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ISZ AMERIKOS ISZ ROSI JOS
85,394 ateiviu pribuvo in Ame
rika in laika vieno menesio.

New York.
skaita parodo, buk 
September, pribuvo 
ateiviu ne kaip kilosią mene- 
siuosia po pasibaigimui kares. 
Tame monesije 
85,394 ateiviu in 
kaslet garde, 
te pribuvo

V

- Ateivvstes su- 
menesije 
daugiau

netpribuvo
Maud 

sanvai- 
ma/fiausia, ba tik 

12,960 ateiviu likos peržiuretu.
Po pasibaigimui ergeliu Len
kijoj ir Lietuvoje,, imigracijos 

miliijonus

Ellis
Praeita

virszininkai tikv-d 
nauju ateiviu.

Ketures- 
ingriuvo

40 svodbininku ingriuvo in 
skiepą

Corning, N. Y. — 
deszits svodbininku
in skiepu name .Jurgio Coats, 
]>as kuri 
Coatso dukters, 
pos sutrukia 
Pats jaunavedis 
sveeziu likos gana 
žeistais, 
m ynai. •-1

atsibuvinejo svodba 
Gazines lam- 

uždege narna, 
ir keliolika 

sunkei su 
Narna užgesino kai-

Pacziule 35 metu, supliekė sa
vo 71 metini vyra.

Los Angeles, 
Routt, i: 
de savo

( ali. - 
senas kareivis 
» 35 metinia 

už sumuszima jojo.
Roulto, kuri turi tik 35 metus 

Blake, o

L. W. 
apskuu- 

pacziulia 
Pacziule

pabėgo su kareiviu 
kada judkhlk* atrado senukas, 
kareivis permuszo 
haiš<“i jin surhuszo, 
gydytis per koki

■ butije. — Kam senas kvaily 
apsivedė su'jauna moterių, juk 
žinojo, jog jaunas kraujau ne 
suszils prie seno molio.

jin, o pati 
jog turėjo 

laika ligon-
S

jaunas

Penki vaikai sudege degan- 
cziam name.

Merill, \Vis. -
Eduardo Nelsono sudiegi* ant
sinert degaiicziam name, kuris 
užsidegė nog nežinomos 
žast ies.

Penki vaikai

prie- 
Vaiku metai yra nog

5 iki 16 metu amžiaus. Nelso
nas ir vyriausias sūnūs baisei 
ajMlege
bi't vaikus isz liepsnos.

stengdamiesi iszgial-

517 žmonis užmuszta, per auto
mobilius in 9 menesius.

New York. — Per devynis 
menesius automobilei užmusze 
c/.ionais net 517 žmonis. Isz to
jo skaitliaus likos 

raine

Per

užmuszta 
Tarne pacziame 

laike sužeista 2620 žmonių per 
automobilius.

262 vaikai.

♦

SM ARKUS GRAJOTAS.
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kis, 8 metu seniūno Lenkutis,
Yra tai Simukas Rzeezews-

kuris nustebino

Rosijoi užsinesza ant naujos 
revoliucijos. Žmonims nu
bodo praliejimas kraujo.
Moskva. — Rosijoi platina- 

naujos revoliucijos^
f J’ - 

darbi- 
p radėjo 

st'raikuot, novos del maisto bet 
isztikruju tai del praszalinimo 
bolszevizmo, kuris žmonim da- 
edo lyg kaului.

Soviatu kareiviai ant vaka
rinio frunto laike daugeli 
sirinkimu ant kurio

si vilnis
pagal daneszimus isz įleising 
forso.
ninku

didesne dalis 
Pel rograde

t i Petrograde laike

su
sidurta 

spirtis užbaigimo kares ir pra- 
sza 1 i n i m o so v ia t i z m o.

Du kamisoriai likos užmuša
mai sza-

eziu. Baisus sumiszimai 
patauje Moskvoje.

Ant visu f run tu bolszevikai 
likos supliektais. Generolas 

keliolika 
bolszevikiszku divizijų aplin
kinėje Ak'ksandrosko. Šovin
iu pulkai likos apgultais Ver- 
tojevske, Polojeve ir Orenkove 
Deszimts tukstaneziu bolszevv 
ku likos paymtu in nelaisve su 
daug kariszko materijolo.

Ant lenkiszko frunto, 
Lvdos, bolszevikai likos visisz- 

sumuszti. L. 
tolinus.

supliektais.
Wlangelis iszkerde

V1CSZ-

apie

Bolszevikai 
Badai 
pasi- 

po užmuszimui 
treczios

po vado- 
Maknaus, su-

kai 
yra vejami 
visa bolszeviku divizijų 
davė gervalei, 
savo vado. Vadas
bolszevikiszkos armijos papil
de savžudinsttt.

Dabar telegramai pranesza 
buk ukrainiu armije 
vysta generolo
si vienijo su Wrangelio armije 
kurie darbuojasi Karkovo ap- 
Inkineje. Susivienijimas at
sibuvo prie kaimo Sinelkovos,

Badai Wrangelis paėmė Pe- 
trovika ir Novospasovika kai
mus su daugeli bolszevikais.

Isz Rosijos

Susivienijimas

praneša buk 
baisus maiszaczei kilo Tamove 
Kazane ir kitose miestuosia. 
Kareiviai 
s

LENKAI PAĖMĖ 42,000 • 
BOLSZEVIKUS IN 

NELAISVE.

Paėmė teipgi daug amunicijos, 
maisto, drapanų ir daug vi

sokiu ginklu.

London. — Ant dvieju fron
tu bolszevikai panesze dideles 
bledes. Lenku kariuomene 
eina be jokiu sunkenybių pir 
myn ir vejesi paskui begnn- 
czius bolszevikus, Jjenkai ližė

mis ivrda m’ 
pirmyn, 
dideles

i me Novgordka, 
net už szimta myliu 

j bolszevikai 
| bledes.

I) v i d o sz i i n t s s ze sz i 
divizijos dalibavo

panesze

soviatu 
musziuosia 

isz kuriu 42,000 gavosi iii ne- 
kariszkolaisvia kaipo daug 

materijolo, maisto, drapanų ir 
kitokiu dalyku, jog 
visko tuojaus 
Pats Pilsudskis 
musziuosia,

Bolszevikai

ne 
eme

negalima 
suskait vt

dalybas

pada-norėjo 
ryti nauja mobilizacija bet ta
sai nepasiseko, nes visi atsisa
ko stoti in kariumenia.
ISZGELBETAS VILNIUS.
Warszava.— Lenkijos užru- 

bežiniu reikalu ministeris Sa- 
pieha paskelbė, jog Lenku spė
kos, kol kas,
Vilniaus, Lietuvos sostines.

Jis sako, jog Anglijos pa
siuntinys formaliai pareikala
vęs, kad Lenkai nejtu Vilniun.

Suvalkijos szone Lenku su 
Lietuviais musziai pertrautki 
neapribotam laikui, 
sutarma su Lietuva.

Lenkija nenori karo "su Lie
tuva,” pcreiszke Sapieha. 
“Bet jai Lietuviai bendraus su 
bolszevikais, Lenkija turės tei
se kibti prie bolszeviku bile 
kur ginezu apymtose teritori
jose.”

Amsterdamas. —
‘Telegraf”

nemano užymti

padarius

I i

pcreiszke

Laikrasz 
pranesza

ŽYDAI APVAIKSZCZIOJE NAUJUS METUS CHICAGE.
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Paskutini' disna Žvdiszko seno meto 
prie marketu Chicago.

visi žydai pasirenginejo lauk

seno buna 
Subatoj

visada
kadatrukszrninga diena 

užsibaigė ju senas 5681 metas,
Ii naujo meto ir pirko visokius tavoms priesz uždariniu mar- 
keto.

Isz Lietuvos
Eržvilkas, Tauragės ap. Tai 

vienas isz tamsiausiu 
ežiu kampeliu. Tamsiu žmonių 
tarpe randas 
, r 
labai apsileido, 
vusios, kiemai 
(szlapi), laukai 
t. t.

Va 1 s t. i eczi u Su j u n ga 
Nariu vra

įvairaus plauko 
sziksznosparniu”. Ūkininkai 

trobos sugru- 
neiszbrednmi 
nugyventi il

ja.

Anglys Lietuvai 
“Zellstoffabrik 
šit ”
Geležkelio Valdyba jau paga- 

žemai- luino 12 tukstaneziu tonu aug
iu. Anglys jau dalinai vežama 
n Kauna, 
iu Lietuvos 
:eksia pusei metu.

Vilnius miesto valdyba ga
vo isz
milijoną auksinu paskolos 
svarbiausiems reikalams 
tenkinti.

Firma 
Waldlios Til- 

pagal sutarti su Lietuvos

Pagamintu ang- 
goležkeliams už-

Lietuvos A'vriausybes 
auksinu

gyvuo- 
susirasziusiu

pa-
Tn pinigu dalis pro-

dangokai, tik gaila, kad isz ju dūktu pavydale jau gauta.
Esamieji Vilniuj musu val- 

negali paten- 
inteirc-

ne visi moka rasziti.

Slabadai ir Matarnai (Szak- 
iu aps. Rubleliu vai.).

žmonoms švietimo
Netikusia piliecziu

baltakes”

taip pat 
trūksta.
paprotys tai 
mas.

4 i

Lenkai Susigadino 
su Bolszevikais.

——♦—-

KARE TARPE JU SUSTOS 
SZIANDIEN. LIETUVA 

NUKIRSTA NUO 
ROSIJOS.

ISZ VISU SZAL1U
Mažiausias automobilius ant 

svieto.
Berlinas. — Tūlas vokiszkas 

inžinierius turi mažiausia auto 
mobiliu ant svieto, kuris sve
ria tiktai viena ketvirta dali

Inžinierius nesziojeuncijos.

. /

Varszava. T ............. „
Rygos pranesza buk Lenkai ir 
Bolszevikai jau susitaikė pra
nta
musziai tarp jin ketina paliau
ti Pelu vėžio j.

Pūgai

ivino-i ntun; ;<v|jin kaipo špilka ant naktaizes.
1 * Iv, L, * -

L ta mink a ir kare arba

Automobilius yra begije, ap- 
laikydamas pajiega nog mažos 

nesziojesi ki-

nauju reikalavimu 
nuo Lenku tai parodo kad Lie
tuva bus visai nukirsta nuo 
Rosijos ir Lenkai užims siaura 
koridori arba linija tarjM' Lie
tuvos o Rusijos.

Dabar padėjimas
su Lenkais eina blogyn, ir pa
gal danoszimu 
praeita

Lietuviu

atsibuvo 
Lietuviu su 

Granus, tarpe 
sa-

parodo kad 
Panedeli 

smarkus musziai 
Lenkais apie
Vilniaus o Grodniaus. 5’ra 
kyta kad Lietuviai muszasi su 
pagelba bolszeviku. 

... .. .
UŽLAIKYK ODA CZYSTAI.

kad visi spuogai 
vra. tik

yra gėrėtis

baterijos kuria 
szeniuje.
Didele sale sudege, kuri buvo 

pripildyta žmonimis.
Tokio, Japonije. — Didele 

sale kurioje atsibuvinejo sei
mas nedeldieniniu niokslainiu, 
kurioje radosi daug delegatu 

užsidegė nog

rr

Sale sudege 
Nieko ne sužei-

su

I

*

kitose 
siuneziami apmal- 

zyti mai.sztininkus, atsisakė 
iti, o kitu bolszevikai ne turi, 
ies visus sukirnszo ant lenkisz- 
<o friulto. '

bolszevi k iszka a rm i je 
nupuolė ant dvasios, kareiviai 
žadina savo aficierius

Žodžiu žmo- 
soviatizmos, nes 

bolszeviku prižadėjimas neisz- 
sipildė, tik aplaike dilesni jun
ga ant savo sprando.
Mergina
Rosija kurios klauso visame 

Leninas.
Petrogradas. — Rosijos tik

ru valdonu yra mergina vardu 
Gigą Gorskoff, kurios

• visame pats Leninas, 
szei kaip apivalde buyusi ea
rn minikas Rasputinas, teip 
turi apvaldus toji mergina vi
sus virszininkus Rosijos.

Gigą turi vos 23 metus am
žiaus, yra baisi nevidonka An
glijos ir pakursto 
Indusus ant sukėlimo szventos 
kares prieszais Anglje. 
kares prieszais Anglje.

Gigą yra patogi mergina, už 
kuria siunta visi virszininkai 

neteko savo 
galvos už jaja. Jiji laiko save 
už didi pranasza ir ka paliepė 
tai josios klauso net pats Lini- 
nas.

Visi

ir ger-r>

valei pasiduoda, 
nim nubodo -

turi apvaldus visa

ir ne vienas net

klauso
Pana-

Persijo ir

7

Jauniausiu vice preziden- 
Suv. Valst.

ąs ‘ 
jondon, buk yra užtvirtinama, 
aid Lietuva iszsižadcjo Suval
ei jos.

isz

GALVOS SKAUDĖJIMAS.
Galvos skaudėj imtis tankiau 

yra ženklu kokio tai suirimo 
negu kad tikrai galvos dalyku. 
Todel-gi kentantis privalo 
creiptis pas gydytoja vietoj 
kad kęsti, idant surasti kame

i
nežin

kentantis

dalykas.
Vartojimas gyduolių 

ant tikrai isz kokiu szaltiniu 
aivos skaudėjimas paeina yragalvos skaudėjimas paeina yra 

paprastu atsitikimu, ir jeigu 
sziek tiek pagelbeti szios var
tojamoj gyduolps, viskas už
baigta, 
nausiuos 
praszalina skausmu, bet visai 
nepakeiezia ar neprigelbsti 
szaltiniui skausmo.

Paprastai skausmas galvos 
paeina nuo akiu i n tempimo. 
Pagal praneszima tulu gydy
toju beveik didesnis nuoszimtis 
akiu intempijno. Sziam atsiti

Szis vartojimas daž- 
atsitikimuos tiktai

ar

kime vaistai nieko negelbsfi 
nors tai 
skausmą bet szaltini to skaus
mo visai nekieczia.

Kartais galvos skausmas 
paeina nuo nervu suirimo arba 
atsitikime gyduole nieko ne- 
reiszke nervoms aiors ir skau
smu praszalina. Keikė, jeigu 
galint, praszali^ti dalyku kuris 
nervas erzina arba save prisi
pratinti prie to dalyko.

Gana tankiai galvos skausmo 
priežastis randasi kokiam tai

kartais praszalina

Europos gy
ventojus su jo stebėtinų graji- 
nimu “czekereis.” Jisai su- 
jnusza garsingi nusius gra jo
tus.

czekereis.”

buvo Jonas 
36 metu senu- 

Jisai buvo vice preziden-

*

tu
Breikenbridge, 
mo.
tu prie prezidento Buchanan.

Pagal savo didnma, tai
bite yra 30 kartu drūtesne už 
arkli. „......

isz viso s veto, 
elektrikiniu dratu, ant larmo 
visi malszei apleido sale, be jo
kio sumiszimo. 
lyg pamatu.
do.
Kinczikai tukstanezeis mirszta 

nog bado.
IMinias. — Po visus Kinus 

vieszpatuje baisus badas.
Kas diena mirszta

virszum po tūkstanti žmonių, 
vaikai krinta kaipo 
trisdeszinits miljonu žmonų ne 
turi ka valgyt, 
dėjimas kas dien yra baisesnis • 
o jeigu pagialbos 
neaplaikys, tai tzia žiema

muses o

Badinis pa-

Visu troszkimu 
puikia iszvaizda — veido spal
va — bet nevisiems žinoma 

neaiszkumai
atsiliepimu kokio tai 

viduriu suirimo arba papras- 
cziause neužlaikymo czystai 
odos. •

Visu pirmu turime suprasti 
delko ta oda yra. Ji netik 
gamtos priedangiu kaulams ir 
gysloms, bet ir tarpininku ku- 

tvarkvmui ir 
prigelbsti iszvarymui 

kimo kaikuriu atmatų.
* Pirmiausias 
pridabojimas 
czvstumas.
kiai ir kiauriai

Gerai ir perdom 
k u na

spuogai,

yra.

isz niekur
-

Ii joną i žmonių iszmirj nog ba
do ir szatcz’m. -*►*-*-*—- —
Daugeli japonu žuvo viešnioje.

Tokio. — Daugeli žmoniiiTokio. — Daugeli 
didelioje viesuloje kuri, 

prapute prie 
riu.
Ii jonu doleriu.
bledes padaryta aplinkinėje 

j..; Yokoliomos. Let I

džios atstovai
kinti didžiausiu ejliu

Visur stoka žmonių. 
Švietimo darba tenka organi
zuoti isz pat pagrindu, nes isz 
lenku ir bolszeviku laiku 
pasiliko jokios statistines me

Czia šautu.

varv- ne-

žuvo
no 
daug

karszczio pakraszcziu ma-.
Bledes padaryta ant mi- 

Daugiausia

Taurage. Rugsėjo 28 d. teko
Szilale, kur ran-važiuoti per 

rr
jimas.

Bet
draugais

kuria galimadžiagos, 
remtis.

Tremtiniu gražinimas. Tran

butu

ir svarbiausias 
odos vra 
Maudvkis tan- 

vartojant bet

dusi laurages apskrities kale- SpOr(JlH gu Lietuvos piliecziais
Diena buvo lietinga, 
kaip nustebome

draugo
su

važiuojan-

2,000 žmoniųtremtiniais, 2,000 žmonių at
važiavo iii Sebeža ir netrukus 
perejs demarkacijos linija.

ežiais, kad kalėjimo kieme ant Tremtiniu gražinimo instaiga
pamato guli ligonis vos gyvas.

Po nelaiminguoju pamestas 
szvarkns, in 
si vyniojęs buvo.
ouiai negali, būti tinkamai ap
rūpinti sanitarijos atžvilgiu?

Kruopiai, Sziauliu apskr.
Žmonos 

jei kas baugina,
Jokio ratelio:

S J

kuri jis visas su-
Argi lig-

ta transportu žada jau priimt 
naujai insteigtam Vilniaus 
karantine.

insteigtam

*

ATLIKO KELIONE PO 
SVIETĄ.

Tai ramus kampelis.
baugus,
geros szirdies.
nei jaunimo, nei blaivybes, nei 
ūkio, nei kooperacijos, nieko o 
nieko, sznapso, kortavimu, va
karu szk u.
ija kuo placziausia: nuo 10 — 

gilios senatvės 
kas tiktai gal pypke 

Knygyno 
laikraszcziu mažai kas

bet

Pypkorįu draug-

12 metu ligi 
ruko, 
dantyse iszlaikyti.
nėra, 
skaito, žodžiu sakant, reteny
be visoj Lietuvoj antra toki 
kampeli surasti, 
iuose.

Nors vasara būdavo geguži
nes, bot tai tik isz vardo. Tei
sybe, noru kas peikti, kadangi 
nėra kur g 
matyti arba visai 
žmonių, kurio butu tam pasi- 
szvonte. 
nas norą ko ir kalbėti, 
lai daugiausia būdavo vis lat- 
viszki.

Musu žmones taiso tik tuos 
kelius, kuriais važiavo vysku
pas, o kur vyskupui nereikėjo 
važiuoti, tio keliai liko netai-

kai p Kruopa

’•r a ža u s pavyzd ž i o 
nėra tokiu

Apie chorą ir dai-
Žais-r

Miss Estrid Ott 19 metu su

nesmagumo nosies, gerkles ar
ba ir dantų, viduriu uždru- 
tejimo arba sunkaus kosulio.

Pasileis ir 
miegojimas 
kada priežastis randasi nervu 
suirime, szalti kompresai kada ko j neTa didesnes mokyklos,

I

užtektinai isz- 
daug pagelbsti

skausmas plakąųczio budo£

syTi. .
kruopiuose reikėtų intaisy- 

ti gymnazija, nes visoj apylin-

_ | be pradedamosios, , 2
k

Tukstanczei na
mu likos užlietais, per ka tuk
stanczei žmonių 
pastoges.

Basus radinis.
Berlinas. — Grunevalde, tū

las žmogus rinkdamas malkas

pasilko be
koki muilą.
iszbružvk
randasi spuogai, ir nepa-
mirszk baigiant czystu van-

pcrsiplauti. Kartais atrado punda knriame buvo

ypacz kur 
ir

t

deniu Kartais
jeigu oda kietinasi ar tai per suviniota motcriszkcs galva, 
daug szurkszt! po maudyne! tul.inti ie ]() metu amžiaus. 
crnrii iinrnnvniii vm nnhrniilrv- .... . . . . w

maudyneidaug szurkszti po 
geru nurodymu yra pabrauky
ti alyvos aliejum arba kokia 
smetona (cold cream).

Nėra, jokio vaisto kaip kad 
“Skin food 

r gausus ir tankus vartojimas 
tepalu ar kokiu smetonu yra 
labai neiszmintingai ir net 
paiku. Juodspuogiai 
daugelis spuogu atsiliepė szio- 
kiam vartojimui tapatu, bet 
jeigu ne tai jau tikru ženklu 

ai;ba. valgio 
Tada jau reik

alinga kreiptis pas gydytoja 
idant suradus kame priežas-

ankiai garsinas

neiszmintingai

•viduriu suirimo 
neįtikimo.

ir

t is.
Geru nurodvmu vra burna 

nuprausti sziltam vandenyj 
pusėtinai muilo vartojant 
nors karta kasdien, nuprausus 

vandenyj per- 
sausai nuszluostyti

muilo

numo mergina isz Danijos, ku
ri ana diena pribuvo 

lenais
in Kinus, Indija
Europa, po tam gryž namon. 
Ji nori parodyt kitoms mer
ginoms kad mergina viena ga
li saugiai ir pigiai perkeliautii 

•visa pasauli, v

Yorka.
in New 
ražuos 

ir per visa 
v

1 j/j

*

Palicije neatrado pedsakio žu-' 
dintojaus.
Italiszki kaimuoeziai užgriebi- 

neje tureziu'turtus.
' Rimas. — Tukstaneziai 

miszku turtu yra užgrėbti per 
sukilusius kaimuoezius,. kelios 

ir palociai 
Tukstaneziai 

zo-

že-

m

baronas 
gervalei atidavė 

žmonių, tas

kariklos, dvarai 
likos paimtais, 
kaimuoeziu po vadoVysta 
koįrinko užėmė visus dvarus 
provincijoi Alcomo, 
Camoratas
savo dvaru del
pats dėjosi provincijoi Aldone, 
Tripoluje, San Angleo ir kito- 
sia aplinkinesia.
ležies Elnioje likos 

Žodžiu,

reikia szaltam 
plauti ir 
iszvengiant szurksztuma.

Moterys
inus czystyja oda iszbružinant 
‘ ‘ cold-cream ” ir pusk iau 
abrusu nuszluostant, bet ne
reikia 
operacija būtinai reikalinga 
vandeniu ir muilu gerai nu
prausti.

Czystumas pagal patyrimą 
geriausiu budu užlaik-. 

ymui puikios odos, 
yra hygienos nurodymu idant 
netik užlaikyti spalvos gra
žumui betgi ir sveikatos delei.

paprastai daug-

” ir 
nuszluostant, 

pamirszti kad po szia 
būtinai

yra
Teipgi

* Ant szesziu milijonu 
amerikoniszku farmu randasi 
apie 90 tukstaneziu motoriniu 
vežimu. _

szesziu

. t m. «4W

Kas i k los ge- 
už i nitas 

per žmonis. Žodžiu, visoje 
Italijoje vieszpataujo anarkije 

neužganadimas 
prieszais i 
spaudinėjo labai žmonis.

li

i
>4

Z'

y *

; žmonių ‘ 
tuosius, kurie fyri-

- ----- ---- - ..... —

Tauragėj bus popierio fa
brikas. Firma ‘‘Zellstoffaą- 
rik Waldhos Tilsit” ateinaut- 
iems metams Tauragėj stato 
celoido, poperiaus ir jos dir
biniu fabriką. Busimai fabri
kai Tauragėj žemes sklypas 
jau nupirktas. Pryszaky firm
os stovi buvusis Vilniaus fab- < 
rikantas Levin.

Latviu tremtiniai, 
niai su in
gryžtaneziais tremtiniais atei
na kasdien. Riežicos (Rezek- ■ 
nes) karantinas vos bespėja 
visus priimti. Daug ju, gryžda- 
mi in Latviu kraszta, jau du 

i metus keliauja.

Latviu
Trauki- 
kraszta

I

li-i?
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KAS GIRDĖT
—— I ■ ■

Sziadion didelei atsižymėjo 
sviete generolas Petras \Vra il
gei, kuris neduoda ramybes 
Leninui ir 
bolszevikiszkos smarves, 
mažai apie jin kas žino, jog jo
jo pravarde paeina isz Ameri- 

Sztai pietinio,je dalijo 
Alaskos, randasi apygarda ku
ria uždėjo 
norolas baronas Wrangelis, rn- 
siszka keliauninką da ] 
.104 metu ir da sziadien toji 
apygarda vadinasi “Wran- 
gel> 2 
jai kurie padare 
Alaska isz New 
minusia sustojo AVrangeli.

asz Lie- 
ejdavau 

priymdavau

-...--------------------------------- ------------------------- ----- --------1,

ISZ KUR MUS TAVORAI 
PAEINA — KAVA.

SAULE
Uil ’ h ■ f r/J 'H.. . v. . ■ . Į Ą I • . L, ■> ■

AKYVA GROMATA ISZ
*LIETUVOS.

ko. —

neduoda 
Trockini ir visos

. Bet

jojo protėvis, ge-

pr’iesz

“ IV lll.i- 
\ mer i k o n i sz k i lekioto- 

lenktvnes in

hian sakramento
tai nesako

toip pasirėdžius.
“Juk prabasztoli 

tnvoje be paneziaku 
in bažnyczia ir 
komunijo o musu prabaszczius

neat kalbėjo 
ir nieko apie tai nesako, o 
czion su paneziakom neduoda 
man sakramento....” 
Katre.

Kunigas ant to nieko neatsa
ke, nes Katre turėjo tois.vlnn.

l 4 Aplaiko Jonas M a lenkas isz 
Niagara Falls, N, Y. 
broliu.

atkirto

Pagal daneszima draugavęs 
Raudono Kryžiaus, tai Euro
poje randasi apie 12 milijonu 
vaiku kurie ne teko tėvo 
motinos per baisia kare.

Pagal sklypus, tai tuja vai
ku randasi sekaneziai: Albani-

E sto 11 i j o, j, La t v i j o j 
Belgijoj

ar

Yorko. P:i'-įJoj 17,000;

Isz tojo brangaus pragyveni
mo, žmonis iszranda visokius 
juokus ir apsakymas kaip tai j(lj 500,000;

iki Pitts-
apra-

«

I

I

l

į

«

* f

%

Geriausi Mainieriams 
/

Jus suezedysite pinigus ir suteiksite • 
a vai u s “ B: 111 -B a n d ”.

i*.4 t*

no# savo
■1 h, y r 

A ‘

Mos tavo brolei Vincas ir 
Franciszkus danesžam’.jiim bro 
loli kas dedasi musu te vyno jo, 
ir teip:

Pradedant karei, lyg sziu 
metu visi plesze; nAisiPbrangia 
tėvynių, atomo, visus gyvulius, 

1 ’ davėsi 
užgriebti, degino ir naikino vi
sus kailinis.
lengviau atsidusome. 
kaime tik Adomo Blijaus

Kiti kaimai kaip 
Sabuliszkes

niszkes, G e i banes

Pirm kares laikuos pasau
lis suvartodavo daugiau negu 
pustreczio bilijono svaru ka
vos — užtektinai truki ilgumo 
nuo Philadelphijos
burgo”, raszo trecziam 
szume in National Geographic 
Society praneszime 
Mus Tavorai Paeina.

Dabar szis kavos 
mas siekt' net tris bilionus, ir 
vieni ik Suvienytose Valst ijose 
suvartoji' 42% dauginus kavos 
negu pereituos 12 

Brnzilia pristato 
kavos pasaulije, 
mini pratinėjusi vientik kavos 
industrijoje. Europa ir Sziau- 
rine Amerika turi panaszuma 
Brazilijai tame' kad szios dvi 
szalys suvartoja ta pat 
szimti, kavos kiek 
pristato.

Olandija žinoma kaipo 
szalis gerianti dauginus kavos 
visam pasauli j.
O hi nd i joj vartoja

4 i 

y y 

su vartoji-

Isz Kur

ineiH'SIUOS.
75f č visos 

ir szalis žv-

Pradedant kąrė'i lyg

town in, atome visus
* • M « ' ’ AK* > . ■

drapanas ir viską kas

Dabar truputi
Musu

pa

kojoms tikra gerove, jei atvesite guminius 
.'Kiekvienas “Ball-Band” hutas ir czevėrikas yra nulietas musu spe

cialiu bildu, kaipo .vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusli kojai ir kuoilgiausiai laikas. 

BALLi)BAND”
Ball-Band” batas ir czevėrika

mai sudegė.
l?eliiiiai, M<* >hh idzjiyvo, 

niszkes, Geibanes, L...v.. 
Miepiczianis, Rajaueziskes Žus 
lei iszdogo, o bnžnyczias su
daužė, Vevi visai sudegino, 
Trakus visai sudaužė.

Pas mus surnobilizavojo 
nog 19 lyg 

27 metu amžiaus, daug pasili
ko be szeimynu, nežinome kaip 
ežia tolinus bus.

Arktis knsztiioje 2 
ežius rubliu, karve 
liu, ezebatai 200 r.,

uKakli- 
Baltvakni,

ir Lietuvoje 150,000;
50,000; Czokijoj 100,000; Fran
ci joj milijonas, -Vokietijoj 3 
milijonai; Anglijoj ir frlandi- 

; Graikijoj 20,OfQ;
1 Italijoj 

500,000; Serbijoj, Montonog-o 
; Leuki- 

Ruhnuiijoj 200,-

Atėjo Povylas pas savo ku- vėngruosia 400,000, 
ma vakare kalbėdamas: “Jo- 500000. Mnrhiinj K 
nai, baisi sziadien brangenybe jr įelmacijoj 600,000;

511101 L’n win 11 f 11 ✓- I • • r /va t «

ma

ant visko, žinai, ka, idant už-į 

czedyt szviesa, ar n j geriau 
butu kalbėtis patamsiu, geriau 
užsuk gaza.

“Turi teisybių kuinai, szia- 
dien ne tik gazas pabrango bot 
czeverikai, drobužei ir kiti da
lykai. Teip patamsijp galimo 
teip-gi kalbėt, o ar no butu ge
rai nutraukt kelnes idant jioi-|pj 
sos užezedyt, juk ir teip 
niekas ne matys....

Nežint' ar Povylas sut’ko 
ant nuomones savo kūmo.

mus

na Ruggles, 
savo vj’ro 
ma. 
o

Galva žilsta, protas szela — 
panaszei atsitiko su Mrs. Han- 

kuri geidže nog 
M i kol o porsiskyri- 

Hanna jau turi <86 metus
josios vyras 90 netn ir abu

du gvvena Louisville, Ky. 
Boba skundže savo M ikoleli 
už tai, kad ne duoda jai 
pragyvenimo ir tai po 30 motu
moteriszko rvszio! Gerai kad 
jin neskundže už neteisingvs- 

Juk A b ra h omą s turėjo 
!M) metu o insiniyoljo in Haga-
rn, o po tam iszgujo in pusty
mą!

ant

1a. —

In Londono 
graph” atėjo telegramas isz 
Odessos, buk bolszevikai bal
sei pasielgė ant gyventoju to
nais, pakol juosius \Vvange
lis isz tonais neiszgujo. Zy- 
diszki kamisoriai
davo moteres ir merginas 
geriausiu szeimvnu, siunsdami 
jiaises ant f rimto del pasilinks 

bolszevikiszkoms 
Pacziame Odessos 

sauvai te
laisvos meiles 

merginos

i 4 Dnilv Tele- e

prtsisavin- 
isz

mieste
& c »J

minimo su 
bestijoms.

buvo viena 
paskyrta del
o visos moteres ir 
buvo naudojamos per visus....
Baisvbe!.....

Daugelis rugoje 
toriu, jog visko 
laikraszti, bet jaigu redaktori.s 
talpytu viską ka žino, tai 

szei-

ant redak- 
netalpina in

viska k a 
žmonis butu aresztavoti, 
įnynos persiskyrtu, musztiuos 
atsibufh ant kožlio kampo, ku
nigai apleistu savo parapijos, 
advokatai jieszkotu kito dins- 
to, tarnaites nepabutu ne va
landos ant tarnystes ir teip to
linus.
not i visko, bet jojo darbas yra 
tekis, jog girdi daug tokiu at
sitikimu, jog per savo gera 
protą, savžinia, atsargumu ir 
pasigailėjimu kitu, visko netal
pina in laikraszti.

Bet kiti žmonis redaktoriaus 
nepasigaili, nes turėdami ka 
tokio po pakaiisziu, skelbia ka- 
greieziausia kitiems.

Redaktoris negali ži-

visosia diecezijoaia 
savo

K onia 
jjrabaszczei savo parapijosia 
apskelbė, jog moteres, kurios 
ncSzioje skylėtas paneziakas, 
ne bus priymtos prie Sakra
mentu. Ta i-gi ana diena pri
ėjo prie komunijos tūloje liė- 
tnviszkojc, bažnyczioje» Katre 
Plumpia i te, 
matydamas jiaja pasit-edžinsin 
su trumpa szlebia ir Skyliuo- 
tohn paneziakom, nedavė jiai 

Po nobnžanfit-

bet prabasZėzius

Sakrartiento.
yai, Katrė nusidavė ih klėbo- 
11 i jo su skundu, bėt prabtfsž- 
fezihS, jiai stflėi^ei palakė, jog 
Bakrajuoutu ne duos, jeigu bua

žinoma

nuO-
Brazilija

mus
daug žmonių ome

joj 500,000;
000; Rosijoj ir milijonai;
(rijoj 400,000; Bulgarijoj -U),- 
000 — viso Europoje yra 
637,000 vaiku neturineziu mo
tinu arba tėvu arba abiejtt gim 
dytoju.

li,-

Nepaprastas atsitikimai i 
ėjo iii viražu 
Iszpanijoj. 
adgal varginga naszle 
žuvininkiszkam kaimelije tris 
mažus sūnūs ant auginimo ki
tiems žmoni m, 
pati isznuiityti juju.

Nog tojo laiko praėjo dau
gelis metu, sztai ana diena at
važiavo in ta ji kaimeli du ad
vokatai, kurie • atrado vaikus 
jau suaugusius vyrus, tipreiksiji 
darni jiems buk juju motimp 
mirė, palikdama jiems 2.5 mili«* 
jonus pesu, 
milijonus doleriu 
varginga

A-

San Sebastiano, 
Keliolika motu 

paliko

nes ne ii *.!<>

arba apie keturis 
Kaip toji 

dasigriebe 
toip milžiniszko turto, tai telo- 
grama i nepriinesza.

Daugelis žmonių yra tosios 
nuomones jog buvusis socialis
tu ir rov’oliucijonieriszkas ru- 
siszkas Kerenskis yra mosko- 

Bet teisybe y ra, i jog !<<%-* 
žv

ejojo tikra 
pravarde yra Adleris o ne Ke

ti o jo tėvas ir mot imi 
Kada senas Ad

leris mirė, Adlerieue isztekejo v u z 
du Kerenskį, 
patėvio pravarde 
Bolszevikai numesdami 
renski nog galybes, iszrinko 
Leniną ir Trockį — per ka pa
dare maža permaina, 
lino viena žydeli, 
rinko in jojo vieta.

linui.
renskis paeina isz grynos 
diszkos veisles.

renskis. 
vra žvdais.

antro vyro maskoliaus var- 
Po tam prieini' 

Keren skis.
Ke-

galybes,

Prasza-
o kitus isz-

Ana diena atėjo tūla motore
Saules y y redvstc su

ar nežinome koki 
musu lie- 
nulrszki-

UZ-m “
klausymu:
papiktinimą platina
tuvaites dirbtuvesia 
nin.

Ant tokio klausymo nebuvo
me pasirengia, nes manome vi
sados, jog loėnininkai tokiu 
dirbtuvių ne tik rūpinasi apie 
szvaruma darbininkių, 
juju moraliszka pusią.

motina

bet ir

Toji motina tolimesniojo 
kalboje pradėjo mums upsaki- 
net, jog josios duktė aplaiko 
darba tokioje dirbtuvėje. Mer
gaite pirmuthliuosia dienosią 
savo darbo, ypatingai laike 
piet pamate ir girdėjo su pa
piktinimu ka losią dirbtuvesia 
merginos dirba.
galėjo dalaikyti to visko ir nu
ėjo namon, apsakius motinai 
apie viską ka ten mate ir gir
dėjo.

Mergaite ne-

Tokiosia dirbtuvoHia mergi
nos platina terp kitu kanuo- 
bjauriuuses kalbas, apkalbėji
mus kitas — vyrus, merginas 
ir moteres — žodžiu visus kat
rie tik papuola ant liežuvio.

Nesmagu apie tai girdėti,
bet yra tai teisybe ir privalo 
motinos apie tai pasirūpint, 
idant dažiuretojai tokiu dirb
tuvių uždraustu tokius 
laliszkus pasiel ^.r.uis.

o

nemo-

SKAITYKITE "SAULĖ'* .

V ok i et i jo i D 
2—*4 svaru.

Vs

“Ball-Band” guminiu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainieriams avėti. Ji© 
apsaugoja peretkus ir padaryti teip tamprus ir drūti, kad ir aszlriausios akmenų ar anglių . 
kriaukszles negal ju per))jaut, nei perple.szt. Pirkdami žiūrėkite kati butu fabriko žyme 
“Raudonas Kamuolys” 
geriausi iszdirbini, koki jus galite. Ball-Band 
(Lopac) gaunami balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite nuo justi pardavėju.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water St.,

Ball-Band ? >

, nei perple.szt. 
iszspausta ant kiekvieno balo, 

y >
Toji žyme rciszkia 

batai, pus-bacziai (11 įminei) ir czeverikai
ar czeveriko.

tu kalnu- 
1,000 rub- 
drapanos 

Isz 1,000, svaras lasziniu 18 auksi
nu, viskas baisei brangu, 
amerikonskn doleri moka.

sxaru,

valdo
nes

kavos be
veik 15—% svaru kožnai ypa- 
tni, Amerikoje beveik 13 sva
ru, 
Austrijoj
kitos puses Amerikoje 

arbatos 
nciszeina nei įauksinus, bolszevikai duoda už 

doleri 1,000 r., o 
kati butu pinigu tai Lietuvoje 
galima, butu gyvent.
aplaiko 2 svarus juodos duo
nos ant dienos, kokios ten bui
zos, jog
Vargas didesnis ne kaip Sil i- 

Algos kareiviai negavo 
jau 5 menesius, ne vienos 
peikos ir nežino kas bus jeigu 

pėdu tolinus teip kontesime.
o mes siong 

paraszvt i 
pas

jama mazmuse
pagal skaitlines
svaro arbatos kožnarn gyven- 

C’anada žinoma kaipo 
■ viena 

vartojime ka- 
didesni 

prielankumą turi arbatos var
tojime.
jokai labai 
bala.

Kava po priežiūra iszaugn 
nuo ketu riti iki szesziu 
augszczio, laukuose 
beveik tris ar keturis 

negu po

tojui. ’
dvi dalys
dalis Amerikos 

arbatos, bet

Anglijos ir

y

y Už
17

lenkai 500 r;

Kareivis 
svarus inodos

vos ir
negalima ne valgyt.

Vokieeziai ir Austri- 
mažai vartoje ar-

užaugn

daugiau 
Sumažinimas engimą 
na vaisingumą ir 
rinkimą.

re. O" ' '

ka-

Raszykte lankei y 

kartus Į si mes jum daugiau 
ir daneszime viską 
mus dedasi.

priežiūra, 
padidi- 

pah'ngvina 
Kavos lapai esti 

szvif'sios žalios spalvos, žiedai
balti o kvapsnis turi panaszu- 
ma jasmines.

Žiedai virste in žalias 
ir tos laiku rausta 
Tada renkamos ir

uogas 
ir noksta, 
rudžiamos’ 

sunk ia-
(T 

maszinose kur būva 
tuos ir vėliau abu luksztni nu- 

Uuogos turi būti pu- 
p.idžiovintos pirmiau 

galima nuiimti,
sodybose matoma 

žemes kur

imami.
sctiUai 
negu luksztus 
ir kavos
akrai cementuotos 
džiūsta kava.

Leidžiant per 
imant luksztus 
leidžiami per sietus
jasi ir tada pagalinus 
ruszis pilkuojama. •

kr s
i

X

KA-PRIGAUDINETOJAI 
REIVIU 1 UNIFORMOSE.„—J .....  .<
Brigand inoj i mas 

iK's, renkant paszalpn 
tiems karei viitins, y Va hhjtjas

t < l

visuęme- 
sužeis-

pašinam lo j into k a i k 11 - 
Dėvėdami tini-

T
Mishawaka, Ind.

“Jnahiigii, kuri hzruoka mill Jonus dei gerumo**.

Sveikais, Raudonas Kraujas n
Preke 35c. W. D. Bocsomikl-Co

Apysaka isz gyvenimo Franeuzū
2S7 piiMlapin. Prekė 35c. Z. Z______ Z,

teisk i n gera sveikai a.
yru štebbklliiga gyduole, stiprinti 
krauju Ir nervus, padaro moteris ir< 
vyrus stipriais. Jais žmopes naudojas 
Jau per 3 
sėkmėmis.
daliu veikianczlu ant visu svarbesniu 
daliu kūno. NUGA-TONE pagamina, 
gera apetitą, pagerina virszkinima vi
duriu, liuosuoja vidurius, užsaldina 
kvapa, panaikina baltuma liežuvio, 
padaugina svarumą ir priduoda ener
gija, ir nuaja veikimą kunųj.

NUGA-TONE
Htcbbklinga gyduole,

0 indu ir tai su geromis pa- 
Husideda. isz asztuonlu

liuosuoja vidurius, 
panaikina baltuma

’Slaptybe Antgrabio

^118
I kuris prigclbi gamtai suteikt žmo
j but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but

| MACiDE. ifAk, kaip man nititipol |

i trinkimui, muilavimu* — ir ritka* laja I
// V f \ 4^1\ ni<ko ntpagtIbijo tu bjauriu pZeiA-

I // \\ f IfVBT \ Aanie., Man geda net doroti!” C) I
’ // Z X U | MW fir MARE. ‘‘Na, tai kam tau kęU be- M
I ->.1 rVSk Tį? reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau- ■

Z.ud R r kai graiut, tvrinuj! ir 4/71(4 J9 f| Hll ( J I X j kad ai vartoju II f? Lt 5 Kas tai yra RUFFLES? Ar |

t Ii Vl’’*!l ,ai l?y<hiolė? Ne!! Ar kve- |Į U į ;/ piantjs vanduo? Ne!! RUF- !
I ll. L i- * : H f i y *1 FLES yra tai papra<ė'ausis I
j . . plaukų ir odos susiiprintojis. j
I kuris prigellu gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį () kas gal ’ 
j but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnins plaukus? Kas gal but | 
. smagesnio už ėystą ncniežmėią galvos odą? i
• RUF 1-" « 1
i panaikina pleiskanas! Su j'omis nereikia kelių mėnesių galvos I 
i trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
’ pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- . 
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos nėatsinaujintų • 
I • Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik | 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai* Z 
| pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
j atsiųskite mums 75c. pačto markPmis, ar money order šiokiu adresu; | 
*>—<>•—««F. AD. RICHTER O CO./3Z6-330 Broadway, New York**——

€

gija, ir nuaja veikimą kunųj. paga
mins raudonumą veiduose, fr vikrumą 
kūne.
nusineszk in gera aptieka Hziamlien ir 
nusipirk bonka, NUGA-TONE. Naudok 

i 
sugražink likusia dali

būdas
riems latrams.
formas kapo kareiviai, nuduo
dami kad tarnavę 
neji', bet ant
valdžios virszininku 
kad net visai 
esanti, arba 
ppliuosuoti.
mis daug randasi tokiu, kurie 

neva

Iszkirpkit Hzlhi prtgarsIniinA,

Karmome- 
] >a reikalu v ilno 

pasirodo 
kareiviais nė

jo i ir buvo, jau 
dieno-

kelinta dienu ir jeigu neliks visiszkai 
užganėdintas,
aptlekoriul ir gauk atgal pinigus.
DRUGGISTS: You can get Nuga-Tone 
from your jobber or direct from Tlie 
National Lnbonitory* 587 So. Dearborn 
St. t’hieago. Absolutely guaranted. 
Retail price $1.00

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimaimaszmas nu
tariu 

kur sijo- 
pagal

grudai

Ka raszo apie knyga “Tukslanlis 
Naktų Ir Viena*’

Gerbiami Tamstos:— Szltiomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplai- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena”- kuria man pri
siuntė!, norint, asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade-, 
kavone kuria prąszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj , knygoj talpinusi 
puikus upraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti UotUVlBzkal kad kož- 
nas tureli Jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais aprašomais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi (reikalo vaikszczlotl po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus^ namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirsztą vlsuą vargus ir 
rupešezius savo kasdieninio gyveni
nio, praleidžia naudingai Jaįika savo 
nantuosia su savo m i lema szeimina. 
Dckavojy tamstoms už surodlma tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, Aeipgi deka- 
voju už pulkit kjUendoritK ka man 
prisiuntet kaipo doVana. Duok Dievo 
tamstoms sVoikąJa ir Įaimo sziamo 
gyvenimo. Viso giaro velijentis pasi
lieku “Saules’* skaitytojas, P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prisiuskite $2 
in “Saules” iszlelstuvos o gausite tuo- 
jaus por paczta. , u , 
, ■ n.,—. —, ,r« m

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iasguldimas Sapnu 
205 Puslapiu 310 Paveiksiu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokamo ffabriežno. 
nusiuntimo kasztus. ;Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOOZKOWŠKI-CO.
lurATTA'ra’nv nrmv oa

Sziomis

iszdrysta neva pardavinėti 
knygapalaikius arba žurnalus, 
sakydami kad visas darbas ir •J •

pelnas skiriamas 
ligonbucziuoso. ■ 
nai ne viehas 
pinigu, kuriuos surinko, ligon- 
butiins. >

Kongresas iszdave nauja in- 
“The National De- 
”, kuris nurodo kam 

pridera dėvėti 
ant kokiu iszlygu 
kad szie latrai net ir valdžios 
insakymus laužo, 
prigaudineja visuomene. Baus
me už kožna szi prasižengimu 

iki $300. ir iki 6

kareiviams muu.
Iki szi a i dio-

>■ nopridaves tu

A hsol litely guanui ted.

REIKALINGA— Didclla dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szleblu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinli andaroku, tiesog in na- 

Ilasžyklto o gausite sempelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.

i atsiųskite mums 75c. pačto markomis, ar money order šiokiu adresu;

sakvmu 
fence Act

imi forma, ir 
ir pasirodoy

netik kad

KAM KENTĖTI?
Ranmatizmo,' neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

Ja PAIN-EXPELLER J.
\ nizbužonklls užrog. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujj per
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turdtu Ikaro (Anchor)
W f 1»«1 V« I I *Vnizbaženklį.

DAKTARAS NAMUOSE.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

Departmen- 
ant gatve- 
restauran- 
už kabi nti 

i u prigaviku nesiihiotn ap- 
polieijai ’ 

sziiios ap-

nustatyta 
men, kalėjimo.

Sziuomi kares 
tas jiranesza kad 
kaiilpiu, trukiuose,
tuose ir t. t. žmones 
sziti 
vilti, bet pranesztu 
idant iszgaudineti 
gavikus kurie savo naudai teip 
patrako liauti i.

Ka tik iszejo isz spaudos nauja 
knyga •“Daturas Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas žo
les, szftknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto- 

Su lotiniszkais užvnrdijimais,
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptlekojo. Apricz to yra daugybe 
geru papiokininm, slaptybių ir rocep-l 
tu. Tokia knygute yra 
kiekvienam. Preke $1.00

, M. Zukahis, 
•151 Hudson Avė.

Pasitinkam žmonis ant 
Suteikiam 

Palcidžiam pasažierius

• jam i.

a pliekoje.

reikalinga
(Nov. 2)

iloclu'Nter, N. Y.
.................... f ■ Į ' '■ »

FARMOS.

Geriausias pirkimas farmu per 
redakcija “Am. Ukiniko.” 
Ten Lietuviai gana tirsztai^gy- 

Nau- 
yvontojui gana jjrielau-

vena ir puikei sutinka.
•’ani g . 
kus, visokuom gelbsti tai ju 
Draugijos nutarimai.
yi’a visokiu didumo ir brAngu- 
nio. ‘ r 
tjiog nuo

Parimi
• ''' % j j. y*. .> ir 7

Tėip-gi tyro modiius riė- 
bitiniko, szViežicj f tie

Tik pal’kfiXyxtto 
laiszku įndėdami stempU' >o » * 

•< n
■ - ---- r-V'* tV?'-

111), J^AsHihgtpn fewf < 
šriftu.n < n

KIBSI 1 NUPUOLUS
Tai goriausia proga daug 
auksinu In Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visldins pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
pafaszais priėmėju pinigu.

LulvakOrcžlu agentūra jn 1 
Liopoju, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei in Lietuva. .
Padarymas Idetuvisžku do- I 

kumontu..
. Pinigus siuskite per baezto 

Money Order. Raszydami 
pridekite ^e stampa ir visada

Order.

gausite tikron at^dkyhiaJ

V W*AA 'LL A

adroa&vdklto sziteip:
P. AI1K0LAIN IS

r ■* f H

----------------------

, J>U Hudson Avcm
■’ 1

4 ‘

i

Brooklyn, ..
Į

I

LIETUVIAI KllEIPKITES PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite Imti apskriausti aivikia in New Yorka, tai tieaog 

'kreipiuos pas Geo. .L Burhtszlu. Agentą, nes jis yra visiem gerui žino
mas žmogus, t'arduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmalno ir šitinbzlu pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursu. 
Parūpimi pasportus isz Suvienytu Valstijų.
geležinkelio stoezin New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
mikvine nes užlaikom mpnu su 38 kumbarais.

Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir neiainios 
nodal irs niekados. Tautleczlai brangus kurio manot keliant in I.letuva 
kvioezium visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypaliszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Ruikaltiukite laivakorvziu ir pinigu kurso ip inusu arti
miausia ofisą. į į , ' ■ >.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
............. Telefonu*: Spring th*37.''

»* 11 u 1 * 4

ir ju bagažius ant laivu.

X 'Ar? $1 * s ’

...

CUNARD LINIJA
------------------ --------------------- .. , . ------------------ -- -------- ------- ------ ------------ jr

GARLAIVAS AQUITANIA
ISZPLAUKS 12 diena OKTOBERIO
IN HAMBURG IR LIBAU,' PER ANGLIJA

IN HAMBURG $125
IN LIBAU . . $145

Pridedant $5 War Tax
III II. ■ 4 ■ ■

Kreipkitės prie artimiausio Cunard Linijos Agentą

* ft
V5

* ♦

4
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KAZIMIERAS IR VELNEI.

į Badai szis atsitikimas yra 
_ j • tikra teisybe.k.

Tu neguli būti tok is ga
lingas khip mes, mes galime 
pasiversti in mažinusius vaba
lėlius ir in kokius tiktai mos 
norime esame toki galingi, kad 

svieto tokiu ne yra

mes

ant szio 
kaip mes, galime viena miliu
tą szfta mūra sugriauti, o kita 
minuta vėla pastatyti. 
'/Vienas isz tu velniu 

iszlupo isz sienos plyta ir tarė:
— Matai tu pats, koki mes

p nejus

esame galingi.
, Kazimieras ‘ pamatęs 

pamisimo kad 
apsiejti

tai yra ponai,
reikė su jais ky trinu

koki

pripa-

su-

ntsivcsziu

ir tnre:
— • Asz ir trip galiu padary

ti, bet jus visi sulyskite iri ta 
akyle tai tadn asz pats 
žiilsiu jog esate galingi.

Vehiei- kauogreiezinuse 
lindo in ta skvle o Kazimieras 
nusiėmęs nog krutinės kiyželi 
pribėgo prie skyles ir užkabi
no tada vehtei turėjo i_____

I
I

y

SAULE
*

BALTRUVIENE.

A

KUR BUNA?
........ ........ i... , 

savp

• dėjo labai prašzyti ir jau buvo 
praoja apie du menesiai po ve- 
seilepkada Kazimierii^ paezios 
paklauso ir priėjo prie 
tarė: •

— Szetonai! prisiegkite man 
kad jus (langiaus in szita. dva
ra negiyžti,

Visi volnei Kazimierui 
siege kad daugiau nesugryž 
ir likosi paleisti, ejdami isz 
dvaro isždrive jam rpkunda 
kad kur bus mažesne bala, tai 
tonais ejs mažiau, o 
didesne bala, tai ejs daugiau ir 
teip visi iszojo, o vienas sugry- 
žes tarė:

. Ponas Kazimierai pave- 
Ij’kie man ejti in ta aržuoln, 
tas aržuolas yra prie pats kelio 
pa veliu k ie man tame 
būti ir kas 
aržuolo tai bus mano.

Kazimieras nieko szlekto ne 
mislindamas liepe 
eziause trauktis isz jio akiu, o 

skubri nubėgo

asz namon ir 
dukteri, tai kaip mano 
pasakys tai teip ir bus.

Ponas parvažiavęs iszpaša
kojo viską savo paezei ir duktė 
rei, duktė tai girdėdama pra
dėjo graudžoi verkti kad tėvas 
ne gerai padare prižadedrtmas. 
Motina matydama duktei’e ver 
kenezia ir nežinojo ka daryti, 
tėvas tarė:
' — Mano dukrele, jeigu no 

(ai mės ŪiVos ne 
ejkįe kanuogrei- 

važi įlo
sime in ta užkeikta dvara pa
sakyti i>o‘nui Kazimierui 
su tavim jokios rodos ne yra,— 
o teipos-gi jeigu tu dukrele cj- 
ti už jio nenori, trii jis tavęs pa 
nevali ymti negali.

Arklius užkinkia in karieta 
sėdo sri duktė re ir n n Važia vb 
in užkeikta dmra; važiuojant 
tėvas iri diikteH^kalbėjot 1 r

— Olga! mano dukrele, kal- 
bekio labai drrišėi rih ponu Ka- 
zimirivu ba ir Kazimieras di’ri- 
sei kalba, hcnUsigahskie jio, 
pasakykie jam tiesiog; aSZ ės- 

bet -toYiis 
del manes jauniki* negali iSz- 
rinkti, tiktai asz pati 
siu ir tavos nenoriu. — 
daugiau mokines, nes )>rivažia-, 
vo jau prie dvaro!«

KiizimiėHfj trfrodainas laikt’ 
apsitaisė saVti* dAitei ir nė’lsz4-:

nori ženytis, 
priversime, 
eziause apsiredykie ir

sėdėti, pniu tėvo dukrėle, 
skylei ba negalėjo isz.ėjti.

atsisėdės da il
gai vienas sau kazirinvo, pas
kui nuėjo gulti ir gardžei mie
gojo be jokiu perszkndu iki 
n* t iri, atsikėlęs
ir vaikszcziojo po visus paka-

Kazimieras

perszkndu
a psidė vadino

jus.
mieras
ėjo žmogeli h, 
poną tojo dvaro, 
da Kazimieras gyvas pamatęs 
per įauga, kad vaikszcziojo po 
pakajus apsigryžes skubinosi 
su naujiena pas poną ir atejas 
tarė:

TuOin lai k kada Kazi- 
npžinrinojo viską, at

pusi unstas per 
pažiūrėti ar

savo 
duktė

velniu
4 !

pn-

kur bus

k nd

ta

nržuole
užsikabys už tojo

kanuogrei-

in ta

iszrink- 
hutu

m sveczius, 
g

Pajieszkau 
Ona Milslau po 
Saunoriene, 
g'vva iii’ mirtis

motinos 
antru

jeigu kas žino
vyru 

ar 
... ..... , malonėkit pra-

neszl ant adreso.
D. M as 1 ali

1226 High St
J

H 1 i '* L >■* 1 i1 wi *

f

St. Louis, Mo.

Ar ’*-• 
I

v

r(i

BINOBAM 1

t

Pajieszkau iitivo iriamės Ma 
rijonos 
<>• > n J . .., - _ _
nau kuh 
ant adreso.

Marijona Uonsavagr,
718 Alton St.

Bickn<‘ll Ind.

M'ici iii ienosicvvebo Rochester (laba r
Praszau dtsiszaukt

pirmiau 
nvži-

f

į1

A

------------------—. ..... .

Viena roza, 
Nulupsejau in Melrosa, 

Koczela rankoje turėjau, 
In užkambantis žiurėjau.

Po daugeli laugh stovėjau, 
Visokias kalbas girdėjau, 

0 galy be, 
Kokia, bjaurybe! 
Ir bobos ir vyrai, 

Mala su liežuveis gerai, 
Juodina vieni kitus, 
Pavienius ir ženotus.

I’arp daugeliu poru nesuti
kimai, 

Pludasi kaip bloznai pasku
tinei, 

Beklausant net ausys vysta, 
Jeigu teip plūsti bobos drysta.

# * *

Pajieszkati 
gyveno Pittsburg, Pa.

Antrino Stirbi
Tegul

atsismaukia ant adreso.
Jos. Monstvilla, 

Somerville, ('onn.Box 45

Alano kaimynu#
s isz

Antanilsi 4

Margere.viezius isz Suvalkų 
Red., Seinų apskr., Veisėju .pa
ra., apie 30 metu gyveno Slie- 

nežinau kur.

♦
! t '

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
I

*

Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 
vidinius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBINO, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosaxitnui vaisto. Jis '•tebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai 'tatio išdirbčjų

šaukštuką BAMBINO,

Jis ->1 ebėtmai greitai pagelbsti nuo gazų, išpu>

jlicjai".

i 60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras, i 
į F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. S, BROOKLYN, N. Y. I

--------  ♦ A -.----------- : - _■ .. . . - . .

VYRU
LIGOS

apie 30 metu 
‘nandoali, dabar 
Praszau atsiszilukt ant adreso.

Keliks E v i n Skus, 
1433 S. Victory St 

Waukegan, III.

T

Dhktafas KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 motus invalrias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai patinsta. Gydo užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invalrias ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukl t e ypa- 
tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai Jr Lenkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedaliomis iki 2 vai. popiet

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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į
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velnias 
aržuoln.

Kada Kazimieras jau pragy
veno apie 6 menesius tame dva 
re, užsimanė su savo paežiule 
važiuoti pas paežiu les tėvelius 

iszsirinkia viena
ražia. diena*, insedo iii karieta 

i- ir važiavo kad invažiavo in gir 
'< J-Via pamate ant kelio gulinczia 

kiaulė labai didele, -avidei pa
mate pradėjo baidx’tis, sustojo 
ir iszlipo isz karietos kad nu
varyti kiaule nuo kelio, bet 
tuom tarpu kad kiaule pusike- , 
le nuo kelio tuojaus nrklei pa
sibaidė prridejo bėgti su karie
ta ir užkabino už aržuolo, ku- 
riame-gi gyveno velnes, tas vėl 
nes tuojaus isžsžokes isž 

Kazimiero ir

kiaulė labai didele, avidei pn-

»>

Tula bobelka 47 metu vyra j Pajieszkau Joną Mikszis isz, 
Kalvarijos apski 
■G’niino, Talkumi Kaimo, 8 me- Į

J
• v Slabados^. Ii

iszva re, 
laikus padaiT, 
ir naktis 

tuokliauje,
1 Vos st ūbos nesugriauje, 
Kaip ragana roiketu iszvaryti, 

Arba ant laužo sudeginti, 
Ba jeigti sn vyru negyvelia, 

Tegul geru žmonių nepiktina.

Ir sau gerus 
Per dienas tai at^‘al gyveno Edwardsville 

paskiau iszvažiavo in Illi- 
Praszau atsiszaukl ant

rode ant tokiu, kokis jis bnvo 
tiktai bnvo pnnaszurt iii ponai* 
ti paejnanti isz ahgszto ginii- 

Kada KaznftieVas pama
te karieta pMėšz dvara ttiojaiiS 
iszboges atidaręs duris ir su 
meiliu pasveikinimu paduoda
mas rn.nka tarė: '

— Mylima liana, praszau ej- 
ti iii pakajus.

Olga iszsedus 
ėjo iii pakajus

mo.

me-

<» IT- r>a;, 
nois.
ad reso.

Bl. K įima viržius
223 Bolana Avė.,

y

Lee Park.
Wilkes-Barre Pa.,

■i m

$tebuklingas Į(alendoriszkas įaikrodelis

— Szviesiauses pone tas 
ponas tame dvare yra gyvas!

Ponas iszgirdes ta kalbn pa
szauke:

— Meluoji lekajau, 
guli Imti teisybe, 
keli szimtai žmonių 
pernakvoti tame dvare ir 
vienas gyvas ne pasiliko.

Tarnas su aszaromis akyse, 
toko kad tas ponas yra gyvas. 
Ponas liepe kanuogreieziause 
pakinkyti arklius in karieta ir lindimui jo 
važiuoti in užkeikta dvara.

Ponas nuvažiavęs iszlipo ir 
greitai nuėjo in pakaju kur 
painates Kazimieras tarė:

— Laba ryta ponas Toliau! 
Kaip perleidote nakti ir ar po
nui patiko nakvyne?

— Labai dailei nakti 
leidau! — atsake Kazimieras.

— Mažam, ponas Toliau tu 
rojote kokia nors nelaime?

— Tai kokia bus do nelaime 
buvo ateje keli kvailei ir atsi- 
noszo su savim po biski pinin
gu. o kaip prakaziravo visuS 
tai norėjo pasirodyti galinezeis 
o asz nenorėdamas su jais už
sidėti suvariau visus in viena 
skyle ir da dabar sėdi: — tarė 
Kazimieras, jr nuVede 
pas ta skyle ir parode, o 
ponas pamate tiek daug cipen- 
cziu velniu, 
ant galvos pastojo ir 
atsitraukė.

isz karietos 
m pakajus mislindama: 

Tai szitas jaunas vaikinas bus 
pono Kazimiero tarnas, ba mo

jau netoli ka sn žmoniini apsiejti ir reik 
norėjo paymti jin iii savo d va ra, teip 

jis man patinka.
Invede in pakaju 

davė kėde ir 
del saves', atsisėdo ir

pasa-

tai ne-

ne-

p ra

poną 
kada

reitai, pa
kito

<r 
pasiėmęs 

pradėjo 
<albeti ilga valanda, Olga mis- 

g iii tuma kalba, 
ponas 

la i k

iri tarna 
norėjo klausti kur yra 
Kazimieras, bet 
Kazimieras fare:

— Szviesiause pana, asz es
mių Kazimieras ir noreczia sn 
Janu su&ipa’žiuti, ba pirmiau 
)uvo ninho kalba su jusu tėvu 
jot daba V Ubreczia sh tavim 
pasikalbėti. Ka pana Olga ant 
.0 atsakys? -

— Phtias Kiižiriiierai^ 
r sti jūrinis noreėzia daugiau 

susippžinti, bA riian jus labai 
nutinkate ib nriredžia gariti to-

1 bet tu-. 
Ilgai kalbėti

susi pažinti,

tuom

asz

<i jauhikaiti ūž Tyta 
rite da sti* mail nil i
Ja arfz 015’1’111 jtisu’ Irtilba.

Kakhhiėi'aš' fui iszgirdes, la
jai iibfeidžiatige’ ir pheihės 01- 
gos, ranka ilghi viską jai 
)asak(>j'o iki tėvas atejas užte- 

mijo ant tertvb dukreles kad 
Kazi-net jam plaukai jau labai ih'snriylejo in

<r r> 
Kazimieras 

minuse prakalbėjo:
— Szviesiauses pone! 

da mane paeziuosite 
dūk tore!

’ Ponas iszgirdes tokia 
nusistebėjas tarė:

— Asz nežinau,

su

reitai
p i r-

Ka
sa v o

kalba

mažam ma
no duktė tavęs ne hores. —Po
nas nustojo ir daugiau 
nekalbėjo,

nieko
mistino kadba 

per prastas vyras del jio duk- 
didele sarma-tt‘S ir butu jam

ta turėti toki žentą.
Kazimieras iszgirdes 

kalba tarė:
— Kapomis kalbi?

miau man siūlote savo dukteri 
norėti tai

tokia

Pi r-

o dabartės ne norėti tai ne 
yra teisingai ir teip ne galite 
padaryti! Jeigu*ponas ne leis 
u ž manos savo du k te re, tai ej- 
nu ir paleidžiu tuos Velnins ha 
ponas matei ir ejsin sau toliau 
kad ponas daugiau manes 
matysi. •

• Ponas tai 
drebėjo ir bijodartias’kad vel
niu ne paleistu paszauke:

— Ponas Kazimierai Asz ne 
žinau, mažam mano dūkto ta
vos nenorės, 
'tave pamylėtu, tai asz visados 
tavo npipaczinotau.. Važiuosit!

no

iszgirdes liet su-

nes jeigu duktė

verkda-

iniera. ir pHejrtš tarė: ■
— Miela mario dukrele jau 

laikas inuiris važiuoti namon!
Duktė iszgirdus tėvo kalba 

puolė tėvui ant kaklo 
ma.

Tėvas rodos nesuprasdamas 
dūktos gailesezio užklaust*:

— Mylima mano Olga saky- 
kie greieziau ka tu nori? 
viską jau iszpildinsiu.

Olga pakėlus galva tarė:
— Teveli niari^ ^elbekie 

mane ir palikie niurii abiem 
permnin.vti stono, o jėigu tėve
lis man n opa vėlins ejti už po- 
no Kazimiero, '"tai ne už kito, 
kad ir kniiingaigksztis butu!

Tėvas matydantos dukters 
nuliūdima, tuojatis pavėlino ir 
atsibuvo puiki vesoile, ant ku-

mum

Asz

Detroite nėsenei buvau, 
Apie tenaitines bobeles gir

dėjau, 
J op; vie,na kitu aploję, 

Jog no velnio ne atstojo.
Ko galima tikėtis, tos valkatos 
Nea[>simal8Z.viiui .
Nog ryto pludasi lygi vakaro, 
Ne vyrams valgyti ne padarė, 
Turiu ^psiraszius Įfuju vardus, 

Jeigu ne paliaus, tai puri-

niekados,

Maty damas savo

man
su

trimi

Jeigu ne paliaus, tai 
mas bus, 

Padainuosiu dainele, 
Apie kožna bobelia, 
O juoku in vales bus, 

Ne viena gal ir pasius. 
# # #

Budai Trojuje,
Steite ar gal tik ne IIlinojuje,

džio stvėrėsi už 
paszauke: ’

— Dabar atyduokie man ta
vo duszia, ba teip buvo 

■k v ta'. ' ’
Kazimieras atsiminės viską 

ka jam pažadėjo, Velnes pradė
jo tuojaus szVllptip 0 ant to 
sfcvilpimo tuojiius pradėjo bėg
ti visi volnei ir kabintis prie 
Kazimiero,
nelaime mislino sau: — Czio- 
nais man bus prapultis, pate
kau in velniu nagus, ir tare in 
velnius:

— Praszau visu Velniu, 
pavėlinkite atsisveikinti 
savo paezia.

— Kur yra tavo pati ? — už
klauso volnei.

— Karietoj sėdi! — atsake 
Kazimieras.

Velnei pavėlino. Kazimieras 
i illy peš in karieta apsako visa 
atsitikima paezei ir jiem dide
le meile, teip-gi pradėjo -mylė
tis, velnei stovėdami ir laukda
mi kada Kazimieras iszejs isz 
karietos jau ilga valanda pra
ėjo ir da vis Kazimiero ne ma
tyti iszlipant isz karietos tuo
jaus vyresnis paliepė
Velniam ejti pas karieta ir pa
žiūrėti ka. teip 
ras veikė* \

Priėjo, pamaželi, prie karie
tos pamate Kazimiera, ir tas 
paszauke: — Velnei ih skylių! 
Velnei tai iszgirdia bego in 
kur katram papuolė, o vienas 
buvo kolieka, trii tas pabėgėjo 
už kelio ir už krumu pasisle- 
pe\Kada .Kazimieras isziypo isz * 
karietos ir žiuri kad ho yra ne 
vieno Velnio, nežinėjo kas pa
sidarė pradėjo szaukti ejda-j 
mas in gin’ia tiesog ant to ko-! 
liekos: . . •

t *

— Velnei! ejkite in ezionaisj 
jau galite ymti manei'

ilgai Kazimie-

Tiligrama gavau, 
Ir dažinojau:

Jog ten moteriszkes 
‘ doros

Tiktai skundžesi ant vienos 
Jog liežiiivius neszioje, 

meilioje.
peitai nėpasiliaus,Jeigu

O vis
O'r>

vi sos
4

J

Tat kitu kartu sh koczėlii gaus 
Asz daug žinau apie jiuja

Ir da apie kita, *
Bet dabar nutylėsiu, 
Del saves pasiliksiu.

* *
Tėvas dukrelių isz Najorko 

partraukė, 
;erus laikus sulaukė,

Katras užfundina žentu va
dina,

Ne dyvai tamsus žmogelis,
Tai kvailas kaip negelis, 

Blaivo vyro nekėneze,
<>• n

Ir dabar g
Dabar po karezemas strapina.

Jrtuoklis, ajbecze.
- * *

Ko tos hfotereles, teip barasi 
' Ir daViegfažėi apsiejna,

|Ja pats
*

Kas ten “TriVkirim darosi 1

i

Pajiezkan Paulinos Dykszie- 
nes ir Vincento Linko 
Szauliu apskr., Staieiunu para. 
Turiu svarbu reikalą 
t ii vos. 
ant adreso.

Ed. Buitis
304 Worfield St., N. S. 

Pittsburg, 

savo dėdės
isz Kretingos apskr 

, U pi e 20 me- 
, girdėjau gy

vena Pennsylvania Va 1st. Tu
riu Svarbu reikalu, 
atsiszaukt ant adreso: Paulina 
Grikszki arba: (to 81.)

Mrs. P. Gudeikiene,
157 Douglas St., 

Brooklyn, N. Y.

ir V’i urento

Praszau

Pajieszko 
la Seruna
Endri ja va ValsOz. 
tu kaip Ameriko

isz

isz Lie- 
atsiszauKt

(to 83
1

Pa.

Povi-

praszau

Pajieszko savo kurna Anta
ną BaranAucka isz Kėdainių

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

Vlad. Weinshrcider, 
1280 Sheridan St.

apskr., Bitigalos para, 
kaimio Sodo.

t, Caindęn, N. J.
-....—■ ——>if -

Visos szitos istorijos ūžti 00 
3B istorljoa. 60S pulkpel * •

Kuris parodo valandas, 
miliutas, dienas sainai- 
tęs, kokio menesio, me
nesio dienp ir permai
nas. Yra lai kas stebė
tino Ir toki laikrodėli 
turėt yra didelis paran
kamas. Luksztai szito 
laikrodėlio yra gražus 
ir labai tvirlI, 7 akmenų 
mechanizmas goriausio plieno ir nikelio, laiko gerai 
laika ir gvarantuotas ant 20 metu.
pamato tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus 
$15.00 bet mes* parduodame už fabrikos preke už SO.75 

niaszinele drukavot laiszkus arba 
Turi visas literas, ženklus ir 

Ji par- 
o pas mus gauna dykai kas i>erka laikrodėli. 

Užtikrinam kožnam užgancdiniina arba gražinai!) pinigus. Prisiuskite tk 25c. 
rankplnigu o kitus užmokėsite kada viską atnesz in namus.

PRAt’TH’AL SALES COMPANY,
12111 NOKTH IRVlA'G A VE. Depl. 305.___________CHICAGO, ILL,

Silpni, liguotiir nervoti žmones

Kožnam kas tik
Vertas

Ir priedu duodam kuris perka laikrodėli, 
vadinama typewriter, kuri yra graži ir tvirta, 
numerius ir ant jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios maszlnos.
slduoda po 15.00 ir brangiau,

SALES
Depl. 305.

|Į

Adresavokitc:

Jffl

KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ 
IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA

Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus 
atrandu teisinga priežastį juso ligos.

' -- 1

DR. I. W. HODGENS

•i’I

a

I

įlĮ

d
Mano ekzaininavojlmas yra pasek

mingas ir mokslingas, 
silpni, nervoti, ligoti, 
klaidos ka kiti dare, ateikite pas mane 
asabiszkal ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
Visos kronlstkos ligos yra pasekmin

gai gydomi per Dr. Hodgens. Jeigu 
turite užkietejima, Katara nosies, 
gerkles, ..viduriu ar inkstu, kepenų 
netvarka, nervuoti, nusilpnėjimą, du
suli, r on as, pūsles ir slapumo Ilgas 
krelpkites pas Dr. Hodgens nepaisant 
kokiam padėjime esate.
Iszgyditi kur kiti daktarai atsisakė 
gydit.

FILES, arba Iszstktsxusla žamnke, 
iszgydytn ant visados. Daug žmonių 
serga szlta liga Ir kenezia neiszpasa- 
kytft sknusmii, ir kitokias panaszas 
ligas bijodami operacijos ar pjaustinio 
bet linksma bus žinoti tokioms žmo
nėms kad Dr. Hodgens tokias ilgas 
gydo be peilo (r skausmingu operacijų.

NERVLSZKOS LIGOS no kuriu pa
eina trotls minties, silpnumas, nera
mumas, nemiegi*, stokus energijos ir 
teip tolinus ISZGI 1)0)11 TO GVA- 
KANGIJA. UODĄ III SLAPTINGAS 
PASIKALBI.!IMAS DYKAI.

Jeigu esate 
ne darykite

f
i

f

■
I 
n 

■,j®i ■ ’j siII 
1

4iDaug lietu
SZTAI K A GAUSITE UŽ SLOT 

Prakeikta Graži ilga istorija. 
Vaitas Skvllplkas. 
Pas Merga. 
Gražios Akis.
Tarnas.
Vargdienis, Jonukas Karalium. 
Keidosziu Onute.
Kaimynai.

Abie sena boba kitreaho nž velnią.
* Vilniaus, 
navatna gyduole.

Dh medėjoj, 
težeidingas ueatbolnuma*.
r ‘ “—........ ■
Paskutinis piningas.
Laisve. 
Phtžuvo miszkal. 
Apleista naszlaltc. 
Apie tris brolius. 
Kalvis.
jonas ir jo butukas. 
Mbi'Ka-Karelvis.
vi

Kuo baęzka pr|smlrs, tuo ir‘dvoksi
.1 • ■ ICH X '.M . a

U^dejinias miesto 
Miįvalna liga ir fe 
Dii medejoi.
U - ■ - - .
Dorybe Ir mllftRzirdingiiiiiftfl.

I j J %:4-'

ASTHMA

f < * 
( 

■ 

'Specialistas užsiscnejuslu ir kroniszku 
Ilgu. Praktikavęs didžiausiose ligou- 

butese PlilladelpliIJol.* 
arba dusulis ir baisomis

kentėjimais yra liga kuria kožnas 
mainieris bijo. Nelaukite kolei "busite 
priversti jeszkoti 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 PASEKAI INGA 
BUDA GIDIME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES,
OUnos valandos nuo t) ryte lig U vakare. Nedelioniis nuo 12 lig 8 vak. 8 

124 - South Main Street,

'4
K

į■
|

I

M

Shenandoah, Pa.
/ r j

M* IL ----- ’Knip aht stfyto siicimV.
Szirdeies mano, viską žinau, 

lia t iii poną gavau, v
O jeigu kada pink jiis busiu

v

Tas kol ieka pasikėlęs bėga j

Tai su kocziolu gerai užskvisiu.
kiek galėdartias ir szaūko: ;

-— Ponas Kazimierai, ne no- 
ri tavęs vehiei ymti. ' j 
r Kažitnieras ta išžgirdes gry-

žo hd^di in karieta ii; apsakė, 
Viską paezei, kuri labai džiau
gėsi kad volnei no 
vyro yhįti.

Užplakė arkliam ir važiavo
rios buvo privažiavę daugybe; 
ponu isz artimesniu ^miestu iri 
c.p bkoM Dhymti kad vision. toUn iki dflvažtew V1.io <lvn.

labai patiko veseiw. ’ . v ,
Kada po veseilei Visi sveczei- 

iszšiskirste ir pasiliko tiktai! 
jmlntrvedžci du vienu, tai tie] 
yfelfici pVh'dbjo ėipti iiėgirdotu 
balsu Ir vis praszesi kad juosi 
paleistu knr in balas 
kokius nors beržinius 
niekados ne sttgryž 
in dvarą. ’> I 
rojo jpaleistij bet jio -fmli jna-

labai patiko veseilė.

T

4

I .

VlcNzpats Jėzus ir Valkelis.
Užganėdino save, paezia ir dukters.

t

rb, tbvhš iszejas*pasitiko' ii- la
bai' džiaugėsi kad atvažiavo in 
Svecziuš ir 
jtios. 
smert.

i į • ' ? ’ t p 1 <

i WiTII Draugystėms del
; Akjllll Isz'mokejimo pinigu ligonia-
1 • A' ma ■ - - - - 50c,.

nori josios 1 -KVITU Khyfcelo Draug^steih's, del
i Kasfeidaus nog sudėtu . pinigu ant 

susirinkimu - - - - 7-. - 50c,
' W. D. BOCZKAŲSKAh-ęO,. . .

AtAHANQY CtTY. PA.

fszhmkejlmo pinigu ligonla- 
l ma

w. D. B0C?4<AvSKA3-ęo.( .
i . .

< t

grąžei-' pAs^etino 
Mylėjosi vienas kita iki

(GALAS.)
.........■luuž'D.u.^__ iBmJ

PIUSAKGA! Vfiue UHzkun o h 
plnMfta ih ifcftlstttie “SkulV’ teita

arba iib 
ir kad 

daugiau
Kazimieras neno-: yįadoa nlustf anl Brito Idtebo: W. P*

i,W h y V

f ' f

« •
ItoeBkmŠNkhCt. Mahatay City, Pa, ♦M*

MAUJAS ISZRADIMA8 JAUKAMS.

, ? pėkavoje'u milijono tmontu ui 
: jpulkua ghtųkujr, o tęlp -gl nulaikė puo- 
Hipa plauku labai trumpam Jalta, ta 
Hbtk tbrttaiaaiu, Mtahfa ttaktta plan- 
^1:. G’varaity. tetartadfri djtti.

sakykite kitoms tautoma. Rta^- 
k!tė pter Urs. Btehasas CobmeOoa,

4 U . Hta. W, titetitlHh ♦

bulkuri Mųkur, o sulaikė puo
liką plauku laba! trumpam lalta. ta W«m Ita»u6iu.lu, fi±E 
^1: .OVaraįtįr. tetarti 

sakykite kitoms tauta

piaa

taw*
Hta W. Hrriėkite. h. i

Gregorius Puiki Istorija.
Isz numirusiu prislkole. 
boryhe veda in laime. 
SŠnltlszaltis.
Dpbesells.
Jęszkok aukso szlrdlje.
LĄpo ir vynoges.
.ĮbnaM Ir Altana. * 
I’Avojlnga klaida. 
Onuka, pulkas apraSBymąu.

35 gražios htorIJo*' UOS phslupla.
Szitos visos knygos suMdede Isz 608 

gu pirktumėt po viena išz musu katalp 
>J. jM > 'iB 1. t. A 1 _ - ii k . . L 1 - I 41 . * . .. (i M u* MM ta.

IBM IIUVIUUIW X1VL fA.UM,
Ifę't pastnhavijom .visas parduoti tiktai

siuntimo kasztus mos apmokam-

2 sola knygu o piojaus gausite t
iniiko skaitymo 
laukite bot rasz

1>. BOCZKAI SKAS-CO. 
M Ari AttOY fTfT1.1» 1. •-

35 gražios istorijos. 308 piiNlnpIa.
J. Szitos visos knygos susideda Isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymui. Jei
gu pirktumėt po viena ifcz musu katulo 
go tai tuiėtutnėt užmokėt bet $1.55- 

. » ‘ v _ . S . f 1 A L . V

ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta. 
Nusiuntimo kasztus mos apmokant, 
Ppsiuskite $1.00 ir sakykite kad norite

vjįhis knygas per paeita ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru, Ne 
laukite bot raszykito szladien.

ft AriAfftitr tni’t.

I

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ
. PANEVEŽYJ, 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS

LIEPOJOJ
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

per savo
>

kuogreieziuusia pasiustus

Ii- M
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iszmoka pinigus
Kol žemas auksino kursas 

Ten gausi
AG ENTim A N EWAR K E. 
dek pi n iff us L. P. P. Banka n.

t nuo?z. padėjus 2 metams.
5 nudsz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.

pasiuntimui

pinigus
./*

'1 m

■If
'*I1

Pinigus priima ir informacijas
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 74T fcroad St. N. J

apie

e. •"N! fc **■**" 41•;*■ r "I t

1
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA 

' ❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, telp kad pinl- 

' gal sudėti mano baukojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimuL Siunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus kcllaujan- 

j! tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykito apie kainas o gausite 

11 teisinga atsakima. Adresavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
«•

k

A
. UNION 
^NATIONAL] 
L BANK į
Ik MAHANOY A 
^dTY^

t
I

Capitol Stock |12S,0(MkM 
Supina A Profits

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prlo Juau piningu 1-ma 
diena Saualo ir IJepos mena- 
auoae, nepaisant ar atnoazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir Jna turė
tumėt reikalą eu musu Danka 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

H DALI., Prezidentas
F. J. NOONAN, VIce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlua.
R. T. EDWARDS, Vlce_Kas.

M 1
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*il Žinios Vietines I>z Lietuviszku kaimelu
— Puikus szaltas rudeninis 

oras.
— Subatoj Readingo kasi

kiu pede.
— Utarninke pripuola Co

lumbus Diena.
— Strytkario kompanijų vė

la pakele mokesti ant.6 centu 
Tikietus pardavinės

20 už doleri bet tikietai ne geri 
nog St. Clair in Pottsville.

— Crszule Ramanauskiene 
motina p. P. Kubertaviczienes, 
pavojingai serga,
sako buk valgei pasveiks.

f Praeita Utarninka mirė 
Jurgutis 3 metu senumo sūne
lis Pelikso Žeguno. Vaikutis 
sjrgo uždegimą 
dotuvos 
rvta.

SHENANDOAH, PA.

I

— Utarninke atsibuvo lai
dotuves Jono Kupcziuno kuris 
praejta pctnyczia likos užmusz 
tas per elektriką. Laidotuves 
atsibuvo su bažnytinėms pa
maldomis ant kuriu
daug gyminiu ir pažinstamu. 
Lietuviszkas benas 
gailius szmotelius laike laido
tuvių,
lietuviszku kapiniu.
rius Szneideris užsiėmė laido
tuvėms. Velionis buvoJ7m. am 
žiaus, paliko dideliam 
dime tėvus ir 
kurie

^SVEIKATOS KAMPELIS^
(Parūpina Raudono Kryžiaus 

Draugu ve.)

u z zona.

Daktarai

atsibus
plaucziu. Lai- 

Petnvczios 
•k

Kada anglekasiai aplai- 
antrakys savo pede už 

Septemberio aplaikys 
užsilikusią mokesti nog Apri- 

Įliaus 1 lyg Augusto 31.

dali 
teip-gi

. Pede 
bus mokama priQtvieno,,kuige- 
lio, o užsilikusio piningai prie 
kito langelio, idant 
darbininkams iszmokoti ir ne
turėti joko ergelio.

t Seredos ryta Schuylkill 
ligonbutije mirė Ka- 
Beruįszczio pati, kuri 

ligonbutije iszbuvo net 9 me- 
Na.baszninke buvo 34 me- 

Paliko v v ra Ka- 
mergaites, teipgi 

Lesevicziene ir viena

greieziau

radęs i

grajyno

Kūnas palaidotas ant 
Grabo-

Kūdikiu prižiūrėjimas.
Lietuviu moterys” sako 

vienas tūlas 
nuolat terp lietuviu lankosi 

imdo sveikus
Bet jis prideda

H a von 
žirni ero

senumo.
9

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

5 DAKTARAS W. BURKE
ę LIETUVIS

1418 W. Market St. Pottsville
Su rteoma Ilgoms priimt, n no 

valandos Iki 10 valanda Isz ryto, 
1 Iki 8 vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

Naujas Llctuvlszkas Grabo r lūs 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis

Savasis Daktaras Karlomeneje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Bell 859 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberiu azapan. 
Unioja prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe-
rlautl. Neužmirszkite nn- 
maro. Netoli Union II. R. 
stacijos.

M. Nossokoffs, 
1202 Peno Avė.

R
Pittsburgh, Pa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempeliu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, Iszvalo ir 
Iszproslna vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

t a

102 E. Centre St 
Shenandoah, Pa.

GERIAUSIAS VALGIS

valkams kaipo ir Buauguslams, laike 
azilto vasamo oro, yra tai grlno glaro 
ICE-CREAMO. Mes iszdlrbam ir par
duodame ICE-CREAMA isz geriausio 
pieno Ir Smetonos ir yra szvležas ko
žna diena. Pabandykite.

—-n

Mahanoy City. Ta.
* H. GEORGE

. W W. Centre SU

nuliu- 
seseria,

moterys” 
gydytojas kuris $ > J 

puikius kudi- 
“Bet jis prideda,” 

būdas penėjimo yra toks kad 
kūdikiai mirszta pat kūdikys
tei pilvinėms arba žarninėms 
ligoms.

4 i

kius. JU

viena
po No. 226 E. 

Laidotuvesia da- 
lybavo suvirszum 40 automo
biliu.

gyvena
Lloyd Str.,

— Szenadorio 
niekad teip malszei 
kaip dabar.
tuviszkos sostapyles pasidarė 

pesztines paliovė,

lietuvei da 
negyvena 

Isz garsingos lie-

malsziausia,
žmonis užsiyimv..SHvo . priva- 
tiszkais vp i kala i s
triubyt ant lietuviszkos dirvos 
kųri< mažai naudos atncsze.

ir paliovė

Hudson, Pa.— Marijona. Ab- 
ramnviezione po sunkiu sužei- 
dinįh kokius aplaike puldama
nog trepu mirė ligonbutije, pa
likdama. dideliam
vyra Mateusza ir ketvertą vai- 
kucziu nog 11 lyg 16 metu. Ve
lione mylėdavo skaityt laik- 
raszti “Saule” 
tytoja nog keliolikos metu.

nuliūdime

ir buvo skai-

Visos tos moteres, 
atejnan-

tns. 
tu 
zimiera ir 
motina 

įbroli. Ijaidotuves atsibus Pei
li vežios rvta.

— Atejnanti utaminko va
kare atsibus moterių susirinki
mas High Schoo], kur bus isz- 
ajszkinta kaip reike balsuoti ir 
kokios tiesos moteres turi bal
savime.

i kurios mano balsuoti 
cziosia riukimuosia, privalo at- 
sjlankyti ant tojo susirinkimo, 
kurs bus bepartiviszkas.

Reikalinga mergina už 
klerką in sztora. Atsiszaukite 
pas O’Connor, 100 W. Centre St

Edwardsville, Pa. — Septy- 
niuolika szeimynu gyvenau- 
ežiu ant Green ulyczios aplaike 
prancszima. nog 
Co., ięlant iszsiKraustytu isz 
namų nes jiems grasina didelis 
pavojus, nes po tuja ulyczia 
kompanija išzyma anglis, 
kuriuos szeiiuynos negali 
rasti šlubu ir nežino kur pasi
dėti.

Be tyrinėjant kūdikiu mir
tingumą Waterburyje Connec
ticut’os Valstijoj tapo surasta 
kad lietusiu mirszta vienas isz 
kožno penkių kūdikiu, kadan
gi visu kitu tautu tiktai vie- 

isz kožno asztuoniu kudi- 
Pagal toki yra 1 

jima Broctone Massachusettes 
surasta kad terp 
motinu ir 20 len

kiu mirtingumas 
dikiu perviszino 19 laipsliiais.

Pasiremiant szuo tirynejimu 
50% sziu kūdikiu mirė pilvi
nėms arba žarninėms ligoms, o 
pagal statisztika surasza visa
me 
mirtis nuo 
25%

Atlankant liethviu moteris 
daugumas tapo nustebintos 
kada buvo joms prirodyta kad 
szis mirtingumas yra vien tik 
nežinojimo delei, ir kad leng
vai gali Imti praszalintas, jei
gu tik motinos prižiuretu ar 
bent žinotu kaip pfižiureti kū
dikio penėjimą.
na, kuri numarino keturis isz

n as 
kin.

Vaisi i jojo 
133 lietuviu

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Kada anglį kai traukėsi 
isz Tupolo, laike svietines ka
res, užmusze suvirszum 
arkliu idant nesigautu in 
prieteliaus rankas.

Najorko ligonbutesia 
procentas aptiekoriu ligonbu- 
tosia yra moteres, kurios at
lieka savo užduotia labai 
ra i.

5,000
ne

50

Hudson Coal 
iszsikraustvtu

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO..

Ne
su

Filadelfijoj randasi naiųai ant 
4 familiju kurios 
parduos pigei, 
tevynia.

Vilnos — Vilnos.

Ka tik 
vilnos 
Szilkai 
dame

ge-

aplaikeme 
vissokiuose
dpi iszmezgimu. Duo- 

lekcijas dykai. Visokiu
kvietku dpi 
menu.

daugybe 
spalvosi',

vcseihi ir szer-

Jennie Refowich
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.
I

locnin inkus 
nes važi no je in 

Namai ralidasi ant *
Mercy ulyczios ant South Side.
Atsiszaukite greitai po No. 116 
Mercy Str. Philadelphia arba 

Saules” redakcije. Gerain “Saules” redakcije.
proga pirkti tuosius namus ant

< (t. f.)spekulacijos.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Kn tik Iszėjo isz spaudos penki nauji 
veikalui Gaidos su žodžiais del Piano 
Ganu Broliai Mums Miegoti” duetas.

“Kns nimi darbo” duotas.
“O Lietuva Numylėtu” duotas.
“Siidlev, Gimtino” solo.
“Lalszkas pas Teveli” Holo.
j "Preke po 50c. už kiekviena.

Siuskite piningus registruotam laiszke 
,ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszloistojas.
815 S. West St. Shenandoah. Pa.
./; 

Pamislykite apie szita
kada aplaikysite savo Back Money

Juso priderysti sau ir szeimynai 
pabandyti tuos Pinigus Sutaupyti.

I

♦
Privalote apie tai sau pamis- 

lyt kožna diena priesz gavima 
“back money.” '

Dabar yra proga padaryti 
pradžia, gal kita karta neturė
site tokios lengvos progos. In- 
vestikit tuos pinigus pirkdami 
musu szerus, kurie atnesz ju
mis suvirsz 7 V?, procentą. Gau
nate ta procentą kas 3 menesius 
metas in meta.

Iszpyldykite žemiaus padėta kuponą ir prisiiiskite mumis

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

Send me (1) 8-page illustrated booklet, “The Story of 
an Opportunity at Home,’* (2)Information about Penn
sylvania Power & Light Co., Preferred Stock, (4) Details 
of Easy Payment Plan.

Name

Adress

atrodo,

arba ir

.   »l * I II— i « >i< ■■■ ■ « « ■■■■ ........ .. ..........

I SKAITYKITE IR PASINAUDOKITE ISZ PROGOS.

p. Aleksandra Siliunas vienas isz Direktorių ir 
Kasicrius Sznicerio Bankos

gerai žinomas ir pilnaipaeinantis isz . Kauno redybos, 
užsitikejima bankos per 25 metus turintis, važiuoja in 
Lietuva ūmam laike delei isztyrimo ant vietos kaip page
rint i susineszima su Lietuva kas-link greito ir atsargaus

inluimi ir*. iiLMMi rtunir ..r ju um uit irnii^ii _ _ r u... i «n<. r~ iii r- m .r-a rl1 n ifmiiiį-'fi ihtį i niĮ.

Labai inspudingai 
bet kada perinaslome 'apie li
gas kuriuos kartais beveik vi
sai nei nevargina, su kurioms 
per koki ten isztisa laika gali
ma kovoti; neatkreipdami tam 
visai ne atydos, bot kurios te
sėsi tik iki laikui ir tada ant 
syk parmuHza žmogų
visai isz szio pasaulio atima.

Kiek laimingiau, ųegu lauk
ti szios* augszcziau 
katastrofos, butu 
džios kokio 
nepaisant 
rauti pas g 
nu6 karto idant tikrai 
kaip pavojinga ; 
pasekmes gali būti 
nesmagumo, 
na Gydytojas kad tai 
zis ir pavojaus nėra, 
kartu 1 atsimoka tie 
ežiai kada galima sau drąsiai 
be rupesezio tuos nesmagumus 

Bet užtikrinus gy
dytojaus, kad tai pavojus gre- 
sa, kiek tai kartu atsimoka tie 
iszkaszcziai, taipgi, nes isz 
anksto paVįj>jit prižiūrėjus nie- 

igaus netike- 
kaip nekarta skaitome, at

sitikimo.
Atsargumo delei

> gydytoja suži
noti ar tikrai pavojus nogresa.

nurodytos 
isz pat p ra

teli nesmagumo 
kas jis yra pasite

mdytoji!, nors karts 
.žinoti 

arba kokios 
i. viso szio 

Jeigu užsitikri- 
mažma- 
kiek tai 
iszkasz-

atlikimo visokiu Bankos reikalu, bei laivakorcziu.
Pasinaudokite isz tos progos visi, kurie norit savuosius

greitu laiku pinigiszkai paszelpti, prisiuhcziant mums 
tuojau paskirtus del ju pinigus ir paduokit ju adresus.

Tie, kurie norite gimines parsitraukti lai tuojaus pri- 
siunezia pinigus ant laivakorcziu, 
jiems Amerikon iszkeliauti ir kelia nurodys, 
tuojau, o malonei ant visu klausymu atsakysim.

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

o p. Siliunas pagėlbes 
Raszykite

. . l/<7 1 V< .H zOlyrine- , '«•J .. nerkesti.
< • < ♦ 4 4 4 l « •

taipgi,lietuviu ku-
kad ueprisieis štaii . . <to »
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Mėnraštis, kuriame telpa įdomiau
si straipsniai apie M 
MYNĄ, DAILE, P“ 
SVEIKAT
LfiS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir

■f

Ipa |d< 
EILĘ, ŠEI- 

MOKSLĄ,
; ŽAVfiJANTI DAI-

ir

JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
I 

munšaino”; JAUNŲJŲ_ SUSI
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dari 

raštis dabar NAUJIEMS SKAI-

kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”;
PAŽINIMA ir PAJIEŠKOJIMAI;

bininkų išnaudotojų, — šitas laik-

Suvienytose 
sziu ligų

Valstijose 
nesiekė

Viena moti-

savo vienuolikos kūdikiu pir
miau negu jie sulaukė deszini- 
ties menesiu paprastai nuo pat

• D 1 i 1'1 •

giinimo penėdavo bonkute vi
sai nemanydama kad tai tame 
visa priežastis 
sugedima.
buvo kad motina numarino 
penkis isz savo asztlioneto ku-

kūdikio pilvo 
Kitas atsitikimas 

' motina

dikiu penedalna isz pat pirmos 
dienos bonkiito. Surasta gy
dytojaus kad mirtis buvo prie
žastim neprižiūrėto pieno. ‘Dar 

1 motina 
numarino keturis isz savo de
vyneto kūdikiu 
jimo delei.

Idant mirtingumas kūdikio 
butu sumažintas motinos turi 
numanyti ir žinoti 
ginu apie penėjimą, 
pienas yra 
tas kūdikiams, ir krūtim 
ginti kūdikiai 
daugiau progų iszlikimui negu 
bonkutems auginti 
Sziame Waterburio atsitikime 
pasirodė kad tiktai 50% kūdi
kiu gimusiu lietuvėms moti
noms buvo krūtimi auginti vi- 

dalies,’ bet 
8()%> kūdikiu italu motinu ir 
70% Irlandijos motinu 
krūtimi auginti, 
lietuviu motinu auginti iki (Ie
vynu menesiu vien tik krūtimi 
sulyginant su 40% italu arba 
Irlandijos motinu kurioms kū
dikiai žymiai mažiaus mirszta.

Beveik kožna motina 
savo kūdiki krūtim 
Bet daugeliui turi būti 
dyla kaip save prisilaikyti ar
ba kaip apsisaugoti dar bene- 
sziojant kūdiki, 
turėtu užtektinai. 
Ikus 
žiūrėtojas mokina kožna mo
tina savo namuose, taipgi pa
mokina kaip reikia padaryti 
penėjimą kūdikiams kurie ne- 
žindomi, ip prikalbina prie da-

Surasta gy-

kitas atsitikimas kur

vientik pene-

daug dau- 
Motinos 

smagiausias maiš
au- 
k as

siszkai arba isz

turi kur

kūdikiai.

ėsti
20% kūdikiu

gali 
auginti, 

nuro-

dabar pas savo
kreipkis

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

Del iBzsluvIncJImo Sžlebos, Padusz- 
kaltes, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbtu Kvietku.

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

' t,

*1

TYTOJAMS DUODAMA UŽDYKĄ!!! Kaina $2.00 metams, bet kas f

idant maisto 
Sziuos da- 

Raudono Kryžiaus pri-*

bojimo kūdikio dieniniu per
mainų. „

Kadangi szios prižiūrėtojos 
jau nemažai yra 
žymiai sumažindamos mirtin
gumą kūdikiu, 
pageidaujamos, užsiimti sziuo 
darbu net ir tose szalyse kur 
kūdikiu, mirtingumas ne taip 
labai apeinamas.

Pamąstyk.
Gana tankiai skaitome luik- 

apie staigu miri
mą ypatų kurio rodos yįsaj ne
sirgo pats gėrėjosi sveikata, 
arba išgirstame kad kai kurie 
isz žinomu? drutuoliu įtaigai 
aprimtas Ilgės.

nuveikusios

jos yriV labai

raszcziuose

v •

i

drutuoliu įtaigai

-■n,.

f

f
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Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKXERIAI

Tarnauja.Lietuviams.

Siunczia Pinigus in‘Lietuva 
doleriais ėr auksinais, pagal
dienos kursą. • Parduodamo 
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.

I

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS,

■"vkTWtifj’i /P
_____ _________________

w.

, a
'vMt.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laldotuviu, krlksztlniu, vesolliju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgius Ir tt 
520 W. Centre Si. Mahanoy City, Pa

L

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Linijų, už kompani
jos prokos. Priima piningus dol 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialis'zkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didolia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios* baimes.
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada* atsakima:

Joseph G, Bogden, 
Banker & Aldermap.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & 8. Main St.

DuBois, Pa.

Raszyklto ant
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MOKSLAS

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 Laiškui”, “Meilė ir Dailė” ver
tės $2.00. Musų adresas: “MEILfi 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul 
Ave., Chicago, Ill. JUOKAI
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CUNARD LINIJA

Didelis Laivas SAXONIA
I! * P t

Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog

In Hamburgą { Treczia klasa $ 125
’ Prldnclnnt Sri Wnr TaxPridedant $3 War Tax

Krcipkitcs pas artimiausi Cunard Agentą.
MTfflONBFKHIZJKanWMHVIMMBBBHBMRElMaHMH
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Nauji Rudenini, 
Kotai Moterems I

ir Merginoms *:*
Szimtai visokiu puiku kotu del V 
mergaieziu, 3 lig 16 metu se- V 

■ jumo. Visokiu naujausiu madų 
kotu del moterių ir merginu.
Plūdini ilgi ir trumpi kotai J* 
del diktu moterų. i

Siutai ir szlebes del moterų, 
lig 56 coliu didumo.

Aplaikeme nauju gražiu ♦♦♦ 
kailinu. Ateikite pamatyt. ♦♦♦

t
♦a*

nauju gražiu ♦♦♦

GUINANSI
201 W. CENTRE ST. ~ 

MAHANOY CITY, PA.

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 Bąnka, kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecriai ir 
pažinstami. • ‘ 1*1 <

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. 1

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

*

Pasakykite savo draugams ir pažins tams kad dėtu savo
piningus in Merchants Banking Trust Oo. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

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

J. H. Garrah&n, Attorney W.F. Rynkewicz 
P. O. Fenton

D. F. Guinan, Treat.
A. Danisewlct M. G tralą

T. G. Hornsby
lt




