1.00,
Tokiu budii pasidarė apkry- 
tas $1000.00 pelno.

Visa pelną,, 
kaipo 
Jėzaus
Pinigai jau 
ninku i tos. Prieglaudos, Pre
latui, Kun. Januszevicziui, 
Kaune. Presos Komisija.

■ y —I ■ l»

szmulkiu $1.05.

nutarta teikti 
paszialpa Kudykelio 
prieglaudai,

pasiusta pirmi-
Kaune:

Kun.

ATSKAITA OTOS. LIETUVIU DIE-
NON ATSIBUVUSIOS IOTA 
RUGPJUUZIO 1920 JI. LAKE 
SIDE PARK (E. MAHANOY 

JNCT. PA.
»

IN EIGOS:

424.00
29.26

V. Lapinskas už fruklus, cigarettes ir
t.t. 41.12

V. Yusaitis už naudojima automobi
li aus

A. Danlscvlczia už naudojima 
moblliaus

E. Rutkausku UŽ naudojima
per diena 1

P. Hubertu už mena ir duona

10.0|0 
anto- 
12.0b 

t rolęo 
25100 
364.75

Bažn. Kotu už kambarį HUBirlnkbmui
1.00

K. Diržiui ui krasa pasluntlnlinui, ap-
garsinimu

M. Yanulovlczienol už skalbimą 
dėklu

Denney Tag Co. už lags
National Ticket Co. už likictus
Orkestrą
S. PetruBzkoviczla leszos
Už dovanas (prizes)
J. V. O’Connor už sheet paper
J. D. Cleary už Candy
Tautos Fondu už vellavcllas
Express

•.60 
au- 
4.00 

29.00 
16.50 
42.00 

3.10 
5.00 
2.40 

41.10 
75.00

.72
Sekreiorinus Iszlaidos.

Keystone Badge Co. už guzikolius

Express
Slack Mfg. Co. už Canes
Už vėliava
Už ženklelius darbninkams
Už pennants
Už raszliava

Isz viso Iszeigu
Ineigu 
Iszeigu

Pelno

I

)

‘ J ■

66.50
.75

1.90
5.53
9.92

30.36
5.14

$1187.24
$2487.24

1487.24

1000.00
Pirm. Mart. Geležėlė
Ižd. Mare. I>apinskaK 

Sckr. Sofija Rutkaunkaltc

Gilberton, Pa. — Adomas 
Buczinskas mirė Ketverge 
karą Ashlando ligonbuti 
operacijos ant kojos.

va-
po

Nebasz- 
ninkas likos sužeistas Gilbcr- 
tono kasykloje ir likos nuvež- 

mire. 
paliko 

Prigulėjo

tas in
Buvo 28 m.
paezia ir 3 vaikus.

kurligonbuti 
senumo,

prie Citizens draugystes. Lai-
Ųotuves 
ryta.

atsibuvo
TJįL y ■ į -------------------

ANTį^ARDAVIMO.

I

Panedelio
» Ii ?

ą
Geras biznąvas nanias, po No. 21 ir 23 
W.* Centro St.' Mahanoy City. Galite 
atsiszaukti ant vielos arba In “Saules” 
ofiso. (Sep. 30

W. Centro St. - Mahanoy City. Galite

T

t

Ka Ilk iszejo isz spaudos nauja 
knyga “Daturas Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios valstlszkas žo
les, szaknls, žiedai, lapai Ir t. t. nuo 
kokiu Ilgu yra vaistai Ir kaip 
jami.
telp kad kožnas gali juos gauti bilo 
aptiekojo. 
geru pamokiulinu, slaptybių Ir rocop- 

Tokla knygute yra 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Zukaltis,
Rochester, X. Y.

GERI PIRKINEI ART SHOP 8ZTORE
.......................-

Del Iszsluvinojimo Szlobes, Padusz- 
kaltos, Staltos, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvlotku.

J1SNNIE REFOWICH,
varto-

Su lotlnlszkals užvardijhnais,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

IN LIETUVA Per Frcita, dideli ir maži pakai iszsiusti 
per Lietuviu Persiuntimo Agentūra. Raškykite ant adreso: 
THE LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO.

New York, N. Y.203 West. 33-rd Street;

Aprlcz to yra daugybe $
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•151 HihInoii Ave.'

K EIK ALINGA.

Viela ant burdo pas Lietuvius gy- 
vonanczlus Du Bols, Pa. Gcstlna kad 
vlotos žmones butu Suvalkinci. Atsl- 
szaukito ant adreso.
J. P. Box 603 Falls Creek, I‘a.
. ,  ...     . . .4 .... . ,   -r '-r.....................

ATIDAI DU IIO1S, PA. LIETUVIAMS

savoatidarau
Galite pas mane už-

Teipgi senus

Asz justi tautietis 
locna dirbtuve, 
sistelluotl naujus siutus už pigesnes 
preke negu -Du įkils.
proHinu Ir nutaisau ir iszvalau už pi-
gcHno preke negu pas jus Du Bols. 
Kas pas mane atnesz siutą iszprosyt 
arba, nauja užslstcluoti tam bus už
mokėta 14c. Street Karo kasztai. Asz 
gyvenu arti pacztos Ir skersai gatves 
nuo Fall Cr<Tck Ilotclio.
ba lalszku kreipkitės. .
J. P. Box 603 Fulls Creek, l”h.

Ateikite ar-
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GERIAUSIAS VALGIS

valkams kaipo ir suauguslams, laike 
szilto vasarno oro, yra tai grlno gliro 
ICE-CREAMO. Mes iszdirbam ir par
duodame ICE-CREAMA Ihz goriausio 
pleho Ir Smetonos ir yra szvležas ko- 
žna diena. 'Pabandykltc.

H. GEORGE,
24 W. Centro Si.,

__—’ji

Mahanoy City* Pa«

§ Ilgiauses pėdas kojų turi 
Graikes, o trumpiauses kad ir 
nepatogiauses turi Kinu 
toros.

mor

Scaled proposals will be
the undersigned, the Controller of 

Schuylkill county, at liib ' office In 
Pottsville, Pa., until 10 o’clock, A. M. 
Thursday, September
furnishing tlio Almshouse, 
Hospital and 
including Weaving and Knitting ma
terials. for the three months ending 
December 31, 1920.

Samples required

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

*

by

23, 1920, for 
Insane 

Prison with supplies,

for the Alms
house insane Hospital must be deli- 

instltut ionsvered at these Institutions before 
date of opening of bids those for Pri
son at Commissioners office.

Schedule of Supplies and all other 
Information can bo had at (Controllers 
office.

Mark envelopes plainly 
for Hospital” 
house,” or “ 
Inclosed in seperato 
dressed to County Cbntroller.

The right is resorted to reject any 
or all bids. 1|

By direction of ttioiCounty Commis
sioners.
Trustees for Insane..llospitul.

John E. Schiottman, 
(County Controller.

Pottsville, Pa., September 8, 1920.
I 1

or

Proposals
Pron^sals for Alms- 

I’roposals for Prison,” 
envelopes ad-

ii

Directors of the Poor and 
Į.AlVOpilUI.

r

Slunczla piningus in visas dalis 
Parduoda Laivakortes 

ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus, deluį

pasaulio.

-k -k * * -k *

Nuga-Tone
Pasekme po 21 iienu 
arba grąžiname |ume 
pinigus.

f

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkos; ture-’

damns nenišką minte ir nusilpnėta kūną; pasibodiskl 
imant vnlstus dėl pndidinlma veiklumo ir vuistUR tvaifrixan-W 
čluyi, bandyk Nuga-Tonc Jr prrsltikrik kaip greitu laiku jau- x 
L w w ■ ▼■«««■ j vi » i «■ vn ia « azi; i n uiwii*«wn ▼ tou kiiivk«uh i ■*(. u

tokiu kaip bloga* apetitas, negruomulavima* viduriu, gatal irV 
iiputimai, uiketėjima* skilvos, tulžfnis* anemia, kankinimai reu* \ 
mntizmo, skausmai galvos, neuralgia, stoka* energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mirguoti, paeina nuo stoka nervu

sesi vital nauju imogul Devynes ii deiimtes visu žmogau* ligu.į'l 
f • • • \ “ _ . “ , ________ * :___
iiputimai, uikctėjimag skilves, tuliinia, anemia, kankinimai__
mntizmo, skausmai galvon, neuralgia, stoka* energijos, nusilpnė
jimas nervu Ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajlegos, skltto vnndeniuoto kraujo ir ncuitektinios cirkulacijos 
kraujo.

Koina dalia kūno Ir kožna jo veikme remiane ant nervu pajiegoa, 
kurion didžlausei utlaika geram atovluje pilvą, jaknaa, inkltun ir 
grobus, ilrdea plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra Ubai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aitoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
nėr garsingus Gydytojus. Yra Jie ypatingai maistingi j Geležę ir į 
Fosforą^naistus del Kraujo ir Nervu. 1

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, nnstlprln grobus telp, 
jog Jc turtinate regulnrlėkai. Atgaivin inkstus, ilvara laukui 
nuodlnlcs atmatas. Nlera daugiau* guzu ir suputimu, niera smir-
dnnČlo kvapo nr apvilkto lietuvio! Nuga-Tone duoti Jums stebuklingą 
apetitą, glarą gruomulavlmą,, tvirtus nervu* ir kietą pastiprintą miegą.petitą, glarą gruomulavlmą 
Nygs-Tone su stipris kraujo ir pagerina cirkulavimo jo, priduos raudo*nunvtpim mnvtjv iii* vii nuiu t nu v pi iuuud iomviv/ —
numo veidui ir žlbumą akiems t Nuga-Tone padara tvirtus, rustus

i

i"

vyrus ir sveikesnes ir puikesnes motere®. Nuga-Tone netalpln savyj lokiu migdami],ar 
daromu paproty vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimnolaiVUIU papivvę vniavu. vuRfuni, piuuinw

konj ir vartuoti galerna bo jokio neparanukumo. Bandyk juoa. Rekomenduoti visiems 
„ . ' nrrtelcms. . ,

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAi Preke Nuga-Tone yra vlenae (»LOO) doleris
Rkoi)| ir vartuoti gaiema be jokio ncparanuKumo. nanayx juos« Meicomenauoai viaictna 
aav< Orcteleme.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienai (»LOO) i o led a 
ui bonkute. Kožna bonkuta talpina devynios dc i imtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
3ydymo. Galėto pirkti šeies bonkute*, arba Aeilus menesius gydymo už nenklus ($5jDO) 

olrHusi Imk Nuga-Tone per dvideiimt (20) dienu ir jeigu ne busi uteanedintae pa- 
sekmip. sugrąžink bonkute ir piltus, o mes urnai sugrąžislmo Jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką, Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
nptiokoio tomis pačioms HlygomH ir tą pačia garantija.

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

Gerbiamieji: įdedu čionals $........... . ir meldžiu prisiųsti man ....
Nuga-Tone.

3ydymo. Galėto pirkti šeies bon kuto*, arba lėlius menesius gydymo ui nenklut ($54>0) 
olrrtua. Imk Nugą-Tone per dvideiimt (20) <lienu ir jeigu ne busi ulfanrdintas pa-

uminMiv «• »«•»•«, v

prapuldyti vieną centą. Mei Imame riziką.

Vardas ir pavardė

Gatvfi ir numeriu

•. . bonkut

ValstijaMiestasLn¥Baugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems In Tėvyne. Bunka esanti 
po dldella kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
bu kuria atliekant reikalus nėra* 
Jokios * baimes.
žctnlaus padėto adresu, o gausite^ 
visada atsakima:

Joseph G. tJBogden,
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159, 
Cor. IV. Lohg Ave. A S. Main St.

DuBois, Pa.

visada atsakima:

I

Raszyklte ant

r
’V

V

f 
f
II

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite [pirkti už
20 procentą pigiau
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PRAPUOLA
't

$500,000,000.00
f

X

Y

jpc

į
t

. J.

Sztai milžiniszka suma pinigo kuri prapuola traukija vieno
metu ant netikusiu spekulaciju.

1 J

Indek savo suezedintus pinigus in gera INVESTMENTA
♦ \ T i V ■■ * ' t ' tk • t »

. ' 1 ' * j i . i . ■v * > ..■*?* ’ h
1 t , i

Cumulative Preferred Stock
— OF—

Pennsylvania Power & Light Co.,
yra tai geri szerai.
kaip 7i procentą už jusu pinigą.

$93 ir Accrued Dividendaa už Kožna Szera__
(FULLY PAID AND NON ASSESSABLE)

Atncsza dauginus

i

9

Mokant $7 Procentą už Szera per Metus

‘T "
B’

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

X virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi X•

t ir padirbti pagal naujausia mada. ItX GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmcl 
♦ A. *

VYRU 
LIGOS

Gydo užsinuodlnlma kraujo Ir ailpnybos

Daktarą# KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo be<ije 
82 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažlnsta.
vyru, spuogus, nložejimus, Ilgas tinimo, Invairias ligas
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa-

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

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

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu, < T
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagalbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip lankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. 4'

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczlai ir 
patinstami,

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.

i :

Yra tai begalę geras investmentas—žemiaus padėtas kuponas 
atnesz jumis dauginus faktu, nusiųskite ji inNuo Mahanoy City Stando $357.27

255.70
103.96
53.75

717.38
278.40
169.65
88.10
54.00
30.50

'Hti

Paaamdo

Nuo Girardville 
Nuo Mt. Carmel 
Nuo Tamaqua 
Nuo gėrimo

99
99
»•
*•

M

99

99

^1? įjUfežt 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

QRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu,
automobilius, rlginun Ir vežimus del 
laldotuvlu, kriksztinlu, voselliju, pasi
važinėjimo ir t L Krausto daigius Ir tt 
520 W. Centre 8t» Mahanoy City, Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo karatus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
L MAHANOY CITY, PA.

Guzikeliu parduota'jU
Tags
Vėliavėlių
Pennants
Nuo Szoklu sales

f I

M

99

99

99

99

Kolektos surinkta laiko pamaldų 82.00 
Nuoszimtls nuo parko žaislu 
Nuoszimtls nuo kareziamos 
Auka Mr. Snyder 
Auka Kun. Dr. Bartuszkos

• I

Pennsylvania 
Power & Light Company

i

99
99

99
99

M 

99 99
99
99

Kun. P. CzcsnoB 
Viktoro Lapinsko 
Kazlmlorio Dirbto 
Jono Radzevlczaus 
Mat. Gavclio 
Ant. Valentanavlcziaus 
Juozo Neverausko 
Vinco Supranaviczlaus

Ikz viso ineigu

229.48 
50.00 
10.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.50 

.30 

.25

$2487.24

Investment Department
P 11

8-th and Hamilton Streets

Allentown, Pa.
v

* ? i 1 -i

INFORMATION COUPON d 
(Without Obligation)

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

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

Name

Address >•••• M • M*

K .t

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Salta 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
-DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Grah&m, Pree.

J. H. G ar r ah an, Attorney W.F. Rynkewlcs 
P. 0. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. D&nisewlca M. Uarula 

T. G. Hornsby




