
•
t ’ t* I

1

>1

e

^.iVthMTY fi

TUK LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY1

Į

1 ESTABLISHED IN 1888.
j Briugt the bent results to Advertisers. Rates on application, 

PUBLISHED BY THE

W. De BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST..

6

MAHANOY CITY. PA.

i 
! 

YEARLY SUBSCRIPTION 13 00 !
I 

t 

I

I

I 
I 
:i 
I

j

r luinais ubuabt

DU-KART NEDELINI8 LAIKRASZTIS ♦•SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJA:
AMERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant pnsee meto $1.M. 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
į La i atkus ir piningus visada siuskite tiktai ant asilo adreso:
! W. D. BOCZKOWSKI-CO. .

MAHANOY AND A ST..

t

MAHANOY CITY.

*1

H

No. 80

---------- 'I/ - --------------------- -

Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6,1917, on file atThe Post Office of Mahanoy City, Pa. Bu order of the President. A. S. Burleaon, Postmaster General. ‘ 
s/ INT1R1D AT THS MA HANOT CITY* PAj, \' 

VPO8T^OPP1CH AB 8SCOND OLA88 MAIL MAITMIL/ MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 5 SPALIO 1820 (TUESDAY 5 OCTOBER) vr.» 
f.

. ____ uąl_______
*. BOC'ZKOWNKf, 
. BOCZKOTVRK1,

Preu* B 
Editor

99

33 METAS *

3
V*■ ISZ AMERIKOS

į
I

Motoro

i

'VII

Bi

i
?:f

t!'»

O'ĮI

i s-i W''1'
r'" i J1'

I l

I
L

JT

JA

14

M

, %

f
v

-

f J-
"i

1 *

K ■■ ■1 

f'

1:^

o
; I
W1
R??'r ’11jr *

’■(i

£

į ■

B' t r!

#1:,

■ !lk

B

Bl 11L ;■

Mare 
gyvenanti po No.

Taja diena atėjo su

Vaikas užmusztas per avinėli 
ant kapiniu.

Chicago. —
Borvicha,
5017 W. 25 ulyczios, konia kas 
dien atlankydavo kapines, ant 
kuriu radosi palaidotas josios 
Simus.
savo trijų melu senumo vaiku
ant Norwood Park kapiniu ku
ris užlipo ant paminklo pažiū
rėti tenais avinėlio. Matyt 
jog paminklas vos laikėsi ir 
vos vaikas ant jojo užlipo, pa
minklas sugriuvo, o ant vaiko 
puolė sunkus marmurinis avi
nėlis užmnszdamas jin ant vie-

• los.
Suvienytus Valstijus gyvento-

avinėlio.
vos

jus apskaito ant 105,750,000.
Washington ,1). C. — Szime- 

tinis suraszas gyventoju paro
dys, buk Suvienyt uosiu Valsti- 

105,750,(X)0 gy- 
daugiau 

penkioliktas procentas, 
nes 1910 mete radosi 91,972,- 
268 gvventoAi.

iszpaniszku straikieriu 
pribuvo in Amerika.

New York. — Tomis dieno
mis atplaukė 
vvni szimtai 
straikieriu isz Rio Tinto 
panijos. Badai už keliu me
nesiu ketina atplaukti da 600 
straikieriu jieszkoti gerbuws 
czionais.
Szitas prasižengėlis tikrai bu

vo savžiningas.
Mounsville, Va. — Isz czio- 

naitinio kalėjimo pabėgo ana 
diena Ottonas Milleris, kuris 
buvo vienas isz geriausiu kali
niu ir jam visame tikėjo kaleji 
mo dažiuretojai, kurie patroti- 
110 vilti pasimatimo 
riti. Bet nemažai 
jo, kada Milleris 
kalėjimą ant rytojaus su pra
kybosiu veidu 
duži mėtojus: Neimkite 
tai už pikta, kad be jusu pavė
linamo paėmiau sau vakacije, 
nes labai man iszsiylgo mano 
szeimynele kuria norėjau labai 
pamatyti. Pasimacziau su 
visais ir esmių užganadytas ir 
galite mane nubausti 
kaip norite.

Dažiuretojai jin nenubaudė, 
tik da daugiau jam užsitiki ir 
pavadino jin “teisingu kali
niu”.
Girtuoklyste da daugiau pasi

didino Amerike.
New York. — Czionais 

toje susimažyt girtuoklyste tai 
da daugiau pasididino ne kaip 
priesz užvedima blaivybes, pa- 

x licije turi daugiau ergelio su 
girtuokleis ir aresztavoje dau
giau girtųjų ne kaip priesz tai.

Arielkos czionais yra užtek
tinai kaipo ir kitosia miestuo- 
sia, o kaip nekurie mano, tai 
visa toji prohibicije 
juoko, nes žmonis da daugiau 
gere o valdžia ant to 
milijonus doleriu nes padotku 
jokiu neaplaiko, ka visa sun
kenybe pereis ant žmonių, nes 
žmones turės daugiau mokėti 
padotku ne tik valdžei bet ir 
ant užlaikimo arielkos sznipu 
kurie mažai 
valdžiai.

Trinukai gyvi ir sveiki.

josią raudasi 
ven toju arba užaugo 
kaip

900

in Amerika de- 
iszpaniszku 

, Isz-
Badai už

su Mille- 
nusistebe- 

sugryžo in

kalbėdamas in 
man

Pasimacziau

teisingu

dabar

vie

yra ant

t rot i na

atnesza naudos

Waynesboro, Pa. — Dakta
rai yra tosios nuomones, buk 
1 l inukai labai trumpai gyvena 
po užgimimui, bet trinukai ku
rie užgimė Jeremijosziui Tra
cey, ,yra gyvi, sveiki ir augina
si puikei.
gaites tik viena turi taja nelai- 
fūe ka degime įbe rankos.

Trinu kai yra mer-

Didelis laikrasztis buvo, pri
verstas subankrutyti.

Laikrasztis
kuris pradėjo iszejti-

Philadelphia.— 
‘ ‘ Press ’ ’ 
net 1857 mete, buvo tomis die 
nomis priverstas __ !__
ir parduoti visa savo spaustu 
ve 
Ledger.” Priežastis mirimo 
tojo didelio laikraszczio yra 
pusiutiszka brangenybe popie- 
ros, visokio materijolo ir bnfti 
gumas darbininku.

Sziadien iždavimas laikrasz
czio yra labai sunkus nes vis
kas brangu o pelnas visai ma
žas.
Neužilgio galėsime telefonuoti 

su dvasioms.
Jeigu iszradi- 

mas garsingo Edisono Ims pn- 
sekmingas, tai neužilgio galė
sime susikalbėti su numireleis. 
Edisonas jau nog keliolika me
tu dirba ant labai svarbio ins
trumento su kurio pagelba ga
lėsimo susineszti su numire
leis 
mas 
kurie turi antras paezias arba 
antrus vyrus, nes bobos neduo
tu ramybes vyrams ant szios 
aszaru pakalnes.

Tikyme, jog Edisonui pasi
seks užbaigti pasekmingai taji 
iszradima, nes jeigu 
fas paantrina baisa 
did ko.numirėlei negales duoti 
mums szioki toki 
save.

Gromata ėjo per 12 metu.
Towanda, Pa. 

dienomis Mi’sT* 
Monroetown, 
czionais aplaike 
riai buvo siunsta 12 metu ad- 

Kur toji gromata už
kliuvo, tai paczto virszininkai 
negali iszaiszkyt.

Nauji sveczei isz Lietuvos.
Lietu

vos Atstovybe Amerikoje 
laike žinia, jog Kauno kate
dros knygas Byla ir kompozi
torius Naujelis, abudu rūpina
si gauti pasus kad pribūti in 
Amerika laikyti koncertus.

EUROPINE PAGELBA.

subankrutvt

del laikraszczio
Priežastis

New York.

gai.

4 $ Public

susineszti su
Geras tai būti 

bet didele baime del t uju
isz radi-

fonogra- 
ž m ogaus,

ženklą apie

— Tik tomis 
^'M aming isz 

84 miles nog 
gromata ku-

gromata

Washington, D. C.
ap-

Raudonasis Kry-Amerikos
žius turi zopostvoje pagelbos 
ir medžiagos ir prisirengė ka
da tik bus galima suteikti rei- 

pagelba Rusijon, 
Centralinio

sakroviu

sakroviu yra

dabar randasi 
vien isz-

praneszame, kad 
laikinai

kalaujama 
pagal praneszima 
Ofiso.

Labai dideliuose skaitliuose 
szios pagelbos randasi sakro- 
viose Konstantinopolyje ir Sa- 
lonikoj, nuo kuriu
bus galima tuoj gabenti ir pri
statyti pagelbos Pietinei Rusi
jon. Isz sziu 
duodama pagelba Jugo Slava- 
kijai.
Dvylika Raudonojo Kryžiaus 
prižiūrėtoju
Krimioj užsiimdami 
davimu pagelbos gyventojams 
prieglaudos namams ir kitoms 
nekariszkoms instaigoms. Pa
gelbos teipgi randasi sakrovio- 
se Baltiszkos uostuose Vibur- 
Rovale ir MitaiPo.

Abelnai,
veiklus kareiavimas 
randasi Rytinėj Europoj skly
pe nuo Finland i jos per Esto
nia, Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Baltgudija, Austrija ir Jugo 
Slavakija. Nuotfprendije kon
ferencijos szioms dienoms lai- 
remtiniu dalyku pakol kas tei
kti pagelba. Sovietinei Rusi
joj, net ir atsižvelgiant tuom 
kad pagelba ten 
Tolesnis veikimas
Kryžiaus pradėjus aprūpinti 
sziais szalis prigulės nuo to 
kiek pagelbos Suvienytos Vals 
tijos bus pasirengusios su
teikti Raudonamjam Kryžiui.
f

reikalinga.
Raudonojo
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REKONSTRUKCIJOS
DARBO SUTRAUKA.

LENKAI PAĖMĖ LYDA IR 
PINSKĄ.

AMERIKONISZKA VĖLIAVA PIRMUTINE
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Laike parodos Antworpe, anierikoniszka Vėliava buvo
Toje parodoje dalybavo Belgijos karalius su karalienių.

ISZ VISU SZALIU Isz Lietuvos
• .r

Žudntojas 36 paežiu užmurin- 
tas gyvu už bausmia.

daneszi- 
miestelio

London. — Pagal 
ma in czionais isz 
Marakesh, Arabijos, tai sziau
czius Messeffi kuris nužudo 36 
paezias, o juju kimus 
baisei už taisos 
baustas.
jimo kaip tennis baudže už žu
dinstas, tai sziauczius likos 
nusprenstas ant ■ nžmurinimo 
gyvu.

paslėpė 
žudinstas nu- 

Vieton nukryžiavo- • *

Kada atplesze mūra tai 
negyvas.

Isz pradžios per dvi 
dienas sziauczius baisei klykė 
be paliovos, bet treczia diena 
jau ne buvo girdėta jokio riks
mo,
sziauczius buvo jau 

sukandžioti o 
laike baisiu 

kankiu kokias žadintojas turė
jo nukensti priesz mirimą. 
Szuo iszdave slaptybe žudins- 
cziu, nes atkasė viena isz duo
biu, kurioje buvo paslėpta vie
na isz moteliu, 
ka ant ulyczios.
teminus ranka, pradėjo daryti 
slieetva ir tokiu 
ant pedsakio žudintojaus.

Pirsztai buvo 
plaukai iszpeszti

priesz

iszneszes ran-
Palieije už-

bildu užėjo

gauti balto

V i • uz tris 
lengvai

vilko

savaitėms

X

novos 
gaiš

raiteliai karžygiai su ii-

Supliekė bolszevikus paymda- 
mi 300 in nelaisvia.

Wrangelis paėmė Karkova.

Warszava.— LLvda, 40 mil i u
* . . . _A.

teipgi ir Pinską,

Lenkai pacme 
nuo Vilniaus 
‘80 niiliu nog 

Lietuviszkos Brastos.
Lenkai ejna pirmyn in žiom- 

ivakarinia dali ir kerszina 
kuris ketina 

dienu.

Lyda, 40

ėmimo Vilniaus, 
pulti už keliu

S .vai vakaro 
nuovadas 
buklius

Ro-Degucziai, Obeliu v., 
kiszkio ap. — Rugp. 14 d. apie

Auksztad vario 
M. sutiko J. ir B.

(l)egucziu lauke) ei
nant keliu per savo lauka na
mo. Puolė an tŽukliu, 
pasakytu, kas czia degtine va
ro. Gavės atsakymu: “neži
nom 
ti.

Kaimynai

Gavės atsakymą:

kad

4 4 

pradėjo smarkiai musz-

basliais
Atbėgo pa-

Lukosziuno vienkie- 
brogos. 

namie.
A. Luko- 

Milici- 
insake

> O’-

pius

durtuvais 
szauliu būriai, 
apsirengusiu 
pagaliau szauliai 
įlinkai.

baltai
ir

kelais.
rastas. žinomu

ginkluotu 
vežimas 

vaidehicziu
kolkosvydi-

Visa ta eisena buvo 
apszviecziama tam tikrais fa- 

Reginys buvo nepap- 
Didžiausios

minios buvo susirinkę pažiūrė
ti senovės lietuviu 
Ypacz visu aki 
1 
ga i k szcz i a i i r ra toliai 
giai, kuriu vienas buvo su 
gaiš. Visa tokia procesija

Ypacz visu aki kreipė 
niais szarvais apsitaisė

Visa tokia
....

karžygiu.
vari- 
klini

ka rž y- 
ra-

Skrandai mainomi už maistu.

Verne, Bulgaria — Sziomis 
dienomis Bulgarijoj 
tuzinus bulku labai 
galima 
skranda.

Maistas Keliems 
arba ir prieglauda kelioms sa
vaitėms labai lengvai atmoka 
ma puiki niurkęs 
skrandu g 
kartais.

Rusijos pabėgėliai reikalau
janti szios pagelbos 
davėjais, Pirkikais yra tie ku
rie iszsigali szia pagelba su-

t

pygardoje pinigai 
nevartojami

varoma

ar kaunes 
gal ir sidabrinio vilko

yra par-

iszgirde pamano, 
kad pleszikai užpuolė gnt kelio 
žmogų, apsiginklavę 
bego in pagelba. 
mate vyresnybe.

Paskiau sumusztuosius nu
sivaro netoli Lukocziuno vien
kiemio, 
my rasta 
sziuno nebta
ja pasiėmus pravora 
namiszkiams, kad gryžes deg
tindaris tuojau atvyktu 
A u k s z t a d v a r i o nuovada.

J. ir BB. Žukliai 
pas Seimo atstovu Purena, ku
ris patarė kreiptis prie apskri
ties gydytojo ir patsai surasze 
skunda, kuri sumusztieji intei- 
ke apskrities virszininkui.

Gydytojas apžiurėjas rado: 
J. Žuklo abi akjs kraujais pa- 
t e k e j u si a s apt i nu s i u s 
sius ir visa kuna 
Pas B. Žūk Ii 
muszta. ranka sutinuc 
apdaužytas ir t. t.

Rugp. 16 ir 19 d. sumusztuo- 
sius ir liudytojus szauke Obe
liuos in tardymu.

Alsėdžiai. — Nepersenai bu
vo krata pas Valsticziu Sąjun
gos* valdybos narius: Szmoteli 
Surbli, ir Kulvieti. Krėtė 
jieszkodami 
tu” NiOko nerasta.

kreipėsi

antau- 
sumuszta. 

galva pral 
veidas

ir Kulvieti.
“bolszeviku rasz- 

Dii buvę 
afesztupti bet tuajaus paleisti 
bet tuojaus paleisti ta sąlygą, 
kad jokion politikon pesikisz- 

Kiti V. Sąjungos nariai 
musimine ir kita valdyba

ėjo nuo Sobdro ligi Viesžosios 
Aiksztes, 
žo atgal iki Szauliu Sąjungos 
bustinos.
komos ir tam tikros prakalbos,

Raudėnai. — Musu jaunuo
mene 
m u.
ju vienas antram pramusze pa- 
kauszi.
kais hegiojd prie milicin., pra- 
szydami, kad nubaustu.
pat yra negeras paprotys sodu 
vašius vogti. .

Žem Kalvarija. — Rugp. 20 
ir 31. d. buvo gana smarki per
kūnija Szarneles sodž. nutren
kė artoju dirvoje su arkliu Ki
tur ūkiai su visomis trobomis 
iszdeginti, buvo arkliu 
kuose nutrenktu ir medžiu su-’ 
skaldytu. Nuostoliai dideli. 
Ar ne laikas butu pradėti tar
tis apie perkūnsargius, norint 
iszvengti tokiu dideliu nuosto
liu... *

Pasklydo žmonėse gandu, 
kad Lietuva rusams turėsianti 
duoti 1^2 rnil. 
250, tukst. arkliu ir girdi, kol 
to neatiduosiu, 
Vilniaus neapleisiu 
ežiu žm. mažai teskaito, bet 
geriau patiki, ka kokie žydu
kai papasakoja, ir grūdus pū
dys beslėpdami. /

ir paskui isz ten gry-

Buvo t ei p pat sa

(.la ilgiausia
Per szventa Baitramie-

užsiima

Paskui tėvai su vai-

Tėip

lau-

gandu

pudu rugiu ir

bdlszevikai
laikrasz-

teikti.
Szioje

retai ar ir visai hvvuituiumi, , . .■ ,.
pramone varoma mainais. nbkti bijo n icnkamais būti 
Sziose bacjo ir teip nuvargin
tose szalyse pinigu ’ nesiranda 
per daugiaaše.

Lepiimo ar lepinime' daly
kai viski ha negirdeti, gyven
tojai džiaugėsi gave tik to kas

: tu.
ir

mainais.

reikalihgiause gyvenime.
Skrandu pirkėjai 

dotu pasisukę Bulgarijoj, nes 
pasisektu gan 
maisto pritatyma gauti gan 
puikiu skrandu kuriuos per
siuntė Londonan ar Paryžiuje 
galėtu gan gera preke parduo
ti, 
ventįdjai 
net ir labai puikiu 
turi, bet ir Rusijos pabėgėliai 
nemažai priduoda.

pasinau-

pįgaiflf tik už

Netik ka Bulgarijos gy- 
užtektinai visokiu 

skrandu

ti.

valdžių
kad musu

Francuziszki teatrai pa
skyrė deszimta procentą uždar
biu del kariszku naszliu, arba 
20 milijonu franku per meta.

Iszpanijoj merginos ir se
nos moteres parduoda laikrasz- 
czius ant Iilycziu.

Korėjoj jaunikei negali

*

nenori, nes.vėl gali kas atsitik- 
Klerikai džiaugėsi isz to.

Raseiniai. ~ Czia liepos mė
nesy valscziaus Taryba iszne- 
sze pageidavima,

konfiskuotu' sziuos 
dvarus, kuriu savin inkai len
ku legijonuose: 1. Gobsziu dva
rą 2) Bralenskiu paliv. ir 3) 
Rachavos -bei Kakavos. ,l<* . ■ »

Kaunas. — Rugpjuczio 29 d. 
Kauno mieste buvo Szaliu Są
jungos rinkliava 0 vakare su
temus buvo tam tikra paroda, 
kuri atrodė trumpai' sakant 
teip: ėjo pirmiausia orkestras, 
pinkui juos apsitaisė szarvais 
kunigaikszcziai Keistutis, Vy*- 
tautas ir Gedminas, toliau se-

balsuot; pirkt gorimu o kada 
jieszko darbo, buna užklausti 
‘kiek tuvi vaiku.”.

*<KaVves kailis padaro^apie 
25 svarus skuros.

Viszta per savo arnži pa

4

*

deda nog 300 lyg 500 kiauszi-
niu. - ■

♦ e

:— Kas ant svieto buvo kyt- 
riausi ?

J 4

— O-gLKolumbas, nes jis at
rado tokia bagota ir laisva že
me Amerika, . /

Treasury Departamentas.
Direktorius 

maž daugiau, tai yra mažmoje: 
Taupymo Skyrių praneszime 
savo skelbia: Kares Taupymo 
Instaigos duoda proga taupy
mo mažiems investoriams, ir 
milijonai Ąmerikonu naudoja
si szia proga ir ne tik. nesza 
sau nauda, bot ir valdžiai pri- 
gelbsti.

Comptroller of Currency 
pranesza kad sanvaitej 
giant 24 d. Rugsėjo tapo suteik 
ta teises keturioms naujoms 
bankoms ir keturiems isz sep- 
tyniu kurios pridavė praszyma 
padidinimo kapitalu tapo 
teikta padidinimo teises. 
Valstijos Departamentas.

Sovietu valdžia Petrograde 
nauja iszdavima paduoda mais 
to dalykuose pagal telegrama 
gauta Rūgs. 18 d. Valstijos De
partamente: 
namai ir szeimynos kratineja- 
ina ir kur tik randasi maisto 
konfiskuojama ir perduoda So 
vietų valdžios naudojimui.

Prezidentas iszduoda nauja 
paskelbimą kuriame pranesza- 
ma kad trumpoje atejtyje ne
bus reikalinga paszportu arba 
pavelinimo rasztu važiuojan- 
tems in Bahama salas iszsky- 
riant Bolszevikams. .

Pranesza Valstijos Depart- 
nientas kad konferencija kuri 
turėjo invykti Rygoj terp Len
ku ir Sovietu Rugs. 23 dt neiii- 
vyka ta dienai l>ef įįhita 'impor
tas konferencijos kuri . invyko 
Rugs. 24 d. Rygoj terp Lenku 
ir Sovietu. , G
Darbo Departmentas.

Praneszama isz Szvedijos • 
kad Darbininku Federacija da’ * 

užeina, kartiniams suvažiavime, kuru? 
ii* yra skaitlingiausias kiek buvo 

Szvedijoj, atsisakius siusti te
legrama pasveikino bolszevi
kams Rosijon.
Kares Departamentas.

Praneszama kad oficeriai 
kuriems tapo inteikta Certifi
cate of Merit gali dabar ta cer- 

žvalgy- tifikata pakelti ant Distin-

W. M. Lewis,

11Z-

i

'supliekė bolszeviku
[arinije, paymdami in nelaisvia 

daugeli apicieriu ir 
materijolo. 

Podolsk, 
Dinestro upes, likos 
nog bolszeviku

— Konstantinopoli ns. — 
Karkovas, svarbus miestas 
pietinioje Rosijoi, apie 250 mi
lui nog Azovo mariu, likos pa
yru tas per Wrangeli.

Lenkai 
trauke 
baise i 
planus aplinkinėje Nikolajevo, 
artimoje Odesso.

Washington, D.C. — Pagal

L ' --I

3,000 su
daugybių, kariszko

Kamieniec

Lenkai 
ketvirta

of
bai-

Į!1

prie 
atimtas 

per U k ra imis.

svarbus

su Ukrainais dabar 
ant Kijevo per ka 

apsunkino bolszeviku

aplaikyta žinia per valdžia, tai 
Lieutuvei padare sutarte su 
bolszeviku is, 
ms naudotis lietuviszka žemiu 
ant vedimo pasekmingai 
sziu su Lenkais. Amerikos val
džia nelabai žiuri ant tokios 
nutarties Lieutuviu su bolsze- 
v i kai s.
LIETUVA ¥RA.~,-

PASIRENGUSI GINTIS.
insidi-

padare sutarto 
pavėlindami jie-

mu-

Lenku kariuomene 
džiavusi savo 
priesz bolszevikuš, 
mijos susmuko, norėtu vėl už
grobti ir visa Lietuvos dali, ku 
ria ir pirmiau buvo 
Girdi, jau veikiai paymsia 
Lietuvos sostine Vilnių.

Tecziau Lietuvos karuome- 
ne jau yra užstojusi jiems ke
lia. Lietuvos Atstovybe Ame 
rikoje yra gavusi žinių, jog vi
su placziuoju frantu su len
kais nuo Rugsėjo 25 dienos 
prasidėjo sustiprintas 
bos darbas, ir nuolatini susirė
mimai. Lietuvos kariuomene 
Rugsėjo 30 diena Įnikusi 'yra 
szi ilga friinta, pradedant nuo 
Prusu sienos, būtent par Licsz 
kiemis, Jalovo, Fornetka, pro 
Baksziu ir Laipiszkiu

J 
laimėjimais 

kuriu ar-

ežerus,
Burbiszkiu kaima iki Galados 
ežero, 
kus, Živuleziszkius, 
palei Ūlos upe, 
sius Solecznikus iki Slobodkos 
ir toliau iki rytu su rusais sie- 

Tokiu budu Vilnius yra 
pridengtas musu kariuomenes 
pajiegomis. Jokiu bolszeviku 
pajiegu in Sziaure nuo tos lini
jos nėra, kaip ju nebuvo 

Rodunej

toliaus par Ogorodni- 
Merkine, 

pro Didžiuo-

su-

Petorgrade visi

isz h

i

!lW

na.

ne
Druskoninkuoso; ne

guished Service Medai.
Idant pasekmingiau ateity-

je mokinti ir lavinti ’kareivius 
tapo paskirtas biudžetas $40,- 
000, del Camp Grant Illinojaus 
valstijoj. *

Sekr. Baker praneszima isz- 
duoda kuriam paprasti karei
viai gali naudotis tuoms pa- 
czioms progoms perkant 
komisarcL net ir ant iszmokesr 
ežio galima pirkti.

SZVEDISZKI
PATEMIJIMAI.

* Jeigu paezia iszmintinga 
iszsirinksi, tai ir vaikelius isz- 
mintingus turėsi.

* Apuokas karvelio ne isz-

nuo

irt'

„lt

Lenku puolimas negali būti Peres kad ir kasžin kaip norės.
nekuo pateisintas, priesz' toki 
lenku puolimą Lietuvos Atsto
vybe yra suraszusi nauji Vals
tybes Departamentui protestą 

Spaliu 2 dienakursai ir buvo 
inteiktas.
Lietuvos Informacijos Bjuras.

Lenkai padare sutaiką su 
Lietuveis..

y i Ryga. — Lenkai padare 
tuomlaikinia sutaiką su Lietu- 
veis Suvalkuosia ir visi mu- 
sziai tpo paliovė terp tuju 
dvieju tautu.

Ryga. —

Lenkai yra nu- 
i su-

• Lenkai sustojo ėja ant
siyro lyg upes ŪUos ir ten 
stojo.
Vilniaus an t „prižadėjimo Lie
tuviu, jog no inleis bolszeviku 
per Lietuva. - Badai rubežius 
terp Lietuvos ir Lenkijos pra
sidės nog upes Ullos, nes Len
kai ne mane ejti toliaus kaip 

Įlyg tosios upes,

Iszmintinga motere nesi-*

dabys tiktai szvaruma aplink 
save laikys.

*

liūs prižiūri, 
paguodoneje turi.

Tegul žmonis gerysi isz 
vaiku, o ne isz tėvu.

* Jeigu motina savo kudy- 
ki szvarei užlaikysi, tai žmo- » 
niu atyda ant saves atkreips.

* Jeigu ant tavęs szilkai 
sznabždes, o kudykiui po nosia 
snarglis žybes, tai jau su tuom 
gana, visi sakys: 
tina 1

*

kus, tai tavo ilgas amžius 
bus.

*. Jeigu kvailus vaikus tu
rėsi, tai kuopyti turteli nerei
kalausi. Po tavo smCrtei vis
ką pradangys, nieko ne iszlai- 
kys- .........(sui

Kada motere savo vaike- 
tai žmonis jiaja.

4 4 kiaule rno-

Jeigu turėsi kvailus rai
ne

3
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Milijonai szeimy- 
Eu ropoję yra 

rūstis angsztosia

atsakan-
pa-

M 
z

pranesza, 
milijonierių

B!
I,

R .1
I •

'i^'<

m
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Vanderbiltas

Tikrai likos 
garbia už muszi 
lauko, 24 metinis 
Flowers, su kurinom susiraszi- 
nejo nežinoma naszle, kada ji
sai radosi Francijoj, kokia tai 
turtinga ponia Juzefina Hod
son isz Shelbeyville, lllinojaus 
turinti 60 vasarėlių. Dabar, 
kada Delbertas sugryžo, nuve
dė savo geradeja prie altoriaus 
už kaaplaike ne medali tiktai 
josios szirdi ir turtą. — Del
bertas tikrai vra narsus vvras, 
jeigu su tokia boba apsivedė.

apdovanotas 
ant kariszko 

Delbert as

Dabar

I II III! „■■n, IHI

PATENTUOTI VAISTAI. ISZ RUSIJOS pradeda Buž-

p
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Visi Sziadien mgoje ant sto
kos namu.
nu Amerike ir 
priverstais g 
ir sinirdaneziosia kambariuose
todėl, jog nesiranda 
ežiu namu isz priežasties 
brangimo budavojanezio mate- 
rijolo jau nqg t riju metu.

Tame telegramai 
buk ana diena

pardavė kitam 
milijonieriui A. K. Macomber, 
tvarta su lenktynių arkleis Pa
ryžiuje už 12 milijonu franku, 

milijoną 
Tame 
v i so
la ba i

Macomber davė ant 
rankos penkis milijonus fran- 

pagal

I

I ,

arba už pustreczia 
amerikoniszku doleriu, 
tvarte randasi 97 arklei 
kios veisles, 
brangus.

nekuriu

Manilloje ant Filipinų, likos 
nubaustas kinezikas Li Shing 
Tea, už vogimą baisykeliu ant 
67 metu kalėjimu, — už kožna 
baisy keli po keturis motus.

Laka vanos mieste, arti Buf
falo, palicije rado skiepe pas 
tūla saliunika net 26 pavogtus 
ba i sykelius. —
kad jisai negyvena 
nu.

Ii-’

Ii

|Wr

Ii

L

ku, o likusius iszmokes 
kontrakto.

Jeigu valdžios užymtu visus 
gyvenimus milijonierių, ku- 
riuosia ant vieno žmogaus 
pripuola desziints pakojų, orbo. 
permainytu puikus tvortus ant 
gyvenimu, tai ne butu stokos 
stnbu o žmonims nereikėtų gy
venti smirdaneziosio 
kaip tai sziadien daro.

Sziadien milijonieriaus ark
lio turi didesnio vigada ne 
kaip sunkei 
ninkas.

New Yorke susitvėrė žvdisz- 
kas “lekiojantis szvadronas, ” 
kurio tykshi yra platinimo 
apszvieta terp žydu. — Komi
tete randasi ženklvvausi žvdai 
kaip: Mortimer Schiff, 
gresmonas Kahn isz Kaliforni
jos ir Rosenwald isz Chicago, 
kurie stengsis surinkti .pus
ketvirto milijono doleriu 
apszvietimo savo 
Už tuosius piningus pastatys 
dideli universitetą Cincinnato- 
je kur lavinsis tiktai žydai. — 
O kiek mes ižduodame ant ap- 
szvivtimo savo tautiecziu ?

G i Ii ūki s jojo, 
ant Filipi-

'f
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milijonierių, 
vieno

urvosia i;

didesniu
dirbantis ’darbi -

kon-

ant 
tautiecziu.

apgai

4 <

aplaikys 
visztas 

Kož-

Tūlas amerikoniszkas laik- 
rasztis iszcjnantis Providence, 
R. L., paduoda sekanti 
siniina:

Reikalinga yra pakajauka
ant tarnvstos kuri 
gera maistu, vaisius, 
maudykles su kvepalais, 
na vakara turės liuosa, auto
mobiliu gali naudotis kada no
ri, teip-gi aplaikys dykai bilie
tus in teatra ir sanvaitinia al
ga trisdeszimts penkis dole
rius.”

Kedaktoris laikraszczio 
tvirtina buk tasai
mas yra tikras, ir jau kelios 
kondidatkos ant tojo dinsto 
atsiszauke, nes tokios tarnaites 
pajieszko milijonierių 
na.

Visos daraktorkos publiki- 
nin ipokslainin, kurios vos ap- 
laiko puse tokios algos, gal szi- 
ta gerai apsvarstys, ar ne 
riau pasilikti tarnaite pas mili
jonierius, ne kaip mokyti vaii 
kns.

Visur ant svieto randasi ap- 
juodintojai ir platintojai liežu
viu, kurie apkalbinėja nekaltai 
savo artimus, o tankiauso ant 
veikėju del gero kitu, kurie tu
ri atsakanezius dinstus draugi- 
josia arba prie 
Tiejei apjuodintojai, 
šia turi kokia ypatiszka neapy
kanta del tokiu žmonių, už tai, 
kad ne karta gavo ‘‘ 
už visokius prasikaltimus.

Turėdami tokia neapykanta 
prieszais žmogų, pradeda pla
tinti visokias iszmislintas isto
rijos priesz savo 
ir kur tik duodasi, 
gu smnaiszyt kanuobjauriau- 
sia su purvais.

Tokis žmogus užkluptas to
kiu szuniszku budu, tankiausia 
apie tai nieko nežino, kaip jojo 
apjuodintojai jin už akiu panic 
kine ja. 
tai, tai nieko sau isz to nedaro, 
— norints szunis loję, bet sau 
vežinoje.

Bet visuomene privalo 
tokiu liežuvninku atkreipti aty 
da, kurie veda toliaus savo 
pekliszka propoganda. 
kas susitiktu su tokiu 
dintoju kito žmogaus vardo, te
gul jin tuo prispyrė ant prista
tymo davado arba geriau 
daro tuojaus terla. 
budu galėsimo užbėgti žiurki- 
niai veislei, kurie 
darni isz gero vardo kitu 
kalba nekaltai juosius. — Nesi
randa žemiausio sutvėrimo — 
žolezio, kaip apkalbetojas terp 
draugiszko gyvenimo.

laikraszcziu. 
tankiau-

per nosį: * *

pažinstamus
idant žino-

O kad dagirsta apie

ant

Jeigu 
apjuo-

, uz-
Tik tokiu

pa si nau de
ep

* uz- 
apgarsini-

szeimv-

ge-

Ana diena New Yorke miro 
vienas isz didžiausiu bankie- 
riu New Yorke, žvilas Jokūbas J •

Paliko jisai turtą su
sidedanti nog 50 lyg 150 milijo
nu doleriu — tikrai vra neži
noma kiek, bet keli milijonai 
maž daugiau, tai yra mažmože. 
Gana jog tasai 
in Amerika vargszu ir

teisinga” giszefta dasidirbo 
milijonus. — Yra tai pamoki
nimas dęl kitu vargszu pribu- 
naneziu in Amerika:

Schiff.

žydas pribuvo 
per

4 4

Japonijoj, likos 
anglių

Hokkaido, 
atrasta turtinga gysla 
turinti 20 pėdu ploczio kuri 
traukėsi ant keliu szimtu my
liu.

Kada Italijoj kalnai ir na
mai griūva per drebejima že
mes, o žmonis apymti bolsze- 
vizmu isz visu pusiu, tai kara
lius Emanuelus lekiojo areo- 
planu 3,000 pėdu augszczio sa
vo karalystes. —
Neatsimena, jog tokis pasi
linksminimas gali jam sprandu 
nusukt nupuldamas nog teip 
augszto.... o ir nog sosto.....

Vargszas!

Yra tris nurodymai kasi ink 
pargabenimo kunu 
mirusiu kareiviu kurie 
kares laike Europoje.

1. Visi kūnai 
reiviu 
joj.

Amerikos 
mire

Amerikos ka- 
kurie randasi Vokioti- 
Duxemberge ar Sziauri- 

nej Rusijoj bus parveszti.
2. Visi kūnai Amerikos ka

reiviu kurie randasi kitur negu 
augszcziau nurodytoj vietoj ii* 
Francijoj teip-gi bus parveszti. 
Bet ant pareikalavimo giminu 
kad lai buna ten bus paliekami.

3. Visi kūnai Amerikos ka
reiviu kurie randasi Francijoj 
bus parveszti tik 
pareikalavimo.

Kares De.partmentas sudaręs 
sutarti su Amerikos Raudono 
Kryžium idant per vietinius 
Amerikos Raudono Kryžiaus 
skyrius butu nurodoma gimi
nėms ir praneszama apie miru
siu kareiviu kūno parvežimu.

Prancszimai bus suteikiami 
isz kalno idant duoti proga gi
minėms prisirengti priėmimui 
kūno. i___________ A_________________

PLUOSZTELIS GERU RODU.

ant giminiu

niekur

— Geriausia mokykla turė
si, kaip gyvendamas artt svie
to temysi.

— Su žmonimis draugausi, 
su latrais neužsidesi,
nepasilsesi kaip suterszta sav^ 
žinsa turėsi.

— Jeigu szirdije ramumo 
neturėsi, tai ne ant svieto ra
mumo nerAsi.

— Jeigu in viena, kiszeni 
piningus indesi o in antra sav- 
žinia paslėpsi, tai vis vąikinia 
ramumo neturėsi ip nakti no 
miegosi. . , *

*

Cholera Rusuos. Ligi sz. 
m. liepos 4 d. Tarybų Rusuose 
buvę 5,675 susirgimu holera.

Kiek rusu perejo Vokiecziu 
siena. — Vokiecziu.siena perė
jusiu rusu

iRosijoi vela 
nazija (tureziai) iszaugti. Ka- 
misoriai daro visokes klastas, 
ir susidaro pininginias drau
gu ves, Tik dabar yra Bagotu- 

rankas 
Jie dabar tuom tar

pu yra didžiausi Rusu žmonių 
nuskriaustojais.

V

i

mas isz Rusu ir žydu 
parėjus.

ly uose 
virto visai 
niais.

Karalienes

Patentuoti vaistai labai gi
riami ir vėl tankiai keikiami, 
paprastai yra visai nepaton- 
tuoti, kartais visai negydomi, 
kas jau seniai patirta anot Dr. 
John A. Footo ras/.ymo in Na
tional Geographic Society bū
tent :

Anglijoje amatas patentuo
tu vaistu žinomas kaipo sava
sis monopolis pirklysteje, Ini- 

Elzbietos
kitokiais kryps- 

Karaliene Elzbieta ir 
Karalius James 1 masis nema
žai trukdė sziam invairiu bu
du pasisavintu monopoliu isz- 
gavimui kuris trukdymas liau
dį labai nepatenkino. Insa- 
kymas‘Statute of ^Monopolies, 
metuose' .1642 tvarkė 
sziuos leikimus ir perdavė lei
dimu klausymą Parlamentui. 
Savastis leisto monopoliaus 
buvo skirtas tik ant Returioli- 

Pradžioje nebuvo 
pridavimas foimu- 

lu arba apribuotu receptu, bot

nepatenkino.

kos metu, 
reikalingu

visus

laikuose Karalienes Onos bu
vo investas reikalavimas for- 
mulu ir apribuotu
szie buvo rekorduojami. Ka
dangi nostrumu dalykuose ir 
pase k m i ng u m c d alig 
pridavė paslaptingi

receptu ir

ir for-receptu 
daugeli apli-

svarbos 
sutaisy

mai, szis insakyjpas rekordavi- 
mo apribuotu 
mulu nliudino
kantu ir pradėjo tas monopo
lis visai sliugti iki 1800 metu.

Žinomas iszsitarimas “pa- 
sziomis die

nomis yra klaidingi, 
golije 
yra visai nepatentuoti, 
teises vazbaženkliu 
mos idant neprileisti 
tam naudotis tuom receptu.

Anderson Scott’s 
tentuota dienuose 
James 11 1687 metuose yra se
tas vaistas” 
yra placziai žinoms ir naudo
jamas, Formula buvo garsina
ma visuose vaistiszkuose rasz- 
tuoso pirmesnėse dienose netik 
Anglijoje bet ir Amerikoje.

iszradimas 
tūlo kunigužio Thomas Duffy 
Leiceistershire’s 1675 metuose 
iki sziai dienai yra parduoda
mas ir garsinimas bet jau ne 
yra sutaisytas pagal formula 
paduota iszranęjo, tiktai yra 
rekomendavimas tūlo Dr. Kin- 
g’io ir tas rekomendavimas 
nelabai aiszkiai atrodo.

Harlem Oil, turpentino vai
stas, teipgi ir Godfreys Cor
dial 1722 metuose patentuotas, 
tas,________
PATARLES APIE

ŽENYBAS.

iszsitarimas
tentuoti vaistai

nes dau
nt si tikimu tie vaistai 

tiktai 
saugoja-
kam ki-

Pills pa- 
Kara liaus

ir iki sziai dienai

Duffy’s Elixir

II I II •

Anglikas sako: Pati tai pa- 
locius, Geriau vesti 
kaip niekados.

Finlandas:
paczia, bet sunku nog 
atsikratyt.

Hiszpanas:

vėlai, ne

Lengva gaut 
josios

Ejti ant kares 
ir apsivesti, tuos tik dalykus 
niekam negalima prikalbyt.

Smertis o 
skirta.

Lenkas: Smertis o pati
nog Dievo skirta. Pati, tai 
ergelis ir amžina nelaisyja.

Apsivesti leng
va bet atsiskirt nelengva. Ne
skink mergelio, kad isz kirvio 
neiszsirinktum kapli. Pati ne 
obuolis perpjovęs nepažiuresi. 
Pati tai kopūsto galvo, trisde
szimts skuru nulupsi, tai kita 
tiek liks.
muose. 
po veseilei 
kvailas.
kas turi beda arba nor 
beda.

Mediolanas:

Lietuvis:

Pati, tai beda na- 
brolau, o 

pasakysiu kad 
Tegul apsiveda tas, 

turėt

Apsivesk

Kas mano, 
jog tai didele laime kada apsi
veda, tai yra kvailys kaip me
nulis.

Maskolius: Pati tai neskrip- 
ka, pagrajinus nepakabysi ant • •sienos.

Rusniakas: Pati užima stu- 
boje tris, o vyras 
kampa.

tik viena
. V I* ‘I

' Žydas: Kas gyvena be pa- 
czios, tas gyvena be gero, be 
p^szialpos, bo linksmybes.

4 1 i
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PrasiŽongelci Moroke turi# 
užmokėt palicmopui už nuvedi-

& ?mo juos in kolejimąj,
I

skaiezius siekias 
30—60.000 vyru. Nuo rugp.
26 d. 2 vai. po piet. pereje sie
na dar 3 divizijos, 
sargiai skaitant, 
skai 
vyru, 
s 
te 2 savo 
<las.

Bolszeviku laikraszcziai. — da, už viena duona ome vieti-

N no

Del to, at- 
pe rojusi u 

iki 70—80,000 
Transporto komandai 

ustiprinti, vokiecziai pasiutu 
kariuomenes broga-

i

skaitant 
padidėjo

Rugpjuczio 27 d. 
laikraszcziu nei “ 
nei ”Krosnoje Znamia 
szejo Vilniuje.

bolszeviku 
Ko^^un^sto,, 

” nebei- 
Lietuviams

atėjus jie iszsikrauste in Rusi- 
Vilniuje liko tik 

“11^ IV.»
tautine len- 

kaip ankseziau

Arnuhiaijos Rusu kariumene 
turi gana ir be paliovis 
jusios užtektinai.

Vietini Žmones dare su Ru 
sais visokias kupczystas. 
sai buvo per Lenkija 
sas 
kiek kas galėjo, tiek su savim 
neszesi ir dabar viską parduo-

dirba

Rit
ėją, vi- 

krautuves iszjjlesze ir tiek,

v

nei žmonis lyg 80 markiu, kiti 
nulupo negirdėtų Hudu. Dabar 
yra stpvykla aptverta, ir tik

lt

į!

Kaip Jusu Kūdikis Miega?
Kožnas kūdikis turi gerai miegot—ramus 
miegas reiszkia gera sveikata. Jeigu jusu 
verkia ir nramus ir nėrvuotas nakties

• 1 • • 1

stpvykla aptverta, ir tik 
tas kuris inleidima turi
i neiti.
labai sunku gauti. Vokie- 
cziai gabeno juos kiek galėda
mi in Vokietija idant juos fe
nais palikti ant visados.

gali 
yra verkia ir nramus 

laiku, tai gal jo maistas nesutinka su juo.O taj inleidma 
gauti.lenku 

kurisDo Walk i
■

ja.
organas
linkės yra varyti 
k u politika,
kad endekai darydavo, — gi
riasi laimėsią. !

Lietuvos vėliava — 
kalne jau nupdlugpjuczio 26 d 
vakaro 8 vai. plevėsuoja. Ke
liant vėliava Pilies kaina n bu
vo padarytas saliutas — 101 
szuvis — isz anuotu.

Susidūrė bolszeviku trauki
niai

AKYVI TRUPINĖLIAI.
J 
4
J

Pilies

Rugpjuczio 27 d. tarp 
Molodecznos ir Vilniaus. Sako 
kad tai esąs kai kuriu geležin
kelininku kerszto darbas. Vi
sur pastebima didele bolszevi- 

Stotyje dar- 
bol-

ku neapykanta, 
bininkai 
szevikams

atsisako krovė 
vagonus.

Bolszeviku Vaiskas.
Tūlas laikrasztininkas kuris 

ėjo drauge su bolszevikais in 
Rutpnisije isz Lenkijos kalba 
apie 
szitoip:

“Bolszeviku 
sziektiek geras, 
bos, kad Rūsy didės

bolszevikiszka vaiska

apvedimas yra 
Tas pa s kal
esne dalis 

kareiviu yra basi, yra ne tiesa. 
Kelnes, bluže,
da szarkns turi ir jisai yTa pil
nai užganadytas. Czebatai 
buvo sziek tiek geri, bet buvo 
ir labai daug lenkiszku czeba- 
tu matyti nog žuvusiųjų lenku 
kareiviu nutrauko.
redalas gana geras.

In Rusu stovykla inžengiant 
puola in akis begalo didis szni- 
pu sistemas.
d is kiekvieno kareivio apdali
ji mas. Kožnas
nog kito, idant
per daug ir tas nuejas kad jin 
neapskunstu vyriausybei. Vi
sur randasi sznipu daug, kurio 
visokiu budu apdaboje ir tyri- 

Bet kad pagauni viena 
kareivi, tai jisai savo nuomo
nių ir szirdi iszlieja. Apie toki 
tautiszka Rusu atbudima 
kaip kad laiszkuosia nog pat 

, nie- 
Karei- 

viai turėjo ih vaiska sustoti, 
nes buvo priverstais, o kiti del 
to instojo, kad gauti ten geres
nio valgio ir galėtu kę pasi- 

Aficieriai yra beveik 
Jie visai 

kad jiems szis 
nemegstd

kepure ir rasi

Szcip ap-

Yra be galo di-

apsisaugoję 
nepasakos k a

neja.

Rusu

pradžiu buvo tvirtinama 
kas nėra numanoma.

pleszti. 
visi isz caro laiku, 
atvirai sako, 
bolszevizmo laikas 
ir laukia susisiekimo su Wran
gell U.

Kareiviai 
kenczia o kada ateis proga ke
tina visus isz Rosijos

žydu baisei ne-

ižguiti• v

Vienas fabrikas Filadelfi
joj padirba kas metas du mili
jonus visokiu pjūklu.

Persijoj nesiranda ne vie- 
, alaus

gyventojai patys 
daro sau vyną.

Upėje Nile randasi dau- 
tukstanezoi

✓

!
1
i
i
|

nos dirbtuves arielkos 
sali imu

4
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gi a u kaip devyni 
visokiu sztamu žuvu.

KUR BUNA?
Pajieszko savo dėdės Povi

lą Senina, isz Kretingos apskr 
Endrijava Valscz., apie 20 me
tu kaip Amerike, girdėjau gy
vena Pennsylvania Valst. Tu
riu svarbu reikalą,
atsiszaukt ant adreso: Paulina 
Grikszki arba: (to 81.)

Mis. P. Gudeikięne,
157 Douglas St., 

Brooklyn, N. Y.

praszau

Pajieszko savo kurna Anta
nu Baranaucka isz Kėdainių 

, Szat- 
Yra svarbus 

reikalas isz Lietuvos, praszau
atsiszaukt ant adreso :(to 81) 

Vlad. Weinshreider, 
1280 Sheridan St.

apskr., Bitigalos para, 
kaimio Sodo.

Camden, N. J.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik Iszejo isz spaudos nauja 

knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios valstiszkas žo
les, szaknis, žiedai, lapai Ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotiniszkais užvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekoje. Apricz to yra daugybe 
goru pamokinimu, slaptybių ir reccp- 

Tokla knygute yra 
kiekvienam. Preke $1.00

M. Kukaitis,
Rochester, N. Y.

T—------ -- ------- - --  -

Apricz

tu. reikalinga
(Nov. 2)

UI Hudson Ave.

Pasal

KURSAS NUPUOLĖ
1000 auksinu $22.50

Tai geriausia dabar siusti 
pinigus in Lietuva.
grįžimui Lietuvon, Laivakor
tes stacziai in Liopoju $145. 
Padarymas visokiu dokumen
tu. Raszydami pridekite už 2c 
stempa. Pinigus siuskite per

• Money Orderi.
P. MIMOLAJNIS, 

53 Hudson Ave
Brooklyn, N. lr.

♦J

T
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Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

'MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

kuogreicziausia iszmbka pinigus pasiustus per savo •
AGENTŪRA NEWARKE. Kol žemas auksino kursas,Kol žemos auksino kursas, 
dek pinigus L, P. P. Bankam

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams:
3 nuosz. padėjus neapribotam laikuL 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
uiiubLniinn hnvilro /limdn RmllrA n/mTifiirnc vndninc

Ten gausi

susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
M, NARJAUSKAS, <747 Broad St. Newąxk, N. J.

m > 4 < • *
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Kada, negalite žindyt savo kūdikio tada 
naudokite

EAGLEiBRAND
\CONDEMbtD MILKįJ

Pagirtas ir rekomenduojamas tukstaneziu 
gydytoju. Daugiau kūdikiu pasekmingai 
iszauginti ant jo, negu visi kiti dirbti 
maistai sudėjus in viena.
Augszto verte—pilnumas—ir 
kūmas padaro EAGLE 
pirmu
ant stalo. Pirkite dože sziodien—naudokite 
jin kur't ik reikia pieno ir cukraus. Bandy
kite jin su ryžiu arba tapioka pudingu 
vietoj pieno ir cukraus.
Palaikymui kūdikio tvirtu ir sveiku pa
siųskite mums sziadien žemiaus padėta

ekonomisz? 
BRAND pieną 

pasirinkimui valgius gaminant ir

kuponą o gausite Kūdikiu knygos ir mai
tinimo instrukcijų jusu kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York.
UŽDĖTA 1857

I •

»

Iszklrpk szl Kuponą. Pažymėk Knyga. Pasiusk sziadien.
Mrs.......................................
Street ..................................
City ........... -...................... .
Kūdikiu Geroves Knyga. •

O State ..................._
Nurodymu Krtyga(8) 1 ‘

LĮąinnnninniuiuiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiniri

VYRU 
LIGOS

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE. .

Pasitinkant žmonis ant

P"

CUNARD LINIJA

t

Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti-

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonus* Spring 9587.

, LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ:—
• Jeigu ne norite būti apskl iausti atvikia in New Yorka, tat tiesog 
' krelpktes pas Geo. J. Bartaszhi, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino- 
. mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
' Iszmaino ir siunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą.

Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų.
> geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam
• nakvine nes užlaikom narna su 38 kariibarais. Paleidžiam pasažierius 
' ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
J kreipiasi in musu virsz-minSta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes
• nedatirs niekados. Tautieczlai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
' kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
’ Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus priderlste yra tarnaut visuo- 
, menej labuj.
> miausia ofisą.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invairias ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, hiežejlmus, Ilgas tinimo, invalrlas ligas 
pacinanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustei

kai ir Lenkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedellomis iki 2 vai. popiet.

I

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
1 ■ W e M M M <1 M M M* M 1 JL

GARLAIVAS AQUITANIA 
1SZPLAUKS 12 diena OKTOBERIO 
IN HAMBURG IR LIBAU, PER ANGLIJA 

IN HAMBURG $125 
IN LIBAU .* . $145 

Pridedant $5 War Tax

Kreipkitės prie artimiausio Cunard Linijos Agentą
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KAZIMIERAS IR VELNEI. * •
Badai szis atsitikimas yra 

tikra tesybe.
»

»■     —iB III III I■ ■ ■ V IIMIIIIW W

kojas užvertė in viražu, — 
sake Kazimieras.

Kuningai girdėdami
Kazimiero, visi vieni balsu su
riko!

at- gos pradėjo skaityti .malda ir 
beveik baįgeut malda pasirodo 

kalba kokią tai ypata iszrodanti, kad

J'
I TO
Mi rjSt®LB
ui t w

visokiam

kokią tai y pa ta iszrodanti, kad 
paeinu isz augszto gimimo, ka
da Kazimieras dabaige malda 
skaityti, toj ypatų prisiartino 
prie jio ir atidavė laba diena, 
o mus Kazimieras teip pat at
sake. Tas nepažinstamas žmo
gus užklauso Kazimiero ka ji-

— Tai tu užmnsziai ?
— Nežinai gerai, tiktai asz 

mistinu kaip jam gajas parejs.
Kuningąi su riksmu tave:
— Tai tavo tėvas tenais bu-

_ sai czionais veikė; Kazimieras
no-

1
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Mes esam linksmi, nes mes mėgstame malonu

Ribbon Dental Cream skoni. JisColgate’s

valo dantis — del geros sveikatos.

G

Praszyk 
Aptiekoje 
kad duotu 
Colgate’s

Vardas “COLGATE* aut 
lolleto daiktu garantija tyru-
ino tikrumo ir puikiem riiNzies 

IiiNtelgta 1800 m.

1
<

vo!
tuojaus apsakė savo visa gyve
nimą ir visus atsitikimus.

Toji nepažinstama ypata vis
ką iszklausus tarė:

— Tu esi jaunas ir gražus 
vaikinas, bet ne iszrodai ant 
prasto gimimo asz mislinu kad 
tu paeini isz augszto gimimo.

— Dievaži teisybe, asz es
mių vargamistros sūnūs! —- at 
sake Kazimieras.

Toji ypata nusijuokė 
vaikino ats'akymo ir tarė:

— Na vargamistros
pasakykie kokis tavo vardas ir ' 
pravarde ?

— Kazimieras Toliau!
— Ponas Toliau, 

nesibijoi, yra. czionais
dvaras ka niekas negali per
nakvoti jame, tai jeigu Ponas 
Toliau galėsi pernakvoti tai 
asz tave apženysiu su 
duktere.

— Teip mielas pone! asz ta
me dvare pernakvosiu, 
praszau pono ne permainyti sa
vo žodžio, —atsake Kazimieras 
ir praszę parodinti kur yra tas 
--------

— O j veląes tenais jin 
sze, net ant vargonų mane gan
dinti, — tarė Kazimieras.

Visi kuningąi greitai paszo- 
kia leidosi kanuogreieziause iii 
bažnyczia ir pribuyia ant vie
tos persitikrino kad vargamis
tra gulėjo negyvas ant žemes 
su perkirsta kakta. Nusigan
dę kuningąi nežinojo ka pada
ryti, paėmė negyva kuna ir nu- 
nesze in namus prabaszcziaus, 
isz kur in treczia diena likosi 
palaidotas.

Kazimieras norėjo paduot iii 
bus 

sunkei nuokorotas tuom 1 lai k 
pradėjo mislinti k a su juom 
padaryti ir visi kuningąi vienu 
balsu pritarė: Imkime ji iii sū
dą dvasiszka ir teip turės dary
ti kaip mes jam liepsime.

Visi nutarė kąd turi keliau
ti diena ir nakti ir kur užpuls 
ant jio naktis ar girrioj ar lau
kuose tenais turi nakvoti. Žmo
nių buvo daugelis susirinkia 
iszklausyti Kazimierio viroko, 
ir visi jio labai gailėjosi, ba 
buvo labai geras doras ir dai
lus vaikinas, 
sveikino ir palydėjo net iki gir- 
rei, kur su motina ir kaimynais 

vieni graudingai persiskyrė.
Iszsiskyres isz pulko, ėjo vie

nas sau nežinomu keliu per 
visa diena iki prisiartino nak
tis, kuri jin užpuolė laukuose, 
pasitraukė nog kelio ir atsisė
dės užmigo. Kada parbudo pa
keles akis in dangų tarė:

— Dieve mano : 
rytas, teip dailei pramiegojau 
pirma nakti: — tai tares paszo
ko ant kojų ir trauke keliu to
liau, iki prisiartino prie girrios 
ir užpuolė jin naktis, vela pasi
traukė nog kelio tolyn in \ 
ria, sėdo prie storo medkio, 
kad rudenio naktis vėsios tai

Viename kaime gyveno var
gamistra ir turėjo vienatini 
sunu vardu Kazimieras teipos- 
gi žjąoiuus dalykas kad varga
mistra prislužina 
daigte prie kuningu.

Vargamistros sūnūs Kazi
mieras turėjo jau prie 18 m. 
amžiaus iszsirode visiem 
jisai nieko nebijo ir nepažins- 
ta jokios baimes, tėvas labai 
nuliūdęs pasakodavo jam apie 
visokius daigius ir baisus at
sitikimus, bet suims atsakyda
vo jaip, kad ant svieto jokios 
baimes ne v ra ir tai, ar tai tik 
žmonių tokios kalbos.

Tėvas sumislino sau apie ko
ki dalyku ir nusidavė pas pra- 
baszcziu ant rodos bet nuėjus 
in namus rado kelis svetimus 
kuningns kurie buvo atvažia- suda, bet pamislinia kad 
via in sveczius vargamistra sė
dės tarpe kuningu 
kokiu reikalu jisai 
tiktai lauke iki pradėjo pasa
koti apie visokius atsitikimus 
ir baimes, o 
atsiliepe:

— Asz bijausi ejt in kokia 
nežinoma vieta, — ant ko visi 
kuningąi atsake, kad ir jie bi
jotu.

Vargamistra stovėdamas nu 
liūdės prakalbėjo:

— Alano suims Kazimieras 
nieko nesibijo teipos-gi gali 
ejti in visokias nežinomas vie
tas !

Kuningąi pasižiureja 
ant kitu ir vienas tarė:

— Ar-gi tavo sunns ejs m 
bažnyczia szitame laike, — ba 
buvo jau dvylikta adyna nakti 
ir mielino jog tai negalimas 
daigias.

— Teip kuningeli: — atsa
ke vargamistra.

Kuningąi susitarė tuojaus 
jam liepe ejti namon ir paliep
ti sunui kad jisai tuojaus pri- 
bntn pas prabaszcziu o varga- 
njjsjrai kad kanogreieziause 
iszejas isz namu nusiduotu in 
bažnyczia ir užlipti ant vargo-

kad

nesako su 
pribuvo

vienas kuningas

iTARADAIKA.

Veselka Ohajuje atsibuvo, 
daug svecziu 

pribuvo, 
apsiseiliojęs,

Ant kurios

ant

sunau,

tu nieko
vienas

mano

tiktai

dvaras, tas ponas parode su 
pirsztu, per Įauga, 
gamistros sūnūs sau 
kines nutrauko in dvaru.

Tame dvare, diena gyveno 
toji ypata, 
tas diena 
iet nakti tame dvare gyveno 
tiktai piktos dvasios. Tas po- 
ins ne viena žmogų jau buvo 
lusiuntes in dvaru, bet kada nu 

ejdavo ryte atrasdavo visus ne
mielas jau gyvus. Tas ponaitis atšiminda-

visi žmones atsi- o mus var- 
atsisvei-

diena
arba tas ponas ir 

svecziu pribūvi nėjo,

(

gir-
, o

nn laukti sunaus, o kada jisai j^azimieras užsikūrė ugni ir szi
jinpribus in bažnyczia tai tu 

pabaidyki pasiymkie su savim
akmenuku ir pametekie in jin. zimjera8 tare:

losi, bet sėdėdamas iszgirdo 
kaxl kas tokis barszkinas, Ka-

Vargamistra greitai nusida-
ve namon ir pasakė sunui kad ži„(mn] ž|nonill
jin prabaszczius reikalauja sū
nūs tuojaus nusidavė pas ku-
niga o varąamiMra in bažny- į0 nesibijnn.

— Praszau labai grąžei ne- 
___ ______ i nesibarszkinti 
ir manes ne gazdintu, ba tai 
yra viskas ant nieko ir asz nie-

Barszkejimas ne nustoja, Ka 
bet negali 

nes

ežia ir lauke.
Kazimieras pribuvęs klausė 

prabaszcziaus ko reikalauje, o 
kuningas tarė:

— Nuejkie in bažnyczia ir 
tais knygas ka stovi ant 
riaus atneszkie man.

Ar padarysi teip kaip 
tau liepiu ?

— Teip prabaszteli 
padarysiu!

Kazimieras tuojaus 
ve in bažnyczia i ne jas in zo- 
kristija užsižiebe žvake ir ar
tinosi prie altoriaus o tuom 
laiku kas tokis pradėjo metyti 
in jin akmenais, 
atsiliepe.

— Nemetvkie in mane 
menais ba bus ne gerai ir 
tave nebijau.

Vargamistra ant 
nežinodamas savo 
neperstojo metyti akmenis Ka
zimieras priejas prie altoriaus 
ir paemes pasakytas knygas, 
ėjo jau isz bažnyczios bet ka
da priėjo netoli duriu zokristi- 
jos puolė netoli jio puse ply
tos. Kazimieras ntsigryžes ad- 
gal paėmė plyta ir teip smar- 
kei paleido kad pataiko tėvui 
tiesiog in kakta kuris ant vie-

I

Kaziemieras iszejas in zokris 
tija užgesino žvake ir leidosi 
tiesiog in kuningo namus, nie
ko nemislindamas apie savo 
nelaime, parojus kuningui pa
davė knyga o kuningas 
klausė:

— Mažam tu kokia baime 
turėjai?

— Tai butą tokios baimes, 
kokis tenais durniukas moto 
in mane akmenukais, o paskui 
ir puse plytos paleido, tai asz

1 • 1 ’ J 1 ♦

.įau^dgal, tąi girdėjau kąd įr| tuojaus nuojas prie tos .kny-j

zimieras klauso, 
suprasti isz katros szalies,
pakreipe ausi in virszu, augsz- 

alto-

asz

viską

cziau savo galvos, medijo kas 
tokis barszkina.
paszokes miglino ka tokio jam 
padaryti, tuojaus nuėjo tolyn 
prisirinko invales malku ir 
uždėjo ant ugnies, kad butu 
didesne szviesa ir pradėjo lipti 
in ta medi, inlypes atrado ko-

Kazimieras

nusida-

kins tonais kaulus pririsztus

Kazimieras

ak-
asz

su virvuke, virvuke nupjovė ir 
kaulai nusiryto per szakas že
myn, iszlypes iszA medžio uždėjo 
ant ugnies ir gerai inkaitines 
vela inkele in ta pati medi ir 
pririszo teip kaip pirmiau bu-

mas ant kalbos Kazimiero juo
kėsi.

Kazimieras ejdamas in ta 
dvaru, turėjo perejti per ne di
deli miestą, užejas in kroma 
nusipirko sau kazires del pasi- 
jovinimo ir pasiėmė kreidos. 
Priejas prie dvaro pamate dau 
gybe ponu 
ant nakties, atidarė duris ir in
ejo iii viduri kur pamate pa- 
<ajus kanuopuikiause intaisy- 
,us, kad tokiu gražiu 
negalima buvo rasti. Kazimie
ras atsisėdo, viduri didžiausio 
jakajaus aprireže su I 
aplink save ir iszsieines kazi
res pradėjo kaziruoti.

Kada jau užėjo vakaras bu
vo asztunta adyna iszgirdo ka 
;oki už duriu kalbanti, 
mieras mislina sau: ateina kas 
pas mane bus man daug sma
giau, tuojaus ir inejo tai pone
lis ir tarė:

— Ka tu czionais dirbi?
— Nu-gi poneli kaziruoju.
— Ar isz piningh?
— Galiu ir isz piningu, — at

sake Kazimieras.
—r Tai priymkio ir mane ka

ziruoti.
— Kodėl ne, pone 

prie kaziriu.
Velnes priejas klausė:
— Kam-gi tu tūri apsirie-

asz su tavim negaliu kaziruoti.
— Kazires mesime in vidu

rį to ženklo, tai ir ponas galė
si kaziruoti, tai ir ponas galė
si kaziruoti, — atsako Kazi
mieras ir liepe velniui pirma 
mesti kazires, o jisai meto pas
kui, kalbėdamas:

— Mano kaži re vyresne, tai 
hsz turiu paymti.

Kaziravo kelis kartus,
da Kazimieras velne pragrajin- 
damas, bet tas velnes szvilpte- 
?ejo ir da tris velnei pribuvo, 
jraszesi kad ir juos priymtū 
<aziruoti, o Kazimieras tarė:

— Galite kaziruoti, bus

visa-

-k * -k -k -k ,-k 
Nuža-Tone

Pasekme po 20 tflenu 
arba grąžiname jums 
pinigus.

K.

ejdamas in

i sz va ž i u oje n ežiu

niekur

tos puolė negyvas.

kaziruoti 
smagiau nakti praleisti.

Pradėjo kaziruoti isz pinin
gu, velnei visada kazires mete 
oii^ma, o Kazimierui pa reidą vo 

virszaus ir visada roke: 
cad jio iszgrajynta, ba jio kazi- 
re virszui.

Velnei

ui

pažiųreja

Tai no v ra 
Ir ka? Kulokai

Muzi kantas rože
Trauke per striunas be ma

lones.
(J ka lietuviszka Veselka be 

muKztynes, 
ramybes, 

pasikėlė^
Kožnas i nagi nutvėrė, 

Vienas kitam kaili lupo.
Ant geriausi u savo draugu 

užklupo, 
Galvos piszkejo, 
K ran jei lyszkejo, 

Moteres klykė, 
Vaikai cypė!

stiklai ir uz- 
bonai,

Rodos bombas leido bolsze- 
vikai.

duok 
smag<‘i,

Neiszsistovejo

Mikas szauke: jam
I*

ii:
itt

!1

I

iii

i ifc

■■’Ii

*
O bėgsimo isz czion raidavei, 

Palicmonus parsivesirn , 
Visus in lakupa nuvesim.

Kaip pasako, teip ir padare, 
Musztukus pas vaito nuvarė,

PADAKA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, WW 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture-jU| 

damas neaiškų minto ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis^cBS 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo Ir vaistus bvatginan- 

bandyk Nuga-Tonc ir persitikrik kaip greitu laiku Jau- 
aesl Vinal nauju Žmogui Devynes iŠ deAimten vinu žmogaus Ilgu,™ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai Ir 
išpūtimai, uŽketčjimiiH skilves, tulžinis, nnemia, kankinimai rcu- 
mutizmo, skausmai galvos* neuralgia, stekas energijom, nusilpne- 

't nuo atoka nervu

1
1

y .vi

C

A

J
$

r 
skinto vundeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos

jinuis nervu ir ncgalejiinn» r niicguoti, paeinap.
kraujo.r: .......r .
kurios didžiaunel užlaiką Keram stoviujo pilvu, juknaa, inkitu* ir 

___  plakimo, kraujo cirkuluvimo. Nuga-Tonc yra labai 
protingan gydyman nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. KodėJ? Todėl kad Ji<? yra nutaisyti iA aAtoniu brangiu, 
h veikalu dundančiu sudėtiniu Vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu

FuHforipmaiatUH del Kraujo ir Nervu.
* • *■ • * •

jog je tu&tinasc regulariAkai.

4 ■
B*llj
4 V!i i 
u. 
ifei

•ajivgofų 
kraujo.

Kožna dali« kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegon, 
kurios didžiaunel ' ’ J wJ ‘ „
grobus, ėirdcH plakimo, kraujo cirkuluvimo, Nuga-Tone yra lubal 
L ‘___ ... \ \ \ ‘ ‘ ____
kūno. KodėJ? Todėl kad Ji<? yra sutaisyti iA aAtoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu Vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir į 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tonc priduoda gyvybę Juknoms, 
jog je tuAtinasc regularlAkai. Atgaivin inkAtus, ______ ______
nuodinles atmatas, Niera dauginus guzu ir suputimu, niera smir- 

npetita, giarą gruomulavlmą, t virtus nervus ir kietą pastiprintą miegą' 
jKI . « r» ’ m uitult.iMlu • r» , \ <1 <1 »• I j o* 4 Jrl« « u n

nUmo veidui ir Žibumą nkiemsl Nuga-Tonc padaru tvirtus, rustus __
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tonc netalpjn savyj Jokiu migdomu ar 
daromu pnprotę vaistu. Sudėti Jie yra parankiam pundclei. Yra apvilkti < 
skonj ir vartuoti galerna be jokio heparunukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems

I
( II

į

e Tai tau zobova, 
Puiki vaikine mezleva.

O tu galvijau isz Uazeltono 
krajuje paezia turi, 

Tai ar susivaldyti jau ne gali?
Kai j) bloznas laike karnava

lo szokinejai, 
Visokos funes iždarinejai.

f

Ir da dvi merginos tave su-
• • I1pasziojo, 

Ba atsiginti negalėjo;
Pasirodei senas kvailys, 

Kaip negelis.
O ka, kam pasigėrei, 

Už tai ir proto neturėjai. 
Kaip padūkins szokinejai, 

No sarmatos jokios neturėjai.

t

I

/

, pnstiprin grobus teip. IpIISJ 
i inkstus, iivara laukui

dančio kvapo ar apvilkto liežuvio I Nuga-Tone duos Jums stebuklingą \ 
apetitą, giarą gruomulavhrną> tvirtus narvus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nugn-Tone austipris kraujo ir pagerins cirkulavjmo’ jo, priduos raudo- 
nUmo veidui ir Žibumą akiems I Nuga-Tono padnra tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tonc netaipįn savyj j 
daromu paprotę vaistu. Sudėti Ji<r yra parankiam pundclei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti galema be jokio rieparunukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava protelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKĄ GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tonc yra vienas ($1.00) doleris 
' už bonkute. Kožna bonkuto talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 

gydymo. Galete pirkti Acšes bonkutes, arba Vešius menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius* Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeijru ne busi užganėdintas pa- 
sekmip. sugrąžink bonkute ir piltus, o mes tunai sugrąžysime Justi pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes (maine riziką. Nuga-Tonc yra pardavinėjamas visose 
aptlckoso1 tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PKISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23 —537 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu Čionais t...,,..... ir meldxiu priaiusti man 
Nuga-Tone.

Vardas Ir pavardė. ... ........... .. ................ .. ............ .. .............................................
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I 
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O tu Juozuti isz Mahanojaus 

gazietu ne vogk, 
Veluk sau nusipirk, 

Ba doras žmogus teip nedaro, 
O tave vagiant pagavo.

(Iana jau begedi, 
Svetimo procia ėdi, 

Nusipirk tai savo turėsi, 
Nuo svetimu nereikalausi, 

Kaip da karta teip padarysi, 
Tai vaikine in kalėjimu gausi.

{reidą r1 • • , , •, . akis nieko nesako ir

Kazi-

praszau

5 vo, sėdo prie medžio ir gardžei szita. ženklą, aplinkui save,

vargonų 
smerties,

v uz-

paemes ta paezia plyta palei-

in

pa-

jam 
grajino 

žoliaus iki visus piningus1 pra- 
grajyno, krtda jau neteko pi
ningu paszoko ant kojų visi ir 
suriko nežmoniszku balsu, ant 
;o riksmo pribuvo pilnas
kajus velniu ir kožnas stūmėsi 
pamatyti ta žmogų, katras sė
dėjo ant žemes apsirežes krei
da. Kada velnei užklausė:

— Kas tu esi per vienas?
— Asz esmių tokis, kaip ir 

jus esate.
— Velnei pasižiurėją 

vienas kita tarė:
. (Tolinus Bus.)

f

I

Pas fotografa.
jau fotografas

II

bonkut

Gatvė ir numerio

Miestas Valstija • ♦'<!• S'

ant

nu-

kad

labai

užmigo.

Bet jam prisisapnavo 
jisai turi e jti, tokiu ir tokiu ke
liu tai atras raktuko, ta raktu
ko paemes turi ejti toli tuom 
paežiu keliu ir ras stora
aržuola kuriame bus duris, kur 
bus galima su tuom raktuku 
atrakinti. Kazimieras atsikėlęs 
leidosi in pasakyta szali ir vis
ką rado kaip mate per sapnus, 
prie jas prie aržuolo atrakino 
duris ir inejo in viduri to ar- 
žnolo, buvo labai daug paką- 
ju kanuogražiausei isztąisintu, 
o viename pakojui atrado dide
le knyga gulinezia ant stalo tuo 
jaus paemes pradėjo skaityti, 
knyga iszrode ant malda kny
gos ir atrado vienjv malda ku
ri turi apraszymn pirma 
dos szitoki: 
atskaitys tas su 
bes.”

Tuojau Kazimieras 
kės nusidavė in visus pąkajus 
ir, perjieszkojas nieko nerado

l mal-
Kas szita maldą 

manim kal-

paszo-

Sierateliai isz Rosijos.

Kada 
trauke paveikslą, tare in atei- 
gi:

— Perpraszau, 
jau nuo penkių minutu sėdi 
ant savo skrybėlės.

— O, po velniu! 
map pirmiau 
sakei?

— Mat, ponas puikoi iszro- 
do ant veido, tai ne galetaw 
apie tai pasakiti, ba būtumei 
buvęs susiraukiąs.

nes ponas

Del ko 
priesz tai nepa-

♦ • •

Teisinga baime.
Septynių metu Jonukas, bu

vo biski padykias, ypatjngai 
prie svecziu, katrie pribuda- 

gražei pasielgdavo.
Viena karta pribuvo daktaras 
in sveczius, o Jonukas parodo 
jam liežuvi.

vo, tai no

niiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiUDiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiitiiiiiiiiaiiiiiiitiiiiaiiiiiiiiiiiianiiiiiH 
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MEILĖ
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MEILE IR ŠEIMYNA”
Mėnraštis, kuriame telpa įdomiau
si straipsniai apie ' MEILĘ, ŠEI
MYNĄ, ’DAILĘ, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATĄ; ŽAVĖJANTI DAI
LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKI dar
bininkų išnaudotojų, — šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI-

šitas laik-

DĄILĖ k
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| TYTOJĄMS DUODAMA UŽDYKĄ!!! Kaina $2.00 metams,- bet kas g —» • e/ L, A A ■W^. a V V gRB
-0!

7 J

/

užsirašys DABAR, tas gaus UŽ
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do- 
vanų: (1) dvi artistiškų paveikshj 

L' sansiuvas, vertes $2.00; (2) dvi 
knygas: “Portugalų Minyškoš Mei- 

\ liški Laiškai”, “Meilė ir Dailė” ver- 
y tęs $2.00. Musų adresas: “MEILĖ 

ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul 
Ave., Chicago, Ill. JUOKAII; MOKSLAS
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Asztuoni narsus vyrai,
Teip kaip raudonieji bolsze-, 

vjkai, 
Vienoje karezemoje susimusze, 
’ O viena vos ne užinusze.
Tas dėjosi praeita suimtoje 

Vienoje karezemoje. 
Kurioje viena vyreli, 
Badai vardu Joneli, 
Kuris baliuką iszkele, 
Jojo procia visi gere, 

Begi tirdami susivaidijo, 
Jonelis taikinti norėjo, 
Vienas narsus pijokas, 

Matomai vyras ne kas, 
Revolveri iszsitrauke,'

Jonukui su kulka pataikė.
Meile Dievo, kad tik skūra 

nudraskė,
O kad geras Jonukas kalte i 

dovanojo, i 
Mat kasztu daryti nenorėjo,

Tai mat tokios zdbovos, 
Ant gero neiszeiną niekados,

F

I

l

'i'

H |H
4

..

Gerai iszdejo.
— Nu-gi ka daro, idant ba

imins pnsikclinctu augsztyn?
— Tai, ve, turi maiszus su’ 

smiltomi, tai juosius meta lau
kan isz baluno ir tada kėlėsi 
augsztyn.

— Na, 
žemiu?

— Tai kokis
Nu-gi volei deda smiltis 4n ba
lana.

%

TIESIOG IN LIEPOJU 
Laivakorte kainuoja $145.00 
r—I-I.r -r n- II -- r-. Minui!     ■!>!.!■■!. ■»-!■■ ■■■ . » «■   h - ui. 1111 m i ...

Ant laivo kambariai su 2 ir 4 lovomis vi jems; bagažai 
czekiuojami staczįai in LiepOjU.

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

Raszykite delei lieluviszko paso blanku ir pridekite 2c stampa, pas

P. Mikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

jeigu nori nusileisti *

1

tu k va i lis!•Motiua už tai nubaudė jin, 
O' kada daktaras iszejo, pa
skundė $ą tėvui.

— Bijok tu Dievo — turo su
dauginu 

teip ne darykie ba daktaras 
i pūro-

v

Apie tūkstantis rusiszku sie4 sirupinias tevąs —
rateliu pribuvo ana diena in 
New Yorka isz kur bus 

|czįąnri in. Franci je.
siun- už phrodypia liežuvio 

kuos už tai doleri.

i
...

— Kaip numanai kada ženy- 
sesi?....

— E, neyra kvailiu; ar kacji 
in asila pavirszczia.
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Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA 

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.

^priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus kellaujan- 

i tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresą vokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

UNION : 
(NATIONAL 
L BANK 
^MAHANOY 
k. CITYV

Capitol Stock 1125,000.M 
Btfplu Jk Profits

Mokame antra procentą ant 
■uddtu piningu. Procentą prl- 
dodam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepoe Dieno
tuose. nepaisant ar atneezat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vat 
ryte lig S vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Pre«.
J. E. FERGUSON, Kasterint.
R. T. EDWARDS, Vlce_K*a.

Žinios Vietines
— Ketverge pripuola P. M. 

Ražaneziavos.
— Staiga i atszalo. Dauge

lis pradėjo ueszioti overko- 
czius.

ueszioti

— Prekes ant visko puola, 
tik Mahanojuj dn viskas lai
kosi po senovei.

— Skulkino 
džiaugėsi, jog dabar nors 
matyti girtu foreigneriu 

'■ žluojent strytkareis. L.. 
kad ne, nes musu 
dabar važiuoju 
kuriame lengviau paneszti sun 
kenybes prohibicijos.

— Poliso sankrove medžio 
kuri ežia iszbuvo per 33 mo- 

- tus perejo iii rankas naujos su- 
7 sitverusios 
1 bus žinoma 
B City Lumber and Supply Co. 
B In taja kompanijo priguli ženk 
B Ivviausi miesto biznieriai. H. 
B K. Christ bus manadžerium 
B naujos kompanijos.
B — Nedėlios nakti, garnys 
B pratekdamas pro miestą, 
B stojo pas ižduotoju W. D. Bocz 
B kauska palikdamas patogia ir 
B drūta dukrelių.
B dvkis sveiki. 
B — Viduris lietnviszkos baž- 
B n vežios būna

LIETUVISZKAS ORABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE , 
LIETUVIS ;

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo i 

valandos iki 10 valanda Iss ryto, 1 
1 Iki S vai popiet. 0 Iki 8 vakare.1

Naujas Lletuvlszkaa Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

BuvunIs Daktarna Karlumeneje. 1
GYDO VISOKIAS LIGAS |

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

Telefoną.*3-Bell 86V 1L
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balbertu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
azom. Teipgl iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- f* A 
riautį. NeuŽmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Penu Avė. Pittsburgh, Pa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

Siuva visokius siutus Ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempellu Ir 
yra> isz ko pasirinkti. 
Teipgl taiso, iszvalo Ir 
iszprosina vyru Ir mo
tėm rubus. Darbas yra 
geras Ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

9 O

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

*

G IRIAUSIAS VALGIS

valkams kaipo ir suaugusiai™, laike 
* azllto vasarno oro, yra tai grino glaro 
’ ICE-CREAMO. Mes iszdlrbam ir par-
. duodame ICE-CREAMA isz geriausio 
pieno Ir Smetonos Ir yra szvležas ko- 

Pabandyklte.
H. GEORGE,

W. Centre SU Mahanoy City, l’a.

Jna diena.

Isz Lietuviszka kaimelu
Hart, Michigan.— Kas kada 

matytis 
gudrualu Administratorių 
veikimu, bet tik paseka musu 
Kolonijos Veikimus, 
Valstijose yra 
nikų,

pasigyrimą nekuriu, 
, su

1/

MMSamBMISHMSSMMSSMSM**

_ [Įinstaigose gimimą.
1 Tinkamas
i gali daug palengvinti ateityje

I sztai kpk iuose atsi tik i muose:
(Parūpina Raudono Kryžiaus

Draugu ve.)

-5
teMi A BU9A 4

užrekordaVilhas
Gera jiati

prohiszpicai 
ne
va

gi noma 
foreignorei 

automobileis,

kurikompanijos 
kaipo Mahanoy

su-

Motina ir ku-

pataisoma kur 
yra reikalinga, o ypatingai li
kos užlopintos 
prie langu ir ant luini.

— Nedėlios ryta
szo garnys
juj palikti teip-gi drūta sūne
li ponstvai Felixams Žegu- 
nams. Motina ir sūnelis sveiki.

— Lietuviai penktam vor- 
de uždėjo savo

visos skvles

neuzmi iš
būdamas Mahano-

Kooperacijos 
sztora, po No. 34 S. 10—th St. 

atidarys 
Prigulinti

ir kuri
Oktoberio.
kooperacijos laikys susirinki
mą kožna

Subatoj 2 
prie

utarninko vakara, 
ant virszaus sztoro 
riu susirinkimu 
sanariai pribūti

ant ku- 
privalo visi 

' (Oct. 5)

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

*Del ifizsluvlnejimo Szlebes, Padusz- 
kaltes, StalteH, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvletku.

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

FARMOS.

Geriausias pirkimas farmu per 
Am. Ūki m ko. ” 
gana tirsztai gy- 

Nan- 
prielan- 

visokuom gelbsti tai
Farmu

redakcija rn “ *
<U kini ko.( 4

Ten Lietuviai R 
vena ir puikei sutinka, 
jam gyventojui gana 
k ILS, 

Draugijos nutarimai, 
yra visokiu didumo ir brangu
mo.

ja

Teip-gi tyro medaus tie
siog nuo bitini ko, szviežio 
fabriezno. 
laiszka indedanri stempa 
gausite tikra atsakymu.

M. Walenczius, 
119 Washington St.

judėdami

ne
Tik paraszykite 

o
i

keliose
Lietuviu Uki-
Kolonija vis

praskyrė kelia, jau 1918 meto|sĮ KZaitis tada tuoj karsztis už-
_ ____ i Draugija ]
Ukiniko nelaimei, tam mėtok sunku, krūtinei

bet rusu

sutvėrė Draugija

PLAUCZIU UŽDEGIMAS.
- 4 . * .f -

Urnai susirgus kada jauezia-

dalykno-

kudikio laiko

Indentifikavime 
Tautystes iszĮtežinime 
Instatym iszk ūmo 

se.
Nurodymui

pradėti mokintis.
, .i > - * Nurodymui kada

pnszoipni (|eglli burna parausta, kvepuo- „ jį pra(icti„ 
iwn lYintn I . • i “i i • • i   1 ~ I

jau kelia, pikniką, ir 
pirma 
Amerikos

buvo 
su ] 

Dunduliėnes, kuri 
likom. Idaug seilioti

Dabar Rugsėjo menesi musu raudonoms 
miesteli Hart, laike Fera, pa-1toms 
rodą viso pavieto, isz gyvuliu, 

, medžiu
daržovių, tai ii’lpaduszkoms

1 * • 1 *1 *1 a a < A

Ukiszka

vasara 
certas;

— Pasak i k te tu kūmute, 
kas tam tavo virui, 
jisaitunka. Kasbus už metu?

— Tai nieko, kumute. Jis] 
mat praeita meta iszrode kaip 
kurtas ir asz jin kalbinau, 
kad pirktu saliuna, tai iszsi- 

I kalbi nėjo, kad jisai ne iszrodo
kūdikis ant saliuninko- labai sausas.

|Tai asz paskiriau pora deset 
ku doleriu
duodu gerti in vales. Dabar 
kaip pradėjo pilvas augti tai 
ir noras pradėjo atsirasti 
saliuninko.

jog teip

O teip, nuolatos raszo.
Tai labai mokintas!

— Ir ka raszo?
— U-gi* gromatas in bedie 

viszkus laikraszczius ant ku
nigu.

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.* F > J !■ H r H KI

Filadelfijoj randasi namai ant 
4 familiju kurios locnininkas 
parduos pigei, nes važiudje 4n 
tevynia.
Mercy ulyczios ant South Side. 
Atsiszaukite greitai po No. 116 
Mercy Str. Philadelphia arba 
in ‘‘Saules” redakcije. Gera 
proga pirkti tuosius namus ant 
spekulacijos. (t. L)

h

skausmas 
i ženklas kad 

plaucziu uždegimu serga. Ka-

szerius gerai ir 
valos.

Dalykuose palaikų aplaiky- 
me.

Nurodymui 
nystes laikui ar

išleido tai jau tikras
• 1 i • I
---------- -J Į i

• 4 Ipereitavra labai pavojinga ly-
Laikraszti

Ukinika 7, , i__ I ~ x •' w - tiiyruv.-t iiiiiviii ui

surongtas kon- gll tuo| turi kreiptis gydyto- mui tos pllczios.

pradeda
pagihlba Ponios :

maszinu 
j ievų

valdiszkos tar
pas! Ii uosa vi- aut

------  ‘ ± 0

L.

Namai randasi ant

jaus pagelbos.
i sergantis 

tesanezioms ir 
scilėms, 

s u kraujais).
sunku kvėpuoti ir jeigu negali 
gulėti ramiai^ tad

i apkamszius pa- 
ukinikai turėjo|velyti ligoniui*sėdėti. Kartais 

l reikia prižiūrėti 
antra preiza, ||<ad nelaime neatsitiktu. - v, 

Karsztis paprastai mainosi, 
didinasiJki 7 ar 9 die- gautj. kreipiantis: ’

Information Editor, 
U. S. Public Health Service, 

Washington, D. C.

puikei at- degimu
Plaucziu

(maiszy-
Labai

produktu, 
vaisiu, 
mus Lietuvei 
skyrių ir iszstate savo augalus Iklejoja tad 
už kuriuos gavo i ’ ' ‘
tai yra dar pirmu kartu Lietu- | 
viu Ukinikai gavo proga isz-[gal ir 
statyt ir pasirodyt ka jie 
augina.

Dabar atejminri 
batoj 6 diena bus 
pasilinksminimo 
sulosz “Dede atvažiavo,” ir 
kitoki pamarginimai, ir su szo-1 ramiam vedingapi

9

patartina

Balsavinjo teisėms.
Pirkti, parduoti arba-laiky

ti nujudinama turtą.
Užėmimui valdiszku darbu.
Iszga v i m u i t e i sės vest i. 
StaitiszkiemA

kitoms valdiszku instaigu 
raszams.

Vieszosios
rius sziornis dienomis iszleido 
naudinga brožiurelia laukian- 
czioms motinoms.

suraszams ir 
su-

Sveikatos sky-

Dykai ga-

f

Kandidatas ar redaktorius.
—Girde jaw jog Juozas turi 

linkima ant redaktoriaus?

Saules” redakcije.
4

. SKAITYKITE IR PASINAUDOKITE ISZ PROGOS.

Inai (vadinama krizizu) ir jei
gu ligonis1 peraugo szi kriziza 
pavojaus jau nėra ir tuoj ma-menesi sm pavojaus jau nėra ir tuoj ma- 

Lkininku |tosi< gryžimas sveikaton.
Žmogui sustengusiam plau- 

cziu uždegimu tui’i Jtuoj gulti
i

keis užsibaigė, tai-gi kad irh<ur nesiranda jokiu

vakaras kui 
Dede atvažiavo

kambarį j
nereika- 

kitur yra daugiau bet nieko ne||?ngu uždangalu kuriose ligos
i užsilaikyti ir 

gydytojaus pagelbos. ' 
Seiles ir t. t. turi būti po už-

nuveikė tik duoda agentam pa gemalai galėtu 
‘ ‘ riaginam ir kreiptis

> • y 1 1 • •• i i* • 1 I

p

s i girt, ta i-gi mes :
kitu kolioniju tvertis in kuo
pas ir veikt, seniau svotimtau-1 dangalu laikomos ir tuoj siute*
czei vadindavo rusinate o da- ginamos.

1 Kadangi szi liga teip pavo- 
mnsu jinga. ir limpanti,

bar pas mus jau gerai žino kas 
yra Lietuvei o vis per 
darbsztuma. — Vargu Mikas.

r

B
1

I
U 
"k

t

ligonio pri
žiūrėtojas privalo bębunant 
kambarin dėvėti apredalajuiri 

So. Boston, Mass.— Poroj ta |galetu 
su bala So*. ______  ______ ,

Lietuvos Prekybos

lengvai, nusimesti ei-
Bostono teismas pant isz to kambario prie szei- 

nuteise keturis lietuvius, -Juo- Įmynos, ir būtinai 
zas Duseviczius, 
žius ir Juozas Dobilas 
po 3 menesius kalėjimo už ap- Įplaujamos atskiriai.
vogimą Prano Dovidaiczio isz KOVA PRIESZ MALARIJA. 
Atholio. Dovidaitis sako, kad 
visiems jiems kaziruojant L 
jam buvo pavogta $310. Kuzi- j 
ravo jie pas S. Czižiu. tik (Įt.01Ria’io.M

--------- inetas nuotrotiA apeidavo apie
Rochester, N. Y.— Baisi ne- $6,000,000. Juęduju 

laime patiko Petra Stuczka 41 paglemždavo gan daug, ir 
metu amžiaus kuris ejdumas 
isz darbo norėjo užejti in res- 
tauracije aut piet, tume trūkis 
trenkė in nelaiminga ir teip 
sužeido, jog iii trumpa laika 
po tam mirė, palikdamas di
deliam nuliudiniia paezia Ona, 
viena broli ir tris pusbrolius 
Roczesterije. Laidotuves atsi
buvo 28 Sept.
gulėjo prie S. S. Petro ir Povy- 
lo draugystes ir likos iszkil- 
mingai palaidotu su trimis mi- 
sziomiS. Ant laidotuvių radosi 
isz tolimos: Mrs. Repiejauc- 
kiene isz Mahanoiaus, 
Kauckiene isz Gilbertono, 
Miss. Cecilije isz 
kuriuos

Stepas Czi- 
gavo

i nusiplauti
Indai ir stotkos Iii

- - -11
rankas.
goniui. privalo būti atskiros te

Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
Siunczia Pinigus in Lietuva

jiems

Hart, Mich, savo dedia.
gailei

Per daugeli metu 
naikino pusėtinai 
isz szio pasaulio nemažai. Vien 

valstijoj kas

malarija 
atimdama

kasmet 
“ isz 

priežasties malyrijos budnvp 
i 

Njio 2()% iki 9% J . J • . • . .
bedarbes apie 1,500,000 dienu 
kas metas. N’uo 20% iki 9% 
gyventoju szioj, valstijoje per
si rgdaVo materija.

Pastariais laikais Amerikos 
Raudonas Kryžius su ko-ope- 
racjja Valstijos sveikatos sky^ 
riu, Suvienytu Valstijų Vie-

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

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszomę Uotu vos 
laikraszczius.

W. TRASKAUSKAS

p. Aleksandra Siliunas vienas isz Direktorių ir * 
Kasierius Sznicerio Bankos

paeinantis isz Kauno redybos, gerai žinomas ir pilnai 
užsilikę j ima bankos per 25 metus turintis, važiuoja in 
Lietuva ūmam laike delei isztyrimo ant vietos kaip page
rinti susineszima su Lietuva kas-link greito ir atsargaus 
atlikimo visokiu Bankos reikalu, bei laivakoręziu.

Pasinaudokite isz tos progos visi, kurie norit savuosius 
greitu laiku piirigiszkai paszelpti, prisiuneziant mums 
tuojau paskirtus del ju pinigus ir paduokit ju adresus.

Tie, kurie norite gimines parsitraukti lai.tuojaus pri- 
siunezia pinigus ant laivakoręziu, 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.

prisiuncziant mums

CUNARD LINIJA

Didelis Laivas SAXONIA
. I i ’ 4 ii j *

Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog .

In Hamburgą { Treczia klasa $125
O < Pridedant SS War Tax

Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą.
| Į 1{ 1

U

Suvienytu Valstijų Vie- 
Velionis pri-Iszosios Sveikatos skyrių ir ki- 

toms tūloms sveikatos iristai- 
goms, apsiėmė visotina 
vesti priesz materija, 
geri aus i
paskaitoms pumokinimnisj IL 
teratura, bet ir , tkrutancziais‘

kova 
Idant 

atsiekus tikslą petite

LIETUVISZKAS GRABO RIU 8.

A j A. 
i dl ^4 u f

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA

Mrs.
ir

Ta ma k ves, 
apgailestavo

teratura, bet ir

Gera Vieta Indeti Savo Iszlaimetus Pinigus
Pirkite savo Hnanziszkos luošy be s.

Visi

teratura, bet ir . ,krutancziais 
paveikslais nurodoma ir moki
nama kaip pasekmingiauso ir 
kaip turi būti, kova vedama.

Ir jau matosi 
szios kovos. r” 
kovotoju iszsileido invairiosia 
dalyse Georgia’ios 
paprastai kaimuose 
mieseziuose. 
savo iszgale 
ges i savo

. pasisekimas 
Trys būriai sziu • 1 • * • • •

Laidoja kimus numirusiu, 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvlu, krlksztlnitt, voselllju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
520 W. Centre SL Mahanoy City* Pa

Visi norim būti luoši arba neprigulmingi. 
ta stengėmės iszgauti ir nutaram padaryti pra
džia bet teeziaus ta isz nekuriu priežaseziu to ne
padarome.
mislykite gerai apie tai, po tam iszpyldykite ze- 
miaus padėta kuponą ir prisiuskite mumis 
dabar.
1. .Pinigas investytas in musu szerius atnbsz 

jumis suvirsz 7į4% procentą in metus. J 
Procentas mokamas kas tris menesius.

3. Yra tai saugus investmentas.
4. Szerai kasztuoja $93 ir dividendas.
Kreipkitės in musu kompanijos ofisus arba 

klauskite pas bile musu darbininką.
Iszpyldykite žemiaus padėta kuponą ir prisiuskite mumis

DABAR yra laikas pradėti. Ap-

• •

♦

valstijoj, 
ar„ prie-! 

dirbdami pagal 
ir kožnas džiau- 

darbu.
9 

nuveiktu
Szimtai mokyklų tapo aplan
kyta ir dalykas tinkamai per
statytas,

Georgia’ios ' gyventojai ma-
tydami szi pasidarbavimu ir 
a t jausdami’ jo naudingumą ir 
pasekminguma netik ka kvie- 
czia bet visuose apskricziuose 
dedamos aukos idant darbsz-
tumas ir veikimas butu palai
kytas ir toliau tesamas.
sur reikalaujama /pamokinimai 
ir prižiūrėtojos kurios nurody
tu kaip gedaus,e prisidėti prie 
szio teip naudingo darbo nai-

Vi-

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Slunczia piningus in visas dalia 
Parduoda Laivakortespasaulio.

ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, JPaszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dhdelia kaucija ir kontrole , 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėr#

i baimes.
žemiaus padėto adreso o gausite

Raszyklte ant

Pennsylvania Power & Light Co., Investment Dept., 
Eighth and Hamilton Streets, Allentown, Pa.

Send me (I)* 8-page illustrated booklet, “The Story of 
an Opportunity at Home,” 
sylvania Power & Light Co., Preferred Stock, (4) Details 
of Easy Payment Plan. '

(2) Information about Penn-

Name ...L

Adress

kinimo netik materijos bet ir 
uodu.

PATARIMAS TĘVAIS.
Gal laukėte, ar gal trumpoi 

ateityje tikitės ar gal jau ta
pote apdovanoti » •• <* w t nauju nariu 

Kaip toil nebutuszeimyiioje.
sziuomi primename apie labai 
svarbia užduoti kuria Jus l<ai- 
po tėvai turite atlikti naujiai 
atvykusiam. ' Nepamirszkite 
svarbumu ir stengites tinka
mai užrekorduoti valdiszkose

jokios

visada atsakhna:

Joseph G. Bogden,
Banker & Aiderman,

' P. B. Lie. 15!>,
Cor. W. Long Ave. & S. Main St.

DuBois, Pa.

s

A

Pasamdo

Nauji Rudenini t 4 
Kotai Moterems^ ?

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

Į aumo. Visokiu naujausiu madų j 
kotu del moterių ir merginu. I*

• • A • « _ A _ A

aumo. Visokiu naujausiu madų t• « « • • •
Pluszini ilgi ir trumpi kotai t
del diktu moterų._jl diktu moterų.

Siutai ir szlebes del moterų, X 
lig 56 coliu didumo.

Aplaikeme J 
kailinu. Ateikite pamatyk

GUINANS

nauju gražiu X 
pamatyt. X

201 W. CENTRE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Mm

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

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

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

♦

II

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Ka tik iszėjo Isz spaudos penki nauji 
veikalai Gaidos su žodžiais del PiAuo 
“Gana Broliai Mums Miegoti” duetus. 
“Kas man darbo” duetas.
”0 Lietuva Numylėta* duetas, 
“Sudiev, Gimtino” solo.
“Lalszkas pas Teveli” solo.

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

ŽEMAITIS, Iszleistojas.
915 S. West St. Shenandoah. Pa.

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra fuso tautiecrial ir 
pažinstami. - ■ __

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. /

k

f X J 
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, Vice-Pn*. 
W.F. Ryokevrict

D. M. Grabam, Prea.
J. H. Garrtihan, Attorney

P. O. Fanton

D. F. Quinan, Troaa.
A. DanlMwics M. Gavai*

T. G. Hornsby *•

I




