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ISZ AMERIKOS

1 iene, •>o 
.)•> gyveno 

Pa rmenaitis,

atome gy- 
Per ta ja žudinsta pa- 

Trage- 
petny-

inpribuvo 
su kon-

Sustojo sztore Key- 
informa- 
sakyda- 

su

Lietuvis nužudė savo paezia 
po tam pats sau atome 

gyvasti.
Dayton, Ohio. — Perpykias, 

buk jojo pati Stella Parmenai- 
metu amžiaus

su kitu, Juozas 
josios vyras, nuszovc jaja ant 
smert po tam sau 
vaste. 
siliko du sieratukai.
dija atsibuvo praeita 
ežia.

Pa rmenaitis 
Dayton isz Detroito 
sztabeliu jieszkoti > pabėgusios 
moteres.
dosziaus dasiklausti 
ciju apie 
mas, jog 
paezia ir nusivežti namon.

Priežaste tosios žudinstos 
yra Antanas Zniszinas, 38 me
tu, kuris atsibosi i no isz De' 
troito su Parmenaitiene ir ap
sigyveno po No. 205 Hart uly
czios. Palicije jin i 
kalėjime ant tolimesnio 
klausimo.

Permonaitis paėjo 
niaus.
paezios nubėgo in sztora Kei- 
dosziaus kur paleido dvi kul
kas in galva ir in kėlės minu
tes mirė.

Tokia tai liūdna pabaiga pa
bėgusios paezios ir vyro, kuris 
geide gyventi su jaja bet toji 
nesutiko sugryžti po jojo pas- 
togia. •—~ ‘*'
Vargoninkas Karolius Kibar- 

tas mirė nog aplaikytu 
žaiduliu.

Brooklyn, N. Y. — Pereitos 
credos vakare apie 9. vai., Ka- 

Aniuolu bažnytines 
sales kieme, kampas So. 4-tos 
ir Roebling gatvių, Brooklyne 
tapo atrastas pusgyvis 
liūs Kibartas, 
vargonininkas, 
sumusze, 
dare — negalima nieko sakyti 
nes dalykas labai neaiszkus. 
.Jo akys buvo pajuodavę nuo 
smūgiu, galvos kankuole su- 
kriuszinta, jis pats 
k ietos 
džios.

Apie 8 v. to vakaro jis užė
jo in svetaine pasiimti 
Po keliu minutu keli 
atydžiai temijo iii ta svetaine, 
vėliau keli vyrai, sakoma, lau
že svetaines duris, bet kuomet 
tūla moteris nubėgo paszaukti 
policmana ir su juomi sugryžo 
nuraminti ta triukszma, tu vy
ru jau nesirado. Tuomet 
užgirdo nepaprasta szunu lo
jimą tame mokyklos kieme ir 
ten nueje rado pusgyvi Kibar- 
ta.

Logiszkesni spėjimai galima 
daryti, kad ji kas nors sumu
sze ir paskui pro dvięju augsz- 
tu svetaines langu iszmete lau
kan.
mi, kad jo akys buvo smarkiai 

, o veidas nesu-

pabėgėlio, 
geidžo susitaikyt

Palicije uždare
• per-

isz Vil-
Po mužudinimui savo

ITALUONAI APVAIKSZTINEJA SAVO ŠVENTE.
♦ fI

/

4

MY

I’
I
&

V

si
B
£

^^5.

I

'11

p < ? <

m

****\;T-^*iej

f

Italijonai gyvenanti ant Mullberry ulyczios New Yor

>

i
i

4

t Oi 
f 
I

■ įii 

k. if &

G.

ke

C*

apvaiksztinejo savo szvente, o idant tuom daugiau 
žymet, pastate puiku popierini stovyla, kuri neszę per 

Tasai stovylas turėjo 85 pėdas augszczio.

> atsi- 
ulv-

ralienes

Ka ro- 
bažnyczios 

Kas ji te i p 
ar jis pats tai pasi-

tos

žemes be
gulėjo ant 
jokios val-

gaidų, 
žmones

,pe

Tas motyvuojama t uo

veidasapdaužytos 
musztas.

K. Kibattas tuojau buvo nu
gabentas ligonbutin ir ten mi
rė. Jis buvo nevedes.
Rado supjaustyta žmogų szul- 

nije.
Flagstaff, Arizona. — Rali- 

cije sznipineje žudintoju kurie 
nužudė Martina Schwab, 
metu senumo, kurio supjaus
tyta kuna surado 
szulini užmiestije. 
buvo keliaujeneziu agentu del 
tūlos kompanijos Clevelande 
ir dingo penkiolika dienu ad- 

Matyt, jog žudinsta li
kos papildyta tyksle apipleszi- 
mo, nes visokios brangenybes 
ir pinigai buvo dingia.

gal.

r r00

apleistam 
Schwab

ežias.

Amerikonai gere daugiau 
kavos.

New York. —
ISZ ROSIJQS

ISZ VISU SZALIU
Irlandijoi da vis tęsiasi velnia

va; palicije sudegino 40 
namu.

Dublinas. — Keturesde- 
szimts namu likos sudegintais 
mieste Tuin, o žmonis isz bai
mes jfradejo aploidineti miestą 
jieszkodami prieglaudos kitur. 
Mat palicije atkerszino gyven
tojams už nužudinima kelioli
kos palicijantu laiko- maisza- 
t ies.

Mieste Corke truko kelioli
ka bombų aut rihkaus, o kada 
vaiskas pribuvo ^pasitiko juos 
airiszhiei pasikelbliai su kara
binais. Penki )!>alicijan,tai li
kos užmuszti, o daug gyvento-

■ i

Po‘Visa Irlandįje 
ant kasdieninio

Anglijo laužo

ju sužeista.
sukilimai

ir maiszaczei
pared ko.
galva kaip cze apmalszyt aiji- 
szius, bet laisves jiems neduo
da norints per thi visi ergelei 
nustotu.
t
Studentai užmusze 25 žmonis; 

sudegino Japonu namus.
Gensaių Korea. — Koriszki 

, už-

sau

ARABAI APVAIKSZTINEJA SAVO ŠVENTE.
J ’^***.^_
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NEVA

Amerikonai 
szimet iszgere daugiau kavos 
ne kaip praeituosin meluosią, 
pagal apskaita Augintoju Ka
vos DraiigiiX'^sJ o priežastis 
tame, yra invedimas blaivybes 

kavos net
1,358, 262, 171. svarus arba ko
nia po 13 svaru,ant kožnos 
galvos.
svaru daugiau ne kaip praeita 
meta.

Kūdikis adgiio grabe.
New York. — Kada 

rius

studentai sukėlus maiszati
bankos ir 

septynių japoniszku namu, ku- 
Tosia sumi- 

szimuosia u’žrnuszta arti pen-
kesdeszimts žmonių ir arti du 
szimtai likos sužeista.
žastis tuju sukėlimu 
neapikanta prieszais japonisz-*

klupo ant vietines

rious sugriovė.

Szimet iszgerem

svaru.ant 
Yra tai 399 milijonai

atėjo parengti motina ant 
palaidojimo, kuri mirė dvi die
nas adgal/ 
teipgi mirė 
bėjo kada 
Flynn 
akutėms. (iraborius iszeme 
kūdiki paszauke daktaru, ku- 

kudiki ir szia-

o kūdikis

Prie-
yra

kus gyventojus.

prieszininkai
Miestuosia Jaro-

Vladymire,

LENKAI NEVA SIŪLO 
TARTIS O FAKTINAI 

VERŽIASI GILYN 
LIETUVON.
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garbes Mulai Adriss, mo-

m

Metinis apvaikszcziojimas ant 
rokiszko pranaszo, buvo apvaikszcziojimas szimet gana isz-

Arabai eina ulycziomis giedodami ir
savo dievobaimingumą

'W-4

‘Washington, I). C. — Nau
dodamiesi tuoini, jog Lietuvos 
Valdžia yra sutikusi pavesti 
Tautu Sąjungai apsprendimft 
rubežiu tarp Lenkijos ir Lie
tuvos ir rengia stipresniu mu
sziu. Lenku kariuomene vis ei
dami ant Gardino, kuri lieval- 
de bolszevikai, lenkai* buvo pa
siekė Druskininku. Lietuvos 
Atstovybe Amerikoje yra ga

ilauji .kablegrami.
Vienoj Balutis pranesza, jog 
“lenkai eidami nuo
ninku puses pasirodė Naczioj 
ir yra užėmė Rodune”, o kitoj 
Užsienio Reikalu Ministeris, 
d-ras Purvckis, duodamas vi- 
soms atstovybėms
insakyrna delei pasu vizos, nu
rodo, jog

vusj dvi

Druski-

tam tikra

besiarti-
užbegoje, dabar > >

Lietuvos pakan-

X

kilmngai per Arabus.
szokdami o ne kurie idant parodyt 
pasižeida ant visu daliu kūno.’

“daug lenkiszku agi
tatorių ir sznipu, kurie isz Lie
tuvos bolszevikams 
nant, buvo 
gryžta atgal.

Matomai,
trumas, gal but pateisinamas 
strategijos žvilksniais, veikiai 
turės iszsisemti Lietuvos Val
džia yra iszleidusi atsiszauki-

VALSTIJOS DEPARTMENTO 
PRENESZIMAS

paszportas 2532 buvo
ma in visus Lietuvos žmones. 
Szaukimas kiekvienas griebtis 
ginklo, kirvio dalges, kad tik 
Lietuva nuo prieszu apgynus. 
Puosziames prie generalio mu- 
szio... Lenku melams matomai 
nebetiki ne pati Tautu Sąjun
gą, knriosrp^rtfiininfatt tMmafr 
Bourgeois stebinsi, kam lenkai 
yra besiuntb Lietuviams ulti
matum ir kodėl ant ju užpuolė 
jeigu Lietuviai buvo sutikę at
sitraukt i iki tam tkros demAr- 
kacjos linijos, kuri buvo nu- \ ' 
statyta Gruodžio 8 dieną ir pa- ; '* 
vede visus ginezius iszsprefctf 
Tautos Sąjungai (Ligai). Be 
to sziame prie lenku raszte, L. 
Bourgeois nurodo, jog reikėtų 
palikti lietuviams terminas iki 
kurio bolszevika turėtu szsi- 
kraustyti isz ju užimtos Lietu- 

Pažymetina,

Valstijos Dopartmentas ofi- 
ialiai pranesza kad paszpor- 

džios iszduoti paliudijimai 
naudoti tūlo Jobu Reed ir'su
rasta kada jis buvo aresztuo- 
tas Finlandijoj, Kovo menesy
je sziu metu yra tiktainuduo- 
ieji ir visai neautentiszki. Pa

leistas Finlandijos 
tūlas John Reed tuoj vyko 
Sovietinei! Rusijon, kur jis da
lyvavo an train
Terptautiniam
Kongrese, ir kur dabar randa
si Terptautiniu Komunistu Eg 
sek n t y v i a m K om i tote.

Buvo daug ir žymiu

e
iszduoti

ingaliojimu
^rallaco

iszd uo
tas Rugpj. 1919 m, kokiam ten 
Nathan Louis Pavis.

3) Luiszkas pasiustas 
muel Aruold’ui Spalio 22, 1919 
su paraszu kaipo
nuo AmbasadormtM 
teipgi nuduotas.

4) Committee on Public In
formation laiszkas Spalio 27 d. 
1919 m., raszytas Samuel Ar
nold Jr. teipgi ne aiitentiszkas.

Kada John Reed buvo aresz- 
tuotas Finlandijoje jis sakėsi 

James Gromley, 
prisipažino

Bet Samuel Ar- 
vardan

Rusiškį revoliucijonieriai de
gina miestus.

Arkangelskas. — Pagal da- 
nesziinus tai- didosniuosia mies 
tuosia kilo dideles ugnes, ku- 
riuosia dingo dąugybe žmonių 
o tukstanezei ne teko pastoges. 
Miestus padege 
bolszeviku .
slave, Kostrome, 
Moskvoje ir kitur iždege daug 
namu.

Vologde sudegė apie 500 na
rni rti 230 

400 žmonių 
o 25 tukstan- 

Prie- 
miestije Petrogrado teipgi ki
lo dideles ugnes.

Pasiszventimas motinos del 
savo kūdikio.

Jelniki. — Penzavos guber- 
nijoi, miestelije 
sziolika metu 
turtingam žydui Grosermanui 
sūnūs, kuri 
momkai ant auginimo, nes 
motina labai sirgo. Kada mo
tina pasveiko nuvažiavo atsi
imti savo kūdiki, 
tvirta 
ne.
jo pas rubiną

giabo-]Inu ]<urįuosjtt mdo

josios
nemažai ‘nusiste- 
mažas

pradėjo
Vincukas 

mirkeziuot 
(Iraborius

ris adgaivino 
nien yra sveikas ir gyvas. 
Nelabas sūnūs, nužudė tėvu 

idant užgriebti juju turtą. 
Lamar, N. Y. — James Hess 

20 metu senumo, likosi 
tavotu už papildirna 
žudinstos ant savo gimdytoju. 
Jamesas buvo vienturtis ir bu- 
vo labai iždykias, o priežaste 
to buvo akla meile levu kurie 
iszpildinejo visus 
kušio sūnelio.

Praeita subata 
nūs, 
viso turto, kada tėvai miegojo 
nužudė abudu, 
juos isz revolverio, 
vaikas da ne buvo 
tas visais smagumais 

gyvasties tėvu 
na geide turėti daugiau; 
važudis kaip rodos nepasinau- 

likusio. turto, nes nž 
nubaustas

s

aresz- 
baisios

norus iždy-

nelabas su-
noredamas pasilikti ponu

tu re j o už

szaudamas in 
Nelabas 

užganedy- 
kokius 

nes 
Te-

dos isz 
tai bus 
turtą aplaikys tolima giminai
te.
Už plakimą savo poduktes li

kos perszautu.
Sharon, Pa. — 

Floyd, atejas< girtas 
pradėjo plakti nemrlaszirdin- 
gai savo poduktia 
nog pieno.
mergaite nog užmuszimo, jojo 
motere pagriebė

mirezia o

Albertas
namon

su bonka 
Ydant iszgialbet

revolveri/ir 
tszove in pasiutėli keturis kar
tus, bet tik du szuvei jin patai
kė
ligonbuti ir kaip rodos ižgis, o 
motere su dukteria likos užda
rytos kalėjime. • .

Floyd likos nuvežtas in

Valdžios 
tuoj

nog mažens 
Tasai žmo- 

in žveri, akys
žmonių, Saratove 
žuvo liepsnosią, 
czei ne teko pastoges.

Krubri, szc- 
adgal, užgimė

reikėjo 
auginimo,

atiduoti

bet ne buvo 
, ar tai josios sūnelis ar 
Bet tomis dienomis ate- 

Silversteina ko
kia tai žydelka ir su aszaromis 
pradėjo savo iszpažinirna: 

metu adgal pa- 
, kuris buvo 

silpnas ir mirtis kerszino jin 
man atimti.
užtvirtinti gera būvi,

savo 
“Szesziolika 
gimdžiau kūdiki

Ydant kūdikiui 
nusida- 

viau pas savo seseria, kuri su
tiko apmainyt mano 
ant turtingo.
re mano vyras, kuris 
man sapne ir meldže 
vaikas nesimelstu už jojo du- 
szia, nes svetimu 
reikalauje.”

Rabinas nusidavė 
tingus Grossmanns, apsakė vi
sa atsitikima ir abudu vaikai 
dabar randasi pas Grossmanns 
bet ne tikras nei netikras sū
nūs ne turi mažiausio prisiri- 
szimo prie savo tikru motinu.

kūdiki
Ana diena mi- 

rodosi 
idant

poteriu ne-

pas tur-

LENKAI SAUKĖ LIETU
VIUS ANT TAIKOS.

■■ i .■U.ifc.. — .1.1, m

Delegatai suvažiuos iii Suval
kus ant apsvarstimo rube- 

žiaus

Paryžius. — Lenkai nųsiun-

Suėmė laukini žmogų.
San Puolo Brazilija. — Apie 

60 myliu nog czionai, likos su- 
ymtas laukinis žmogus. Kaip 
dažinota vėliaus, tai likos jisai 
pamestas girrioje 
ir tokiu užaugo, 
gus panaszus
žiba kaip žverio, plaukai susi- 
terszia, barzda susivėlus, 
;ai ilgi , ir smailus, kojos pla- 

žveris. 
Tasai laukinis žmogus vadi
nasi Que tie Šono o nog kokio 
tai laiko buvo žinomas kaipo 
“Pabludias Bitukas 
szinėjo arklius ir jauezius ku- 
reis maitinosi

Akyva

<)•

ežios ir staugia kaip 
Tasai laukinis žmogus

9 J 
J

na-

uzmu-

ir gere 
kraują. Akyva, 
kini žmogų apipintins ir iszto- 
bulins ant apszviesto sutvėri
mo.

JŲJŲ 
ar ta j i lau-

45,000 karabinai del 
Wrangelio.

Konstantą nopolius.— Tom is 
dienomis likos iszsiunsta 
tukstanezei karabinu ir 
tuoni milijonai patronu, 
8

45 
asz- 
del 

generolo Wrangelio, kurio li
kos paymti nog Rusu per Vo- 
kieczius pradžioje švieti nes
kares. < 
sziadien kariauna 
bolszevikus su dideliu pasise
kimu.

pradžioje
Generolas Wrangelis

• Mprieszais

Sukylimas iszpaniszku 
moterių už maista.

Madryd, Iszpanije.— Mieste 
Cindad likos padaryta, bledes 
ant milijonu doleriu per moto-

I • "1 1 1 Jres kurios sūkylo . .protestuo
damas prieszais pąbrangima 
maisto.
kyla po visa sklypą, nes pra
gyvenimas yra baisus, o spe- 
kulantai lupa nog 
galėdami.

Panaszus sukylimai

žmonių kiek

pas Lietuvius, 
idant prisiųstu savo delegatus 
in Suvalkus ant apsvarstimo 
rubežiu terp Lenkijos ir Lie
tuvos.
Lenkai nusiuntė kopijų tojo 
telbgrąmo del Svietines Lygos.

te telegrama

Apie ta j i 'užmanima

/

ir trecziam
Komunistu

bet ve- 
knd esąs

apra- 
szymu laikrasztije kas link tū
lo John Reed’d suėmimo. Nors 
kartais kaikurie laikraszcziai 
skelbdavo kad užsipuolimas ir 
aresztavimas
kad ingaliojimai.
mai yra auteniszki ir teisingai 
iszgauti; bet J1ARVEY ’S

•> 
ga r

neteisingas ir
ir paliudiji-

bet
WFFFKLY Rugpjuczio 21 d 
sziu metu-numeryj aiszkei ga 
sina ir skelbia kad tūlas Bolsze 
vi kas Reed savo nuduotais in- 
galiojimas pasinaudojo skelbti 
Bolszevizma po priegloba 
Amerikos iszduotu paszporto 
ir kitu ingaliojimu.

Surasta ir randasi Valstijos 
Department kad visi

esąs 
liaus 
John Reed.
nori Jr. kurio vardan John 
Reed skelbėsi Paryžiuje, ir ku
rio vardan vartojo paszporta 

Ambasadoriaus Pa- 
ingaliojima ir- laiszkas

Amerikos 
vyžiuje 
nuo Committee on Public In
formation kad tokio žmogaus 
visai nesiranda.

randono-

Generolas 
nog viso 

armije ant

Wrangelis sumusza 
sius Kaukaze. Užėmė daug 

materijolo.
Kopenhaga. — 

Wrangelis atskyrė 
svieto soviatine
Kaukazo tai yra apsiaubė juo
sius isz visu szaliu ir kaipo 
sumusze juju visa frunta terp 
Yeroneszo ir Czarico. 
kui likuezius vejasi 
geležinkelio

keturi ’ 
Amerikos Valdžios iszduoti in- 
;aliojimai yra neautentiszki:

1) Jurininko 
m o 
šio 7 d. 1919 m. 
James Gromley.
d, tas pats James Gromley pa
reikalavo diiplikato tai kortai

O'

indentifikavi- 
korta 6422 iszduota Sau- 

kokiam tai 
Rugsėjo 30

prisipažindamas kad Rugsėjo 
23 d. 1919m New Yorke kas 
nuo jo pavogęs pirma ji. Ir pa
sirodo kad John Reed kokiu 
nors budu iszgaves 
Gromley’io korta 6422 ir per- 

nuimdamas James

James

simaines
Gromley’io paveiksią ir užde
damas savaji toi vietoi, persi
statė save visur kaipo James 
James Gromley.

2) Paszportas 2532 ir paliu
dijimai su paraszu Ambasado
riaus Wallace kuriuos vartojo 
John Reed neva iszduoti 
muel Arnoldui < 
Rugs. 20 d. 1919 m. teipgi nu
duoti;

Jr. ypatybe.

Pas- 
skersni 

Aleksaudrovko, 
paymdamas nog bolszeviku 33 
dideles lokomptivas, 1,^00 ta- 
voriniu vagonu, 
niu karabinu ir konia du tuks- 
tanezius in neleisvia. Gene
rolas Wrangelis iszsiunte 
siszaukima in visus 
kus, idant stdtu in jojo glytas, 
jeigu geidže 
tevynia nog 
gelis aficieriu 
Wrangelio.

Karkove
susiorganizavojo 

užklupo ant raudonųjų pieti- 
nioje dalyje nog Aleksandrov- 
sko su dideliu pasikėlimu.

10 maiszini-

at- 
bolszevi-

ižgialbeti savo
prapulties. bau-

pristojo prie

szeviku
prieszininkai bol- 

ir

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

Filadelfijoj randasi namai ant 
4 familiju kurios locnininkas 
parduos pigei, nes važiuoje in 
teVyiiia.
Mercy ulyczios ant South Side. 
Atsiszaukite greitai po No. 116 
Mercy Str. Philadelphia arba 
in “Saules” redakcije. Gera 

žiuje vartojo ,Samuel Arnold I proga pirkti tuosius namus ant 
Surasta ktyd ta$ spekulacijos. <

Namai randasi ant
Sa-

Jr. Paryžiuje

Need dabar jau Pary- Saules” redakcije.

pat ii po tik 
World”, 
ežiai szios žinios

viename
*

vos teritorijos.
jog szi žinia Associated Presą 

“The 
o visi kiti laikrasz- 

nepavede.
Bet lenku kariuomenes vadai 
nepaiso ne ant Tautos Sąjun
gos patarimo, o gal ne ant sa
vo Ministerio pirmininko Sa- 
piohos, kursai buk yra sutikės 
geruoju be jokiu musziu tartis 
su Lietuvos atstovais.
sėjo 29 diena tuo tikslu jie yra 
kvieeziami in Suvalkus. Vieni 
kvieczia tartis, o kiti lenda vis 
tolyn in Lietuva.

Szios pinkles veikiai turės 
paaiszketi.
formacijų Biuras.

Rug-
11

t

— Lietuvos In-

ANT GALVOS
DAUGIAUSIA.

Merginos ir moteres turi ant 
savo gaivu darželius su kviet- 
koms, turi ir visokius vaisius * 
ir plunksnas ir visokio sztamo 
pauksztelius.

Turi teipgi ant gaivu moti
nos auginimą vaiku, tenai turi 
užlaikyma szeimynu.

Mokyti turi ant savo gaivu 
plikins o galvosią protą. Kvai
li žmones ant galvos turi kuo
deli.

Žmones neszvarus, turi ant 
gaivu uteles.

Patsmylei žmonis turi gal
voje tusztuma.

Neszvarios moteres turi gal
vos suvelta kaltūną, o po kai
timu, glytos bužiu atprovineja 
pikniką.

Teisingi žmones visada turi 
galvoje teisybių,

Lietuvis ant galvos nuolatos 
(t. f.) įturi skrybėlė ar kepure.
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KAS GIRDĖT tuzinas kalnierelin 15 karimu. 
Akyviaiisiu yra, jog taisės po
pierines drapanas galima czis- 
tyt su vandeniu ir muilu.

SAULĖ . 4t

Nog keliolikos metu daug 
buvo raszoma priesz nuspren
dimą prasižengėliu ant sniert. 
Iszdiklimas bausmes minios 
per vieszpatystes buvo statyta 
kaipo didele pirmžengyste 
progrese.
tęs kuriuos prieszinosi 
lai, buvo vadytos 
Jiom.

Sziadien veikalai parodo 
kad pakol galima bus 

panaikyt bausme mirties, tai 
da toli ir tu i teip toli, kad ne
žino ar jiji kada atojs.

Dabar kvla klausvmas: kas » *

yra didesne harbariszkumu, ar 
bausme mirties ar kalėjimas 
ant viso amžio!

Ana diena Pottsvilles slide 
likos nubausta motore ant 
antro laipsno žudinstos už nu- 
žudinima jauno žmogaus isz 
Szemulorio kuriam buvo labai 
užvydus jog ketina apsivesti. 
Toji motore keli 
perszovo savo vyra ant uly- 
czios ir likos paleista ant liuo- 
svbes.

Sudžiaus no 
iszrasti jiaja 
laipsnije, nes tai buvo motore. 
Pen nsy Ivan i jos tris 
toriai nepasirasze ant 
idant pražudyt motore už žu- 
<linsta, o gal ir su szita pasku
tiniu panaszei atsitiktu. Ame- 
rike nelabai geidže bausti m 
terias mirezia, norints 
daugiausia prasikaltę.

Pagal davadžiojimu
mokytu vyru, tai bausme mir
ties yra daug lengvesne del 
prasikaltėlio negu gyvenimas 
visa amži kalėjimo, nes sodin
tis prasikaltėlis, neturi vilties 
iitgaut liuosybes ne turi vil
nies gyvent, o žmogus neturin
tis vilties iszsigavimo ant lino 
sybes ne trokszta gyventi. — 
Laimingas tas.

didele
Tos-gi vieszpatys- 

privsz 
barba r isz-

veikalai
mums,

metai adgal 
ant

labai 
kalta pirmam

norėjo

guberna- 
virol.o

o-
butu

kuris mirszta 
tuojaus ant kartuvių ar elek- 
trikinea kedos.

Jeigu
draugu ves prieszais
ma gyvuliu,

užsideda 
kankini- 

kodel negalima 
panaszei darbuotis priesz kan- 
kinima žmogaus kartuvėms?

Už tiesa butu labai puiku, 
kad apie tai visiszkai mausty
ti nereikėtų, kad tarp visuo
menes butu toki prietikiai knd 
jokios bausmes ne reikėtų nan 
doti. Bet sziadien vra tas ne
galimu dalyku, ir tiespanaszei 
per ilgus amžius to ne bus,
gal ir niekad, ba kad ne butu 
bausmes mirties už žadinsiąs, 
tai isztvirkimas platintus! su 
smarkumu viešnios. .Jeigu in- 
statymai nepersekiotu 
žengei i u, tai 
szio svieto!
aszaru pakalne!

Bausme turi būti, nes baus
me gina žmonija nog iszsigi- 
inimo.

sziadien

o

prasi- 
kas dėtųsi ant 

Butu tai tikra

a te j vi u pradėjo 
ukesiszkas (piue- 

tiszkas) popieras, o tai duu- 
jog visi tie jei, 

turi

Daugelis 
iszvminet

giatįsia del to,
kurie da ne turi popieru, 
mokėti asztunta procentą pa- 
dotku nog visu savo uždarbiu.

Geriau būti padonu Dėdės 
Šamo, sziatn laisvam sklypia, 
ne kaip būti persekiotu ir mo
kėti nereikalingus padotkus.

parodo,Valdžios suraszas 
bnk szimet radosi Amerike 6,- 
212,030,977 doleriu bogi je, ar
ba konia bilijonas 
daugau, ne kaip praejta meta.
Idant tuosius piningus isžda- 
linti del visu gyventoju, 
ant kožnos galvos pripultu po 
$57.88.

doleriu

tai

Po karei anstrijokai iszmo- 
ko daug naudingu daigtū, 
ypatingai isz.dirbineti 
nas isz pop i eros.
dentai amerikoniszku laikrasz 

i, pnmcsza, 
galima matyti

f 
kalnierelin ir kitokiu
padirbtu isz popieros, knrie 
kasztuoje Sekanoziai: szventa- 
dienis apredalas kasztuoje 575 
ktfrmfti arba, $2,65; darbines 
drapanos 32 karūnas arba 15e?

ežiu isz Viedniaus 
buk krofnošia 
daugybe drabužiu

žmo-sziadien del 
už alga ir

Vargas 
gaus kuris dirba 
atyduoda visas savo pajiogas 

i kurie geidže 
pajiogas

• f

del darbdaviu 
iszsemti paskutines 
darbininko už szmoteli sidab
ro kuri vadinam 
Norints darbininkas 
kanuogeriausio del savo darb
davio, bet tasai uOinoka apkai 
nuoti darbininko pajiogas 
ka neaplaiko jokio 
mo. Darbininkas sziadien 

kaipo gyvulis, 
sunkenybes

piningus. 
vėlintu

u z 
dėkingu-

vra laikomas
noszanfis sunkenybes savo 
pono, o kada jau netenka pa- 
jiegu po keliolikos motu sun
kios nasztos, atmeta jin in šzn- 
li kaipo sena mazgotių.* 
jau artinasi laikai, kad kapi
talistai pradeda suprasti dar
bininko galybių ir negali su 
juom pasielgineti kaipo su gy
vuliu.
rodyti kapitalistams reikė lut- 

d ra ugi szk o 
kuri vadinmne 

darbin in
go-

Bet

Idant taja galybių pa-

kytis vienybes ir 
susivienyjimo, 
unije, nes per unije 
kas tik gali parodyt savo 
Ivbia.

AmerikaPo visa Amerika pradėjo 
staigai nupuolinet pri^kes ant 
maisto, drabužiu ir visokio 
mntėrijolo, 
RupVflsti shvo kvailybių ir nu
stojo pirkinei brangius parė
dus ir kitokius nereikalingus 
dalykus be kuriu gali apsiejti. 
Fabrikantai supratę tai, turė
dami visko pilna ir laikydami 
ant 
Kaišei apsigavo o idant 
bankrutyt, pradėjo ta vora pa
piginti ir todėl sziadien prekes 
ant visko, pradėjo susimažyt. 
Fabrikantai trotina milijonus, 
o idant sziek tiek savo turtą 
iszgialbet, buvo priverstais nu 
žemint prekes idant visiszkai 
nepatrotyt ta, ka da turi. For
das buvo pirmutinis kuris pa
pigino preke ant savo automo
biliu o paskui jin pradėjo sek-

drabužiu ir
Žmonis pradėjo

tolimesnes spekulacijos, 
nesu-

ti kiti, ir kaip rodos vėla turė
sime pigu maista kaip priesz 
kare.

Sziadien Arbukelio cukerne 
parduoda cukriu po 14c. 
švara, miltai atpigo ant 9 cen
tu už švara, muilas nog ’/j lyg 
2 centu nupuolė ir t. t/žodžiu, 
viskas pradėjo atpigt.

u z

profesorisTūlas
buk žmogaus galva 

desne su kožnu
Kas isz to, kad galva anga di
desne, jeigu tam pakauszije ne 
si randa sveiku smegenų. Juk 
sziadien turime daug dideliu 
gaivu, kuriuosia randasi ma
žai smegenų.

tvirt i na, 
auga di- 

szimtmecziu.

o 
drapa- 

Korespon-

stalcziu, 
dalyku

josia politikiszkos partijos bet 
nesumeluosime, jeigu pasaky
sime, kad daugelis nežino, kas 
tai yra Republikonas arba De
mokratas.

Nigeri nog baltveidžio leng
vai galima atskyrti,

v *.

bot kaip 
atskyrti republikona nog de
mokrato, 
daugeliui rodos, jog 
konais vadinasi
kapitalistai; o demokrhtais tai

Aristokracije 
rods tai dvi 
- aug.SzteSne 

bet republikonas

tiiiai yra reikalinga, bet ir be 
nakties negalima Imti gyventi. 
Tad politlkiszkos partijos prie
szingos viėha kitai savo pa- 

/ reikalin- 
Be to pblitikiszkb gyve

nimo, vadovai konia pasiliktu

žvalgosia labai yra 
gos.

despotiszkais Valdonais, kaip 
tai sziadien vioszpataujo bol- 
szovikai Rosi joj.

Nors ir dabar nemažai grie- 
szije tie, kurio likosi augsztdi 
per žmonis pastatyti ir 
deda priesz savo 
bot pribijo nuolat prieszingos 
partijos, kuriu prasižengimus 
tuojaus garsina svietui, 
augszcziausiam isz juju — pro 
zidontni iepublikos, 
užduoda per laikraszczius 

‘skaudžiu “poneziu,” o kas-gi 
darbininkas — teip pat ir do- butu be to 
mokrafais yra: milijonieriai ir 
darbininkai. Kokis-gi skirtim 
gumas yra tarpo ropublikono katros pažvalgos kam 
o demokrato? ' 
no tipai no klasos, no 
paskyrom, vien visi yra 
maiszia.

Tai-gi,

l.V pa s juju vienokis 
republi- 

dvdžturcziai t'

darbininkiszka klasa žmonių 
bet tas ne tiesa.
ir Demokrncije 
žmonių klaSos, - 
ir žemesne,
ir demokratas gal but žmonis 
vienos klases, tai yra: repub
likonas gal but didžturtis, ku- 
ningaiksztis, gal but ir prastas

per 
“poneziu 
■?

Tai-gi abi

Neskyrė juju patinka, 
gyvenagyvena

susi-

pa ai šz kins i mb bent

nuomo-
Kokioš nuomones yra 

ži ii-

tiems nežiną n t i ein s 
kn$ skyria ropublikona nog do 
hibkrato, 
trumpai.

Detriokrata nog Republiko- 
no skyria Visu pirmu 
no.
žmogus, inogalima žinot 
rint in ji, bet tliju politikiszka 
partijų nuomoiios yra prieszin 
gas viena kitai. Tos nuomo
nes, arba instatai partija teip- 
gi netvirtos, nes kas keturi mo 
tai mainosi.
abi partijos pradeda kovoti 
terp savos, bet vietoje ginklu, 
skamba dolerei mėtomi del in- 
gijimu pritarėju, vieton grio- 

griauja bai
gi ry neziu

Priesz rinkimus 
pradeda

vimo balsu szuviu
sai kalbėtoju giryncziu savo 
partijos, vieton kraujo, liejosi 

vieni gyna sa
vo nuomonia ar instatymn, ki
ti vela savo.

Koki tai instatvmai ?
Svarbiausiu instatvinu l)e- 

Praszalinti im 
tai yra idėja viosz

atrainentas r>.

reika Juosia

Unguraiti: R
SKAITYKITE IR PASINAUDOKITE ISZ PROGOS, 

i *

MeL

• nusi- 
labdarius,

ypacž

skaudžei

partijos geros ir 
abi reikalingos, o geresne ta, 

geriau

AsZ Petronėle
isz Grišzkabudžio para., Barž- 
flu kaimo, pajieszkau Antana 
ir Povilą Rudzevioziu isz Žū
ki! kaimo, Rudos para.,
džia tamistos sesers isz Lietu
vos kad raszytuniot juorns. 
Taip-gi J. Jekszti, Joną Lubi- 
ki ir Antana Lcvecka po draug 
pajieszko visu giminiu ir 
žinstamu.
ant adreso:

Petronėle Kundrat,
7922 Sawinski Ave., 

Cleveland, Ohio.

Pajieszko 
eziu isz 
Bhiviszkiu kaimo, 
atsiszaukt ant adreso: 

Marcele Duoba, .
950 N. Main Ave., 

Scranton, Pa.

pa-
Meldžiu atsiszaukt

Juozą Zinkevi- 
Gripzkabudžiu para., 

Praszau

apszviestiGal manote kad 
sklypai sunaudojo daugiausia 
popieros? Ne. Daugiausia pa
dirba popintos Korejoi.
na is gyventoje! po teisybei ne 
labai yra mylėtojai raszimo, 
bet popiera užima vieta viso- 
kiosia szakosia vertelgystos.

Korejoi da ir sziadien nau
doje languosią ho stiklą tiktai 
popiera aliejuota, 
popierines pa ra son a i takai ap
linkui namus,’ visokie divonai, 
paklodalai, duris isz popieros. 
Pramone labai yra iszsipleto- 
jus Korejoi, jog net ir

Te

raszimo

skrybėlės

in Ki
nus daugybių iszsiuntinoja po
pieriniu daigtu, norints ir Ki
nai noapsileidžia popieros isz- 
dirbvsta.

r
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Agotos Rukienes
, Sabalenu 

kaimo, 4 metai adgal gyveno 
Banin’g, Pa. Girdėjau kad gy
vena Illinois Valst. 
atsiszaukt.

Mrs. Marg. Grinkevicziene,
26 Dorset St., 

Boston 25, Mass.

Pajieszko 
isz Pakuoniu para.

Praszau

Pajieszkau mano giminiu po moti
nai ir tovtt Vaszkcvicz.iai isz Abclnlku 

Tegul atsisz.au- 
(to 79

POVILAS VASZKEVICZIUS, 
29 Mc’Clintock Rd. 

New Britain, Conn.

kaimo, Moteliu para, 
kia ant adreso.

DAKTARAS NAMUOSE.

p. Aleksandra Biliūnas vienas isz Direktorių ir 
Kasimus Sznicerio Bankos

paeinantis isz Kauno vedybos, 
užsitikejima bankos per 25 metus turintis, važiuoja in 
Lietuva ūmam laike delei isztyrirno ant vietos kaip page-

• 1 A • a m*' e a

gerai žinomas ir pilnai

rinti susineszima su Lietuva kas-link greito ir atsargaus 
atlikimo visokiu Bankos reikalu, bei laivakorcziu.

Pasinaudokite isz tos progos visi, kurie norit savuosius
prisiunczi.ant mumsgreitu laiku pinigisžkai paszelpti, 

tuojau paskirtus del ju pinigus ir paduokit ju adresus.
Tie, kurie norite gimines parsitraukti lai tuojaus pri- 

siunezia piniguž ant laivakorcziu, o p. Siliunas pagelbės 
jiems Amerikon iszkeliauti ir kelia nurodys. Raszykite 
tuojau, o malonei ant visu klausymu atsakysim.

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK
141 Washington St. New York, N. Y.

ii: K ___________ i lf !|Įf 1 .LJ L? i

Stebuklingas ftalendoriszkas Laikrodėlis
Kuris pnrodo vnlnndas, 
inlnutftH. dienon sanvai* 
ton, kokio menesio, me
nesio diena Ir permnl- 
nns. Yra tat ka« stebė
tino ir toki laikrodėli 
turėt yra didelis paran- 
kumas. Luksztal szlto 
laikrodėlio yra gražus 
Ir labai tvirti, 7 akmenų 
mechanizmas geriausio plieno ir nikelio, laiko gerai 
laika ir gvarantuotas ant 20 moto.

Vertas užsimerkus 
$15.00 bet mes parduodame už fabrlkos preke už $9.75 

maszinele drukavot laiszkus arba

Kainam kas tik
pamato tas laikrodėlis patinka.

ir priedu duodam kuriu perka laikrodėli, 
vadinama typewriter, kuri yra graži ir tvirta. Turi visas literas, ženklus Ir 
numerius ir ant jos kožtias gali drukuot kaip ant brangios maszlnos. JI par
siduoda po $5.00 ir brangiau, o pas mus gauna dykai kas perka laikrodėli. 
Užtlkrinam kožrtam užganedinima arba gražinant pinigus.. Prislusklte tk 25c. 
rankpinigu o kitus užmokėsite kada viską atnesz in namus. Adrosavokite:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 NORTH IRVING AVE. Hept. 305.
———————————-'H-r1 ■ii-——-------——i— ---------------—

SALES
(H RAGO, ILL,

X

Kaip duodasi girdėt, tai ne
turėsime tokiu geru laiku, ko
ki buvo’ lyg sziolei, 
pranaSzanje seni Amerikonai 
o tai isz tos priežasties, 
bus rinkimai prezidento, 
gu bus iszrinktas demokrati
nis prezidentas, tai geni laiku 
negalime tikėtis, 
nai uždarys fabrikus, 
patycziu kad 
nijai už iszrinkhna demokra- 

Reike žinoti, jog republi- 
konu rankosia randasi visi di
desni fabrikai ir kasyklos.

Žinoma, žmonelei nog bado 
ne numirs, darbai bus, bet jau 
tokiu uždarbiu ne bus, koki bu 
vo. ‘

Katra 
leidže, tojo niekad neapleidže. 
Tiktai reikia paezeduma 
lakyti ir uždarbi czedyti.

Dabar dang uždirba ir dau
giau iszleidže, — mažiau už
dirbs, mažiau iszleis ir gyven
ti iszmoks.

nes teip

jog 
Jei-

Republiko- 
ant tu 

atkerszyti žmo-

to.

Dievas ant svieto

uz-

Jeigu kita žmogų apkalbėsi 
tai pats neszlovia nog žmonių 
turėsi.

Kas geresnis, ar Republiko- 
nas ar Demokratas?

Visi mes czion AAierike gy-

mokratu vra: 
peniai i zma, 
pdtatit ant kitu tautu, nepavo- 
ginet jokiu tautu po savo val
džia, nenžgriebinet jokiu skly
pu ar salų, reikalai!je idant pi
ningai iižrubežos
lygiai geri butu kaip duksas, 
teip ir sidabras ir turėti atida
lyta rubežiu ant gabenimo vi
sokio trtvoro dykai in Ameri
ka.

Repliblikonai-gi už svar
biausia dalyką turi reikalu lai
kyt, uždaryta rubežiu prieszais 
s vet imžemi szk iem ta vora m 
sako: “ 
darytas priesz ėuropiszkus isz 
dirbimus ir uždėsim augszta 
akcizia, tai namine produkėi- 
je žydes, fabrikai ir visokios 
dirbtuves nuolatos dirbs, 
darbininkas turės gera 
kęsti.
isz po jungo 
mažesnes 
tiiįt.tamsiems apszvieta 
biivi ir t. t.

Klausvmas

už

ir
Jeigu rubežius bus už-

o 
užmo- 

Stėngesi iszliuosuot 
nelaisvos kitas

vieszpatystes pla- 
gor-gor-

y katra partija
tad yra geresne, ar Republiko-, 
nine ar Demokratine?
to sunku yra atsakyt trumpai. 
Tad klausiu, kas yra geresniu, 
vasara ar ruduo? Atsakymas 
ant to bus toks, kad gera vasa
ra, geras ir ruduo, o kad vasa
ra turi nesmagias
griausmus ir audras, turi teip- 
gi nesmagias dienas, pilnas 
darganu ir nesmagumu ir ru
duo, bet kaip vasara, teip ir 
ruduo tūri Sfttijo daug gero.

Ant

dienas;

Žinome, kad diena, neatbu- ——i—a—
4
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venatitieije nuolatos girdime B 
minėtus varduš ir žinome kad B 
tai reiszkė vardai dvieju di- B 
džiausiu Su vieny tosia Va 1st L

KUR BUNA?
4 > ' ■ 4 ' | . įl

Pajieszko ąavo dėdės Povi
lą Senina, is^ Kretingos apskr 
Endrijava Valscz., apie 20 me
tu kaip Amenke, girdėjau gy
vena Pennsylvania Valst. Tu
riu svarbu reikalą, 
atsiszaukt ant adreso: Paulina 
Grikszki arba: (to 81.)

Mrs. P. Gudcikiene, 
1,57 Douglas St

Brooklyn, N. Y. 
J 

Pajieszko shvo kūma Anta
ną Baranausku isz 
apskr., Bitigalos p 
kaimio Sodo.
reikalas isz Lietuvos, praszau 
atsiszaukt aut adreso :(to 81)

Vlad. iVeinshreider, 
1280 Sheridan St.

Camden, N. J.

Ka tik Iszejo isz spaudos nauja 
knyga "Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistlszkas žo- 
leA, szaknls, Žiedai, lapai Ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip 
jaml.

vari o-
Su lotiniszkais užvardijimalš,

teip kad kožnas g(ili juos gauti bile 
Aprlcz to yra daugybe 

geru pamokinimu, slaptybių ir rccep- 
Tokia knygute yra 

kiekvienam. Preke $1.00
31. Zukaitls,

151 Hudson Ave.

aptickoje. Aprlcž to yra daugybe

o.

praszau

Kėdainių 
aru., Szat- 

Yra ^vatbus

y

savo pus-seseria 
' * ' ? girdėjau

tu. reikalinga
(Nov. 2)

Hoch ester, N. Y.

KURSAS NUPUOLĖ'i f į / * „ ■ j f • • į • .v t, •* 11 ■ *

Pasai

1000 auksinu $22.50

Tai goriausia dabar siusti 
pinigus In Lietuva.
grįžimui Lietuvon, Laivakor
tes Staczlat In Liepoju 
Padarymas visokiu dokumen
tu. Raszydaml pridekite už 2c 
stempa. Pinigus siuskite per 
Money Orlieri.

P; MtKOlAINlS,
53 Hudson Ave., 

Brooklyn, N.Y.

GUNARO LINIJA

Didelis Laivas SAXONIA
IP I *

Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog ;
L Hll J

In Hamburgą]
. i , OI Pridedant JBB War Tax

**•*'' ' ... , * J I f . Į ■ ' *

1

Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą.

T

VYRU
LIGOS

ik

&

Pajieszko :
Kazin Necunskiule, 
kad ženota, paeina isz Alytoš 
para., girdėjau gyvena Scran- 
1___. Prasimi atsiszaukt ant

Pąu Ii na I)z i n gel into
ton.
adreso:
arba:

irdęjau

Mrs. St. Ki si us, 
2128 Durkin Ave i

M
Scranton, Pa.

Pajieszko draugu Adolpho 
Mocejunoį Kazimiera Czesna-
vieziu ir Joną Mikeiiona išz 
Jekoniu kaimo, Veisėju para., 
Praszau atsiszaukt ant adreso: 

1'1'

St. Kazakevich,
170 Andrews St.

Detroit, Midi.
--------------- ------------------------------

Pajieszko pus-seseręs 
nos Mdrkunites isz Ukmergės 
apskr., Medinų kaimo. Pra
szau atsiszaukt ant adreso:

Ig. Valenczius,
' : Freehold, N. J.

•*

Ele-

Igj. Valęnczi

4 4;

CUNARD LINIJA

GARLAIVAS AQUITANIA
r’ ‘ t * ' > , » • ’ . , “?• < '(

ISZPLAUKS 12 diena OKTOBERIO 
IN HAMBURG IR LIBAU, PER AKgUJA 

IN HAMBURG $125
t

. $145IN LIBAU .
Pridedant $5 War Tax

. - . .v-/' ” V
I ^*^**B- ‘ ; ' -J--1 -■■■' >

Kreipkitės prie artimiausio Curiard Linijos Agentą
I* . . , Vi . ' 1- .. ■».. \-t I. V__________ '■

&X3b

n*

Ball-Band

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktarai 
PlttSburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beg!jė 
32 metbs invalrias Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. , Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 

.vyru, spuoguš, niežėjimus, Ilgas tinimo, InvalrlaA ligas 
pacinanczlas nuo neezystumo' kraujo. Atslszaukltė ypfc> 

* t!szkai, per laiszkus asz negyriau. Dr. Kolęr kalbg puslas-* 
'■ kai Ir Lenklszkal. Oflsos valandos1 nuo 9 ryte lig 8 vakare. 
1 Nedaliomis iki 2 vai. popiet.

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

Mainierio Ceverykai 
su tampriais padais

“Ball-Band avalu isztisi padai yra padalyti specia
liai del mainieriu. Jie užtektinai prasikisza pro peretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprias ir drūti, kad ir asz- 
triausios akmenų ar anglių kriaukszles negal ju perpjaut 
nei perploszt. ’ •*

BALL©BAND”
t

■ > i
Delei to jie laiko daug ilgesni laika mainose. Jams 

nereiks pirkt nauju batu taip tankiai ir kasztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Band”.

Jus galte gaut “Ball-Band” batus, puš-baczius 
(Iii minor) ir cze ve rykus (Lopac) baltus, raudonus dr 
juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butu sii žyme “Raddonas 
Kamuolys”. Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini.

Mishawaka Woolen Manufacturing 'Company ’’ 
414 Wat6r Street,

> "ItistMga, knri iszmoka milijonus del gerumo”

Mishawaka, Ind.
I

?ri i
■ ■ ii ■.

»
M
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TĖTULIS.

Puiki apysaka isz gyvenimo 
Žmonių.

i

nas.

už-

VIII.
Viena, gražu giedru rytme

tį, norint szalta mėhesio Gruo
džio, name pono Liwicko 
stojo krutėjimas nėpaprasti-

Po ilgai ir sunkei ligai, 
pasikėlė isz lovos ponia namo 
ir pirmn kartu prieminejo prie 
teliks ir pažinstamhš, arba vi
sus prieteliuš neš visam mieste 
buvo nuo visu guodota ir my
lėta už jos gemma ir meilumą. 
Nuvūrgus ant pagalios prienii- 
nejimu, kada jau po piet sve- 
czei atsisveikino sugryžo in 
savo namus, atsigulė ant 
minkszto szezlongo ir uždare 
akis, rodos norėdama pamirsz- 
ti, jog kas sėdi prie jos ir ty- 
lentis insižiurineje su didžiau-j 
siu jauslingumn in jos nuvar
ginta veįda. |

Po valandai atidarė akis ir| 
tarė tykei:

— Dieve, Dieve, kas vei- 
kesi su mano kudykiu!

— Apsimalėzink brangi....
apie jio sveikata ve reike 
pintis suvis, buk rami....
nelaime....

— O teip, nelaime....
vas bandže

ro
bot

Die-
mane teisingai 

bet del ko-gi mane tik viena! 
Ta savo likusia gyvastį 
duoczian, kad tik galetau būti 
spakaina apie jio atejte!

Vyras tylėjo, ant galo tarė: 
ežion 

jau, tada užsiimsiu juom.....
dvasiau negu galėjau iki sziam 
Inikiii.... baisus pAdėjiihas! vi
sa gyvenimą meluoti ir po mas 
ka slėptis.... nukenteva sunkei 
už trumpa valandėlė ypatisz- 

,kos laimes.
— Nekalbėk teip garsei!.... 

iant Diėvo!
su baime apsižvelgė aplink — 
sziadien da ne buvo czionais.... 
o ar
staigai kad jis apie viską ne
žino, arba norint nedasipran- 

"ta nuo seft&T.? 'NtfdT4'-kbš 'mė
tų isz jfluslingiausio stojosi 
del manes szaltu ir uolines szir 
dies, o kaip priesz tai mylėjo 
Viktoriu, teip labai nuo to lai
ko neužkenezia jio....
yra doru, jeigu nepaisindamas 
ant visko, maitina ir laiko ma 
no savo namuose, i 
apie mano sveikata ir 
leidže manes, rodos, kad to es
mių verta!

Paslėpė veidą in delnus.
— Teip — atsiliepė vyras 

nulindęs — mano sėna priete- 
liu ir sėbrą....

— Prioteliu! —negalėjo nu- 
kenst kartvbes, 
szirdije jaute.

— Vos sveikina keleis žo- 
džeis... o vienok pavėlina man 
czion būti ir... Ach! argi ne bu
tu geriau jeigu tavos butau 
kelioleka kartu paraszes idant 
iszpažint jam viską ir persi- 

Sziadien pasenova

Jeigu šugryž in 
tada užsiimsiu

a ti-

tarė motėre ir

mistini — pasikeldama

kata manos gal jau smertis nie
r" ......  ■ ...... ............
prųnti tu “tėtuli!’M ke Viktorina.

kad nė paini! -— atsakė ponas Ponas Liwickas žiurėjo ant nūs Vadintis mano, tėvu! atsa- 
-r « • a < • j • • 1 • » . *41 \T • ♦ 1 . • j. I

Liwickas su tuom paežiu mal- 
szumu. :Norėjau atlankyti tavė 
nes už dvieju adynu iszvažiuo- 
jū ant kaimo — dadave.

teip svarbio? — pa-

BALTRUVIENE.

Ii

o ne tėvynė, jog ant so- 
1 vargu 

kensti, nesirūpina idant aprū
pint savę atcjti ir būti ramu 
hiiikime senatvės ir nesibijot 
toš, bet o! kad tik -sziandton 
jam gerai, o tas linksmas gy
venimas tuojaus atyma svei
kata ir sunaikina ne tik kurni 
bet ir duszia žmogaus' 

pamok i n ima 
auginanti, 

ir jie, jeigu 
skaitydami,

i vaikelius

szalis, < 
natves prisiejs baisu

d ik i o szirdije puikybes ne pa-
velint tinginiatiti ir po ulyczes 
piktadariauti o pratini juos 
prie darbsztuno siunst in mok- 
slaine, kada da darbo ne gali 
dirbt, arba jeigu yra kūdikiu 
turtingesnių tėvu, o tik teip 
auginti vaikai bus dorąis žmo- 
nimiš, naudingais visuomenei 
ir tik isz feip augintu vaiku 
ievai sulauks džiaugsmo.

(GALAS.)

jio su skausmu szirdyje, gileiI — Nes-gi jr ne esmių juom! 
UŽsimisliiieš ne pėdos rūstybes|— paszauke Liwickas su didė-

»

szvelnaus veido. Staigai vie-| — Ne esi? ha, ha, ha! tai- 
nok tarė ymdamas nedora su-|gi balsas gamtos niekados ne- 

i su szandil 
ant kanapos: I Viktorius Ir naudodamas isž

— Paklausyk, manes. Moti- susimaiszimo pono Livicko 
na tavo pėrtoidb sunkia, liga, puolėsi prie duriu ir skubei in- 

jahcžėši Į bego in vidų uždarydamas pa-

Ponas Liwickas stovėjo buk 
imiszt josios nbsirodyk jai to-1 in stulpą pavirtęs isz vietos ne 
kiam luome. pasijudindamas. Baisus skaus-

Viktorius sėdo ant kanapos, mas spaude jam szirdi, ant

ghei

nėbtiVO galima tfkityt aiu jlo liti užsirustinimu. 
Staigai vic- —

nesibijot kada da darbo ne gali
i

«*
klausė teipo-gi su jauslumu hn .už raukti ir sbdiiidrtiėaš jin biustą! — suszipe 'V . . « b . 7*. i ** - - « « » A • • • ' » * ’ * ■ I w v • 1 1 • *"* 1

— Paklausyk manes. Moti- susimaiszimo pono
pati Važinėt tokiam szaltijė! 
ar kas nepaptūstiho atsitiko!

— Bandytojus mane szau
ke, prie padarymo kėliu koh- šžiadien pirma diena, 
traktu už dvieju dienu sugryž- 
szin.
mano miėla. Helena!

Ir szirdingai suspaudęs jos 
paduota ranka nuėjo prie dd- 
riu o buk staigai atsiminęs po

liui Stapislova tarė:
— Lyg mielam pasimaty

mui Stanislove!
.Užsidarė duris.

pakajuje abudu pažiurėjo vie- 
naš ant kito, su iszmetinejimu 
mislyse.

— Nuo tiek metu, 
tokis pats!
StanisloVas:

— Kiek-gi biėdnas nukenst 
turėjo, pakol priprato prie tos 
kantrybes, nes fu, jio ne pažins 
ti, nepažinsti jio geležines nar
sos ir drąsos, o jeigu yra tokiu' 
tai tiktai del to, jog myli ir 
gailesi manės.

— Isztikro gal tave da my
li! — dadave Stanislovas.

Valandoje, kada tiedu žmo
nes nori viehs kita suramint, 
da didesni skausmą dare del 
savo szirdies, ant jin d^ didės-

Buk-gi sveika, tuolaik
geriau, 
pranta tai;

Sirgo per iave, dasi- skui save duris, 
jeigu no nori už-Į

Viktorius sodo ant kanapos, mus spaude jam 
nes kojos atsdkinejo jam pit- misles, jog isztare žodi, kuri
klhsnhmb, Vienok šzypėncziu slėpė su skausmu per daugeli

Likusioje

visados 
tarė pabalsiu

nes nelaimes, kas tolintis pasi
rodys, priesz narna sustojo 
prastas mužikisžkas vėžimelik
prikrnutas sziaudais, nnt ku
riu sėdėjo kokis tai žmogus, 
apsisupęs kareiviszku plosz- 
czium ir užsidengės kojas sto
ra gune. Matomai buvo susten
gęs nuo szalcžio, nes neskubi- 
no nuszokt nuo vežimo, net po 
valandai painAžėli pasikėlė nuĮ- 
mėtias nuo saves gune ir pA- 
maželi per pirmgali vežimo fth 
ženge aht branktu lAikydamri- 
sis už nugaros arklio ir nulypo 
ant žemes.

'Pn kelta’apykakle nuo plosz- 
cziaus uždenginejb jam veidą,

apsisupęs

Imetu!.... Mėtėsi prie duriu, ne
rupus- rodamas perpraszyt iszgama

isz rūstybes balsu tarė:
— Motina sirgo isz 

ežio apie mane, o tu turėsi ka-lsunu, idant ne žadintu itiotinos
Kuom-gi buvau savo, kure jis, nor buvo 

kriaustu jaustose,
— Nenorėjai klausyt ma-Į norėjo godOt..

nes niekad, nėšimokinai, buvai 
prieszingas ma'ti, pilnas puiky-ljo užkimusi baisa viduje paka
bos, buvai liiikės prie visu pik-(jaus ir puolės visa sukonybe 
tvbiu it* riedbYu inštinktu.... * r i»

nogeriause. 
asz del tavos?

nus-
mylejo ir

Jau buvo per volu... iszgirdo

ir 
bet ras ezion-gi 
del saves ir tėvai 
vaikelius; supras 
tik temins gerai 
kaip privalo 
auginti, idant sulaukti isz jin 
džiaugsmo ir padaryt juos 
naudingais visuomenei. Isz 
szios istorijos aiszkei 
suprasti, jog pervirsz 
meile motinos ir prisiriszimas 
prie kūdikio ne i 
vaisiaus ir liapinimas kūdikio 
per daug suteiki' jam ateityje 

kartvbe. 
mylėt sa-

.savo KEIK ALINGA

<

J

ir padaryt 
visuomenei.

galima
didele

atncsza gero

savo kūno nnt kėdės sustenėjo:
V ietį dk vis būva u tavo Į Stojosi!

Tas gi inpuoles kaipo liura- 
ganas (viesulą) in pAkaju mo
tinos nei nežvilgterėjas ant jos

• i ) • I» • / • « « n ♦

( sunumt
Ponas Liwickas tylėjo; 

• valandai tarė vėlei:
po

— Nesirodyk sziadien moti
nai. Pagerink savo sveikata, 
truputi atsilsėk, o kada biski 
geriau iszrodysi 
užsiimsiu tavim ir ;
siu apiė tavo luomą, ir gal nuo 
szios dienos sutiksi va geriau.

— Bijai, idant mane moti
na ne matytu teip iszrodinti, 
gėdyjesi savo pasielgimo!

— Te, turi ežia — atsake 
Liwickas nepaisindamas aht 
to ka jis kalba — piningu, pa
sisamdyk sau ruimą hotel i je 
pirmos klasos, ten tau ne bus 
blogai, pasitaisysi netrukus, o 
ir motinos sveikata ir pajiegos 
pasigerins per ta laika....
paklaušyk-gi mano geros 
dos Viktorinų....
szvelnurii ir minksžtu balsu.

Viktorius paszoko nuo kana
pos. .

ir pasveiksi
rupinsiub-

. na...
ro-

dabaige

Nereikalauju slėptis nuo mo
tinos — tai tu “tėtuli,“ nori 
mane paslėpti vargsza nuo mo-

tai tu “tėtuli

kuri ir be to sunku buvo pri- t'11?8 mano! bet asž-gi del to-gi
žinti, kas tokis buvo jisai.

Nulypės nė dairėsi, o tiktai, 
Kaip gi kaipo namiszkis nusidavė tie-

siog prie ’frrbmo palocelio ir pe 
______ _ rėjas kelis žingsnius pamaželi 
rūpinasi pradėjo lipti trepais nnt gohkn

kokia

neap- o vėliaus ėjo kantorium augsz

ejsiu tuojaus pas jin.!...j 
Ir nuėjo prie duriu.
Pono Liwicko veidas parau

doiiavo, vienok skabei užbėgo 
jam už akiu ir stojo priėsž du
ris, rūstingai tardamas:

— Ne ejsi tėn! — prisakau 
ai*

t! ' db %■ 4 ji f u

ris, rūstingai tardamas:

veido susirgusio ir Iszbalusio, 
ne girdėdamas jos šuklikimo 
isz džiaugsmo, jog pamate sa- 

|vo rhylėma sunu, 
iklikimo isz nusistebėjimo, 
įregėjus jin teip nuvargusi, sto
jo prisz jia rūstingas 
kiauše szaitszei:

— Ansai išzsižadejo manes 
jog ne mano tėvas jis, pasakyk 
gi man motina kas yra 
tėvu?

Motina sudėjo rankas, kaip 
prie maldos ir balta, kaip dro
be pus gyva nuleido galva ant 
pagalvio (paduszkoę).

Ponus Stanislovas priszoko 
toje valandoje prie jio ir pae- 
ineš jiii už ranku, drncžoi su
spaudęs, prisilenkė jin priesz 

pasznabždejhs jam 
kelis žodžius atsitraukė nuo jo 
gilei susijudinęs,' tarė

— Dovanok! '
— DbVanok?! — pašzaukė

J 4—--J-1!

Viktorius -— dovanot už mano 
varga ir kentėjimus. Ponas 
turėjei dviguba privalumą., o 
sziuolaik, khda asz ten miriau 
isz vargo ir apleidimo, ar po- 

prisiuntei man

kaipo ir su- 
pa-

ii’ pa-

mano

saves, ir

inirszes paskutiniam laipsniu

tyn tiesiog in ruiMfls p6no Li- ‘au, paklausyt turi manes,
wicko ylsedamaš koiiė ant kiek 
vieno žingsnio. EhVdafnas ant 
antro piontro nusidavė tiesiog
prie duriu vėdėnežiu in gabi-
nėta potto LiWfdko.

Staigėi su trėėksmu atidarė 
_ 1 

rado poną Li^teka, regentysi 
in kėlioAe.

Bonaš namo paregejas sveti
mi žmogų bė jokias cėremoni- 
još inejusi, prick tatn pėastai 
pasirodžiusi ir nėva.t nei ne

savo jiaisėš ir inėjo in ^idū, kur-gi

skyrt!... Sziadien pasenova 
mudu abudu ir nesziojava ta 
sunku lenciūgą, kuriuom esa- 
va abudu suriszti ant amžių, o 
niekados negalim iszvist spin- 

vilties, idant pilnesne

— Nekalbėk teip, 
bok! mislinkiva
jin, kuris ne privalo kentet už 
musu nusidėjimus....

— Ar galima? — atsiliepe 
staigai balsūs duryse — ir in- 
ejo in vidų ponas Liwickas.

Kruptelejo abudu — vyrak 
pasikėlė skubei nedrysdamas 
sėstis, tylėjo užsiergeliaves., 

sziadienv’ 'jau
tėsi ?— paklausė malsze 
rint su jauslumu ponas i 
kas paduodamas ranka pdėžei.

— Dekavoju tau geras Ado
mai, geriau daug.

- Laba diena Stanislovai! 
tarė dabar ponas Liwickas 

paduodamas jam iszpalengvo 
ranka nežiūrėdamas ant jio.

— Ar galima jau bus 
iszvaŽiuot ant spūcierio? 
paklausė velei atsigryžes in 
paezia.

— Gal už keliu diėnu... o tu 
mano Adomėli tiek naktų nė

dūlio 
krutinę atkvėpti '

— Kaip-gi

ba

vėliaus musu

prapulti o
Gimdytojoj privalo

niekados daug 
liapint, privalo rupiai is in- 

kvepti in juos meile ir baime
Dievo ne pavelint insiveist ku-

tėvam

vo vaikus bet 
ne

MEILf

■ f

— Arba ka? —• pertrauke 
su szandu Viktorius — 
plieksi mane su rikszte?

Jau praėjo tie laikai, kada 
tu turėjai vale ant manės ir 
kada galėjai baust manė, daes- 

, o
spa

lyje ir kad butAU gyvenęs ten

isz-

dinejai man visa gyvenimą 
kada sėdėjau svetimoje _ _ - X -I . * • *

ir kašžin iki kolei ar nor kar
ta duotum davada kuom ne
būk, jog esi mano tėvu? Bied-

genybes ir nfpinosi davinėt
nuąiemusi Kepures nuo galvos, na motina, atidavė savo bran- 
paklausė:

— Phs ka tai?
Pribūjšzūš tylėjo,

man pagelba varge esaneziui, 
r ’11 '

mas ih ponrt ndino —girdėt bu- szio del stivo locrio sunaus
i

žiureda- kad tik tavęs nepraszyt gra-
1......o[ poną

vo szvirįėpti
Ponas Liwickas prisiartino lozoris ir. ubagas, gedyjosi ma- 

" • w * ■* i • <*4 « * ' • V • ** ‘ • e ’it’ 1 • ' t 1 •

Uis jio kvepavimės. dabar-gi, kada sugryžšziu kaip 
k » . J Al ♦ 5k •• 1 *1

prie nepažinstamo areziau, kaš 
kart labiau stebėdamasis ir mane!

geriau apie1 paklausė velei:

nes ir bijeisi 1 Nieko isz to leisk
ne kai-

n''jau
si V10- 
U |ic-

tau

miegojęs pėr dažiurojimft ma-
nės, Ar sveiku jautėsi T

. a m '

— O asz tnriti geležiniu svei

nas nor karta 
pinigu?

In du metu
Viktorius garsingas buvo mie
steli je X. isz daugžinistos vei
kaluose bilarnu, domino, ekar- 
te ir piketos, kuris nor susi- 

su-
te ir piketos,' kuris nor 
traukės, kone pusiau 
ghiadbtas, skurdo, vienok ga
lėjo didžiuotis isz to, jog jin 
gyre ponai loszikai, kaipo pur

kone

ku loszika, kazirninka, o kurie 
prigelbinejo jam daesdinet in-
pėdžiai tįirtu pono Livicko.

Gimdytojai-gi jo jau ilsėjo 
si ant kapiniu, 
ft 
ftoYėjo paskubint

Viktorius iSz 
gailesezio po netekimui tėvu,

1 i ' * . 'n . . < • n

tuojauŠ su 
pinigais kuriuos gavo paliki- 

; sveikata 
jam nepavelino atlikti' ta ke
lione... Buvo teip-gi per daug

me, in Paryžių, bet

Dldclia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
azlcblu, Jeku ir del pardavimo marsz- 
klnu, apatini! dndaroku, lieso g In na
mus, Įlaužykite o gaualte aempeliua 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
Now York City. adv.
-------- — „ lg. —   -——— 
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Darbininko Dratigaš

PAIN-EXPELLER

Ant vienu szennenu, 
Susirinko gana daug 

Ba mirė kokis, tai sieralelis, 
Kada buvo paszarvotas ne- 

• bagelis.
V v ra i ir mot o ros

žmonių 1

J

l

i" 1' " ll’lL ' •

ValzbažonkIr užreg. S. V. Pat. Ofre

Chirtus per daugiau kaip 
60 met u.

Primyk Įkaro (Anchor) Valzbaženklį.

“MEILE IR ŠEIMYNA“
T,11 1 '"II 'L1111 JL.Į     H H"!. Į. "."S ■■ .. ■ . * ■ Įg'-FB ■ 1. g!!!! '"!■

Mėnraštis, kuriame telpa Įdomiau- 18 
si straipsniai apie MEILU* ŠEI
MYNĄ, DAILE, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATĄ; ZAVfiJANTI DAI. 
LRS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
"munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEšKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKJ dar
bininkų išnaudotojų, — ši 
rastis dabar NAUJIEMS

I 

I

I
I
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*

šitas laik- BE
J SKAI- ’

JI ' I I

1

aplinkui 
sėdėjo,

Ant niek nežiūrėjo, 
(lore sztopa ir alų 

Kol nepasilake ant galu, •
O kaip uždainavo,
Kožnas balsu savo, 

Bjauru buvo net klausyti, 
Dori žmones turėjo ausis už- 

sikimszti.
Szlapnoses su vyrais

savo, 
Rodos kad sumaiszyta protą 

gavo,

o
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TYTOJAMS DUODAMA UžDYKĄ!!! Kaina $2.00 metams/bet kasI] n 1

=
I

ll

užsirašys DABAR, tas gaus UŽ- 
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vanų: (1) dvi artistiškų paveikslų , 
sansiuvas, vertes $2.00; (2) dvi 
knygas: "Portugalų Minyškos Mei- ‘ 
liški Laiškai”, "Meile ir Daile” ver
tes $2.00. Musų adresas: "MEILŪ .r _ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul -C 
Ave., Chicago, Ill.

•o°

JUOKAIMOKSLAS ,
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SZJM)-

Anglikai per langus žiurėjo, 
Net ant to viso drebėjo, 

Ba da tokiu szenneniu ne-
regejo, 

Ne negirdėjo.

♦ ♦

*

of 1
41

I

Ar žinote mielos mergeles,
Ne bukite tokios kvailos

!1

tokios 
aveles,

Sportu ne mylėkite, 
Už sportu netekėkite. 

Pažinstu kėlės tokes 
maneles, 
savo 
dieneles

Katros gavo sportus, 
Vyrus niekam ne vertus. Į

Dabar ne nori dirbti, 
Tiktai tinginiauti, 
Naktimi valkiojosi;”' 

Plūdosi, 
Ir barasi.

Jeigu bus vyras ūsuotas 
Nog visu guodotns;

Pacziule savo mylės, 
Meilei ir jaja užkalbės; 

Gnodos, 
Ant ranku neszios, 

Pikto žodžio ne kalbės, 
Niekame jojo nenužiures, 

Pinigu visada turės,
Kitu kartu daugiau padai

nuosiu,
Koki vyrą mylėti pasakysiu.

K a užm irszo

4

ii

neisz-

jaunas

. Žmogų e kasosi galvą, 
JuZz' kad palengvint niežėjimą.

Žmogue kasosi galvą,

Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom s. ..liet-jis

ii

•H T
i

žino, kad jam niežti, ir

Vyrai ir moteris kenčia
.visi kiti tą žino.

A. - — -

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia ^bereikalingai, 

L\Z A nes tą niežėjimą galima
, . lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
jvykstančių nou pleiskanų.

' H U F F E/ E S 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.

nų atsinaujinimo.

Ji nesugadins nei jautriausios odos.
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto J 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * į

>-►0—AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York
, 1 1 ■ 1 ■■■• y     .................... .. 1 -- ------------- -- ------ -----------------——
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o kenčia vbereikalingai, 

lengvai prašalinti. Nebus

Paskui tik retkarčiais suvilgynias galvos apsaugos ją nuo pleišką-

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams.
“ • 1 • • • . • « V • • .us negalite apsieiti be i

,/l*

'.'i' >t » d t < t • tl * V* * %* ■ * *' ’ ‘ ” *

TIESIOG IN LIEPOJU
Laivakorte kainuoja $145.00
—---------------- -!-------------------------- —■ ------------------------------------------ -----------------------------------

Ant laivo kambariai su 2 ir 4 lovomis visiems; bagažai 
czekiuojami staeziai in Liepoju.

Laivai iszplauks Rugsėjo 30; Spalio 14 ir 21;
Lapkrięzio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 23.

< . iv > » * * t * ' "

* • m ■< i
Tu vaikine ka isz Mahano-« 

jaus, 
Apie mergina apraszyti pra-» 

szei, 
Tai negaliu to padaryti,

Ba bijojai gromatoje pasL 
raszyti.

(Iromata gera atsilsi gavo, 
In gurbą pasiszok i nedarna 

nukeliavo.
* # ♦ 

vTen kur apie Troja,
Pasakyti nors biski turiu, 
Szvarumas didelis 

pasakyti, 
Jog net pavietre turės atsi

lankyti.
Bobeles per gorima, 
Prie triūso nesiyma, 

Norints už sztopa gerai už
moka, 

O kita parduoda net 
andaroka, 

Bet turi turėti, 
Ir kūmutes paezestavoti. 

Isz lovų blakių neiszvaiko, 
Viralu virti ne pataiko.

Ausysia priviso szimtakoju, 
Pilni kampai karakonu, 
Jau net pasakyti goday 

Kaip valgyti sėda.
Bliudus są žiurstu valo 

Ir stato ant stato, 
Biedni vyrai kensti turi 

Kaip in ta viską žiuri.*
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Raszykite delei lietuviszko paso blanku ir pridekite 2c stampa, pas

P; Mikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.
\ S.

■?Ml'

teisingu sudinime talentu mu- 
zikiszku ir amatoriszku, kuriu 
miesteli gimė kas metas — pa
minėta jo szlove ir 
ma isz Paryžiaus...

negaliu
l!į

< > i X <■
I

X; 1 / ________________________ _

'■>' —I'-T ................................ ■

F. Ad. riciiter & CO
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntęte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą manb kūdikiui.

Prijčmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

I .'•s ? 1 M ‘4* * JI

garsingu-
Ir tiktai
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Ant veido' pono Liwicko ma-
- J ’ .

misliPiis. Rūstybe galejosh su

•>
ty£ buvo jog muszėsi su savo gyventojei miestelio ir aplin- 

i 
pribuiszas nutraukdamas štai- gailėšeziu iė baiiAė. NesitrAuk-

— Kas ponas esi ?
— Prisižiūrėk! — atsiliepė

. 1 i « t

gai nuo galvos kepure.
Ponas Liwickas klyktelėjo 

ir atsitraukė adgal susijudinęs
— Tai tu t! — isztate nega

lėdamas tikėt savo akimis.
— Tai asz — atsake tasai

— pjaukite jauti ant priėmimo
vienturezio. — Pūžinsti manė 
“tėtuli?“... — dadave su szah- 
du. ’ • ~ f

į <— Sirgai, ant Dievo? — at
siliepė šu szęzyru gaileseziu 
ponas Liwtokds — žmogau kds 
isz ta veš stojosi 71

— Nežinojai “tėtuli“ ne 
apie tai, jog asz sirgau! tai-gi 
ir tai motina stope nuo tavęs?! 
Stebėtina, bijojau tavęs ir riė- 
tnylejan, prijūttsdamaš tavije 
i^zgūma ieva, bet dabar ne 
kėnezin tavęs ne keneziu 
goto pajiėįjOm patroiytos ma

‘ į8Z
Sti

išzgūma tęva

tėtuli

no jaubystos, sveikatos ir
sisklascžiusiu svajonių!

vi-
h i *“' r 'į f

damas nuo duriu stengėsi ap- 
malszint sena galybe saVo akiu 
puikybia vienturėzio,' bet tas 
nenulėišdiėejo akiu jau dabar 
priesz jin kurios, kaip pas in- 
erzinta tigrą blizgėjd' piisiutisz 
kai.

— Leisk mane!— szauke 
užkimusiu balsu — tegul ma
to mėtintf, tegul dasižino visas 
miestas, koki tuėiu tavije tę
va!

* —
negaledariias jau ilgiau sūsi- 
valdyt ponas Liwickas — 
isztarinėk to vardo!

—' Del ko-gi* rieturiu iszta- 
rinet, kas rtidn nždrafts?

puikybių vienturėzio/ bet tas

priesz jin kurios, kaip pas in-

Tylėk •**. tare per dantis

— Ašž tdvi uždi.AuVĮžift

ne

atsake skubei su rūstybe kuri 
vis stengėsi da. ApmalsZint sd-

- asz, ne esi wort a s vhdiri-
* L M f ' iif < 'J

Tėip kaip tu’ hŽ ėsi gad 
■ /F , I

viję
tas mano AUntim!
1

kiries ne pabiekinejo 
guodones szvėntos

jin dėt 
atminties 

jo tėvu. Vienas tiktai ponas 
Lisowskis, kuris gyveno isz 
palikto jam per jip ne užmir- 
szema geradeju, legato, tankei 
krutindamas galva kalbėjo: 

' — Htėbėtinas dalykas,
i

vo galėjo stotis tokiu Vėrgszu 
ir žmogum visiszkai ne nau
dingu dėl visi

. K 1

-- StėbėiTnas dalykas, sū
nūs tdkids' iPotinOs ir tokio te-

ir žmogum visiszkai 
visudmenbs

■ -1'A.

F

ne
iii
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Isž szios istorijos gali rast 
ne tik-

TF e . • . A ♦. •.

pamokinimia del škv03
tai jaunikaiėzei, pribUviisie iii 
czionais, isz kuriu daugelis pa-
* . I . ■ — 1 * * * .

jaute save Vaina is ir turtingos- a 1 a » a
neis, pradeda lėbaut, gert, ka-

* — a » . . 1 _ < j

ziruot, pasileidže ggt višbkiu 
ne dorybių, pamirsze apie pri
žadėjimus

ateiti, jęg czioftais tfta Svetima.
niem -

duotus tėvam se- 
nepafUo ne apie savo

V*

savo

/

■■Ui
■ - i

■
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Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 

ii..------ Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol
negaus: » '» 1 . - •» 1
nutildomas.

F V >

Į

Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksnius kol

BAMBINO
> y a . ? > * * ' 11 . > * , ♦'

Vaikai myli Jį! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Ncprijimk pamėgdžiojimų. 
50c, butelis vaistinyčiose arba 6oc.su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AP. RICHTER A CO., Bu.li T»mi..l BH«. No. S, BROOKLYN, N.Y.

f
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Kryžiaus pradėjus aprūpinti
Sziais szalis prigulės1 nuo to 
kiek pagalbos Suvienytos Vai

posi rengusios su-st ijbs Mis 
teikti Raudonam jam Kryžiui.

4
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I’KASAKGAI Visus lalstku* o Ir 
r___ ___ ______________ ____ I
visados siųsti ant wfto adreso t W« 1>«
piningus In Iszlelsluvfe "Saule” rstk* 
visados siųsti ant s^fto adreso t W« 1>« 
Bncskow.W-Co. Mahanoy City, Pa. ,
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Eslu po

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudeta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai, 
szyklto apie kalnas o gausite
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

— Pirma diena Spalio — 
Oktoberio. ,

— pastrik te 7-ta m kompa
nijos iszmokes anglekasiams 

už-
n i jos iszmokes 
1'50 tukstnnczius doleriu

Parduodu laivakortes

Ha

UNION 
NATIONAL -j 

BANK 
I^MAHANOY 

CITY^

v wr
Capitol Stock |126,000.M 
barnia* Jk, Prutas |i(JO,000.0<

K " ■ <

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie Juru piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
■uose, nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

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

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Pres.
J. E. FERGUSON. Kaslerlua.
R. T. EDWARDS, Vlce_Kaa. J

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

I DAKTARAS W. BURKE į
J LIETUVIS į
? 418 W. Market St. Pottsville

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos iki 10 valanda Įsi ryto, 
1 iki 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 53K
* Keystone, - East <720

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vaL ryte. C - 8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lletuvlszkas Graborlus
KAZIS RĖKLAITIS.
51G W. Spruce St Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 1
lietuvis 1

ButumI.i Daktaras Karlumeneje. I
GYDO VISOKIAS LIGAS |

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet

Telefonai—Bell 35® 1L
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakaro

Merginu balberiu szapaa. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szoni. Tclpgl iszmoklname L 
vvrus ir merginas balbc- f, 
rlautl. Neužmirszklto nu- 
maro. Netoli Union R. ILx* 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Pen n Avė.
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Ignotas 
Makovski nog kokio tai laiko 
iszdirbinejo 
isz kurios

Isz Lietuviszku kaimelu .. 1 « • 11*

Sveikas, Raudonas Kraujas
m4I

Amsterdam, N. Y. — Lai 
niekas in czion nevažiuoje ant

gardžia arielka 
pasinaudojo visi

uždarbiu, nes laikai blogus ir kaimynai, Tr,Imtu da sziadien
straikuoje. Marszkiniu dirbtu- varės guzutia savo

NUGA-TONE
PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 

NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.reiškia gera sveikata.
stebuklinga gyduole, stiprinti 

krauja ir nervus, padaro moteris Ir 
vyrus stipriais. Jais žmones naudojas 
jau, per 30 metu ir tai su geromis pa- 

Susldeda isz asztuonlu 
dailu veikianczlu ant visu svarbesniu 
daliu kūno. NUGA-TONE pagamina 
gąra apetitą, pagerina virszkinltna vi
duriu, liuosuoja vidurius, užsaldina 
kvapą, panaikina baltuma liežuvio, 
padaugina svarumą ir priduoda ener
gija ir nuaja veikimą kunuj.
mins raudonuma veiduose, Ir vikrumą 
kūne. Iszkirpkit szita pagarslnima, 
nuslneszk in gera aptieka sziandien Ir 
nusipirk bonka NUGA-TONE. Naudok

yra

Pasitinkam žmonis ant

privatisz- 
i jin ne 

jojo žentas 
susikivirezino apie

ves stovi nog kokio tai laiko, o*^a,n bravorelijc jeigu
’’ ' 1 i • V 1 • • V

dirbtuve karpetu ne nori padi-
silikusios inokesties arba kož-darbininkams algų, todėl

szimta straikuoje, žmonių pilnos uly- 
Kontraktoriai ir kiti

nam gnl pripili? apie 
doleriu.
aplaikys daug daugiau.

automobilius 
Kazimierio 

Sctkevicziaus ant Centre 
Asztuntos ulvezios. Motore ta- 

Imo laike turėjo rankosia kudy- 
ki ir likosi sužeista gana smar- 
kei, bet kudykio 
Autoinobi liaus 
443235, o palicije jieszko da
bar locnininko.

— Didelis 
trenke in paezia

ir

nesužeido.
numaris buvo

•žios be darbo.
Antra beda yra, jog 

sunku yra
Lietuvei susitarė su žydais pa
kele baisui randas, 
prižada stubas del 
bet jaigu kiti prižada daugiau 
mokėti, tai tam 
teip maino kaip 
liūs. — N.

šlubu
gauti ant raudos.

Lietuviai 
saviszkiu

ir duoda ir 
čigonai ark-

sckniemls.

tfu
I

butu iždnves
kuriuom
koki ten szeimyniszka veikalu. 
Žentelis isz piktumo pranesze 
palicijai buk ‘jojo uoszvis isz- 
dirbinejo
užklupo ant namo, paėmė ka
ti kd i ir apskundė

arielkos.
nepuikus žentelis?

arięlkelia, palicije
Paga-

vari m a
žmogeli už

— Argi kelinta dienu ir jeigu neliks visiszkai

Miknugee, Pa. — Diena 20 
trūkis nž- 

Miliaucka ant 
Ve-

Bus tai

— Neužilgio Penusylvanijos 
geležinkelis inves naktini tru
ki ejnanti in Pittsburga, Chi- 
caga ir kitus miestus, panaszei 
kaip eina kas diena.
didele paranka del žmonių ke- 
liaujonczius in Wostus.

— Seredos diena k nu. Czes 
na suriszo mazgu moterystes 
pana Konstantina Vizgirda su 
Jonu Macejaucku, isz 
dorio.
nuotakos motina
Centro ulvezios.

•r

— Lietuviai penktam vor- 
de uždėjo savo 
sztora, po No.

atidarys
Prigulinti 

kooperacijos laikys 
ma k ozu a

Szena-
Veselka atsibuvo pas

(517 West

ir kuri 
Oktoberio.

•> • >

Kooperacijos 
4 S. 10—th St. 

Subatoj 2 
prie

susirinki- 
utaruinko vakara 

ant virszaus sztoro 
riu susirinkimu 
sanariai pribūti

ant ku- 
privalo visi 

(Oct. 5)

ANT PARDAVIMO.
Geras biznavas namas po No. 21 ir 23
W. Centre St. Mahanoy City. Galite 
atalszauktl ant vietos arba in "Saules”

J.* (Sod. 30

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

ofisą.

Del Iszsluvlnejimo Szlebes, Padusz- 
kaites/ Stakes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir. padirbtu Kvletku.

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

rugsėjo ekspresinis
rnusze Petra
East Penn geležinkelio.
lionis paėjo isz Suvalkų gub.,
Simno parap.

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunczia 
Pinigus in Lietuva.

užgnnedintaH, sugražink likusia dali 
aptlckorlui ir gauk atgal pinigus.
DRUGGISTS: You can get Nugn-Tonc 
from your jobber or direct from The 
Niitloniil Laboratory, 537 So. Dearborn 
St. Chicago.
Retail price $1.00

Absolutely gun hinted.

išgyvendamasSimno if.*., 
Amerike 1(5 metu. Paliko bro
lius Ignotą ir Joną Aliliauckus

Minersville, Pa.
Likos palaidotas 
hems apeigoms ant airisziu ka
piniu 
sziam mieste neturėjo 
giminiu, todėl laidotuvėms už
siėmė P. Pranis.✓ 
gul atsiszauke 
adresu: P. Pranis Box 37, Lin
field, Pa.

iv pussesere
su bažnyti-

Phoenixville, Pa. O kad 
jokiu

(1 imines te- 
po saka n ežiu

Turėdamas skaitlingus 
skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir' Prusu Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokėjima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes' pigesnis bus 
persiuntimas.
proga, tuo jaus jiszvažiuoja

tiesog

Naudokitės

W1

Granville, Ill. — Czionais 
kasyklos nedirba, netiktai pas 
mumis bet visa sziaurine puse 
žemiu anglekasyklos 
Žmones sustojo
Rugsėjo ir pakėlimo mokesties 
da negirdeti.

nedirba, 
dirbti 8 d.

Nesenei atsibuvo didele 
Nekurius saliu- 

Pas viena 
rasta Jieį 23 goreziu 
Arcsžtavoti 2 saliuninkai ir 
tris gyventojai pas kurios ra
do muszinas del dirbimo guzu- 

Lietuviu teipgi buvo isz- 
krate dvi stubas bet nieko ne
surado. — W.G.

krata-, guzutes, 
nikus areszfavojo.

guzutes.

tęs.

in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas:

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

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

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

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

LITHUANIAN SALDES 
CORPORATION, -

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

- 310 Paveikslu.

'4 į

> i

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu
205 Puslapiu1
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Ądresavokite:

W. D. BOPZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius. •

i ae4 * J 
o o

T ukstancziai
musu kostumeriu, darbininku ir kiti
raudona konverta
džiaugo aplaike dividendo

sziomis dienomis.
r .'

M •

czeki.

GERIAUSIAS VALGIS

/

aplaike
Jie nu-
»|

Musu kita
RAUDONA LAISZKO DIENA pripuola 1-md 
diena Sausio (Jan.).

i H ’ r

džio (April), 1 Liepos (July) ir 1 Spalio (Oct.).
\ h' ’« | ” f '

Szituose dienuose yra mokamas procentas už szi-

Kiti pripuola 1-ma Balan-

os kompanijos Preferred Szerius. Dabartine
preke yra tik $93 už viena szera, ka atnesza su- 
virsz 7^ procentą už juso pinigą. Dabar laikas
pirkti tuos szerius.

I

Pittsburgh, Ph.

W. TRASKAUSKAŠ““
LIETUVISZKAS GRABORIUS*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo Ir tL Krausto dalgtus Ir tt 
5550 W, Centre HL Mahanoy City. Pa

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempellu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo Ir 
įszproslna vyru Ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras 
Prekes prieinamos.

*

C3

ir ujtikrlntas

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

Iszkirpkite szi kuponą 
ir priaiuskite mumis sziadien

Pennsylvania
Power & Light Company

Investment Department

8-th and Hamilton Streets
I M

Allentown, Pa.

•♦

INFORMATION COUPON 
(Without Obligation) 

Pennsylvania Power & Light Co. 
Please send He (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.

■ / .

Address

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ:—
Jeigu ne norite būti apskrlausti atvikia in New Yorka, tai tiesog 

krelpktes pas Geo. J. Bariasziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunczia pinigus in vIush dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus Isz Suvienytu Valstijų, 
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam, 
nakvlno nes užlalkom namu su 38 kambarals. Paleldžiatn pasažierlus 
Ir ju bagažlus ant. laivu. Žodžiu sakant pilnai buria aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-mlnėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedutirs niekados. Tautieczlal brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviecziam visus krelpkltes in musu agentūra per lalszka ar ypatlszkai. 
Gausite sanžlnlszkus patarimus nes mus priderlste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite lalvakorczlu Ir pinigu kurso* In musu arti
miausia ofisą. .

GEO. J. BARTASZIUS, . 498 Washington St. New York.
Sprluir 05S7.

Silpni, liguoti ir nervoti žmones
KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ

IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA
Mano pasekme kaipo specialistas paeina nud to kad tuo jaus 

atrandu teisinga priežasti juso ligos.
Mano ekzamlnavojlmas yra pasek

mingas ir mokslingas.
silpni, nervotl, ligoti, ne darykite 
klaidos ka kiti darė?ateikite pas mane 
asabiszkal Ir paslėptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
Visos kronlszkos ilgos yra pasekmin

gai gydomi per Dr. Ilodgens. Jeigu 
turite užkletejlma, Katant nusies, 
gerkles, ..vldurid ar Inkstu, kepenų 
netvarka, nervuoti, nnsllpnejlma, du
suli, runas, pūsles ir slapumo ligas 
krelpkltes pas Dr. Ilodgens nepaisant 
kokiam padėjime esate.
Iszgyditl kur kiti daktarai atsisakė 
gydit.

PILES, arba Iszslklszusia žarnake, 
Iszgydyta ant visados. Daug žmonių 
serga szita liga ir kenczla nelszpasa- 
kyta skausmą, Ir kitokias panašia^

Jeigu esate
nervotl.

Daug Ilgu

DR. I. W. HODGENS
Specialistas užslsenejuslu ir kronlszku 
Ilgu. Praktikavęs didžiausiose llgon* 

būtose Philndelphijol. 
ASTHMA arba dushlis Ir baisomis 
kentėjimais yra liga kuria kožnas 
mainierls bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti jeszkotl pagelbos, kolei ne 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis Jo PASEKMINGA 
BUDA GIDIME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES,

Ilgas bijodami operacijos ąr pjaustlmo 
bet linksma bus žinoti tekiams žmu* 
tiems kad Dr. Ilodgens tokias Ilgas 
gydo be peilo ir skausmlngi|^perg<^jdf

NERVISZKOS LIGOS no ‘kuriu4 pa
eina trotis minties, silpnumas, nera
mumas, nemlegis, stokai energijos Ir 
tdp tolinus ISZGVDOMI PO GVA- 
RANCIJA. RODĄ IR SLAPTINGAS 
PASIKALBĖJIMAS DYKAI.

vaikams kaipo ir suaugusjnms, laike 
szllto vasarno oro, yra lai gripo giaro 
ICE-CREAMO. Me« iszdirbam ir par
duodame ICE-CREAMA isz geriausio 
pieno ir Smetonos ir yra szvležas ko- 
žna diena. Pabandykite.

II. GEORGE,
24 W. Centre SL Mahanoy City, I*a.

■. ' ‘ ■ ■« *m, -i tu t m . i, j - - - --------

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

1

Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaiis perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuq padėliu'paliktu ne 
mažiaus. 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo- 

, jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dhlelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kurią atliekant reikalus nėra 
jpklos baimes. Raszyklte ‘ ant 
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsaklma:

Joseph G. Bogden,
Banker & Aiderman.

P. B. Llc. 159.
* Qor. W. Long Ave. & S. Main St.

DuBois, Pa.

Valdžios Bankinio popartamento 
i 
jpklos baimes.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Kn tik IszCJo isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del Piano 
“Ganu Broliai Mums Miegoti” duotas. 
“Kas man darbo” duetas.
“O Lietuva Numylėta” duotas.
“Sudiev* Gimtino” solo.
“Laiszkas pas Teveli” solo.

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

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
816 S. West St. Shenandoah. Pa.

1
Shenandoah, Pa.

7J®

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 9 vakare. Nedellomls nuo K lig 8 yak.
124 South Main Street,

❖
❖ t
*♦*

į
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Nauji Rudenini
Kotai Moterems 

ir Merginoms
Szimtai visokiu puiku kotu del <
mergaicziu, 3 lig 16 metu se- t

f numo. Visokiu naujausiu madų t
kotu del moterių ir merginu, t
•va? •• • « * ♦Pluszini ilgi ir trumpi kotai 
del diktu moterų.

Siutai ir szlebes del moterų, 
lig 56 coliu didumo.

Aplaikeme
kailinu. Ateikite pamatyt.

del diktu moterų.

nauju gražiu X 
pamatyt.

XGUINANSI
201 W. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Sztai Koki Prieteli Turite—
v _

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba- teip tankai kaip 
jumis geriausia istpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczlal Ir 
pažinstami. - 1

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs-
ei j os, kada norite kur investyti piningus* arba pirkti 
namus. . ■ r •_

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg davė name.
Yra tai juso Banka. - ir *

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

MAHANOY CITY, PA. 
—DIREKTORIAI— 
L, Eckert, V ice-Pres.D. M. Graham, Free.

J, H. Garrahan, Attorney W.F. Ryokewica
P. O. Fenton T. G, Horniby

D. F, Guinan, Treas.
A. Danisewlc* M. Gavala




