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ISZ AMERIKOS

Pa. — Užcze- 
tfvvenimao.

Visas paezedumas dingo in 
viena diena.

Connellsville, 
dines per visa savo
2400 doleriu kuriuos laike ku- 
parelije, Franas Slobas pasili
ko ubagu. 
“ bodes,T 
Frana, kada tasai miegojo. 
Praejta meta Franas isztrauke 
pinigus ir laike uždarus kupa- 
relije. Vagies nesurado.

10 vaiku turi matyti 1 tęva.
York, Pa. — Deszimts vaiku 

likos paszaukti in suda ant isz- 
siteisinimo, del ko ne duoda 
ant maisto savo tėvui Dovidui 
Why, kuris yra paliegias ir ne
gali dirbti, 
sikalbinejo, 
bėjo, 
kams mokėti po $1.25 ant san- 
vaites o dukterems po 75 centu 
ant ūžia i kimo 
Beda 
1 iek

Palicije jeszko jojo 
kuris badai apvogė

kada tasai

»

EGIPCIJONISZKAS

& L rito*/

Vaikai visaip isz- 
bet nieko negial- 

nes sudžia paliepė vai

IM 33 METASIT. I». BOCZKOWSKI, Free. & Mgr
F. W. BOCZKUWNKI, Ml tor
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Isz Lietuvos

—z
Lietuvos rytuose užejna tam

sus cjebesys.
Kaunas. — Lietuvos rytuose 

ir dar toliau in rytus nuo Lie
tuvos vol niaukiasi tamsus de-l, 

puses rusu j 
0 isz kitos —len- 

taiso ginklus

■73

Isz Kariszku Lauku“svar
biuosius strategijos punktus, 
kad galėtu ne tik gera užpakali 
turėti, bet ir eiti pirmyn Mas
kvos linkui.

Ar pasiseks Lenkijai kartu 
taika vykinti irdca.ra vesti — 
sunku dabar pasakyti. Tacziau 
galima numatyti, 
jos imperializmas 
ar vėliau turės žlugti. Juk ne- 

kad • lenkai 
galėtu in- 
kiek tvir-

Negali

sais isztikus. iszlaikyti
**

Iszkelmingos laidotuves 
nežinomo kareivio.

Anglijoj padare dideli inspudi
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I
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“AUTOMOBILIUS.
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besvs.
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.Isz vienos 
raudonieji, 

baltieji
> y

Sztai kaip turi in

I

kad Lenki
au kscziau

Želigovskis veržėsi gylin in 
Lietuva. Kovos ejna tolyn.

I 
y 

kad galėtu vienas kita mirti-- 
noj kovoj nugalėti. Ir tuo me
tu, kai Rygoj lenkusi lenku ii

Kaunas, 19. 11. Tautu Sąjun
gos Lenku komisijonas, kursai 
14. noemberi in Jew ja parvy
ko, užmano ginklu kustabdymą 
tarp Lenku ir Lietuviu. Lietu
viai su tuom sutiko ir siuntė 
savo delegatus in Jewje. Len
kai ale nedavė nei jokio atsi
liepimo, bet tvėre 17. Novem
ber! su didžia mace ant visos 
-Želigovskio frontus, o ir in ta 
kraszta, kur komisijons buvo. 
Prie Giedraicziu tape frontą 
perlaužta ir Szirvintai nuo 
Lenku apstatyti. Komisijonaą 
kreipėsi in Varszava bei Vil
nių.
gryžo in Kauna, 
dieniska generalinio sztabo 
praneszima yra viens lenkisz- 
kas batelijonas Bobriszkius, 
netoli Vqrenos, upstates. Viens 
lenkiszkas szarvuotas trūkis 
apszaude vakar Lietuvius prie 
Gudakiemiu, tape ale nuo Lic- 

artilerijos atmusztas.
Lenku užpuolimai eina tolyn, 
didi vaiskai veržiasi ant Anyk- 
szcziu ir Kavarsko. Ju raitelei 
ar state Kurklius. Sziandien 
t .».e Lenkai Musninkiu krasz- 
te. Musu armijos 
komandoras

galimas daiktas, 
okupuotose vietose 
gyti vietos žmonių 

pasitikėjimo.
įbuti abejojimo, kad lenkai su

Į

Į tesu io
rusu taikos delegacijos toli
mesnėms taiko 
ti, 
daugiau kariuomenes in rusu’ 
pafronte. ' 

» Sziais laikai 
yra tas dalykai, kad kariau- 
janeziuju valstybių sugebama 
tuo paežiu laiku ir taika dary

tes! i. Szio naujo 
ir karo tesimo 

yra Lenkija, 
bandymu vra 

. Ir

isz Lenki
« deryboms vės
ios siuncziama'v(,|java pasistuins toliau in ry- 

1ICJY1 I . ii i a i • i \ -
kkad j u tokie žygiai 

pasibaigs tuo, 
baigė garsus

siuricziama
Balachavicziaus ar kito vado

4 indomiausias

tus, bet taip 
abejojimo,

pat negali būti

kuo buvo ptisi- 
Judeniczo, Kol- 

czako, Deni kino 
žygiai.

per Salia- 
. Yra tai puikus krėslas

dbuvineja kelione? r
utomobilium

ga moterį
ros pustynia su savo “automobilium”
padabintas ir užkabintas ant dvieju verbludu vedamųjų per 
egipcijonus. iw •

< 4 o 
(4 ir Vrangelio

savo tėvo. — 
ant svieto tėvams, jog 

vaiku 
vieno tėvo.

Atėjo in Amerika be cento, 
paliko 8 milijonus.

Bangor, Me. — Ana diena 
Jonas Cassady, 

isz Irlandijos 
žemiszko 

asztuoniu 
Turėjo jisai 

daug girrios Maine, sztora ir 
privatiszka banka.

* aplaikys. tik du 
mirusiam.

* i užmuszti, 7 sužeisti eksplio-
zijoi.

Dover, N. J. — Penki darbi-j 
ninkai likos užmusztais o sep-! 
tini baisei sužeisti per eksplio- 
zije parako dirbtuvėje Atlas 
Powder Co., artimoje Lan
ding. Artimieje namai daug 
nukentėjo per drūti eksplozi
jos kuri davėsi jaust ant de
szimts miliu aplinkinėje.
Vagis apvogė bažnyczia ant 

100,000 doleriu.
Now York. — Vagis insiga- 

vo in Szv. Vincęnto katalikisz- 
ka bažnyczia, iszeme isz mon
strancijos brangiu žerneziugu 
verties ant szimta tukstaneziu 
doleriu ir dingo nepalikdami 

’ jokio pedsakio paskui save. 
Kunigas atejas ant misziu, už
tiko viską iszmetinta ir pra- 
nosze palicijai apie vagysta. 
Atejvysta in Amerika sulaiky

ta ant vieno meto^
Washington, D. C. — John

son o atejvystės bilas perejo 
293 balsais. Tasai bilius už- 
draudže atejviams keliauti in 
Amerika per viena meta. Per 
francuziszka rubežiu kas dien 
perejna .tukstancziai lenku, 
lietpviu ir. ru4u, 
keliauti in Amerika, 
tiejei vargszai pasiliks be jo
kios paszialpos ir turės ke
liauti adgal isž kur pribuvo, 
nes francuziszka 
nelaikys 
maitys.
Redikalai degina bažnyczes, 
mokslaines namus ir kasi

kiai.
Uniontown, Pa. — Raudo- 

nieje redikalai, agentai rusisz- 
ko soviato, 
toniszka agitacije czianaitino- 
je aplinkinėje, kurie prasipla
tino tarp darbininku gyve
na neziuju czionais. Nuo kokio

* tai laiko tiejei bolszevikiszki 
agentai padeglnejo bažnyczes,

, namus ir kasikius.
iszsznipinejo valdžios 

pagialba vietinios

negali iszrnaitvt
>■

mirė czionais
pribuvo

skatiko o paliko
verties

kuris
be
turto verties ant 
milijonu doleriu.

Co.,

J t

M ii i jonus 
gymines po

.tukstancziai 
kurie ketina 

o dabar

valdže juju 
savo sklypo ir ne-

Vokiszki sznipai tarnavo ame- 
rikoniszkoje kariūmeneje.
Washington,'D. C. — Kapi

tonas John Willett, isz 48 pul
ko peksztininku amerikonisz- 

prisipažino 
(buk jisai yra tikrai 

s, kadetas isz vo- 
armijos, ■ prisiunstas

ti ir karas 
taikos darvmo 
budo isz radėja, 
kuri jau pirma, 
padariusi

k os ka riumenes 
valdžiai 
Ilans Witlei 
kiszkos 
su kitais ant sznipinejimo lai
ke kares.

Willetas likos aresztavotas 
už pavogimą G,000 doleriu isz 

kasos, o laike 
klausimu iszsidave kuom jisai 
tikrai yra. Laiko kitokiu prisi- 
pažiniiflVR kalbcjb jisai:

< 4

tai daug augsztuju 
valdininku turėjo 
Washingtone karo metu

po 
e.)o namon 

su savo 
szale visz-

puikines per-

k it‘kJus turite stebėtis,
Vokiecziu 

užsiėmimus 
,” bu

vęs kapitonas Willeris pasako
jo detektivui seržantui O’Le- 
arv. . .

Suaresztuotas padare parei- 
szkima, 
keliavo Amerikon 
butu buvęs 
musziu lankuose 
tekes su savo 
zijon.

“Asz bueziau vedes savo ka
reivius tiesiog 
savo

pradėjo savo sze-

darbininku

Naujei gymusi kudyki surado 
visztiniczioje.

Withee, Wis. — Kada 
darbui aut fanuos
Antanas Paperi akas 
draugais ir ejdami 
tiniezios, iszgirdo verksmą ku
dykio. Visi inejo in visztini- 

kas tai galėtu 
nemažai nusistebėjo 

gulinti naujei gy- 
Kudvkis buvo 

sziltai parėdytas ir gal turėjo 
kokia trijų dienu, senumo. Mo

da neatrasta.
priėmė w o

Visi i nėjo 
ežia pažiūrėti 
būti ir 
radia tonais 
muši kudyki.

su Želigovskio.
tas bandymas pasirodo Lenki- 

impe- 
vv-* 

oficiali nai

Salocziai, B.-P. apsk. — Spe
kuliantai džiaugiasi, kaįl jiems, 
sekasi 
via i s.

Lietuviu delegacija su- 
Pagal szian- 

generalinio

su

jai esąs labai tinkamas 
rialisti niams siekimams

i

laidotuvėse nežinomo kareivio 
kuris paaukavo savo gyvaste 
aut kariszko lauko. Iszkelniin- 

o West

szmugeliauti su Lat- 
unugelis eina labai pla- 

cziai. Jei ilgiau taip pabus, tai 
pas mus visi produktai labai 
pabrangs, 
pas mus 
jeszkodami javu 
pirkti. Važiuoja 
sziaip ūkininkai.

I

gos ceremonijos al si bu v 
minster katedroje*.

rialrsti niams 
kinti. Juk Lenkija 
padare su Lietuva karo paliau
bas, nustato demarkacijos li
nija, susitarė 
laisviais, tacziauV 7 t \ 
savo Želigovski 
kara ir t.t. Toks kariavimo bū
das lenku imperialistams taip 
patiko, kati jie ir su Rusija stT- 
sitare de,l karo paliaubų ir t.t., 
tacziau pagimdė Balachavicziu 
ir kitus generolus. Nors Bala- 
ehaviczians kariuomenes briln- 
duOli sudaro tie patys lenkai 
tacziau lenku oficiozai sten
giasi visus intikinti, kad tai 
esą baltarusiai arba rusai, ku

osa atgaivinti 
atvaduoti isz 

Czia len
ku imperialistu vadai elgiasi 
imperialistu vadaiesthartfoŽo 
lygiai taip, kaip su Zeligovs- 
kiu, kurio kariuomene, 
lenku,

apsimainyti be- 
faktinai per 
tesiu toliau

dabarSpekuliantai 
bėgioja po kaimus, 

bei gyvuliu 
in Kursza ir 

S—tis.

Mariampolc. Spaliu 31 diena

GROMATA ISZ LIETUVOS.

Tegul velnei payma tokia 
valdžia^’
Asz Jurgis Bakaitis,

( (

tuviu
Manu

I|

skundiesi Omenis.
~ apl i

groniata nuo szV’ogerio 
apskriezians,

Jkinti 
Jono, isz Sza.kiu 
K i d 11 o 1 i u va 1 szczi a u s.

vyriausias 
iszkeliavo

y 

vakare apie 7 valanda, Degn- 
gatveje iszkilo gaisras. 

Užsidegė Babinsko namas, 
gelbėtojų, 

*() kai pri- 
tad jau he

iniszkilo 
Babinsko

Daug buvo spbego- 
bet ne Visi gelbejd. 
buvo ugniagesiai, 
veik viskas buvo sudegė.

miestas 
moksleiviu 
burins, nes

ezm frontą. ' Narsingos kovos eina 
tolyn

■

1 ■!» '*

0'

Linos kudykio
Mažiuleli priėmė Noimanai 
aut augi mino,'‘jaigu motina nc- 
atsiszauks.
Dy delis brekeris sudege — ble

des isznesza ant $520,000.
Scranton, 

brekeris Eynone 
prie Scranton Coal Co., sudege 

. Kompani- 
je aplaike bledes ant 250 tuks- 
jtaneziu doleriu.

Ant alarmo pribuvo ugnege- 
siai isz Pekvillcs, bet pasirodė, 
jog viena kornpanije neinveiks, 
pribuvo ugnagesiai in pagial- 
ba isz Olipapto ir Dikinsonb, 
bet ir tas nepagialbejo, nes ne
sirado užtektinai vandens ir 
brekeris sudege lyg pamatu.

Pa. — Raymond 
y prigulintis

rie
: J panedelio . vakaru.

kokiais tikslais jis at- 
ir kaip jis 

vedes kareivius
y

pasirengė 
Baltarusija, t. y 
bolszcviku valdžios. y kada

jei butu pa
pui ku Prancu-

skerdynesa ir 
szaliai (Vokietijai) bu- 

cziau putarnaves kitokiais ke
lia is/* aiszkino jis policijai.

Dvase be galvos, kuria mate 
daugelis žmonių.

M i 11 fra v, Okla. — 
miesteli je, 
kas 
priesz

Szitame 
tuojaus užmiestije 

į diena, 
pasirodo

Visu Szventuju 
pusiaunakti 

dvase kuri randasi be galvos.
T * “
lis žmonių

y

rume laike, suvažiuoje dauge- 
regeti tojo hepa-

uPas mus lietuviszka „vai- M V . dzia visai yra netinkama, kuri 
susitvėrė isz paežiu kumecziu. 
Viens prisipila pinigu iždume 
po velniu ir kiti ejna tuom pa
ežiu keliu. Daug tiejei kume-

V
k

M Į

APSISAUGOJIMAS NUO 
“FLU”

Bedarbe pou visa Amerika.
Boston. — Audinicziosia nu

žeminta mokesti ant 22% pro
cento mažiau, 
žmonių po visa 
je neteko darbo.

Now Yorke tukstanezei dar
bininku kria.ucziszkuosia sza- 
posia pasiliko be darbo.

Baltimoreje tukstanezei dai-

o tukstanezei 
Nauja Angį i-

prasto pasirodimo, kurio žino- hydžiu sutiko ant numažinimo
giszkas protas ne yra iszriszt mokesczio idant tik turėtu szio-
ly g sziai dienai.

Sztai ka vienas 
gotoj u 
dvasia:

mokslą ines
Tcip
agentai šu
va Idžios. Bledes per ugnia pa
daryta net ant teturiu milijo
nu doleriu. Kaip girdėt, tai ne- 
nžilgio kaltininkai bus suymti 
į r priguliueziai nubausti.

Ir

I
'7

■S

Dau 
žmonims bledes.

Mes nežinom kas tolinus bus 
su musu brangia Teyyne, jaigu 
greitai nepasitaisys padėjimas, 
tai trauksim in laisva Amerika.

nog

czei padaro Besisaugojant limpancziu li
gų, svarbiausia yra užlaikyti 
kuna tvirtai ir czystai. Kūnas* 
privalo tinkamai sziltai būti 
apdengtas ir patartina vartoti 
vientik soezius ir sveikus val
gius, ypatingai invairias dar- 
žieves. Nuosaikumas darbe, 
pailsi, maiste ir bežaidžiant,

■

|

Marįampole. Visas 
juda kruta. Daug 
instojo in szauliu 
nori eiti ginti Lietuvos nepri
klausom v be. Asztuntos klases 
mokiniai nelaukdami
juos paszauks in kariuomene, 
patys iszvažiavo 
kvkla.

anot Į Patys save gazdina. Vilniaus 
sudaru, lietuviai. Tuo lenku laikrasztis 

tarpu ntes visi puikiai žinome, lonska” 
kad Želigovskio kariuomene paskutinėmis dienomis Lietu- 

.[lietuviu nėra; todėl labai gali- vos siena perėjo 40,000 gerai 
mas daiktas, kad ir Balacha- ginkluotu 
vieziaus kariuomene baltam- tikslas 
siu nebus. Antra vertus, kad ir kiomis 
butu toj kariuomenėj vienas[nioinis lenku 
kitas baltarusis, 
limą.isZ to spręsti, jo 
baltarusiu kokia nors 
zuota joga. 1

Dengdamiesi kitais vardais 
ir iszkelusieji svetimas vėlia
va^ eina lenkai sziadien sveti
mu žemiu grobti. Jie užėmė 
kruvinu budu visa Lietuvos 

Įrytu dali ir slenka, vis toliau 
in sziaure prie Latvijos, žade- 

isz anksto visokiu 
žinoma isz |cziu įr ^cįvos apylinkėse pa- 

. .. a!s . ®av<? zac 0,1 {" sižymejo stebuklingu budu: 
mais jie apsuka latviams gal-|urJ15ii rl lnnJn ln<yJnnk

ninku daug didesne kariuome
ne paliko visai sutriuszkinta.

kad Želigovskio

mas daiktas, kad

in karo mo-

“Gazeta Wi-
paduodft žinių kad

kuriu
Te

vokiecziu, 
— lenkus kulti.

tiesiog juokingomis zži- 
laikraszcziai 

tacziau nega-Įtiktai gazdina ir be to jau in-
einanti baugintus savo karžygius. 
organi-| Nukautas Želigovskio pulko 

vadas.
Kaip pranesza patys želi-' 

govskininkai, kovose ties Szir- 
vintais nukautas lenku Gardi
no pulko vadas, pulkininkas 
leitenantas Rymaszevskis.

i

10Novemberio m, paėmė 
mus arklius ir kumelingas ku
meles. Žmonis pardėjo verkt, 
ypatingai nog kuriu 
paskutine kumele, tai tuo ap
stojo žmonis

y

atome

kaip Kristaus 
muczelninkai isz visu pusiu ir 

žmonis.
tokia valdžia velnei pagriebia.

— Jonas.

pradėjo plakti

# *

Antanas Ulozas 
Haven,

Tegul

isz West 
aplaike szita 

gromata nuo savo brolio Jono:
Conn. y

Nuosaikumas darbe, 
maiste ir bežaidžiant 

teipgi begalima svarba priduo- 
da. >ill*.<U

Kaslink maisto turime pa
stebėti kad pienas yra vienas 

ir lengviausiu 
valgiu, ir netik vaikatas bet ir 
suaugusiems privalo būti nuo
latos vartojamas.

Užkrecziamu ligų atsitikime

y

K

>1

ii

isz socziausiu

piu labiause svarbu

1

*

If

I1 iflll I

■ ; 
* 1

kaip tai 
yra susigrūdimo ar bent susi- 
kimszimo dalykas, geriausias 
būdas apsigynimo yra kaip ga
lint liuesai užlaikyti ir nuolat 
vedinti kambarius.

Teipgi svarbą saugotis žmo
nių kurie neužsidengia burna 
koše jaut ar cziaudojant. Užlai
kant darbviotes ir namus czys- 
tai ir Kuosai, saugojanties di- 
įdėliu susirinkimu ar vietų kur 
daugelis maiszosi, vaikszczio-

4 <

las broleli, 
Žaslių*' miestelije, 
ant atsilsiu in Žaislius nuo 
franto. Ne miela yra kad musu 
nevidonai lenda in Lietuva ir 
geidžę uždėti ant mus junga. 
Už Vievo buvo dydeli musziai, 
o Visu Szventuju diena, buvo 
dydeli musziai, bet nog tada 
yar labai ramu, kartais tik su- 
siszaudo žvalgai. Lenku viena 
orlaivi nuszovem ant fruuto 
pradžioje lapkriezio, mat jisai 
buvo atlekiąs in Kaiszędary 
ir numoto tris bombas ant sto
ties, bet nepataiko, tiktai nu
puolė ant tvoros 
kelio, tai dabar
orlaiviai lekioja. Pas mus labai' 
szlapia igi lapkryczio, o 8 die
na labai szido ir sniego buvo 
tiek, jog važiavom rogėm. Len
kai yra už Vievo G verstai kur 
gavo gerai iii kaili ir daug ga
vosi in nojaisvia. Pas mus yra

, gal grei
tukių budu 
gerai, kad

Dabar praneszu tau mie- 
kad jau stovimo 

, ba atėjom
✓

I
4

Isz Želvos valscziaus mums 
praneszta:

Lietuviu frontas Giodrai-
ki toki užsiėmimu. Daug žmo-

darbininkai |«'er-vbilM P“inatn
dami jaiisz tuju ro- nju nc (U1.į darbo. < ■

* ’ z
. _u_ , Mass., •__ _____ ___ r
ir asz sziauęziszkosia szaposįa aplai-

isztirineti tojo nepaprasto pa- h{0 numažinimą mokesties. Ki
šu dange- įokiū darbininku visai ne turii .\

■ momis

apraszineja apie taja 
Nuvažiavau4 4

Lyon Lietuvos.
žinoma 

savo
isz 

žade j i- sižymejo

sirodimo. Sustojau i 
leis žmonių ant lauko, ant kn- darbo.

1 Yorkville, Ohio, ....
artimoje ir Į darbininku Wheeling Steel Co. 

pasiliko be darbo.
Vokietijoi daugiau kaip tris

rio stovėjo sena apleista grin- 
czelo. Sustojome i 
lankome.

Apie dvi lok ta valančia nak- 
tije, paregėjome nepaprasta |mi]ijollni žmoniii nė turi jokia 
szviesa orė isz kurios pradėjo! y - 
formavotis

Pirmiausia paregėjome 
kojas, po tam rankas ir ant ga
bi stuobrį s, bet be galvos.

Nutirpau tuom 
nekurios motores 
baimes, 
keli pasilikom ant vietos. In 
penkes minutas dvase be gal
vos isznįkp. 
apsakjneja, 
žudė ten sena farmori ir nu
pjovė jam galva

kurios pradėjo 
žmogįszkas pavi-

dalas.

regejimu, o 
apalpo isz 

kiti pabėgo, tik mes

Seni gyventojai 
buk kas tokis nu-

arti 3,000

,v. . i . • i ' . spaliu 29 ir 30 d. lenku legioni-vas, nudžiugina latvius duosi-1 1 
___T__j dovanomis taip, kad 
latviai nesusivokdami ima ku-laivim nebusivuKuaiin nua ku- Lenku užmusztu lįko apie 400, 
n laika visiszkai pataikauti |A 
lenkams, padedami platinti 

melagingas žinias
apie Lietuva. r
laiku kai kurie latviu politi-

o isz lietuviu Želvojo prie baž-

t'1'
v

41’ įo

. 'i!

- Z;

J

1

11 A

jaut kiek galint ar teip būnant 
tyram ore daug prigelbsti ap
sigynime nuo limpancziu ligų.

Limpanczios 
greieziaus 
Itiesoginiu budu negu kad tie- 
sog nuo ligoniu, bet szis lietiem 
rsoginis būdas labai lengvai 
iszvcngiamas. Epidemijos lai
kuose patartina 
sveikinti, nelankyti nesaugias ; 
ir neszariai užlaikomas restau
racijas ar bent užkandžiu vie- • 
tas, reikalauti kad mėsininkai 
ir kromininkai szvariai ir sa- 
nitariszkai užlaikytu savo 
tavoms, nevartoti vendru 
rankszluoszcziu 
rianeziu indu.
nius sužinotus szaltinius ir pri
tyrimo dalykus goriausias bu-

*

■'W' 
Jj; r

ligos ' daug 
užsikrocziamos nenyczios palaidoti 9 kareiviai, 

riv. . ... 110 nuvežta in Ukmerge ir Giė- 
'draiežiuose 5 lietuviai; dabar

■ • i i. m ’♦> r> • Siutu, iv iii. nuvu num. vuv
kai gavo pamatyti tikrąjį Ze- • * i i ... **, . 1 .. - . v . *. mis žvalgybos sukliuva.
I i n>mrn Ir i n irAirlo it* WC11V141T/1 t €1 t I Om

tuviai 
lenkai diena* pasitraukia t ar- 
cziau vietomis in Paberže, o 
nakti vėl bėgą in Vilnių. To
liau lietuviu kariuomenei trau
kiantis in Vilnių reikia būti 
atsargiai; kaip girdėti isz su
rinktu žinių, lenkai atsitrauk-

visokias

užsiėmimu.
14,166 darbininku sužeista

Pennsylvanijoi praejta
• menesi.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl-|Želigovskio. 6 t,uo tarpu lon- 
vanijoi praejta menesi

Kgovskio veidą, ir pamate tai 
baimingu balsu pradėjo skelb
ti esant pavoju Latvijai isz

smarkiu kovu nėra, tik vieto-
• Lie 

stovi apie Paberže, o

prie geležin- 
visnr lenku

visai nesi-

I

“ ’ “ ' ’ likos kai visai ramiai sudaro isz sa-
sužoista i4;l()G darbininku vi- vo kareiviu nauja pulką, pava-

dydele mobilizacijų, 
eziau užbaigsim 
karo, Viskas butu 

I turėtu kuom aprengti karei
vius, nčs daug kareiviu ne turi 
szineliu, 
cizia ir sunku kariauti. Kariu- 
menęje yra labai prastas vai- das iszsisaugojimo Flu ar bent 
gis ir esmu silpnas kariauti.

— Tavo brolis Jonas, tai czystai užsilaikymas.

, ir Jiesia savo
1 nagus in Latga- 

notoko akiupijni matyt norėdami ja uatva- 
tanku 426; kojų 11.. Lyg duoti 

sziai dienai žuvo 2$42 darbi
ninkai o sužeista 158,G68. Ga- kija turi dar kitokius tikslus.

sokiosia szakosia prarnonys- dinta latgaliu,
tos. Isz tuju mirė 198 nuo mir- Įpleszsiuosius 
tinu sužeidimu, 
GI;

sužeidimu
isz Latviu vajdžios.isz Latviu vajdzios.

Viską, szitaip darydami Lon-
pjovė jam galva, be kurios nmkai o sužeista 158,GG8. Ga- kija turi, dar Kitokius tikslus, 
jin pnląidojo. Dabar dvase nu- na dydele armije paszvencze Būtent ji nori, prancūzu spiria- \ . r. • , i • *1 i • _ y     Y -win cinrl vm/A I? 1*1 a i Y’ui'i antį

y

žudyto fannerio rodosi nakti- 
je Visu Szventuju, 1Visu Szventuju 
diena, kada likos nužudytas.

savo gyvastos, ir sveikata už ma, sudaryti nuo Rusijos puses
ta paežiu Ikasdienini staugimą užsidirb- ilga koridorių, o mitra vertus

ti sau ant užsilaikimo,
‘ t 4 » "

didesniems musziams su i*ii-

darni sueina miszkuosna noro- 
Idarni pulti paskui isz užpaka
lio.

NenŽmlrRRkite kad dabar “SAULES" 
prenumerata yra 13.00 ant vhu meto 

|o SIJtO ant pum meto.

o žiemos laikas jau

užlaikytu 
nevartoti

ar bent ge-
Pagal dabarti-

kitu visu užkrecziamu ligų yrą
■

Jint 'Will
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KAS GIRDĖT
svetimžemiuSuėjus svetimžemiu vaisku 

5n Vilnių ant nžlaikimo pa red - 
ko, pakol ne bus 
prie ko Vilnius prigulės.

spėkos tykslo 
Vilniaus matvt, tai 

prasidės prie 
prie to,

apsvarstyta 
bol- 

szevikai pradėjo kuopint savo 
nžk lupinio ant

— Kaip
vela velniava 
Vilniaus, o gal daeit 
jog ne Lenkams ne Lietuviams 
tasai miestas ne teks.

Franci,joi keturiolika milijonu 
žmonių kurie deda 
savo suezedytus pinigus, 
te 1914 sudėjo in 
szeszis bilijonus
laike kares toji suma 
vai sumažėjo.

in bankus
Me- 

bankus arti 
franku, bet 

ženki v-

f Teip

ejspad i neles * ejs mokytis pas 
juosius kaip kept ■ pajus ir 
keiksus pagal juju patarimus! 
Geriau, tegul tie jei neiszma.no- 
lei duoda San iszkimsžt pakau- 
szius su vata.

PRIESZTARIAVIMAS ŽO
DŽIUI “ATEIVYS.”

saule
>

IN KOVA JĄĮUNUOLI! II
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Petrogradas iszmira 
pasirodo isz paskutinio su ra

gy ventoju. 1 In
tam holszevi- 

kiszkam rojuje randasi 710,000 
gyventoju 300,000 vyru ir 
410,000 moterių.

Sztai isz dvieju milijonu gy
ventoju, teip turtingo 
singo miesto, pasiliko tik sau
jele vargszu!

szo tenaitiniu 
bar Petrograde,

300.000

ir gar-

speknlantai

■
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' .VJGW;, kaip man nteiM pal- j T4 / Jiban/Jiiau vitoHut matimtut, *! 
trinkimuJi, muilutiimut — ir li^ka* tat I 
nieko ntpaįjt Ibtjo nuo tu bjauriu pb it* j 
kanu..t Man fffda net daro^ !n Q IAM/?/:'. tai kam tau k f at be-
reikalingai! žiūrėk, kokis manu ptuu | 
kai grakut, krelnut ir hftti. O tai į 
/<*///, kati ai t arto/u ill/FFLKA ! f |

Kas tai yra RUFFLES? Ar I 
Ne!! Ar kve- i 

Ne!! R U F- ] 
tai paprasč:.ausis |

» >• • '**■

fUNARD Į.INIJE
Didelis laivas AQUITANIA 

iszplauks 25 January.
— IN CHERBOURG —

Tiespgus kelias in
Hamburgą ir Liepoju
Trcczios Klasos Szipkorte 

IN HAMBURGĄ . 
IN LIEPOJU. j .

In kova jaunuoli, 
Groicziausiai skubėk; 
Tėvynė pavojuj, 
Kol laikas gelbėk!

Nuožmus lenkas skverbias 
Teviszkes gilyn; , 
Imk. in rankas ginklą 
Ir dvasiai pirmyn!

Neleisk veltui1 laiko;
Kad nebūtu volu, —- 
Dabar pavėlavęs 
Gali tapt vergu.

Buk drnsns kovoje, 
Dvasioj nenupulk 
Ir nelaba lenką sukulk.

Tu parodyk prieszui, 
Jog špoku turi; 
Už laisve ir tiesa 
Ir numirt gali.

O ir tu inocziute
Sūnaus negailėk 
Jojant in k a ra
Laimink ir lydek.

Jis sugrisz laimingai
Priesza nugalės, 
Vėl jis bus su tavim 
Ir varge padės.

Vladas Keblas.

Massachusettes valstijoj tū
li veikėjai pripažista kad atei-» 
viams
bent prasi va rdžia viniai yra la

pą peiktinas

primetami vardai ar

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczln piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo; teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in TGvyno. Banka esanti 
po dldella kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus n6ra 
jokios baimes. Raszyktto ant 
Žeminus padėto adreso o gausite

S

1

apsiejimas 
ir Amerikos

lini
Amerikonu 
ventoju. 

Raginant
Dolerine ji me žodžiu 

ir Lt., ateiviams pa
niekinimo delei,

valdžia nuo 
pa rd a vi

le u r i os 
iždynes tau-a"

Snv. Valstijos 
Naujo Meto, pradės 
neti taupimo markes, c 
bus po $1. ir $25 
pimo certifikatai.
marke bus raudona, o bus ap
mainyta ant taupimo 
kokias 
motus, $25 dolerius 
tai parsidavines po $20.60 
kuri valdžia užmokės 
rius 1926 mete, arba mokės po 
4 procentu ant juso mdetu pi
nigu, o procentus pasidaugina 
kas metas.

Yra tai geriausias būdas cze- 
dinimo pinigu už kuriuos val- 
dže moka ketvirta procentu, o 
pinigai, 
nes visas sklypas g varant ina 
už jusu pinigus. Kas turi kiek 
pinigu, tegul juosius ne laiko 
namie ir nepirkineja kokiu ten 
szeru ant menulio, tiktai tegul 
perka valdžios murkęs isz ko 
turės didesne nauda, 
kiti jums prižada 

į centą, b^t už

markiu 
pardavinėjo praeitus 

eertifika-
v u z

25 dole-

niekados ne prapuls, 
sklypas

ne kaip 
dideli pro- 

pmigus ne gva-

tiitiRza ) Į

gy-

a t pratimu v.arto- 
“ ateivy s,” “ sve-

pagal vada 
vedėja In

mažiaus 6 menesiu.

joJdtiB baimes.

ketis sanlvdos 9

. $125.00
$145.00

PridedMht $5 War Tax

Kreipkitės in artimiausi Cunsrd Linijos Agentą

SZI O• visuotinio 
turėsime nu- 
pagal kuria

visada atnaklma:

Joseph G, Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159. .
Cor. W. Long Aye. & S. Main St.

DuBois, Pa.

K/ < 
/'r v

S
n į iii'

J y l į i •1

tai gyduolė? 
piantis vanduo? 
FEES yra

*
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. () kas gal
■ bill gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
j smagesnio nž čystų nctėc^inčil) galvos odą?
’ K U 1^ JR JL, I3> »
i panaikina pleiskanas! Su j°pi>s nereikia kclii^ mėnesių galvos 
j trynimo: dviejų ar t rifą dienų bėgyje RUFF LES pradės mažinti 
’ pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar 
I ėiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos ncatsinaujintų 
I 1> Nusipirkto šiąnakt RtIF'FLES'bonkutę aptiekoje. Kastuos tik 
į 65c., bet jus sakysite, kad jos Mortos daug daugiau. Paaiškinimai^ 
’ pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoįe, tai 
i atsiųskite mums 75c, p.tcto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
į---- -v-F. AD. RICHTER G CO.,*316-330 Bmadway, New York””——~

Robert C. Dalton, 
teligencijos Biuro Adjutanto- 
Generrilo ofise, yra labai dide
lis apsirikimas ir nemalonus 
isz Amerikos gyventoju puses, 
ir vienas isz stipriausiu punk
tu kuri busime priversti per
galėti pirmiau negti galinio ti- 

vishotinios
Amerikoje.

/Ytsiekime 
sanlygo, žinoma, 
sistatvti tvarkos 
veiksime. Beabejones, tada su
žinosime kokiu ir kiek invai
riu svetimtaueziu turime szioj 
szalyj, delko jie apsirinko ir 
apsigyveno tose szalyse, kurio
se jie dabar randasi. Kožnas 
bevykstantis Amerikon jau tu
ri nusistatęs sau kur apsistos, 
ir kuo užsiims. Teipgi bus su
žinota skaitliai invairiu sve
timtaueziu ir ju veikėjai.

Antra, 
sime isz kur jie atkeliavo ir 
charakteristika ju tautos. Ko
ki užsiėmimą jie geriause gei
džia, kiiom užsiėmė savo tė
vynėj, tikslą 
būda pragyvenimo, ir 1.1.

Treczia, sužinota bus kokios 
nuomonės i n va iri 

yra

delko
--- —-- ....................—

KUR BUNA?

MristiF NUPudtvs
)( geriausia proga daug 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
nlekA su manim nogal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszals priėmėju plnlgti.

Laivakorezlu agetitura in 
Liepoju, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lietuviszku do

kumentu.
/ Pinigus siuskite per paczto 
Money Order.
pridekite 2c štampą ir visada 
adresavokito sziteip:

r. MIKO,L AINIS,
53 Hudson AyCk 

Brooklyn, N.Y.

s jį
.1,

ThI

Greitumo nusiuntimo pinigu

i

iM ar i joną Ži-Mano motore
laitiene po tėvais vadinosi Po

ls a u no 
para., 

nuo

rantina. _
Vaikai, guodokite savo moti

na prigulinezei, atyduokite jiai 
kas jiai priguli, czedinkite jiai 
visokius nesmagumus, nes jo
sios visados neturėsite.

pamislyk tu mergaite, 
lakstai isz vienos vietos in kita 
kaip peteliszko, metai ant grin
dų savo drapanas, o motina ej- 
na paskui tave ir viską suran
kioję ir atideda kur reikė. 
Lakstai ant visokiu palinks
minimu, pas drauges, pikeze- 
riu, szokiu ir 1.1. Juk galotum 
pati sau iszskalbti kas tau rei- 

l ke, bet motina

Fanner i szk i 
laiko bulves ant tolimesnio lai
ko idant prekes kiltu daugiau, 
bet pasibaigė 
priverstais parduoti pigiau ar
ba bulves supus. Szi menesi 
isz Danijos atplauks keliolika' 
laivu su bulvėms iu Amerjka, 
kurias parduos pigei.

Szimet amerikoniszki farine- 
rei surinko 
buszeliu 
hia miestuosia 
nims pataria nepirkinet daug 
bulvių ant žiemos, 
bar parsiduoda'po 45c.
lis, bet tolinus. <ia mis piges-i e ... . i.’ tave. Subatoje buvai Ivg d vines.

Argi ne pikta, kada žmogių 
pamislina kiek tai žmonių 
mirszta isz bado Kinuosia, Lie-

ir kitur, o czion Dievo! 
dovana pusta. — Teisybė, jog 
žmogus yra 
rimu ant

ant to, jog bus

Szi menesi Tik

t uvoje

betyrinėjant sužino
ki! r jie

kuoni užsiėmė
a t v v kimo czion */

net 400 milijonu 
bulvių. Didesniuo- 

kupezei žmo-
atideda kur 

ant visokiu

kurios da-
busze-

da bus piges-
. - - įlėktai ant. szokio ir gulėjai Nc-

tai padaro už

kiek tai

kvailiausiu sutve- 
Viioras ir 

skruzdele yra iszmintingiausi.
svieto.

likos 
deimantu ir kitokiu i 

brangiu akmenų tiktai už 123,- 
046 doleriu

Praeta meta Amerike 
iszkasta

bet isz Europos 
pargabenta tuju žibuezin už 13 
milijonu doleru.

Daugelis isz tuju 
ak men k u pere jo per

delioje lovoje lyg dešimtai. 
Utarninke sugryžai isz darbo, 
dirbai asztuones valandas. Tai 
ne daitg. Pavalgei vakarienių 
kuria tau motina pagamino, 
nusiszukavai, užmėtei ant vei
do pauderio ir vela iszlekei ant 
geru laiku su kokiu žalablekiu 
su automobiliu m 
lyg vėlybam laikui.

M o t i na iszmazgojo torielkas, 
o ar tu jiai prigialbejai 1 Paval- 

Igei ir iszlekei, o motina vos ant 
kojų pastovi, atsisėda ant galo

trankytis

svetiintau- 
eziai yra apie Amerika, jos 
tvarkymu, teises, ii’ t.L Kokius 

jie turi
riant kasdienini darbo ir ka 
geidžia nuveikti 
ateityje.

Sziuos ir kitus punktus su
žinojus, bus galima ateiviams 

pagelbeti

n u si statymu s iszski-

r* ni* atsiekti

nnskiriant
kur geriause jie 
kas atnesz netik

kur kas dau-

suteikiantis ra- 
praturejima, ir 1.1, pri- 

prie užganėdinto

delaieziuke paeinat isz 
Apskr., Skirsnemunės 
Kabiuku kaimo pabėgo 
mane 10 d. Gruodžio su jauni
kiu Juozas Krapinskas isz Su
valkų Red. nedidelis kokiu 25 
metu amžiaus, placzios burnos, 
motore 34 metu amžiaus, mar- 
ketas veidas 
motu Elenute g 
važiavo in Luzerne, Pa. 
pirmiau jisai gyvenos.
ga parvažiuok žinai kad pali
kai mane su 3 vaikeliais.
nukas ir Pranukas szpitoloi ne
žino ar iszliksr nuo apdegi n ui. 
Kas žino apie juos, 
man praneszt, į

Frank Žilai t is, 
Plantsville, Conn.
11 *l l r *

Pajieszau nupio broli Kazi
miera Zilaitis iv tetele ir tote- 
nas Matijoszai visi kaimo Red. 
Skrsnemunes para. Vencla- 
viszkiu kaimo, 
szaukt.

turi su savim 6 
girdėjau kad isz- 

Kur 
Prisie-

Jo

malonekil 
(Jau. 15

I

VYRU 
LIGOS

Įlaužydami

REIKALINGA— Dldella dirbtuve rei
kalauja pardavėją drapanų, panczlaku 
szleblu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apalinu andaroku, tlesog in na
mus. Ilaszykltc o gausite sempcllus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
Nėw York City, adv.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Box 102

para.
Praszau atsi-

n <w» ^ii m> — o o o w ■ i ■! * e ■ 1 — ■ i—> »i o <■ — Oi w —i m o i imi i ui
I

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu d ak tara r ■ 
Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, atudljavo beglj' 
82 metus In vairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nnodtlg. 
niai pažlnsta. Gydo užsinuodlnfma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, Invalrlas ligas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tisz.kal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba RubIbz- 

kal Ir Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedollomis iki 2 vai. popiet.

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

•wrejfiE32’flrr< mvBaMnnnraM ■ r ■ / •
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Lietuvos Prekybos ir Pramones
IR JO SKYRIAI

os ir Bankas

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJOJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ .
VIRBALYJE 

pinigus pasiustus per savo 
Kol ženias auksino kursas, 

Ten gausi . ■ ■

*

Ka tik iszejo isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžcls del Piano1:

1. Lietuva Brangi. 5
2. Kas Nuramys in»n Sglrdple.,
3. Pus Darželi’ Trys Mergeles.
4. Esu ant Szi,o Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.
7. Kas man dirbo.
8. Laiszkas pits Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada..
11. Nuskintas Kvietkells.

Preke pil ^Oc. už kiekviena. 
Siuskite pinlngiis roglstrbotam lalkzko 
nr per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojrts.
815* S. West St. Shenandoah. P«..

I f
U z

4 <

iszmokakuogrpieziausia
AG KNTURA NhAVABKE. 
dek pinigus. į. I’. P. Bankan.

, .7 puosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. .padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui priima ir informacijas apie ' 
susidėjimą banko duoda Banko agentūros vedėjas

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

daug
juos in vieta 
bus tinkami, 
jiems bet ir Amerikai kaipo 
tautai, valdžiai, 
ginus nuopelnu.

Padėjimus 
kima,
veda ateivi 

ir ko dauginus gali
ma isz jo tikėtis ar norėti. Atei
viai kurie atsisako tapti pilie- 
cziais szios szalies, kur visus 
savo nusistatymus atsiekė, yra 
iszgamos, 
jiems ežia 
y

pilicczio, Frank kilaitis, 
Box 102 PJantsville, Conn.

i Pinigus
Pajieszkau Jurgio Važio, be

gyveno Stanley 
Petrą?

broli, dabar nbžinau kur. Pra
szau atsiszaukt arba žinantieji 
pi ejubs pranešk!t.

Ona Zemeckiene,
R. No. 1 Box 194 

Du Bois, Pa.

Ii metai atgal 
Pa., te i p-g i

9

Žurinskair pradeda varkti, jog turi te
lkia dukrelia. Mansto apie tavo 

nieko blogo 
Motina tave m vi i •z

brangiu 
. I laimia ir kad tau ■ I • • 1 u . t neatsitiktu.

ir vėlina tau kanuogeriausio.
Juk galėjai senai motineliai 

prigialbeti
galėjai pakloti savp lova, isz
skalbti drapanas ir atydeti vis
ką paredkia. O ar tai darai ? 
Ne. Viską palieki del motinos.

() 1u sūneli, kaip guodoji sa
vo sena motinėlių? Jaigu ta
vęs motina praszo ka atndszti 

arba viedra anglių 
malku, rtr darai 

(tai? Ne. Paliki tili del Savo me
ilinos, ba tu ne turi laiko aut daie pats ^urĮ ej^ jn
į cigaru sztora kur prisiklausai 

t (visokiu szlamsztu111 tai netikime, bet Į 
turime raszyti kaip ir kiti laik- 
raszczei apie nupuolimą prekių laiko

bolszevr 
kiszkas kruvinas rankas, o jei- 
K 
prakeikimas 
sius nesziojo, 
naujus locnininkus....
tokie prakeikimas ženk Ina del 
kiauliszkos ezigagines milijo- 
nierkos! Gana ir teip randasi 
kiauliszko 
skriaudi! ant t uju moterėliu!

Ana diena atsibuvo

u ant tuju deimantu randasi 
tuju, kurie juo- 

tai ir sunkina 
Bet k a

kraujo ir žmonių

bandi-1 
niai Genevoje naujo bed ratinio į • 
telefono, per kuri žmogiszkas
balsas davėsi girdėt aiszkei isz 

Angliję, 500 myliu Į [į
Bandinius

isz sztoro 
prikirstiar

9

naminiam darbe,

(lenevos in 
tolumo. 
Markoni. arba

kaipo tokiems 
Amerike ne vieta 

yventi ir laimes jieszkoti.
Privalome laikytis Durnos 

“Vienas del visu ir vi
si del vieno.”

Tvirta žmonvaldvste suside
danti isz gabiu darbszcziu dar
bininku sroviu, pamatuota ge
rais pilietystes pamatais yra 
geriauses užtikrinimas pasek-' 
mingumo ateityje, netik pilie- 
cziaihs bet ir tėvynei.

j *• Daugiause busime atsiekė, 
tada kada savo užduotyse su 
kitu galėsime atskirti javus 
nuo kūkaliu,-žiliovus nuo įsz- 
naudotoju teorijas nuo prakti
koj esaneziu dalyku ir su pa- 
nasziais žmonėms kaip apsiei
ti, teipgi naudą jaunuomenė ir 
prianganezius kurie taps pi lo
viais szios szalies ateityje, 
iszauklesime meilėje Dievo ir 
godojime teisiu 
jos szios szalies.

žodžiu:

ir

I

Marijona Melkevicziene pa
jieszko savo (lede Igną Bruzio- 
iii, apie 4 metai atgal gyveno 
Inkertnan, 
Paliokas 3

Pa. Teipgj, Ąlekas 
meta i adga Į«gyyeno 

Mt. Carinei, Pa., Teipgi Marty
nas Melkeviczius pajieszko 
Bernada Kalvinska apie 10 me- 

apie Boston, 
atsiszaukia ant

Melkeviczius

i

Geriausi mameriams
niusŲ specialiu procesu į viea grynų, 
Įvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai.

Tamsta stitaupini pinigus ir duodi tikra 
pagerinimą savo kojoms, kada perki 
“Ball-Band” robinį autuvą. <4

I 9 l U t 
u t t

Mu«

j
•k, '

Kiekvienas
Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

tu adgal gyveno 
Mass. Tegul 
adreso.

M a rt y n a s Me I k e v i ežius, 
209 E. Lloyd St. 
Shenandoah, Pa.

X

kalbu. Ne 
turi laiko palengvint

atsakai: Ne
” ir 

įejni po velniu nesirūpindamas 
daugiail apie motina.

Sūneli ir dukrelia, 
kyt, jog kada atejnate hamd, 
motina jum duris atydaro isz- 
iipdamą isz sziltos lovos ir jus 
priyma sn jauslu. Del ko viską 
atidedate ant peeziu motinos? 
Atsiminkite, jog kada motina 
apleis jus, tada pažinsite jo
sios verte ir giaudinsites!

ATSAKYMAI.
Y Nežinomu! isz Bridgeporto, 
Conn. — Tamistos žinute ukivl 
ir juokinga apie du erelius, bet 
kad ant daneszimo nesirado 
jokio paraszo, 
nuėjo in gurbą.

Visados reike atsimyti, jai- 
gu kas raszo kokius daneszi- 
mus in redyste, kad ir kasdie
na, tai reike pasiraszyti ir pa
duoti savo pilna adresu. Ki-Į

; visokiu
I įliai savo darbu, 
.       padaryk pati 

ant visokiu drapanų ir maisto. į • - -................... - -
Anglijoj viskas atpigo nuo 10‘ 
lyg 14 procento mažiau, Kana
doje prekes susimažino ant 11 
procento o Amerike nuo 13 lyg 

I procento. Mums rodosi 
jog tie jei

Norints mot i ne-

atsimin-

ir kdnstituci-
Asz Joana Cuisiniono pajesz-

kau savo sūnaus Jubzti'Cuisina, 
nedidelio ūgio,

66

MlimS 
atpigimai, tai yra 

ne vos priežastis ant

3:

numaži
nimo algų darbininkams. Ej, 
nauja amerikoniszka apgavys
ta, Humbugs ir gana.

SKAITYKITE “SAULE”
—----- —---- —----- r------- -------

' ' '“MEILE”

Lltaraturos — mokslo visuo*

ketina nubaustKa Dievaą, 
tai pirma jam atima protą. 
Sztai valdi hz k i 
balvonai Washingtone isz prie
žasties Szveneziu apreiszke jog 
visas alkoholius 
naudojamas 
ant darinio geresnio 
yra apsolutiszkai i 
pagal 
o, 
btts nubausti 
konfiskuotais.
galviai mano jog musu gas-

9

prohibieijos

arba arakas 
in visus kepalus

• “smoko” 
uždraustas 

prohibieijos
peržengentieje

tiesas, 
taisek 

o kepimai bus 
Ar tiejoi pūs

todėl gromata

taip visi'daneszimai, kad ir, 
svarbiausi ejna in.gtfrba. . •

geltonu .plau
ku, 30 meth amžiaus, greitos 
sznektos, girdėjau kad jisai 
W. Virginia. iKaip jis mane pa-

girdėjau kad jisai
'------ * • 5 __ K _ _

liko gyvenini Armadelej. Tu
riu svarbu $eika|a 
žino

Box 563 1 
menei katalikiszkas laikraštis J (t. 101)

, jeigu kas 
apie ji, išleidžiu 'praneszt,

Cliiiton Ind. 
A 'U

Miss Jotine Cohsins,
• J

4

Iszeifia kas menėsis.
Vienas isz in vai riaušių lietuj

viszku ląikraszcziu. jeszkari savo pus brolio Fraiio
uM(*ilejė’’ tdlpinama daug

invairiu ir naudingu kiekvie
nam straipsniiLSknitytnui.

Iszbidinejh jau isztisi metai,'!
Iszleidžia Kunigas M. J. Ur

bonas.
Kaina metams $L80c.
Užrubožiuos metams $2.00
Raszyk sziuom adresu.

“Meile”
301 State Str.

Asz Stanislovas Rupszis pa-

Gervulio isz Kauno gub. Szau* 
lin pav. SzVentupiu kaimo. 8 
metai adgal gyveno Pittston, 
Pa. po tam iszvažiavo in Illiiio- 
jaus ateita ir gyveno mibste 
Royaltori. Jis pats ar kas .kitas

-.•M. >«»■ ■

* J

praszai) duoti inan aisakima 
: uos turiu labai svarbu reikalu.

(Dec. 17)
Stasis Rupszis

; DuBois, Pa,
f4

390 Van Dyke Ave.,
Haledon į Paterėon, N. J.

‘ ! f *
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y ©band a

Paplantinti padai “Ball-Band” autuvo 
yra padaryti ypatingai maineriams neėioti.
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat
varus it stipri taip, kad akumo ar anglis Ball-Band*1šaut
negctli įpjaut arba įplešt jį.

Žiūrėk Raudona Koulvs jti savo pardavėjo.

<s>

€)

•t i:

v

i

.... Mishawaka. Ind.IO

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausįo laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, Himiners Ir 
Lopac, baltus, Raudonus ir juodus. Klausk

Ziurek Raudona Koulys ženklo ant ’

. ’* Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
irate

HtMIN&R
i >71,

♦
I

t



SAULE
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VAGIS
Vaizdelis isz gyvenimo.

Szita apysaka paimta isz 
tikro gyvenimo.
kaip blogos sanlygos ant žmo
nių gyvenimo atsiliepia, kaip 
atsiranda vadinami prasikaltė
liai ir kodėl jie tokiais yra. 
Nors ežia kalbama apie Lietu
vos gyvenimą, i . bet panasziai 
yra visame sviete. ‘

Viena ntarninka, gerai žino
mam “vagiu mieste” apie tre-

J i perstato,

kui, po metu jau tapo tikru 
piemeniu. . v

Ant galo instojo in 
rus” 
o tapo pusberniu.

Buvo tvirtas isz prigimties 
vytas ir gana sąveikas, 
gydavo viską ir dirbdavo ka 
mokėjo ir kiek 1 .* .. * 
Apari to buvo dideliai dievo
baimingas, nors skaityt ir ra- 
szyt nemokėjo, bet buvo gana

Vy-44

Tai yra nustojo gavės,

mokėjo ir kiek

T
kaitė karbus. 
desziihts.
Jvideszimts

Buvo ju dvi- 
Reiszkia iszimta 

rubliu — lieka

. b.tis.

Val-

dar dvideszimts, kuriuos at
siėmęs mane
Pasėli ir kailiais įbuvd (atsiė
męs.

batus taisytis, sniego.

pajiegdavo. leisdavo

protingas ir ablenai rimtas — gFnti1.
- .. - « • • I V 1 •žodžiu vyras, kokiu taYp ber

nu nedaug galima rasti, 
vakaruszkas • 
kaži mot mažai

■ ■ !- • į

vngin mieste 
ežia valanda pasklydo gandas, lydavo, 
jog garsusis visoj i 
vagis, kuri asz ežia pavadinsiu 
Juozu Uodžium suimtas 
kiszkiu kaime ir pasodintas in 
kalėjimą. Ta diena buvo 

, anot ūkininku 
pilnasis“ mat bu

vo rudens laikas, ūkininkai szi 
ta a t veže parduot.
rugiu, karti prasiknles, 
miežiu, kviecziu.

jomarkas”,
4 4

4 4 

priežodžio

r Pa

M

A < 
1
I

Kaip szventabezde iszrodo, 
Kaip gyvate gkis nuleidus, 
Ir visokiu velniu priputos! .

Puczcsi kaip utelė, 
0 ne žino kvaile, 

Jog puikybe tai griekas, 
Isz tokios davatkystes niekas, 

O ir. ■ protas kaip perekles 
yisztos.

Vyras isz tokios bobos netu
ri jokios naudos,

Ba ne szventa diena vyras 
atsilsio ne turi

Boba baznyczioje, o 
yiiikus ir puodus prižiūri.

* *

Apsiniaukus
Oro lakioja balti trupiniai 

. Laukai pievos^ me
džiai, triobos — viskas užklo
ta baltu sniego sluogsniu.; Ne

#

žiemos diena.

Antnija d iena Kaled u 
(Kodis Visuomet tik tada išz- 

► savo sžeimyila) 
priesz eisiant in bažhyčzia, b 
isz ten pas tėvelius, Uodis pa- 
prdšžo atšilygifiti. I

Kiek tau,
— sznapsa iszgerOs Kodis 

paklausė.
— Gal,ir ;ateinanczius me

tus drauge 
sikiszo

♦i
Juozuk, prikliiu-

gyvuliu, ne pęukszcięįu nesima
to: vieni tvartuos ilsis, kiti isz- 
leke in. sziltesnius krasztus, 
ten kur dabar vasara. Tik ret- 
kareziais kur nbts kantrioji 
varna Sukrankia ar žvirblis 
sueziuržkia — sziaip visur ty
ku. Isz Rodžio kiemo matyt 
iszeita žmogaus: sniege dar 
nespėtos užpustyti matosi pe- 
dbs. Tai Uodžiaus iszeita.

Uodžius ėjo tiesiai per lau
kus, kuriuos rudeni pats užarė, 
per pievas, kurias du kartu 
pats nuszionavo, szoko per 
grabes, kurias pats iszkase.... 
Dabar szitos vietos, kaip sako
ma, jam smirdėjo, užtat sku
bino kuogreieziausia jas parei
ti. Jo galvoj sukinosi viena 
mintis: kaip privertus Rodi 

rubliu ir 4

*1 i

pats 1 
N 
0

i

Jn šo? 
retai nueidavo, 

temokėdavo: 
tiktai i$tf tnuripTr ir isz avino. 
Mažai kalbėdavo, o daug mis- 

Turejo prigimta ga- 
; medžio isž- 

Szliurias, kibirus, 
, sziupe-

apielinkej burna ka nors isz

Ba-

Kas koki 
kas 

(iaspadines 
net žasu, aneziu, kurk u ir visz-
tu. Bernai savo pasėlius, 
daugi Dievas davė 
tus”

Ka-
“g

— visi, kas gyva
gerus me- 

galva,
susirinko. Liuosininkes ir sum-
dytos mergos teip-gi
ežios atėjo.
nes davė po puška j i
niu parsiduot savo tarnaitėms 

muilo”, buvo tokiu ka 
atneszdavo.

Geros
netusz- 

gaspadi- 
kiauszi-

ant “muilo”,
pasivogusios

Liuosininkes tai paprastai 
laikydamos po dvi ar tris visz- 
tas, per kelis menesius puska
pi kianežinių susirenka.

Visi svecziai arba dauguma 
jau buvo pardavė 
rus.
Jin buvo didžiausia 
niszkai pasakius

Krautuves pilnos
vietomis net

* *
buvo , >

tai

y 
savo tavo- 

Alinese ir pas monopo- 
ameriko 

bizi”.
žmonių.

4 *

Visur riksmas,
pesztynes. Prabaszcziaus kam
barys taip gi 
spėja 
paimti.
Dievas duoda
gerai....

netuszczias: 
pinigus 

Kaip
>

vos
ant misziu 
ūkininkams 

tai ir visiems

i 4 1 ?

Šzitokiose aplinkybėse pas-
klydus žinie apie Uodžiaus su
ėmimo ratio placzius atbalsius, 

gere už 
kiti ža-

moterėliu, ka isz 
net “ persižegno-

Dabar tai

4 4
kad tik, 
paibelis”-

samdininkai, 
ne laszi-

Visi džiaugėsi; vieni 
“zemekiu sveikata”, 
dėjo duoti ant misziu, buvo to
kiu, ypač z 
džiaugsmo 
3°”;

Ka rosi nes kaimo ūkininkai, 
kuriems Lodžius, kaip sakoma 
daugiausia baimes invare, kal
bėjo: ’

pasilsėsim,
nereikės laszinins rakinti, ark
lius sztanguoti... Dabar tai ra
muli pamiegosim; 
Dieve gelbek tas 
neisztriiktu ir t. t.

Ir net bernai,
pas kūrinos nebuvo 
n i u, ne arkliu, ne kitu daiktu, 
kuriuos butu galima pavogti, 
kuriems tikrai pasakius reikė
jo ir labai reikėjo ka nors at- 
neszt, nes visko truko — ir tie 

, tei-vargszai džiaugėsi arba 
tingiau tarus, pradėjo ūkinin
kams džiaugtis.

Diržiu kerdžiuviene net ran
kas susiėmus Dievui dekavo- 
jo:

— Dievui dėkui, 
szveneziausiai! Dievas neveik
lus, bet ne nemarszus: vienam 
nueidam’s kitam pareidam’s...

Ir panaszios kalbos girdėjo
si visam miestelyje. Isz dalies 
jos buvo teisingos, nes Juozas 
Uodžius isz tikrųjų tapo suim
tas ir tai jau net antra karta, 
nes pirmiau Didžbaliu ūkinin
kas, Kodis, pas kuri 
iszmoko savo

Panelei

kur pribaigė savo

yvensim? —» in- 
Kodiene, stora 

graži moteriszke — m^n 
pragyve-

g
bėt
ro-

drožinėti, 
szauksztus ,kultuves 
laitos labai puikiai padaryda- 

Jeigu kas butu suteikęs 
jam proga pasimokinti, isz zuk! 
Uodžiaus butu iszejes 
skulptorius.
betureziu vaiku, turėjo 
duot aplinkybėms ir.... žūti....
O draugija, draugija, tu nesi
rupini savo nariais! Tu tiktai 
tam suteiki tiesa iszlikti, pa
kilti, kuris, būdamas be jokio 
gabumo kitu aszaroms ir pra
kaitu sau gerybes kraujai!

Uodžius susiderėjo už pus
berni pas Panczegaliu Karve
li. Tai buvo labai suktas 
žmogus, su kaimynais nuola
tos trankydavosi po 
už rubežiu perarima, 
4 4

dos gana linksmai 
nom.

Ir užgerdama ant UodŽiatiS
u

Tik nesibrangink, Juo-
pridure pusiau, juokais;

vo.
pasimokinti, 

i geras 
būdamas 

pasi-
Bet

teismus 
už javu 

nuganymą”, nors pats dau
giausia tais darbais užsiimda- 

Czia Uodžius, prieszais
savo norą 
vagystes 
papratino ji prie 
perarimQ, Ižuviu 
prūduos gaudymo, szieno ku-

rikiu in savo 
puse perneszimo ir tam pana- 

szelmyscziu”.

vo.
y gavo 
lekcijas.

pecziu ir javu

negirdėjoUodžius tartum 
gaspadines kalbos. Jisai rim
tai atsake:

— Suderėjo va, žinot, |ce- 
turesdeszimts rubliu su pasė
liu; dvideszimts rubliu

nėkanta
Sziam

isze- 
rniau, tai lieka (valandėlė pa- 
mislijo) dvideszimts, teip ly
giai dvideszimts rubliu.

Kodis sū didele 
Uodžio žodžiu klausė,
pabaigus, peežius patraukė ir 
atsiliepe:

— Klysti, Juozuk, asz tik 
puseptinto rublio tau skolin
gas; žinai tankiai 
induvai ir ka ne ka..

Uodžius ji pertrauke:
— Ne dede,

isz algos
I * 4

pirmutines
Karvelis 

rubežiaus viso
•svetSirtiios

n

Karve- 
iszmoki.no. 

prigimtis ir 
prieszinps, bet 

budais

sziu “ 
lis teipgi ji gert 
Nors Uodžiaus 
sanžine tam 
Karvelis
mokėjo ji savo 
traukti.

Už dvieju metu 
lar labiau 
pusbernio 
berną.

invairlais
pusėn pa-

Uojžius 
sustiprėjo.

pavirto in tikra 
Su Karveliu

Isz

užsiženkli- 
nau kiekviena rubli1 in aksel- 
nyezios duru slenksti. Isz- 

inkirpau dvideszimts 
Reiszkia iszimta dvi

deszimts rubliu 
gi dvideszimts.

Žiūrėk, ežia užraszy- 
viens,

slenksti.

karbu.
7

atiduot dvideszimts : 
dar gerai jam atkerszijus....

Parėjo namon, 
turėjo namu, bet 
kau del lengvesnio iszsireiszki- 
mo. Tikriau pasakius in szaltn 
Vaitkaus kamaraite, kur jo 
šenueziai tėveliai liuosininka- 
vo. Seniai jau btivo nesimatęs 
su tėvais.

Nors jis ne- 
asz tai sa-

Dabar kas tai jam 
jog nutarė 

nors butu
l i

eiti pas 
galėjos eiti 

kuris jau 
” in-pradotka

raszojfls taip 
Mylime paezia,

motina atsimenam.

Tiktui dorybe, mote re dabina, 
O ne szventinybes ka apsi- 

1 kabina.
Daugelis rugoja vyru isz vi- 

• ./su szaliu, 
Jog prisiveisė 

džiu davatkų,
Kurios apię narna nedboja, 

Terp saves liežuvius vedžioję.
• • •

Szirdeles nesitikėjau niekada
L
1

su szaliu 
szventabez-

N

r
r

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Jis tižlftiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, tižtil.inas, vidurius paliuojuojantM vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. .

r Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėles”
paveikslas butų ant pokelio.

50c. vaistinyčioce arba Coc. SU persiuntimu, užsisakant nuo iidirbėjų: 
F. Ab. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtil.inas, vidurius paliuojuojantis vaistas!
maloniai. .

I
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Kad butu virtus tokia mada 
Tarp*liotuviszkn misinkiu

O ir musu merginkiu.
Tik juokai mane yma, 

, Kaip pamatau motore 
mergina, 

Laikante iSz užpakalio drese, 
Norint ir ka dirba Stuboso;

Apie pecziu szvaistosi,
Už užpakalio laikosi.

Net žiūrint ant ju, net geda, 
Kaip szarka pasvilus uodega 

bėga, .
Tai szirdeles mada virto! 
In ka tos moteres pavirto? 

Dabar szlobe nešiojo lyg keliu, 
Neuždonge ne užpakaliu.

# # ♦

Apie Melrosa atryta, 
Darosi velnOva isz pats ryto, 

Kaip kada nusisuksiu, 
Tai dzievaž sprandą nusuksiu.

Bet da palauksiu,
Kol daugiau

rtr i

PINIGAI IN LIETUVA
Uždetas
1841 x
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Kapitulas 
$18,000,000.00

i 
j

ijci

Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express 
Kompanija, in Lietuva, priesz kare, 
buvo vėl atnaujintas.

Sugražinti levitai parodo kad nu
siusti in tenais pinigai, buna pri
imti traukija trijų sanvaieziu.. Mes 
Lietuvoje iszmokame Markėmis, 
kurie dar tenais gyluoja. Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kapitula $18,000,000.00 ir siunezia 
daugiaus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanija 
turi savo locna 21 lubu milžiniszka 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri czionais matote, ir jame talpi
nusi musu glauni ofisai.

Naudokite musu “
Money Orderius” del iszmokejima 
pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in 
Kanada. Parduodame visokius 
Europinius pinigus.
in bile kur pinigus, tai siuskite per

$ 
!BQ 
lUfi 
IBfi 
ISO 
IBI 
ĮBB. mirt
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pasidarė 
tėvus, 
pas ūkininką Ziza 
seniai jam ir 
davė.

Vienas rusu 
iszsireiszkia: “ 
seserį ir broli, bet kentejimuoš 

” Turbūt 
tas teisybe. Kol Uodis neturėjo
kentejimu (žinoma taip bjau
riu kaip szitas) jis mažai apie 
motina mislindaVo, 
atsiminė ir atėjo pasiskusti, 

keturi, Neapraszinesin kaip jin moti-

o lieka teip-

du trys,

žinių
bet dabar

ta:
penki, szeszi... trylika ir puse na priėmė. Visi gerai žinome,

Lieka pusept intoisz viso, 
rftblio.

Uodžius valandėle tylėjo, 
tartum abejodamas, keno tei
sybe. Rodiene buvo pradegus 
gert stikleli, bet iszgirdus tuos 
žodžius nedabaige. Rodis žiu
rėjo in savo knyga ir ka tai ty-

persis- lornis skaitliavo. Ant galo Uo- 
kyre. Susiderėjo pas Kodi džius vėl drąsiai isztare:

, Z , Z Z, in akselny- .
ia, parodysiu karbus ir pa- buk prietikiu su Rodžiu —

BB 
B8 
ei 
fiO

isz ten 
gausiu. 

* * *
Isz kur tai in Szenadori mer- 

giea pribuvo, 
Ir tuojaus dovanėliu gavo,

Ant svieto visaip atsitinka, 
Ne kožnai

6

lift
Doleriniusjog kiekviena motina myli sa

vo vaika, dalinasi'su juom pas
kutini kąsniu ir džiaugiasi jin 
sutikus. Be mažiausios abejo
nes Uodžiaus mbtinti nebuvo 
kitokia; priešzingai gal dar 
malonesne.

Uodžius nutarė ant kiek bu
ko pas tėvukus apsigyventi; 
Vaitkus pavedė jam buvusip 
berno lova akselnyežioj.už berną, 

dėsnis. sukezius, 
Uodžius nuo 

bėgdamas pataikė ant vilko.
Kodis verte Uodžiu daryti 

as paezias szelmystas, ka ir 
Karvelis, tiktai daug tankiau 
ir plcziau, o prie to dar Kodis 
būdamas garsiu visoj pa ra pi- 

girtuokliu^ jam sznapso
nepavydėjo, ypacz reikale ka 
nors povągti. Visados Trieste 
kožna “darba” gerai isgsi- 
gerdavo “ant drąsos”. Ant 
galo Uodžius, kaip tai sako
ma, sznapseli pamylėjo.

Tokiu budu 
jaut ūkininkams, ypacz Kar-

lis.

joj,

Kodis buvo da di- 
negu Karve- 

meszkos

4 4 darba” 
ant drąsos”.4 4

pasidekavo-

vėlini ir 
pradėjo drąsiai 
ne sau, 
degtine.
tos iszmetihedavo, bet degti
ne viską nutildindavo ir pa- 

Uodžiui

Kodžiui, 
vaginet, bet 

o ūkininkams — už 
Jo sanžine

Uodžius

nuola-

—, Eiva, dede, 
c^ui 
matysi, kad asz nemeluoju.

— Eiva! — suriko Rodis.
Ir visi tris tylėdami nuėjo in 

akselnvezia. Juozas nuszluds- 
te akselnyczios duriu slenksti 
ir tarė:

— Sztai karbai. 
davau rubli, 
viena karba. Galit pats pers
kaityt. Dievaž tik dvideszimts: 
asz tris sykius skaieziau.

Abudu Rodžiai perskaito 
karbus. Rodiene, regis, norėjo 
Uodžiui, teisybe pripažinti,

in akselnv-

Kai gau
tai inkirpdavau

1
B"’•It''
4

U

tokios dovaneles 
patinka.

# *• #

Vienas- saliuninkas turėjo 
bartenderi,

Badai mergina ar mote ii, 
v Nubodo bartenderiaut, 
Norėjo saliuninka už vyra 

sau gaut.
Paprasze du paliemonus, 

Už brolius,
Tie jei tuojaus atlapsejo, 

Be parduon taszczyti norėjo, 
In bažnyczia ant gzliubo, 

tam kryželi I Bet da laisnu isz korto nebuvo.
Nubėgo, laisnus iszeme, 

O ir kita mergina paėmė, 
Nuėjo visi, szliuba gavo,

Kas

tiktai vienai motinai papasa
kojo. Toji graudžiai apsiverke, 
bet ne viena nekaltindama pra
tarė :

— T’es’ Dięvui ant garbes. 
Ka Dievas myli , 
duoda. Tiek nukentėjom, ir 
nuo szito nemirsim....

Ir tos moteriszkes szirdis ne
jautė jokios nekantos. Ji buvo I Tuojaus pas save pargabeno, 
pripratus prie skriaudų, buvo Kaip pirmutine tai paregėjo,
pripratus dirbt ūkininkams Graudžiom aszarom apsiliejo A M A A i • M A I 'V "W ♦ *1 ? 1 . "1 * J • _ T - . _ ?

ar-
Glaunan Ofisas

American ’Express (’o.

Parduodame
Kada siusite

65 Broadway, New York. American Express Kompanija ir 
visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant 
turėtumėt davada. Kreipkitės in bile koki musu ofisą 
arba raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna ofisą:

American Express Co.
Foreign Money Order Department.

65 Broadway. New York

Kreipkitės in bile koki musu ęfisa

t

n
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EXTRA! Kas Naujo! “Cuckoo Clock
x Jeigu reikalaujate gero laikrodo, pirkite į 
szita su gaiduku, yra tai geriausias lakrodls. I 
Yra padirbtas isz geriausio materijolo, yra j 
grąžei isz medžio iszpjautytas. Vidutei yra) 
padirbti idant laikyti gerai czesa. VirM‘| 
rodykles yra mažos durukes isz kuriu Isz-.^ 
eina mažas gaidukas ir pagieda valandas.) 
Jis telpgl pasirodo ir pus-valanduose. Szis ( 
laikrodis ne tik kad yra gražus daigtas bet < 
ir reikalingas daigtas, gvarantytaa ant 25 ’ 
metu, Ir atvirai galime sakyti kad niekas J 
kitas negali Jumis toki laikrodi parduoti < 
už tokia maža preke, nes yra vertas ne ma-< 
žlaus kaip $25.00 bet mes priesz kalėdas J 
parduosime liktai UŽ $17.75, Tik pamislikit ( 
apie szita preke! Todėl nelaukite nei mi- < 
nulos bet naudokitės isz progos. PrisiuskiteJ 
mumis tik $3 rankpinigu, reszta užmokėsite * 
kadd gausite. Temykite jeigu Jumis siūlytu , 
panaszu laikrodi UŽ pigesne preke tai gal < 
yra ne tokio gero padirbimo. No laukite 
bet orderuokite tuojaus, adresavoklte

PRACTICAL SALES COMPANY
121b N. Irvipg Avė. Dep. 23. Chicago, Ill,.

11

Biedniokelia ant juoko pusi-nuo tamsos iki tamsos tiktai 
už valgi 
pažeminimus....

liko, 
Dydeliame varge liko.

sakyt, jog ji skriaudų nepaži-l Jaigu mergina protą turėtu, •. k • « I rn • i i • i i |
Gerai paszokytu, 

Ir papelnytu!

ir praneszt visokius 
Bet uegalirha

pripažinti 
bet Rodis piktai atsiliepe:

— ’Ma juos velniai tuos 
karbus. Asz turiu knygoj užsi- 
raszes! Iszsieme isz kelnių ke- 
szeniaus pinigine. Sujieszkpjo 
szeszis ir puse rublio ir duoda
mas Uodžiui tarė:

— Paimk, 
teisus; Asz nenoriu tavo darbo.

Nodžiui szitas pasielgimas

no: ji kartais žinojo isz kepo Į Tai toki rakali pamokytu 
priežasties jos pasidarė, bet 
nuslopinta jos dvasia ir protas . . i r lt • 1žinojo tiktai aszaras... karezias 
aszaras. KVITU Knygele Draugystoma del 

iszmokejimo pinigu ligonla
ma ----- 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
KasierlaUa nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu ------- 50c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

<■ i,< ’ .... r?   —*   ■   i

Juozuk, bu si va
lengvindavo. Uodžiui, ant 
galo ir savo tėvus pradėjo už- 
inirszti. Perkaledžiu re
tai tepareidavo. Nors dirbda
vo ir vogdavo kitu naudai, 
kiek galėdavo, bet pats apart 
degtinė nedelioins

Bet kad ne sekan- 
, Uodis vis tiek 

neimtu tapes vagim tikroj to 
žodžo prasmei. 

Paskutinius
Uodžius susiderėjo pas Kodi1 
40 rubliu pinigais, 
ežius semenu paset 
liūs skrandai. t Inpratus in 
degtlbm, jiedejiomM ‘mylėdavo1 
44 buteliuką’’ 
Kodis kartais • už 
duodavo J antsznApso 
neužtekdavo, 
isz algos.

inkarbuodavo 
karba ir akselnyczios 
slenksezio apaezia, kad žinot, 
kiek pinigu paimta. Teip

Perkaledžiu

kitu naudai

mylėdavo

labai užgavo. Staiga jam atsi
stojo priesz akis visas isztisu’ 
metu darbas. Jis dirbo Ro
džiui, 
džiui,

gaudavo.
tis atsitikimas

metus musu

tris gor- 
ir 6 kai-

— taip bege-

Uodžius 
amata — “va- 

gysta”, ir kelis metus berna
vo, pasodino ji in Kalvarijos 
ka lojimą,
mokslą ant vadinamo arklia
vagio.

Sztai kaip tas viskas invy- 
ko.
- Juozas Uodžius buvo netur
tingu tevu.sundfų arba kaip ji 
apielinkej vadindavo “ker
džiaus vaikas/4 
ženeles* sulaukės vos septiniu praejb metai, 
metu, tapo

Nuo pat ma-

sada

iszsigerti. Nors 
‘‘darbus 

11

■•* Reikėjo imt 
Paemes rubli, vi- 

viena 
duru

M 
bet

paimta.
Uodžius isz-

kule javus, užyą^e lauku, pri-‘ i “ parsamdytas”
ūkininkams už piemeni. Pir- veže ir prikirto iflalku. Sztai 
miausia ga^o utis ganyti, pas- ir Kalėdo84 Ugdžius susis-

da ežia szhekesi!

kiek galėjo, vogė Ko
ka galėjo ir dabar tas 

pats Kodis griežtai nori jin po 
akiu apgauti, 
diszkai apgauti. Pirma kart
savo gyvenime tapo taip suju
dintas ir smarkiai užpyko:

— Kodi, buk žmogus,, neno
rėk per daug svetimo darbo T 
Kodis atszove:

— Tavo darbo nieks neno
ri. Kiek sznapso asz tau isz- 
girdžiau — 
Tu....

— Už ka gi tu mano gir
dei? Vagio tu 
keliu rubliu.
ir dar už tvoros gausi patupot.,

— Lauk isz mano gyveni
mo! Suszuko Kodis — lauk! '

Nodžius pasfemo šavo pun
deli, apsiavė ėzobatprilaikiais 
ir keikdamas ir dantis griež
damas ,aplbidd Kb'džld namus, 
kurie buvo tikriausia jo pražu- 
• r I >

.. Nereik man tu 
Viską atiduosiu

i

Tolinus bus.

t

BALTRUVIENĖ.

Jaigu boba yrji kvaila ir no- 
bažna,bažna, 

Tai jau atlikias szpielis, gana
Kas isz tokio npbažnumo, 
Jaigu žmonis neduoda spa- 

kainumo?
Bobos privalumas yra:

Vaikelius nuo pikto, gint, 
Dorai augint, 

Liežuvi hoyėdžięt, 
Snukiui valips iieduot, 
3 « » a " V . <■ .. .<4 . I r 7 ate ’ « A ' . ' a.i" I r

Tokios bobos labai nobažnai
1 ’ " | H I '•

. .. iszrodo,, \
r-

I
II.

SALES
Dep. 23.
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PINIGAI m LIETUVA
nueina greieziausiai ir tikriausiai siuneziant per

' ij I * 1
** 111 , f : * .* 1 .■ I

Lietuvos Atstatymo Bendrove
' (Lithuanian Development Corporation)

294 Eight Ave. New York, N. Y.
' > ' ■ . ...

Szita bendrove; turėdama savo skyrių (Branch Office) 
Kaune, dastatd pinigus tiesioginiu keliu, bė jokiu truk
dymu ir SULIG PIGIAUSIO KURSO.
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Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po 
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Siunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

UNION 
NATIONAL 
L BANK 
k MAHANOY ik CITY j

1 f

w

F

Capitol Stock |126,00<LM
Supila A Profits 84«<M>00.H

III" ■ ■ «

Mokame antra procentą ani 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir Jus turė
tumėt relkala su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, S u balo
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Pros.
J. E. FERGUSON, Karteriui.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Į A. J. SAKALAUCKAS.
! 801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
vnlandvs Iki 10 valanda Iki ryto, 
1 Iki 8 vai popiet. « Iki 8 vakare.

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

| Daktaras Juozas J. AustrąJ LIETUVIS
I BuvusIb Daktarai Karlnnteneje.
| GYDO VISOKIAS LIGAS

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

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

Merginu balberlu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
azom. Teipgi Iszmokfname ( 

• vyrus ir merginas balbe- r, 
rlauti. Neužmlrszklte nu- 
maro. Netoli Union R. R. " 
stacijos. ....

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

BAUIuE
*

.i ■ i ^iii

Žinios Vietines
\

vela— Seredoje nupuolė 
truputi sniego.

— Tik asztuonios < 
lyg Kalėdų.

— Ant kito meto sali liniu
kai iszeme 133 laisnus ant kar- 
ezemu mažiau ne kaip 
Wliolseleriu jau visai nesiandn 
bet tiejei biznieriai pardavinė
ja guzule paslapta. Nauju 
laisnu visai neiszymata.

— Geru silkių gausite szto- 
re pas L* ' 
Pine St. 
kiu valgomu tavoru.

Petnyczioj
mėsininką

paslapta.

dienos

szimet

■UKmoMOflMaMBDMMaHaaoKMMMMNBMaKaMM

tu gauti jo kalendorių ant 1921 
meto kiekvienam bus iszsiims- 
ta jaigu prisiunstu 5c. paczti- 
noms markėms, o kurie siuns 
pinigus per jo Bunka, prisiims 
kiekvienam kaJcndori dykai* 
(žiūrėkit apgarsinimu Saulei.)

nos.

ANT PARDAVIMO.
Biznavas namas, 901. ir 903 

E. Centro St, Mahanoy City, 
Pa. Atncsza $1200 in motus. 
Parsiduoda isz priežasties kad 
locninnįkas apleidžia bizni. Ge
ras hi vestmen tas. Atsiszau
kite ant virsz paduoto adreso.

(D. 21)
........................................................................ ■■■ ......................... .. ............................ .......................................... ...... ........... ..

investmontas.

M. Grinevieziene 517 \V. 
Teipgi užlaiko viso-

ir Subatoj 
pas mesminica Kubertavicziu 
parsiduos szviože hame po 25c. 
svaras, rūkyta hame 25c. szvie- 
ži szolderei (kudi) po 20c pork 
czaps 26c. ir 28e. r i b ir czuk 
rost 24c. in zupe galviena 1()c. 
verdama galviena 18c.

18c. Didžiausias pasirin
kimas visame. 600 W. Pine St.

— Pirkite kalėdų dovanas 
Rasite visokiu 

szeiminos.

26c. ir 28c.

malta
mesa

Art Shop’e.
del visos 

gausite gyvu kvietku 
del Kalėdų. Jenpie Refowicz, 
129 W. Centre St. (t. f.)

— Pas ziegominka J. Stan- 
kevieziu, geriausia gausite 
pirkti visokiu dovanu ant ka- 

Visokiu auksiniu ir si
la i krodeliu vyrams

c <
dovanu
Teipgi

geriausia

ledu.
dabriniu
motereins ir vaikams.
niu daigiu
špilkų, lenciugeliu, ir t. t. Teip-

apsiavimu

kaipo tai
Auksi- 
žiedu,

gi užlaiko visokiu 
ir pirkdami pas jin suezedinsi- 
te pinigo, 
riams 
riu.

Visiems kostume- 
duosiu puiku 
305 W. Centre St.

k a lend o-
(t.f.

SVARBIOS PRAKALBOS.

Invyks nedelioj 19ta, d., 
Gruodžio 1920 m. Norkevi- 
cziaus svetainėj. Prasidės 7.30 
vai. vakare. Kalbės L. Szimu- 

Lietuvos
klausymus. Atsilankykit visi.

Bengia T. F.

tis apie svarbius

O 
• )4 Sk.

Isz Lietuviszku kaimelu
Minersville, Pa. — Nedėlios 

kvlč 
Vaitkevicziaus 

Spruce Str., 
skiepe. Ugnis gana padarb 
bledes, kuri likos užgesinta in 
laika.

rvta 
driaus

KAM KENTĖTI?
Raumatizrrio, neuralgijos ir raumenų 

j a . « , » • * * A ♦ •gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4- PAIN-EXPELLER 4-
Valzbnžcnklls užreg. S. V. Pąt. Ofliė.

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

Reikalauk, kad tarytų Ikaro (Anchor) 
Valzbaženklį/

'’'"‘"'"f — Klllrtlll —1 ■ HIIIIH       1 ■ ■ ■ II »« 1
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M. YUKKANTN, Vlco-Prezldentas.

o nioterclos szvarei užei

tai ne

Portland, Oregon. — Orus 
pas mus da puikus, visoki žie
dai puikai žydi. Pragyvenimas 
truputi pigeshis kaipo drapa-

Oras geras vanduo svei
kas ir linksma gyventi. Lietu-' 
vei sutikime gyvena kaip bro- 
lei, 
laiko ir nesibijo p. Baltruvio- 
nes, kad ir atvažiuotu,
turėtu ka koezioti, o Imtu pri- 
ymta svetingai. Daug žmonių 
likos praszalintais nuo darbo, 
nes darbai susimažino. Bandos 
yra gana brangios.

— Oreganietis.

FARMOS — FARMOS.

Mokslai nes. 
Preke $6,500 Ga-

A rti

• 107 tikieriu geros lygios že
mes 12 akieriu geros girrios in- 
vales vandens, didelis sodas, 8 
ruimu namas, didelis tvartas 
cimentuotas skiepas, ir kitokį 
budinkai.
Graž vieta.
Įima inmoketi $1,500 rankpini- 
gu o reszta ant iszmokesczio. 
Kita farma 73 akieriu, 10 akie
riu girrios daug vaisiu me
džiu, užtektinai vandens. Dide
lis namas ir tvartas ir kiti bu- 

gyvulei, pora arkliu
vežimai, pleszkes ir maszinos 
Arti mokslaines ir geležinkelio 
stoties. Preke $6,500. Galima 
inmoket, $3,000 reszta ant leng
vu iszmokeseziu. 
imt adreso.

O. G. Mahon, 
Factoryville, Pa.

įlinkai. 9 J

Atsiszaukite
(I). 28.)

R. D. 3

Ka tiinzo apie knyga “Tuksiantis 
Naktų Ir Y lenu“

Tukstan- 
kurla mun prl-

W. TRASKAUSKAS 
L1ETUV1SZK18 G1U1I0BIUS.

• ui Y l,įl if a"' 11111 ‘

S. J. MOCKAITIS, Prezidentas.
VIKTORAS M. UNGURAITIS* KąsIjcriUH.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

1 .. . —$-- $—$—
VEDE ( BANK AVA ( BIZNI.

Siunezia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
mums galo 

jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 
Mes esamo Bankieriai po kaucija,

Mus tiesus susineszinias su Lietuva duoda 
nusiusti
pigiausiai. Mes esamo Bankieriai po kaucija, turime 
leidjma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Liętuvu išsiųsti.
paszvestas siuntinėjimui Užrubdžiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu bizniui, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportaj.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pnsporta.

Mub visas laikas

Szipkortes.
Mos atstovaujamo ir parduodame szipkoiles ant goriau
siu Linijų, kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas 
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.
I® ’Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.
* * o m i** ■•> ■> oi a >■ o o — o a. i*. — -r -r y <

PIRMUTINIS * LIETUVISZKAS 
QRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kūnus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, ilginus ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veseillju, pasl 
ražlnejlmo Ir tt. Krauato dalgtus Ir tt 
'>20 W. Centre RL Mahanoy City. Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

W. D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY. PA.

■*

'O

4

CUNARD LINE
Laivas “Saxonia J ! (14,300 tonu) January 18

—II. , , , —Į..... . .. .....         ■■■■ > ............. . |„| „iii-i,,, ,

I

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG •
3 klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40. 

(Pridedant $5.00 War Tax)

.Tusu mieste ar apelinkeje randasi agentas. ,

4

’T

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
. NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

Pasitinkam žmonis ant

Dovana kuri užsilaiko.
fl.

vąsaros debesiai kiek laiko pabū
na, ir isznyksta. Žemos sniegas 
pikiuoja žeme po tam sutirpsta 
per saules spindulius—
Bęt szeras ar daugiaus szips Com- 
papijos yra nepamirszoma dova
na,. Procentas sžio investmento 
atveda ant pomietes (Jovanotojo 
kožna trys inenjesius, metas iii 
meta.

I

Žemos sniegas

IAETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ:—
Jeigu no norite būti apskriaustl atvikia in New Yorka, tai Uesog 

krelpktes pas Geo. J. Rartasziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų In ir isz IJetuvos. 
Iszmaino ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kurs*. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoczlu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarals. Paleidžiam pasažierius 
ir Ju bagažlus ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti* kurie 
kreipiasi In musu virsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir nelainiea^ 
nedatirs niekados. Tautiecziai brangus'kurie manot keliaut *111 LletuV* 
kvioeziatn Vlsils’kroipkitos in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarirtius nes mus priderkite yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorczlu ir pinigu kurso i n musu arti., 
minusia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
. . Telefonai*: Spring 9537.

§ ♦

Gerbiami Tamstos:— Sziuomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz estu aplal- 
kes puikia knyga po vardu 
Uh Naktų ir Viena 
siuntėt, norint asz prisluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
usz prislunczlu tamstoms mano pado- 
kavono kuria praszopi nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinasi 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumu. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuvlszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny-

118). 1 Buckwaiter

I Peczei

. Yra padirbtas isz geriausio 
geležies. Turėsite mažiaus 
iszkascziu del pataisymu.,

Grotai ir vidurys yra teipgi 
padirbti isz gero geležies kad

ia Turėsite

’»ugnis mimo An- 
, 110 

prasidėjokmi
Ugnis tranu

TegulLawrence, Mass. — 
niekas in czionais nevažiuoje, 
nes bedarbe yra kaimodydžiau- 
sia. Žmonis vra labai nnsimv- • • 
na isz priežasties tosios bedar
bes, bet kas skaito “Saule?’ 
yra linksmas ir jam nenubodu 
sėdėti namie. Neužilgio pribus 
poni Baltruviene, nes m?ku- 
rios bobelkos už daug paszelo.

bet kas skaito

Baltruviene,

Mount Carmel, Pa. — Anta-
\ j mis Mockaitis gerai pažinsta- 

, stai- 
ir likos nuvežtas

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 
iszprosina vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

mas del daugelio žmonių 
gai apsirgo
in Geissingo ligonbuti Danvi- 
lleje. Mockaitis laike salinnu 
nėr daugeli metu.

ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovų, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus aprasz.ymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus Ir 
rupesezius savo» kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laiką savo 
nąmuosia su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms u£ suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito at 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių , ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso giaro velijantis pasi
lieku “SaulesV skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minotos knygos tai prishiskite $2 
In “Saules“ iszleistuves o gausite tuo-
jaus per paczta.

| Pennsylvania Power & Light Co.
pt Pramone kurios reikalingumas yra pastovus.I F. Fill this out NOW; mail It TO-DAY

— ^W,l» WWI>H II■ II . ....... .. WMMk ^1—I ■ W

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.,
Investment Dept., 8-th & Hamilton Sts., Allentown, Pa.
I enclose $..................... in [full - part] payment for.......................shares
your Preferred Stock at $98 and dividend per share. Please make out 
certificate In lyune of

NAME ....................

j ADDRESS ,............

W and foreward to mo

u
f

i

i#

I
Address

Signed
7

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

GEORGES'
Namu darbo “Ice Cream’as
Galima gauti sziuos vietuose: 

No. 317 W. Centre St 
No. 218 W. Spruce St. 
No. 920 E. Centre St. 
No. 728 E. Pine St.

9f

DuBois, Pa. — Oras czionais 
sziuomi laikų maiszytas. Lietu
viai labai gražiai sutikimo gy
vena, czionais žmonelei labai 
uoliai lanko vietinia bažnytė
lė kaip dar niekad pirmiaus. 
Darbai mainosi ir szapose la
bai gerai eina, ir uždarbiai ga
na gori, geriausi laikai kaip 
kad kada buvo.

Kaip girdėtis, tai czionais 
Lietuviai sudėjo pagelbai Lie
tuvos net $1000, tai labai gerai 
del tiek Lietuviu, nes czionai- 
tiniai lietuviai beveik niekam 
neatsilikia.

— P-nas

tai

J. G. Bogdanas
pradėjo dalyti savo kostumo-

9

Pirkite kendes ant kalėdų 
pas Georges’. Gražiai sudėti 
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato MIce Cream’a” del viso
kiu pareikalavimu. “Brick 
Ice Cream’as” 
$2.80 už goreziu.

HARRY GEORGES 
24 W> Center St.

< <
po 80c kvorta,

Mahanoy City, Pa.

riams naujus gražius kalendo
rius, kaipo pirmutinis Liotu- 
viszkas Batikierius szitoj apie- 
linkej, savo darba visada at
lieka atsakaneziai, nors tuose 
laikuose siuntimas pinigu in 
Lietuva, yra apsunkintas bet
daugumai pinigai nuėjo labai 
greita per jo tarpininkyste ir 
kaip raszytojas yra girdėjos 
nuo jo paties kad kurie nore-

I

K

r.

ant ilgio laiko užtektu. Vis yra S 
geriau mokėti preke už gera
pecziu negu mokėti kožna meta g . 
už pątaisymus. į

BUCKWALTER ENAMĘ- | 
LAVOTI PECZIAI sucezdina į 
jumis rarbo, nereike szvakso {

1

nei szepecziu.
Yra skirtumas tarp enamelo J

15

Nuža-Tone 
stimulates and 
strengthens. 
the, vital pow
ers. It i s a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re
storative afijent*, 
that has the high 
approval of Med
ical Science.

4 L •

Jūsų Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas

f « ■ ■ - — J " 4 Mk *Kūno reikalauja

Nuga-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudonų Kraują,

J • • ik f < A 9 • kT 1 < T 0  M „Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.
Nčra kitų gyduolų lygiu Nuga-Tone. ncivienos “nčra taip geros” neivienos neduoda 

tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todfcl, kad Nuga*Tone yra
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekętmmduojamos 
ĮrmrinitfiiH tina&iilvl ravrrti/fnitt Tntn 4ttc fi'iunnla «>• innlhi m/rlitli*a n*/, uiann Vninn.

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui, 
nuolatiniu nervu ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugtie
Pradėk šiandien grąžinti savo nervų sistemų i stiprių, sveiktf padėtį, vartojant Nuga^Tone.

geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonis gydules už vienų kainų.
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. ! 

nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyveiųmu. 
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybe jo gyvenime ir veikime. 
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemų i stiprių, sveikti padėtį, vartojant Nuga:Tone. 
iųs greitai pamatysite savo senam sveikatų, stiprumų ir energijų sugrįžtant. Jus pajausite 

aip naujas žmogus Ir galėsite dziaugties gyvenimu išnauję.
Nuga-Tpne sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvį, grobus, 

kepenis, inkštus ir tt. Sutelkia gerų apetitų, pataiso virškinimų, duodu gerų iniegų, regulioja

Do stiprių

9 ‘

rotai of Med-

1 b

turtinimo (trobų, nutaiso cirkuliacijų, prašahna gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
•---- & •» < • • • •• . ♦ • < » ♦ W . • < • A . . — ---— ■ -

panašius nemalonumus.. Nelaukite kitęs (Henos bet utsisakykit Nuga-Tono 
tuojau.

MUSŲ ABSOLIUTE OVARANCIJA. Kaina už Nujgą-Tone yra $1.00 
už buteli pilsų, visum menesiui gydyties, arba Šeši buteliai t “

kvąpų, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimų, išpūtimų, koktun 
panašius nemalonumus., Nelaukite kitęs dienos bet užsisakykit

MUSŲ ABSOLIUTE OVARANCIJA. Kaina už Nuga 
buteli pilsų, visum ineneąįuį gydyties, arba ŠeŠį buteliai

j

nų, gnsus ir

už 55.00. Irnk <
\ Nuga*Tone dvidešimts (20) dienų ir jefgu Jus nebūsit• užganėdintas pa- 
I sekinėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo__ _____________ ____ _ ______  _____ P___  , ____

pinigus tuoiau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Meą už tai at
sakome. Nugą-lono parduodamus visuose geruose aptiekuose tomis pūčio-

r
f

mis sųlygoinis ir gvurantija.

......•vPrisųsk S j Kuponų Šiandien
NATIONAL LABORATORY, LR02

Gerbiamieji:—čia rasite idota * 

persiuntimą. apmokCtų, ............
> , *

i

537 So, Dearborn St., Chicago, 

..........už kų malonėkit prisiųsti man 

buteli Nuga-Tone.
f

Vardus

Adresas.... 4

4.

r
‘V

ant pecziu. Nekuria enamelas 
yra kaip kvarba, jisai sutruks 
ir. nusilupa.
pecziai enamelas yra uždėtas 
atsakaneziai, nesutruksta nei 

nesilupa, yra tai tikrasis enam 
elis. 1
pecziu o busite užganėdinti.

I

Bet Buckwaiter
J 
i

Todėl pirkite geriausi •

V

GUINAN’S
5 MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT CARMEL

I

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 pagelbės 

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

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

Yra tai Banka kurios virs z minkai yra juso tautiecriai ir 
pažinstami.

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— •' ■
L. Eckert, Vice-Pfee.
W.F. Ryn)ęėwic«

T, G. Hornsby

D. M. Graham, Prea.
J. H. Garrahan, Attorney

* P. C. Fenton

Į

I

f

I). F. Oninan, Traaa.
A. Danisewica M. Gavai*

4 Nff■ t




