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NAUJOS AMERIKONISZKOS ARMOTOS APLINKINĖJE VESLE, FRANCIJOJ SU
KURIOMIS ISZVIJA VOKIECZIUS ISZ UŽIMTUJU VIETŲ.

Isz Amerikos

‘ Aut 
geru 

sugryžo 1131 ang-
valdžios ir

PIRMEIVIU LIZDAI.

Nuo pat pradžios kada lietu
viai pradėjo nuo lenku purtin- Į 
tis, lizdas tolv;^;V/?.tliyįu buvo 
New Yorkas kur kriaueziai va- ’ ja.

lenku szalyn.
jo ir parapijas ginti, tuomet ir 
Szenadorio lietuviai iszsprudo 
isz po kietos letenos lenko ku
nigo ij; su^itveręjjKVO parapi-

Tuomet prade-

Pagalboj taih darbui tai 
dovaujant da jaunam Jonui buvo kunigai a. a. Petras Ab- 
Szliupui apie 1885 m. net pir-. romaitis ir Alex Burba jie vys- • • . • * i * • Į i • i i t**

1131 anglekasiu sugryžo prie 
darbu ir*kabyklas".

Washington, D. C 
praneszimo 
mokeseziu,
lękasiu prie darbo in Pennsyl- 
vanijos kasyklas, 
prisidėjo nemažai lokalai Uni
ted Mine Workers Unija, per 
kuriu stengima ir pasirūpini
mą sugryžo tiejei anglekasiai. 
Daugelis isz anglekasiu, kurie 
pamėtė savo darbus, turėjo už
siėmimus kaipo maloriai, kro- 
muosia, dieneliai ii nekuiie^ nagjrjs neilgai buvęs persikėlė 

in Plymoutha tarp lenku ir lie
tuviu. J. Szliupas iszvažiavo 
ir, parapija pranyko. Isz New 
York tuomet tarpo lietuviu su 
J. Szlitipu kilo tvėrimas pirmo 
Susivienyjimo Visos Amerikos 
Lietuviu. Po New Yorko, 
pirmeiviai savo lizdą sudarė 
Baltimoreje, ten gyveno jau ir 
Jonas Szliupas, mokinosi dak
tarystes, ten lietuviai ypatin
gai kriaueziai iszleido savais 
kasztais t. y. L. Mokslo susi
tverusi draugija pirma svar
besniu knyga Lietuviszki Rasz 
tai ir Rasztininkai.

Prie tojo

dreiveriai ir nekuria 
net iszdirbinejo lengvus gerv
inus, aplankydami mažas 
kestes.
kasiai yra gerai apmokami dar 
bininkai, sugryžo adgal prie 
savo senoviszku užsiėmimu.

mo-
O kad dabar angle -

Turtingiausia motere ant 
svieto mirė.

New York.— Sirgdama tik 
tris dienas ponia Russell Rage, 
90 metu senumo mirė czionais. 
Buvo tai viena isz turtingiau-
siu moterų ant svieto o teip-gi 
viena isz mielaszirdingiausiu. 
Mete 1906 po mireziai savo vy
ro pasiliko locnininke 75,000,- 
000 turto. Žinodama, jog tiek 
piningu neprivalo jokia ypata 
laikyti, iždalino ant mielaszir-

ma parapija tvėrė, iszeidinejo' kupui nuszviete kad lenkai ir 
” laikrasz-Tvarausko ‘ ‘ Unija

“Lietnviszkasistelis, tolinus 
Balsas.”

Jonas Szliupas “L. Baisa” 
iszleisdams, surado New Yor- 
ko lietuviams tarp lenku tuo
met begyvenanti lietuvi kuni
gą Varnagirj, ir parsiszauke ji 
New Yorkaii. Kunigas Var-

Plymouthe

“Vieny-
pasiliko bepajiegis ir tar

lietuviai yra skirtingos tautos.
Ugneviete ir lizdas pirmei

viu buvo Szenadoris, ir Ply- 
'mouthas, Baltimores lietuviai 
pradėjo silpnet.
su mirimą kun. Burbos, su isz- 
sikelimu laikraszczio 
bes,”
turn ten lietuviu nėra.

Szenadoryj Dr. Szliupas gy- 
vendams laikydavo kožno ne- 

T deldienio vakarais prakalbas 
kur prigelbedavo ir kun. 
Dembškis.
Dembskis iszguldinedavo Geo- I *
grafija. .

prigelbedavo ir
Atsimenu kad k.

- ' F

Omsko val
džia mano atnaujint pardavi- 
ma vodkos kaipo valdiszkas 
monopolius.

Maisto ministeris kalba, buk 
1,714,000 bušzeiiu kviecziu bu-

Vokiecziai priėmė visas 
Allijentu iszligas

Washington, D. C.
laikraszti, atėjo linksmas telegramas praneszant buk Ketver
gę, 11 valanda priesz pięt, Vokiecziai priėmė visas Allijentu 

na sunaudojama ant alkoholi- iszligas. Apie 1 valanda popiet jau svietas dažinojo apie taja 
1 
tu ir nesiprieszintiT sutrumpi
nimui maisto.

Suraszas Volgos laivoriu

fabrikai, brekerei, laivai pradėjo szvilpyti praneszdami

prieszais bolszevikus.
Moskva.—- Bolszevikai aty- 

denge dideli surasza prieszais 
valdžia terp Volgos laivoriu. 
Trockis teip-gL 
szeszkuma keliolikos pulku ku 
rie atsimetė nuo bolszevikii ir 
pristojo. prie pasikeleliu.

Badai bolszevikai meldžo tęl 
kininku idant padarytu ir su 
jeis sutaiką kaip padare su 
Austrija ir Turkija. Bet bol
szevikai nebūdami pripažinti 
per talkininkus už jokia val
džia, nes nedarys jokios sutai
kęs su jeis.

Bolszevikai aty-

paniekino
•H» , . " / I ! I: .

Czionai to-

Petrograde valgo pastypusius 
arklius.

Petrogradas.—
<is badas, ' jog kur pastimpa
arklis, tai žmonis tuojaus susi
renka aplink jojo kaip muses, 
supjausto ir nusinesza szmote- 
ius arklienos namo. .Gvven- 
\ J t'

:ojai szia žiema kentės baisu 
bada.

Bolszevikai naikina 
,1 1 .

laikraszczius.
Moskva. — Rusiszki laik

Dabartiniame laike, pirrnei- raszczoi panesza dideles sunkė-

linksma žinia,
apie užsibaigima kares. Acziu Dievuj, jog svietiszka skerdyne užsibaigė, ' 
o Amerikui už tai lai buna amžina gaibe jog iszgelbejo svietą nuo 
autokracijos. Daugiaus bus kitam “Saules” numeri.

V

Isz Lietuvis z k u kaimelu True translations filed with the Post-Master at Mahanoy City, Pa., oa Nov. 
8-th 1918, as required by the act of October 6-th 1917.

žinosime
ar kare pasibaigs ar ne.

Glen Lyon, Pa •■r— t Persisky
rė su sziuom svietu Jonas Ka- 
likauckas, 
kuris paliko dideliam nuliūdi
me paezia Teodora su penketą 
vaikuczeis. Velionis paėjo isz 
Kauno gub., 
Titoniu kaimo

42 metu amžiaus

Lenkavos para., 
, paliko czionais 

viena broli; Amerika pergyve
no 17 metu ir buvo senu skai- 
tytojum “Saules.” Lai silsy- 
si sziam laisvam sklype amži
nam pakajuje.

Saules.

Czionais 
miestas yra daugiausia apgy
ventas vokiecziais, 
randasi apie

Beckemeyer, III.

užsiima
Darbi-.

Už penkių dienu A-

Vokiszki delegatai nusidavė ant frunto 
daryti taika. Amerikonai artinasi prie 
Sedan. Vokiecziai bėga ant viso frunto 

/ __________________

BERLTNAS.— Vokiszki delegatai jau nusidavė ant frunto 
daryti sutaiką su allijentais, o in penkes dienas žinosime ar ka
re pasibaigs ar tensys toliaus.

Amerikonai jau artinasi prie Sedano, kur ėjo baisus mu
sziai terp Francuzu ir Vokiecziu 1870 mete. Amerikonai ran
dasi Chemery ir Maisoncelle, 6 mylės nuo miesto ir gali matyti 
bažnytinius boksztus. 
ant septynių myliu.

Vokiecziai bėga nuo 75 mylinio frunto nuo upes Schelde 
lyg upes Aisnos. Vokiecziai teip smarkei bėga, jog juju nega
lima davyt. Allijentai jau perejo per francuziszka belgiszka 
rubežiu terp Valenciano ir Bavay, paimdami visa Mormalo gir- 
ria.

Terp Beūse ir Bar musiszkei nusiyrė

1 ♦ '

dingu užmanymu 30. milijonu 
Ponia Sage po tėvu 

vadinosi Margarieta 
Slocum ir gimė Syracuse N. Y.

Valdže iszmokejo 118 milijo
nus už kareiviu gyvastis.
Washington, D. C.

szioliai žuvo 15,600 kareiviu ir 
mirė nuo visokiu priežaseziu. 
Kožnas isz tuju buvo užaseku- 
ravotaš per' valdžia, kuri isz- 
mokojo del likusiu gyminiu 
118 milijomr doleriu. Visi ka
reiviai Dėdės Šamo y^.nzase^ 
kuravoti ant 36 bilijonu; dole- j dę 
riu. . , n i t prie dte

■ , - ii

doleriu.
Olivia

Lyg

. Draugi
jos dokle buvo dol. nuo kiek
vieno san. per m.

Jonas Szliupas parodavijo 
Szenadorio lietuviams, parsi- 
szaukt isz Lietuvos kaipo gera j 
tėvynaini kunigą Alex Burba, 
atvykusis kun. Burba, apsigy
venęs Plymouthe, sujudino lie
tuvius but gerais tėvynainiais 
ir ten, Jonas Szliupas baigės 
mokslą Baltimore}, apsigyve
no Szenadoryj, pasidaugino 
san. L. Mokslo draugijos, jau 
iszleidinejo mėnesini laikrasz
ti Apszvieta. Baltimore} lie
tuviai kaip ir apsilpo, bet Sze
nadoryj is • Plymouthe spietėsi 
darban, Dr. Szliupas su kun. 
Bųrb^f>pęį garsus varpai gau-

Lietuviu 
14 szeimynu ir 

apie 17 stogeliu, liūdna, jog 
daugiausia musiszkei 
traukimu ramybes.
ninku labai stoka ir negalima 
užtektinai iszkast anglių. Žmo
nis serga koma visam mieste, 
bet mažai mirszta nuo influen- 
zos. Dienos gana sziltos o nak
timis jau szalnukas atsiranda.

nybes ir visokius persekioji
mus nuo bolszeviku.
riant Sovietu laikraszcziu, ki
tokiu nevale iždavinet.
gelis laikraszcziu sustojo ėja o 
ne kurie likos nubausti nuo 
3,000 lyg 30,000 rubliu už skel- 

. bima kariszkn žinių.

viu lizdai tai rodosi yra tik 
dvejose vietose stiprus, su ku
riais bile kam jau reik skaity
tis Chicagoj ir New Yorke 
su Brooklyn, beje Boston teip- 
ji nemiegantis, nes ir ten yra 
tautos darbininku.
delphijos lietuviu, reiketu ka 
nors tikėtis, nes tas yra didelis < 
miestas, turint dvi parapijas,
bet jisai tartum neturintis sa- t Jonas Birsztona 38 metu,

Isz Phila

vyj tautos darbininku visisz- 
kai, rodos visame yra kurezias. 
Reik isztart kad Philadelphi 
yra turtinga lietuviszkais sa- 
p • # v 3 . .-i .

set yra už visuS^itus biznius.
Vienas dalykas tai Philadel- 

phijoj atsveria visus kitus tau-
* ilk -

Iszsky-

Dau-

SHENANDOAH, PA.

• « *

„ mirė nuo influenzos. Velionis
i X A w r

yra brolis ox~skvajerio Piuszo
Birsztono. *

— Kazimieras Žukauckas,
24 metu kareivis Camp Greene
i .

liūnais kttfiu ten dangaus mu- niire nuo uždegimo plaucziu.

William C. Sproul, 
Aprinktas per Republiko-
<4

nūs kaipo gubernatorius Penu-

Rutenai užklupo ant Lenku ir užėmė Przemisliu ir Lwawa.
AMSTERDAM. — Varszavinei laikraszczei skelbia buk

musziai prasidėjo terp Lenku ir Rutenu ukrajinigzko vaisko ku-
riems prigialbsti vokiecziai ir Austrai, paimdami Lwawa 
ir Przemysliu. Dabar Rutenai ejna ant Rawaruskos ir Zamois 
cio.

užėmė tuo jaus visus tele*Ukrajiniecziai užemia Lwawa,.
grafus ir geležinkelius ir nuginklavo kareivius kitu tgutu.

-

Lenkai sutiko sutverti valdžia isz darbininkiszkos klasos.
AMSTERDAM.— Visi sanariai lenkiszko gabineto pasira- 

sze ant atsiszaukimo, apszaukdami, buk visa lenkiszka valdže 
bus sutverta isz didesnes dalies darbininkiszkos klasos žmonių. 
Isz to duodasi matyt, jog Lenkija nebūs karalystę tik republi
ka, valdoma per žmonis. ' r

♦ •

ka, valdoma per žmonis.
oi/>- r.i elbU

U ►HTf’

\i!'
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13,200 Italu pabėgo isz Austrijoku nelaisvės arti Viedniaus.
AMSTERDAM.— Arti Viedniaus pabėgo isz austrijokisz* 

kos nelaisvės 12,000 kareiviu su 1200 ąficieriu Italu ir ejna in 
Horna. Nelaisvei pabėgo priesz padarymo sutaikos terp Aus* 
trijos ir allijentu.

■ ■ • ; . / t ’ •

Ekspliozije amuniejois dirbtu
vėje — 4 užmuzsti. .

1 Bound Brook, N,. J.-— Keturi
'A ■ ' 11 * >■ ‘

V
.*

4 užmuzsti M'tai mokslaine 
prie parapijos Szv; Kazhnierio 
kuri nors ne ka daugiaus tau
tai pasitarnauja, tai nors ežia 
gimtisius vaikus lietuviu iszla- 
vina lietuviszkai skaityt ir ra

tos reikalus
K‘.

■ ■■ darbininkai likos užmuszti, o
B

Baisi ekspliozije dirbtuvėje anuotu.
AMSTERDAM.— Baisi ekspliozije pakylo garsingoje dirb

daugeli sužeido ekšpliozijoj 
kuri Ję$o Metals Disintegra- 

v r ? Drūtis eks- 
ępHbzijotf; davėsi girdėt- ir tjguęt 

' " ■ :o .’/J
Įwa™ ‘ ') r " į ‘ii

ting Company.
sylvanijos.

■
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Jisai aplaike be
veik 250,000 daugiaus balsu už tuveje armotu mieste Spaudan, devynes mylės nuo Berlino. Vi* 

iDėmokratiszka "kandidata Bon' sa dirbtuve likos isznesžtKi irfI 4

?' Badai daug darbiai*#'
1Ar *
m

padangeiOį f prakalbomis • lietuvius 
’ prie darbo, ir rangytis isz tarpĮĮĮĮ , ------------------------— S. K.
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ą. ^Kas Girdėt
Priesz svietinia kare, dides

ne dalis Europos ir dalis Azi
jos turėjo kloniotis del trijų 
valdytoju,
jei ciesoriai ?

Kur sziandien tie- 
Viena suszaude 

pat is jojo padonai. Austrijos 
oiesoris sziandien randasi be 
soto o freezes gal jau padeka- 
vojo už savo dinsta.

Jeigu atejs prie padarymo 
sutaikęs, tai tiejei karaiiszki 
sostai niekados jau ne bus su
grąžyti.
tokraeija ant visados.

Kare isznaikino au

Europines vieszpatystes pri
pažino. buk anierikoniszka ar
mija yra szvariausia ant svie- 

Tanie turi teisybių, nes
musiszkei tonais, sunaudojo in 
laika trijų menesiu 1.800.00 
szinotoliu muilo.

to.
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Prie padalinimo Lenkijos, I LIETUVIAI IR VID. EURO-
4b te a te te te MSB ik A A

— ................ it

gas”'sziandien it kokia angis,
atsigręžęs kerta in musu rim- vyskupai nepaisė link padali-Į POS TAUTU SĄJUNGĄ.
cziausias, naudingiausias in- nimo szalies kad nuo to apgint, 
staigas kuriu iszauginimui jie paiso pirmiausia kad Kata- 
szimtai veikėju,

■ I..

Ivisa katali- rina Rosi,ids užtikrintu ciely-
«a a n a *

ii . „; ■ j ■/L ’ , <f

Europos kuro suuamo hkuja gy- 
vybo tautu szeimynoje.

Karos liepsnai apgaubus centrales
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Mes dar turėsim gerokai paprakai
tuoti konferencijose su Latviais, Uk- 
rainieczlals ir Lenkais. Ypacz su pa
staraisiais bus nemažai vargo, nes

*!■ 

"'T 11

u
bimo dvasia, nesigaili energijos, eik
voti Lietuvos plotu pasisavinimui.

Jei paimti Lietuviu Lenku klausy-kiszkoji visuomene padėjo tiek bia Kataliszkoš bažnyczios tur val8t,^> kiekviena ju dalis griebėsi kaip jisai dabar yra, vargiai bėgu

Jeigu in kur 
Motiejaus Skirkio, kuri pabė
go nuo jojo 17 Rugsėjo palik
dama dideliam nubudime vyra 
ir keturis mažus vaikus o pasi
ėmė su savim penkių metu 
mergaite, tegul sugryžta
mon nes josios likusi vaikuczei 
meldže savo motyneles idant 
sugryžtu ir kas diena apsiver
kia meldže Dievulio kad juju 
motynele sugražintu jiems, be 
kurios negali apsiejti.

Motyn! Jeigu turi nors 
tmpineli jauslos del savo vai
ku sugryžkie pas juosius ir 
priglausk prie

Jeigu kas žinotu 
apie jiaja arba ji ji pati, tegul 
danesza nuliudusiam vyrui ir 
vaikams:
203 Washintgon Str., Pana, Ill.

motvniszkos
v

szirdies.

Motiejus Skirka,

meldžiame

jog laikraszczio

Kalendorių

Guodotini skaitytojai, kuriu 
laikas pasibaigė, o da yra kalti 
už prenumerata, 
idant atsilygintu, nes žinoti 

iždavvsta 
v

sziandien daug kasztuoja. Juk 
piningelio pas kožna sziandien 
užtektinai ir nesunku užsimo
kėti pustreczio dolerio už laik- 
raszti ant viso meto.

jau baigėme
spausti ir bus labai akyvas su 
daugeleis puikeis apraszimais, 
kuri kožnam užsimokėjusiam 
skaitytojui siunsime dovanu. 
Todėl paskubinkite su užmo- 
keste, idant žinotumėm kiek 
spaudini i ir kad kožnam už
lėktu.

Penn-

-- -------------------- ------------------------TO ..........■...r—

HIPRESS”
CZEBATAI IR CZEVERIK AI

Su Raudona Juosta ant Vyrsziaus

V

Sr Iu

gelbėtis, kaip geriausia sumanydama. h / „-Ju.!., u mftnrAa kn«,.ftt,o V?,1 i«;, but u8a1tma ji Taikos Kongrese tin-darbo, tiek szirdies energijos! tu t.
* Beliai “Garso,” iszkepa to- kius anuomet valdo visokį 

koninkai, pralotai, klebonai ir Į Karos baisenybes atVoro Joms akis ir kftiDi JaU
J CM* I pirma minėta, toksai būdas nevisuo-

y. neatinrtu dvarus ko- 
zo-

Pasirodo, kad kutino kiekviena isz
centraliU valstijų dailu yra atskyra,

1 •' 1 - ■ ii iii iii ! .i i ' ii Pi , * u j,/

nebent pasidavus

4 4

> *
angis geluonių, 

kapoja ki- 
Žodžiai reik atkartot

Garsas M \

kia pat pccziauka “Draugas 
ir, ketta nei 
kaip 
tiems.
a. a. kunigo Žebrio kursai S. L.
A. 1G Seime sake kunigams, 
“Bloga sMcla sėjate, bloga vai
siu turėsite.”

Tai-gi ir “

Tai rr po rinkimu, 
sylvania iszrinko nauja repub- 
likoniszka gubernatorių Wil
liam C. Sproul isz Delaware 
pavieto su 150,000 daugiau 
balsu 
Žodžiu, 
tikietas likos iszrinktas.

Visas atejnantis kongresas 
bus konia republikoniszkas, 
isz ko pasirodo, jog 1920 mete 
bus iszrinktas republikonisz- f 
kas prezidentas.

su visomis sdvo ypatybėmis, tautele.
karnai iszrlszti, 
tarpininkaujanezios komisijos arbi-

Drucžiausi ir priėmiausi padaryti
• • • te. te • te a • . a, » J

II

pati vyskupiška kapitula.
“Sandaros”

tas p. Vitaitis gal nežino kuni- 
iC
na kode! kunigai nestato pir- 
miaus reikalus tautos, 
kui bažnyczios.
ryt negali, tauta pirma o

Į Jos pamate, kad ycėntralcs imperijos 
yra ne kas kita, kaip tik žiaurus jun-

---  ---- - --I'-- — • 
teliu buvo uždėtas, ir to jungo valdy
mas pavesta keliems! arba tankiau- 

U prižadus Rymui, tai gvildo-1 sla Vienam, garbes ir lėbavimu goi- 
džianeziam asmeniui.

kiekviena isz tu tautu pradėjo

koresponden-Į gas, kurs tūlai grupei magesniu tau- 

arba tankiau-

Garsas 
tiems daro, tai patsai ta pat 
aplaikes sudejuoja.
gerai, kaip tu kitam inieruoji, kiaS davė priimdami kunigys-
kitas teip tau atmieruoja.
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Okron, Ohio.,

O pas- spi°stls in bjurlus ir galvoti, o pagft- * I * I - _ ^. i — _ f f « A » • « « * •
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Jie teip da- tolstu: ' ' .. '
baž- kaip didesnėms taip ir 

. I tautoms prikaluso ju teise

liaus ir reikalauti, joms prigulincziu 
------ ! Kiekviena isz Ju suprato, jog 

* mažesnėms 
. , . . . . . . i tautoms prikaluso ju teise ~~ teisė

nyczia. paskui UOS tai but prio- paezioms savo szalyje valdytis. Ypacz 
Szininkai savo prisiogoms ko- kada prezidentas Wilsonas pakartqti- 

*nai iszsiroiszke, jog kiekviena tauta 
privalo turėti, teise pati savo szalyje 
valdytis; kad jokia valdžia žmonerhs 
negali būti antmesta, kurios Jie neno- 

, Tokie prezidento iszsireiszkimai

apsiavimai. Nereike dėti puspadžiu. ■ 
Balti “Hi-Press” puspadžiai ilgiau ; 
nesziojasi už plieninus. Klauskite > WSnesziojasi už plieninus.
savo pardavėjo.
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Kunigai Rymo Kataliku no Iri.

lengvai pergalimi, ir, jei beko- yl8al atvere akis pavergtoms tautoms

vodami ant
tuomet ir atsakymu neturi, nes

Mninloriai, niMiarUknJ, nu dejai, fabrikus ir tian 
darbininkai, dirbanti %bhij ir lanke, yru amžini

Isz Okron, Ohio., S. L. A. 
kuopa per I. K. Mateliui! atsi
liepia Tėvynei su rugonems 
kad S. L. A. Pildomojo Taryba jie nors savo pildo bet kad ne-Į kiekvienos tautos rubožius prakaibe- 
sauvaliszkai padarydama, už
dėjo ant sąnariu mokėt po 5c. 
virszaus kaip mokėjo.
A. Centr. Sekretorius prirodo, 
kad Seimas o ne Pildomoji Ta

su
savo nepastato, Į teisiu.

Pasirodo, 
lengva sutvarkyti.’

ir jos pareikalavo joms prigulincziu

kad szis dalykas yra ne
jau kad ir apie Sofoje konferencijoje

g ii

jus, tuoj susitinkama gan kelbliu už- 
duoeziu: pasirodė, I 

jie prieina, o kad virszu negau- kelios tautos savinas!
atsiekia, tai ne ka daryt. Km

na, tai griebėsi visokio budo, 
kad pergalėjus ypacz su savim 
turi žmones, kurie nuo svar-nuo

kai! kaip kur net 
[ tu lūs žemes 

plotus, ir galutinas ju reikalavimu
iszriszimas pasirodo sunkesniu negu
kad isz pradžios buvo
Ypacz atsižvelgus in tu tautu praeiti, 
tinkamo szio klausymo

pradžios manoma.
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DRAUGAS NELAIMĖJE!
> VilKiklC 

y tu amilnl draugi, i

PAIN-EXPELLER
Jnu ftnvIrA penkioR-drSimtys metu 
kaip Aitą pluki gyduole yru var
iuojama bu geriauftioins pa«ek- 
meniM. Išgydymui r u m at ir m o, 
skausmu krutinėjo, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, Mrcuu die
gimą, Aajįio Ir kosulio.
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iszriszimo 
. Kas- 

gi nupulde szias tauteles net iki že
miausio laipsnio ir pagalinus vergijon 

’ Gal nevienas atsa
kytu, kad diplomatines intrigos di
desniųjų, kaimyniszku’ tautu, savo 
godumams užganėdinti.

Isz dalies gal ir taip. Bet tankiau
sia tikroji nupuolimo priežastis iszki-

ryba uždėjo penktukus, ir ki- biausio ik menkiausio dalyko, svarba dar geriau.s paaiszkcja.
taip but negalėjo.

Reik pasakyt, kad dabar 
szioji liga kerta žmones skait
lingai, tai sanariai Susivieny- 
jimu ar draugyseziu kurie no
rės palaikyt instaigas savo, tu
rės dadet ne penktukais bet do 
leriais, nes svetimi pinigus 
reikalingus nesumokęs.

Angliszkos draugijos be mur 
mejimo, jau damokejo neda- 
teklius kurie netikėtai draugi
jas dar užklupo.

Pasibaigs gal nepoilgio ka
res laikai tarp Centralinu ir 
Allijentu, tuomet reik tikėt, 
kad Allijentai užklups ant Ro- 
sijos Bolsževiku ir padarys 
jiems gala, nes kitaip Rosijoj 
anarkija neužsibaigs.

“Sandaros” ! koresponden
tas p. S. E. Vitaitis bara 43 

kunigus straipsnyj po 
Pseudo-Patri j otai

Sandaros

atsi-
visko kas vrav

kunigu norams pritaria?
Teip tai kunigams prie savop,as pastūmėjo?

besilaikant, kilo dar ir kila 
ginezai tarpe szalininkyseziu 
klerikaliszkos ir tautisZkos rei
kaluose Lietuvos, kad tauti-llo isz poeziu nelaimingųjų tautelių 
ninkai pakiszo ant Dekleraei- Lkononllni pa,įėjima, jau ir 
jos pasiraszyt Dr. Szliupa, tai | bus lengviau dalykas suprasti, 
jau ir geri darbai ir Sz. reikale

dosniųjų, kaimyniszku' tautu,

tarpo. Paėmus domon kad ir vien ju 
tuomet 

Vie
nai tautai stokuoja tulu produktu ar
ba natūraliu szalies turtu. Kurio yra 

tautos neturėjo mat vertes del I neatbūtinai reikalingais palaikymui 
1 > i r, • i ros tautos gyvybes ir vystymosi. Kitato, kad Dr. Szliupas visada yra 37ay8 neturi kelio prie juriu, be ko 
prieszininkas kunigams nors šiandiena tauta negali pilant iszsi- 

. vystyti ir tapti naudingu nariu tautu
nevisame. Iszeimynos, kaip tas turėtu būti. Bet

Visiems žinoma kad visam po visi trukumai, randasi ežia pat 
. . . naszoneje, tik jie kitos valstijos glo-

savo gyvenime stovėjo prie|bo1c. Toklu apunkybiu spyriama 
gaivinimo tautystes, ir,. . Į’iszkas jiegas ir diplomatines gudry-
Amerikoj pirmas ta darba pra-1 bes, kad ingijus ta kas jai yra neat

būtinai reikalingu.
Tokiu tai budu prasidėjo nesutiki

mai tarp kaimyniėzku vąlstlju, o ju 
nesutikimas ir
mai jias paezias nusilpnino, tuomi pa

♦os tautos gyvybes ir vystymosi. Kita

. , . . Į naszoneje, tik jie kitos valstijos glo-yvenime stovėjo prie bOjC. r— - - ;
czion 1 valstijc buvo priversta panaudoti fl-

iszkas jiegas ir diplomatines gudry-

dėjo, o bet kunigai to pripažint
nenori ir klerikaliszki laikrasz
ežiai “Garsas” su “DrauguM|nesutikimas ir nuolatiniai susiremi- 

. , . . . . . , . . mai jias paezias nusilpnino, tuomi pa-
priskambino įkvalei niekinant ^naudojo didesnes valstijos ir užriog- 
Dr. Szliupa idant tik nepri- ,ln0 J°m« vargijos junga, kas liko nuo 

. . ’ , . Matiniu pasaulio ramybe ardaneziu
leist prie pasiraszymo ant Dek [veiksniu.

Kadangi dedamą pastangos, kad szi 
kare butu, paskutine, tad pasaulio 
taikos užtikrinti netbutinai yra relka-

latiniu pasaulio ramybe ardaneziu

m.
Varpas,

Teip ir atsitiko, da-

vergija

Daugu-

Nennnlgnuk pirkdamas pigius, vaistus didelėse b*>nkoa«. Reikalauk geriausiu, kuomet plikti 
PahbExpcller, persitikrink ar yra IK.ARA. vaishaienklis anr bakainko. 2.: .*• "z

bonkutę. Gsnnuinoft visose aptlekoie, ar tleHfog ia JabortorijoiL
&* centai ir G5 cente! uki*ain-Ėxpeli«r, persitikrink ar yra IK.ARA. valsbaienklls ant bakainko.

T ----------------------------.. .---------------

F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washington St., New York, N. Y.

NESITSKITE MUMIS NEI VIENO CENTO. 
Niekados savo gyvenime I 

neturėjote szitokios progos. 
Szita; puiku; ir brangus 
laikrodėli galite gaut nuo 
mus beveik uy dyka. Tik 
pažiūrėkite koks tai puikus
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laikrodėlis. Jagu ir moketu- 
met $50.00 ne būtumėt teip I 
užganėdinti kaip isz szito.J 
Szitas laikrodėlis turi 21 1 

^<$1 akmenius, vidurei padirbti
I isz geriausio plieno ir laiko 

Eį£> /< _ „ '
r^f>/ laikrodelei. Už tai szitas lai- 

krddelis yra naudojamas per mekanikus ir 
darbinikus kurie reikalauja tikro czeso. Yra 
tai Gold Filled lukszcziai ant kurio iszmar- 
gintas puikus Amerikos erelis. Gvarantitas 
ant 25 metu.

I
fjo

met talka gali užtikrinti.
Dalei stokos vienu ir dėlėj partok- 

liaus kitu produktu, musu sžalyjo bus 
reikalinga artitaus prekybos ryszius 
su kaimynais palaikyti.

Mums bus reikalinga prlo Juoduju 
Juriu prieiti, taip pat kaip musu kai
mynams bus reikalingas prie Baltijos 
juriu priėjimas. Tinkamas ir pasek
mingas panaszlu sutareziu sudarymas 
vien tauta Sąjungos prieglobstyje tėra 
galimu:

Mes czla kalbame apie ekonomini 
szalies padėjimą, kuomet jinai 
jau nepriklausoma.
kaip musu laisves reikalai stovi szian- 
diena, mums dar gerinus paaiszkes ap 
kalbamosios Sąjungos svarba.

Szis dalykas gal goslaus paaiszkes 
pažvelgus bent in paskutinius tos Są
jungos padarytais žingsnius.

< Spalio 23—26 atsibuvo Sąjungos 
Konferencija, Independence Hall Phi
ladelphijoje.
trylikos pavergtųjų tautu atstovai, ju 
tarpe ir lietuviai, apgalboje visu pu- 
s'iszkabsavo iszalics reikalus ir ben
drus siekinius, nustato visus riszan- 
czius demokratines laisves principus, 
ir priimta, paslraszyta ir paskelbta 
visu trylikos valstijų neprigulmybcs 
deklaracija.

Szis istoriszkas atsitikimas' invyko 
Suv. Valstijų szventinyczioje, Inde
pendence Hall, kur Liepos 4 d. 1776

Szlos siaiies neprigulmybcs dek
laracija likos paskelbta.
Kurs, pranesze Huosybes pasiskelbi- 
rtia, visi rakandai ir daigtai, tuo laiku 
tarnavusieji, yra szioje vietoje laiko
mi, kaipo szios szalies relikvijos; ir 
tik tas ju svarbu supras, kurs moka 
liuosybo apibranglntl, o liuosybe tas 
moka apibranginti, kuriam 
iki gyvam kaului ingryso

Slzoje tai vietoje vėl naujau varpas 
suskambėjo,, praneszdamas pasauliui 
apie Trylikos tautu — ir Lietuvos — 
neprigulmybcs paskelbimą,
mui Žmonių isz džiaugsmo akys asza- 
romis prisipildė, iszgirdus Huosybes 
varpo skambėsi. Visi suprato, kad 
jau autokratismui galas priėjo ir jau 
sutraukyta vergijos paneziai.

Bet isztikruju, ka mums lietuviams, 
aiszkiaus kalbant, tasai viskas reisz- 
kia? Atsiminus, tasai daroma kartu 
ui tautoms kaip Czeko—Slavbkai, Jil
go — Slavai, Rumunai ir kitomis, ku
rios jau yra, kaip Amerikos taip ir Ali 
lentų, neprigulmingomis valstijomis 
pripažintos; atsimenant, kad tas vis
kas dedasi priegloboje Suv. Valstijų, 
kurios panaudojo savo marales, 
džegines ir fiziszkas jiegas kovai 
autokratizmu už tautu ir viso*! žmoni
jos liuosybo, jau tuomet kiekvienam 
gali būti aiszku, kad tas viskas nėra 
vien saldžiu ir migdaneziu žodžiu isz- 
reiszkimas ir kad Lietuvos rieprigul- 
•nvbe jau nebe svajone, bet Invykusis 
faktas.

Dabar mums teleka tik sujungti 
visap savo jiegas ir imtis prie Lietu
vos valstijos atstatymo ir prie 
nuskriaustos tėvynės žaizdų užgydy- 
mo.

Lietuviu Informacijos Bjuras.

ientu, neprigulmingomis

mc-
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Yra vertas nemažiaus $25.00 
mes parduosime

I

bet idant supažinti publika su szitais naujais laikrodclais, 
per trumpa laika tiktai už $8.75 ir prlek tam duosime eletrikini diržą del gy-
dymo rumatlzmo ir kitokiu nesmagumus, teipgi puiku lencugeli visiszkai DY- 

« « * ''1*»***a* 4'*/* • t • jf i 1 f £ • • • XKAI, Laikrodėlis yra^ toks pats kaip‘ežia apraszome ir nekitokis, ir laikę neuž
ganėdinimo sugražinsime piningus. Laikrodėlis užteks jumis'Unt V---------------

Temykite, galite nesziOti per 30 dienu visiszkai dykai ir jagu tame laike nebu
site užganėdinti su lakrodellu ir diržiu, galite sugražinti o mes atiduosime pi-

’ i

ir laike neuž- 
Viso iniiiaus. ’

ninkus. NepatrOtinsitc 116 vieno cento, -------------------;----- ------
ir mes esame t Ik r J kad niekados nebu- union Watch Co. Dept. 521 KUPONAS

671 N. Carpenter St. Chicago, Ill.
Prisiuskite man szita Gold Filled

vo parduodamas tokis laikrodėlis už
teip maža preke, priek tam gausite dy
kai clektrikini diržą ir lencugeli. Ne- laikrodėli kuri parduodate už teip pi- 

' ' ' > isz- L __  ____  ___•___
o $8.75 užmokėsite trikiniu diržiu. Po aplaikimui užmokė

leracijos.
Iykas New Yorke buvo supai
niotas ant tiek, kad galėjo vis-1 lin^a visas kares priežastis ir visas 

kas nueit ant szuns vuodegos. Į szaifnu. kurios’ atejteie'gaietu 
lio taika sudrumsti.

Todėl, atsižvelgiant in virsz pami
nėtas aplinkybes, begale svarbu yra 
tinkamas kiekvienas tautos klausymo 
iszriszimas. »

Buvo manoma, jog tas bus galima 
atlikti taikos Kongrese, po karei. Išz 
dalies gal tas ir pasisektu, jei viskas 
tam butu gerai prirengta; kitaip arbl- 
traris tarpininkaujaneziu » komisijų 
nusprendimas taikos užtikrinti nega
les. Viena ar kita tauta galės jaustis 
nuskriausta, arba ekonominiu aplin
kybių vereziama, pradės nerimauti ir 
kurstyti nesutikimus tarp valstijų.

Isz to visko matosi, kad norint pri
eiti prie pastovios taikos, pirm Taikos 
Kongreso visi mažųjų ir pavergtųjų 
kaimyniszku tautu nesusipratimai tu
ri būti iszrlszti, o Takos Kongrese tos 
sutartys bus peržiurotos ir patvirtin
tos.

Toki tikslą atsiekti pasirodė Vld. 
Europos Sąjungos reikalingumas, ežia 
visos kaimyniszkosi tautos suėjusios 
iszgvildens savo reikalus ir juos tin
kamai gales iszrlszti.
j 
damos viena milžiniszka sąjungą, kuri 
apsaugos jų neprigulmybe-, kuri ant

galmas ir menamas aplinkybes
1 pasau-

pra- savo

reikalaujaibe piningu isz kalno, 
kirpklte kuponą

isz- gu preke, draugo su lėneugeliu ir ele-

kada aplaikysitc tavora. Tik pamislt- SjU $3.75 jr laike neužganėdinimo trau 
kite—tik už diržą reikėtų mokėti ma- j -- -- -- _
Žiausia ?3.00 lig $5.00, nuo mus gaunat diržą o jus sugražinsite man pinigui
kite—tik už diržą reikėtų mokėti ma- kijo 30 dienu sugražinsiu laikrodėli ir

visiszkai dykai su laikrodėliu. Nclau- Vardas 
kite bet atsiųskite kuponą tuojaus. Adresas
Union Watch Co. DepL 521. 671 N. Carpenter St.

Dr. Szliupas matydams tokia 
cigonija, buvo teip inpykias, 
kad jau nemislio daugiaus su 
lietuviais ka bendro turėt, bet 
vėl dalykai kitaip virto, tauti
ninkai in Washingtona prie 
reikalu pastato Dr. J. Szlupa.

Jeigu Kaizeris imtu virszu, 
tai be abejones Lietuva gal but 
monarchiszka szalis kaip Lie
tuvos klerikalai Szveicarijoj 
sėdėdami nori, bet eme virszu 
Allijentai, negalimas daigtas, 
kad Lietuvoj primestu monar- 
chižma.

Tai-gi

Chicago, III. 1
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Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Galva, Raudona Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumą ir Moteriškumą.

Stebuklingi vaistai nuo .abelnai nuvarginto ir
štoko energijos, numažinto gyvin-

Žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, uŽkętejimo

num. 
antgalviu 
už tai kad kunigai turi už pri 
derysto ginti pirma Rymo Ka
taliku reikalus negu tautos.

Tas teisybe kad kunigai ne 
tik lietuviai, bet ir kitu tautu 
turi pirmiaus gint Rymo Ka
taliku bažnyczios reikalus o po 
tam jeigu nori, tai tautos rei
kalus, nes jie ineidami in ku
nigus prisiekia kaip kareiviai 
gint Rymo Katalikyste, 
žadant nuo to
kunigui nors artimesniu negu 
Rymas. Jaunam vyrui ineju- 
siam in luomą kunigu, Rymas 
(Popiežius) yra tėvas ir moti
na, jisai savo visa pajiega ati
duoda Rymo Katalikystei at
mesdama visus gimines ir pa- 
žinstamus. Kunigas teip kaip 
žaunierius be pasiprieszinimb 
turi eit ten, kur vyrausybe 
siunezia, terp tikineziu ar neti- 
kineziu jis nepaiso tad tėvo, 
motinos ne giminiu, arba savo 
tautos. Tai-gi ir dabar reika
luose gavimo Lietuvai laisves, 
jie stato už savo pereiga gint, 
kad Lietuvoje prie savy valdos, 
nenusilpnetu Kataliku intek- 
me, ir ta stato ant pirmo klau
symo darant su tautininkais 
ginezus.
siszkoji iszskiriant kibą maža 
dali, linkę labauš kad Lietuva 
but Monarchija o ne respubli-

nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
*“ 1 , štoko energijos, numažinto gyvin-
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, timros cirkulaciios kraujo.

Sandaros 
poiidentas p. V. ir kiti negali 
dyvytis kad kunigai stato savo 
reikalus pirmiaus negu tautos.

■te, 1 tete -»■tetete* Mute. ‘.'Utemm,

Penktas metas bėga karei 
besitęsiant, ir jeigu Suvienytos 
Valstijos Amerikos nebūt in 
ta kare insimaižze, Kaizeris Al 
lijentus butu senei sutrupa ves, 
bet žvaigždėta Vėliava Lede 
Samos kaip paplevėsavo, tai 
Austrijos “ 
na raznye, trachty. 
kaip stuobris nugriuvo, 
khi neszdinos in Azija. Bul
garai atsižadėjo visko, tai kai
zeris dar turi -dairyte, kad lik
tu nors buk vos jam.
szaujama kad ilgai karo tens- 
tis negali. —- S. K.

net su gerais darbais susitinka,'pats prezidentas monarchizmo 
tai vis vien purvais apdrabsto, nekenezia, tai ne ka bedarant, 
o dabar kasžin koks vilkas!turi susitaikini kad Lietuva 
skersai kelia perbėgo, tai tarp'but Demokratiszka Respubli- 
saves kerta viens kitam in aki; ka nes to ir patis Amerikos lie- 

Garsas

už savo prieszininka. 
visas republikoniszkas

<b

IjietuViK klerikaliszki ]aik- 
raszcziai “Garsas” su Cbica- 
gos “Draugu” yra susipykia.

Reikaluose jųdviejų susipy
kimo, mažai ka galima paisyt, 
nes

Garsas
Austrijos

a M korės-

vsie šlachty, pašli 
’ * Austrija 

Tur-

.0 antra, Vld.
Europos pavergtosios tautos, sudary-

visuomet užbaigs vokiecziu svajones 
apie Vid. Europo apvaldyma, sudarys
užtvara nuo Juodųjų iki Baltijos Ju
riu.

Jau ta V. E. T. Sąjunga (Democra
tic Mid—European Union) yra susi
tverusi isz trylikos mažųjų tautu, ir 
pirmutine konferencija turėjo Spalio 
23—4—5—26 d. sz.f m. Philadelphijoje.

Szia Sąjungą sudaryti ir musu Ta- 
f - , —____ te — — 1 - l 1 . *1 -Lx- - n ' 1 .• ■

į, \L * i? •

l^ąi kada abudu kaip vie
nas Fr kitas vienokis ant kito Visa lietuviu d va-
užpuolikai* bad savo atakuose 
nemoka ar nenori prisilaikyt 
nuo teisingo sprendimo. Jiedu 
ypatas jeib tik ne isz ju lizdo j ka, bet eziqn Amerikoje kur

tai vis vien purvais apdrabsto, nekenezia, tai ne ka bedarant,

ir ii M sako' typrau- įtuviai pageidauja. i» * * i’ • ‘ • ' * , • w *
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biauriu sapnu,
gurno, nervišk

Žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po

skilves, smirdąti* kvapo, nepriimno skonį burnoje^

raujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo

V4 « IV j-** * * I * * * OIkVIAį UUl llUJCf

apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo.
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai del

; j

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate,
Malarija- viešpatauja-
• Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 

Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda

sveiką veikmę Širdęs, vara Šiltą sriovę tiršto rauduono
V ‘ * 1 te te te " — llJk

mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

kuriam
Malarija-viešpatauja-
• Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 

Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę Širdęs, vara Šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda Šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims. •

; O Musu Absoliutiška Gvarancija.
-^Mes tikrai gvarantojame, jog busitfi pilnai užganėdinti vartoj antikrai gvarantojame, Jog busitfi pilnai užganėdinti vartojant Nuga-...es_____ „___________ .-

Tone, ar'mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutč talpina devynios- 
/ dešimtys (90) pilių, vienam mčnesiui gydymo, kaina kuriu yrayienas ($1.00)

Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite'pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus piles ir bonktitC, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai

— • “ a • ■ k a * e» 1 . f  __ t • S . __ it JL _ ... . ’■ i« IX«■.. . _ A .... „ -

_ _ r - <r - te- - - ’ - ---r - TT- - — . - -T- ____-   T n-r r - ■ -     

{stengti davimu jums tokios gvararicijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone

doleris, at^ba šeši mCncsei gydymo, Šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius, 

ti pasekmių, sugrąžikite lyktus plies Ir bonkutfi, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant saves. Mes negalėtume

rybu Pild. Komitetas Washingtone da
lyvavo.

Laike Tarybų jungtinio susirinkimo 
Spalio 24 d. sz. m. New Yorke isž- 
kfause praneszima apie szlos Sąjun
gos sudarymą, susirinkimas pilnai už- 
gyre Pild. Komiteto sziame reikale

Spalio 24 d. sz. m. New Yorke isž-

gos sudarymą, susirinkimas pilnai už- 
t
padarytas žingsnius, o Tarybos tuo- 
jauš išrinko atstovus in V. E. T. Są
jungos Konferepclją.ir paezioje Sa-
jaus išrinko atstovus in V. E. T. Są
jungos Konferenciją,ir paczloje Są
jungoje lietuvius atstoVauti, nes tame 
paeziame susirinkimo vienbalsiai uu-

Ka lietuviams pr$ tos Sąjungos 
prigulėjimas reiszkla?

Mes ir-gi esam viena isz nelaimin
gųjų tautu. Ne tik kad tokios paežio^ 
aplinkybes ir nius pastūmėjo po sVe-

žįai tankiai buvo Užlejami ^e|imu

tarta prie V. E. T. Sąjungos prigulėti.

guju tautu. Ne tik ftad tokios paežio^ 
aplinkybes Ir nius pastūmėjo po sve
timu jungu, bet musu valstijoj ,rube- 
žiai tankiai buvo užlejami svetimu 
gaivalu ir tankią! mindžiotai'kal-

tehti Ir nežymus Ir kklUtiha ju atsky-
mynszku tautu, taip, kad jie liko šule-

rimą ir uibriežima apsutiiina.
1 . m.. ■■I .t /. 1 įjv
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S padarys viską, ką Čionais tvirtiname.
I

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone*'
NATIONAL LABORATORY. Chicago, III.
Gerbiamieji:— ■

Gavau jūsų laišką ir Nuga«Tone piliutes ir turiu pasakyti, jog 
vaistais. e Meldžiu prisiųsti dvi.bonkutSs Nuga.ToųOjpiliutiu. tAs
Siuskite vaistus ką greiČiausel.

. . . ■ Su pagarba;

NATIONAL LABORATORY, Chicago. Ills.

»TT(.

Il%-

) J

Elwood City. P*.
Gerbjamieji:— .- . • • •

( esu visai užganėdintas jūsų 
vaistais. Meldžiu prisiųsti dvį bonkutčs Nuga- lonc piliutiu. Aš daviau kialeta piliutiu s 
protelių del. pabandymu jr jam labai patika. Aš stėliuju vieną bonkutč dSl jio. Prisiunčia

GASRAR BERSEK, Box 547.

eb ■' ( ? 
__________ _________________ _ . Shenandoah, Pa. 

Godotini Tatnistai:—_________________________ , <
Aš esu labai užganėdintas nuo jūsų Nuga-Tonė. Lsu labai sveikas po jųjų vkrtojimo.

JOE DOMBROWSKI. 333 W. Coal St.
iimiiiiuimimifiiiiiHiiim  »•••••••

.. Stelluklte vaistus atit tuo kuponą.

daviau kialeta piliulių sava
‘ ............ i 12.
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Nu«a-Ton«
•tlmulaUt and
• trentthena 
the rįul
•re. It •
valuable blood.
nervo
health tooit. A 
combination or
correct i w and t*

approval or 
iul SciriKt

in
< I *

Nuga-Tone yra sudėti:
prirankioję bonkuteje. Jie •
yra apvilkti su cukru; :
priimno skoni; tame del S

■ vartojimo; neatitrauka 2
Vardas ir pavarde.....

, 1 IĮ) '»

Gatve ir No. ar R. F. D 
j i> ■ ■ ■ S* i, 1

Miestas..
"! I: J .11 ' '.i '■ ; '

žiitte 

ft ft’ ■■ 11 j1 Ni k A1'

. J • _ <

NATIONAL LABORATORY, 123 W. /fladison St., Chicago, Ill.

• vartojimo; neatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko
menduosite tuos vaistus 
visiems sava pretclems.

• . .. ■ :<

Gerbiamieji: 
bonkutč- Nugbonkutč- Nuga-Tone.
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A f icier i us prisižiurineja 
kaip dažiuretoja ligoniu da-
žiuri sužeista kareivi. — 
toji dažiuretoja?

Kur

; ® Gražios Akis
puiri AFIŠAI l J

1 o — o o —

Kada Pet rūkas ne norėjo 
art, ano ganyt gyvuliu, atryda
vę tėvas jin pas kalvi idant ka
da norints padarytu tėvui kir
vi arba dalgi.

Buvo Petrulis pas kalvi pa
kol reikėjo dumpt dumples ar
ba anglis nesziot, nes kada at
ėjo prie sunkaus kūjo, tada 
Petrukas saugojosi kalvystes 
kaip velnio.

Atėmė tėvas jin nog kalvio 
ir atidavė pas staloriu, nes ir 
tennis nesinorėjo Petruku i ne
sziot sunku lentų. —

— Mano sūnelis,
n as ir menkos sveikatos, 
kydavo Petruko tėvas. Atiduo
siu jin pas balberi, o kada isz- 
simokins savo remėsto, 
visa kaima ir

yra silp-
— sa-

skus 
turės szmoteh 

duonos ant senatvės. • <
Buvo Petrukas pas balberi 

puse meto, nes tonais jam ne
pasidabojo, ba buvo tai per 
nuobodus darbas, vis tik reikė
jo mnilyt barzdas, o pati bal- 
bėrio vai inodavo Petruką tan
kai in kuknia skųst bulves ir 
daržoves. Tojo visko Petru
kas negalėjo iszkenst, ir pasta
navijo pabėgt.

Teip stojo viena kart ant 
ulyczios ir nežinojo in kokia 
szali nusiduot, kad sztai pri
siartino pas jin kokis tai ponas 
juodai pasiredias, o paomias 
Petruku i už peties, paklauso 
jojo apie ka toki teip gylei liž- 
simislino?

— Nežinau, atsake Petru
kas, norėjau pabėgt nuo savo 
balberio, ba jau ilgiau ne ga
liu tonais iszlaikyt. Balberys 
Hope man tik barzdas skusti ir 
muilint o - kada ne tunu ka 
veik t, jo jo pati varo mane in 
kuknia, idant supeziau kudyki 
su koja o su rankomis skustan 
bulves* ir kitokes daržoves.

— Tai kur tu nori dabar 
paklausė nepažinstamas

Petruko.
— Nežinau, — atsake Pet

rukas, — bijau mnno tėvo, už 
tai pas jin ne ejsiu.

— Nieko ne moki ir niekur 
nenori ejti mokintis, tai ka 
dabar pradėsi ?

— Asz nieko ne noriu veikt 
prie nieko ne turiu akvata, ~

ejt?

• *

>

veikczum, 
džiąugsmu.

I
, 
pažįstamas

ture Petrukas su

Na, tai gerai,/— tarė ne 
ėjkie su manin 

i sa— ir szokdamas ėjo pąsfetil 
vo nauja poną. 4 i

" k

Ant £alo miesto, senąjn na
mo, gyveno ponas Peliuko.

Tame name apriez jo, hiėk' 
daugiau nesirado, navatni na 
minei rakandai rtyįosi visur » 
ant krėslu ir szepose radosi v: 

iszmetintos b

'k

sokios knygos, 
jokio paredko.

— Žiūrėk, — tarė ponas ii 
Petruką, — visas tavo darbas 
sergėt viską k a tfk czionai: 
matai, svetimu žmonių ne in 
leidinek kada asz busiu kelio 

o t uju duriu neatydari 
nok kurios veda in ta maŽ< 
kambarį; nes szitam kambar 
gali rėkaut, giedot arba szoki 
net kiek tik nori, nes tikta’ 
paežiam, be draugu, nes su jei; 
tik mieste karezemojė gali pa 
simatyt, jeigu sau norėsi.”

— Gerai mano pone, —- at 
visko serge 

siu, duriu ne atidarynesiu f 
draugu in czionais ne atvesiu 
jeigu tau teip patinka. *

— Atsimink dalaikyt žo 
džio, asz tuojaus iszvažiuojn i? 
nesugryžsziu, net už vieno me 
to ir szcsziu nedeliu, už ta vis; 
laika užmokėsiu tau isz laii 
tavo užmokesti, o jeigu ma? 
busi vienas, tai kada sugryz 
sziu padarysiu isz tavos žmc 
gu, o jeigu sau vėlintum ta 
pasiliksi ir dideliu ponu

— O busiu tau labai 
nas, idant tiktai pasilikcziai 
ponu, ba turiu dideli norą pa 
silikt ponu.

— Tykiu tau labai ir asz tw 
riu norą pasilikt, pakol n< 
atejs laikas, dabartės lik svei 
kas ir neužmirszk .ka tau 
kiau.

Petrukas norints teini no an' 
visko ka jam ponas kalbejt 
bet ne puse ne suprato, džiau 
gesi isz to jog turėjo piningu 
vaikszcziojo po miestai gere i’ 
valgė ir nieko ne veika.

Valgint tai mažai valgė, ne* 
ka giart, tai gere he — atsimi 
nimo, o ne iszojo da puses me 
to, jau ne turėjo ne skatike 
isz piningu, kurioj ponas pali 
ko jam ant vieno mėto ir sze 
sziu menesiu.

nėjo,

sake Petrukas,

*

h:

vier

sa

-V .>’•?.

*

Aį. .

Ponas Petruko buvo 
nium,

raga
nes nuo laiko kaip pra 

dėjo prieszintis prieszais “Pli 
ko Kalno,” susitarė visos ra 
ganos ant jo, tiek jam insipy 
ko ir pradėjo jam kenkt, joc 
atėmė jam kone puse valdžios.

Per tai radosi po užkeiki 
mui ir jau negalėjo tiek raga

Po tei-
sybei, norėjo jin nuo tojo už 
keikimo atvalnyt, nes ant la
bai sunkiu iszlygu, kuriu raga
nius ne norėjo priimt, tikeda 
masis pats isz to iszsisukt.

Iszlygos visu raganių buvo 
tokis: idant raganius su viena

naut kaip priesz tai

lystos, o kad turi kaneoz ture
i vyra per tai

ii ‘
i vyra per tai raganius turi 

ii ‘

sz savo szalios rūpintis idant 
įsai jiaja ižduotu už vyro ir ta 
i del josios pasirūpint, o tada 
'Ūkas Kalnas isz užkeikimo 
ui atliuosuos.”

Pastanavijo per tai raganius 
ajieszkot koki tingini ir isž- 
'etycziu surado Petrukas bu- 
0 jaunas ir patogas vyrukas, 
rion ieko netiirejo noro ir nie- 
o nenorėjo dirbt, per ka 
an ius aprokavo, jog tok is 
mogus su noru griebs boba, 
lant tik turėtu ka gert, val
yt ir nieko neveikt.
Nenorėjo isz pradžios Petru- 

a paaiikaiit senai bobai, nes 
įdrejo del saves pasilikt jeigu 
am jojo mierei nusiduotu; reb 
'alingas ir jam buvo jaunas 
aikinas ant patarnavimo, 
»or tai paėmė jin in narna 
žmokėjo isz kalno algos ant 

neto ir szešziu nedeliu.
' ■ I I .■ 'I J JI i* .i iį •

O kad in puse metu jau ne- 
eko Petrukas pinigu, mislino 
■nt spasabo kaip gauti dail
iau, atėjo ne karta ant miš
ių apvogt savo poną ir pabėgt, 
•es ant tu patycziu nieko ne- 
•uvo namie ka tokio idant gil
ėtu pavogt, pastanavijo per

nuo 
pažiu-

SAULE
-Rm iii^a<.».>l.<ęi įmini < „■ > K11

la stojo^rfesn'bohii, ' •
*»

Klausyk vaike, busi po
in jin atsiliept

»>■*»

nu ir tai dideliu ponu, o pasi- 
r.„ , ,ri , j zį/'l. j II < 1

liksi juom per pagiąlba moto-
res; nėš puikiuil^ mbtbre ku-
. . J'';®1 ■ ; 1" '• " fei H t'"/'’'■;>

■' \

pttikiūtišė motėre

ra-

• j 

ir
ir

ai atdaryt mažas dureles 
ždrausto kambario ir 
et ar gal jame kas to kio nesi- 
nnda idant galėtu pavogt.
Niekas jame ne galėjo prie- 

zintis. ba raktus turėjo ir in- 
jo in uždrausta kambarį. Nes 
aip nusistebėjo kada nieko 
ame ne mate kaip tik lentina 
nt kurios nieko ne mate; sie- 

re su ranka ir
nszka rakta misingini 
mo bažnytiniu durelių. — 
szrodo tai raktas ne nuo kufa- 
0 ano szepos, ba j u czionais 
uvis nesirado.

užtiko milži- 
rodos 

Ne

prie nieko ne turiu akvata, — 
atsake isz szirdies Petrukas ne 
pažinštamui.I r . V «

. ‘ * J “ «

— Ha, jeigu teip, tai asz ta
ve priimsiu pas save ant tar- 

mane nieko no 
tiktai gersi ir valgysi 

idant tiktai būtumei del ma
nos viernas.

— Busiu viernas, idant tik
tai ne subeziau vaiku ir bul
vių ne skuseziau ir ^.pi

nystos, pas 
veiksi,

res, neš pttikiĄii^ motbre ko 
kibs ttt da nerege,jei, o tai vis 

d ., ? 'm. i> .•* y lirf'uiiii L1TT1 'j--jm '1 '''.ii. •>..iji J*a ■. i.J 'ii>:

ka sur<
no
tai ba toji laime kuriV •’ r į r

edyš galybe Pliko Kal- 
Nes turėsi apsisukt grei- 

■ ‘ • • * 1 1 . j' ■. :.a ’ ■ i„ 1 \ . IR ■ ■ j

ketina
II ■ ■ . • ■ .

hori tavo ponas 
, tas zdraica, 

kuri yrė priverstas tik mano 
mylėt ir tik su manim apsipa- 
czinot. ™ Petrukas nuo bai
mes truputi atkvapo o boba to
li aus pradėjo: 

!l ( 'I 4 1

•1'

' ■, i 1

tave patikt, 
paimt nuo tavęs,

liaus pradėjo: '
— Taš pohds faVo, I ' ' > !m

zdrajca, meta ir szeszes nede- 
■’ .j" f Y ii1-"'''lias pastanavijo jiėšžkot tosios 

laimes, nes asz, asz jam užbėg
siu su savo užkeikimu, nedasi- 
laiiks to ko jieszko! nes atejs 
laikas kada da puls priesz ma
ne ant kojų ir praszis mano 

L----------...„n, _ atsi.
u J •

ragana,

o mano

meiles ir mano szirdi! 
dusu da kelis kartus 
vela pradėjo:

— Klausyk . vaike tolinus 
tu esi laimingas, ryto ateik 
pas mane, ryto keliausi toli o 
keliausi puikioje karietoje su 
tarnais o dabar ejkie ir pasi- 
rengk in kelione.

Nuėjo Petrukas 
in kelione o kaip visados buvo 
pasirengiąs in kelione, per tai 
nekantrėi lauke rytojaus.

Ant rytojaus atėjo Petrukas 
geradejka ir pasakė 

jei jog jau yra pasirengęs in 
kelione ir jog keliaus ant galo 
svieto del josios idant tik turė
tu ant ko ir su kuom.

—: Tolinus Bus :—

jjasirongt

nas savo
• • • •
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NudŽėlM gubernijoje J

Susimusze karczemoje,
>

)

Tris narsus kuchi 
Dideli natsunai.

O ka, palicije pribuvo, 
Lenciugel ius ilŽdejo, 

Paskui vežimas atvažiavo
Pasodino narsunus ir nuva- 

žiavo.
Tokie rakalei sarmata dhro, 
Ba tanke! juosius in koza 

uždaro, 
Kad veluk juosius nudėtu, 
Ar in kokia plynių padėtu.

I

* * *

Apie Skulkinieczius negaliu 
tk a raszyti

Ne blogo ka raszyti, 
Visi grąžei užsilaiko, 

Mat nuo visko susilaiko.
Peikti juju negali.

Kaip nori, tai buna geri, 
<1 . ■ ■ į

Kaip užmirsžta, tai jau vali, 
O ka, pabaigos kares kožnas 

laukia,
Tai ir tėip byrp netraukia, 

Po teisybei, jau ir susivaldo, 
Jau i? gaivu tiek nesiskaldo.

J • ♦

Akysią; protingu, isarodo nfe‘ 
kas.

Vidnas isž tokiu, 
Vargingu szpicukd,

Taip r ligoda
mas dairėsi aplinkui ir užtiko 
mažas dureles apkaustintos sn 

. geleže..... Ha, pamislino sau,t I
—. tai gal but skarbas mano po 
'o ir kagerieziause ėmėsi prie 
tidarymo doreliu, nes baise i 
įersigando ba in vieta skarbo. 
laregejo ant didelios skrynios 
ena boba kaip svietas, kada 
Mrukas prisiartinojo, boba 
u-adojo rankomis mosuot, in Į 
isas szalis o 
zirpulei perojo per paežius ir 
au mislino dumt isz tos vietos 
les keleis puikeis žodžeis boba 
n-akalbojo in Petruką:

—- Nebijok mano vaike, ne

\

Petrukui net

ujok, -— tarė sena boba, inejei 
letiketinai, o asz mislinau jog 
ai tas, kuri turėjau laikyt už 
-prando, prisiartink ir pasa* 
kyk man, del ko ir in czionais 
itejai nes pasakyk viską tei- 
ungai ir atvyra i, ba mane 
ipgausi o pats sau 
laug koszes.

Persigąndės Petrukas viską 
msake senai raganai ka tik

ne 
privirtum

ipsake senai raganai ka til 
lamine buo pradžios savo gy

ė

zenimo.
— Gerai maho 

lesibijok ir prišiartink prie 
nanes tas tavo ponas yra

A u '

♦ vaike, nes

ulrajca, tavo gilink is jog’ in
•zionais atejei ir su manim šti

KUR BUNA?
I ’ į ■ ■ 1 ■ '• ' ! ’ . . J .

» ■ --------------------------- ------- ■ ■■

Mano pus-brolis Juozapas 
Lazauckas, paeina isz Kauno 
gub., Panevėžio pav., . 
vos para., Žibartu sodo 
riti svarbu reikalą, praszau at- 
siszaukt ant adreso:

J. Sząulenskas, 
Box 560 Madison, Ill.

i f,
Sžada-

Tu-

* * *

Amerike viskas vale daryti, 
O ir su artima gyminia apsi- 

paeziuoti,
Kimingams no reikia divyti
Jeigu priversti suyihcziavoti,

Negu turėtu .gyvuliszkai gy- 
. r'l' ■ ! ' *'' I

■ ’ .' 'T.‘.' - ' : '■ f vent i.
Czionais yra ir. tokiu,gana, 

' • ■ . ( 1 "* Al

Ka su pus-.sešęrem gyvena,
Bet giaro gyvenimo ne turi, 

O ir žmonis ant- tokiu krei-
■! ■ r 1 11 . r i« .■ 1

• . ,' f vai žiuri.
J 1■'

<»

Pajieszkau Franci szku No
reika paeina isz Kauno gub., 
Szauliu pav., Veikszniu para., 
Turiu labai svarbu reikalą, te
gul atsiszaukia ant adreso:

A. Yezdaiiskas, 
206 Morrison St.,

Centralia, Ill. 
j.,.-.,.

Mano pus-broliai Antanas 
ir Juozas Biliai, paeina isz Su- 
valku gub., Seinų pav., Miras- 
lawo partl ir gmino. Dabar 
gyvena kur Illinois Valstijoj. 
Turiu svarbu , reikalą, jeigu 
kas žino apie juos praszau pra - 

(to 89.) 
Julius Balkeviežius, 

723 W. Market St
Mahanoy City, Pa.

valku gub., Seinų pav 
lawo para ir gmino.

neszti ant adreso:

•J

Mano, draugas Ignącas Ž’h 
mantas paeina isz Kauno gub. 
Telsziū pav.,

’zionais atejei ir su; manim su 
ūpažinai, tu man o asz tau bu 

Į du pagialboje, asz esmių i’aga- 
Į na ir daug galiu padaryt, c * 
kaip man užsįminei, jog nori

manės visame d taVb noras isz- r I ' ‘ v|
ipildins.
Petrukas isz džiaugsmo ne-- 

krauju ant sekanCziu punktu Į Žiiiojo ka ant to visko atsakyt, 
“Jeigu raganius nenori pri-1 neš prižadėjo bobai viską isz- 

stot ant raganių iszlygu, ant ’ *** ' ’ ' ?ą"
apsipaeziavimo su viena isz 
juju seserų, norints jaU turėjo 
szeszesdeszimts ir devynis mo- 

,|'4. J wit,

Telsziū pav., Gauėženn kaimo, 
Pavandenės para; 16 metu at
ėjai iszv* žiavo jšz Mahaūoy

reiicala. Jei kas žino apie ji 

tegul atsiszau kia an t ad rešo

City in Chicaga. Tunu svarbu 
reikalą. Jei kas žino apie ji 
įiraszom pranešzti arba pats 
tefful atšiszaukia ant adreso.

I , t # ’

labai baisia ragana apsipa- 
cziUOtū; 6 kad ant to nesutiko-
bobos ėmėsi isz kitos baczkos 
jam dagrist.

Nelaimingas raganius nega
įėjo sau duoti rodos ir privers
tas buvo pasiraszyt locnu savo
« . • « . ■ -■ U ,., ^r • ; “'i«! fei 'S i 1 4

“Jeigu raganius nenori pfi-

czistos W.

O
4 t.

pasilikt dideliu ponu, klausyk
’ ’ i . ' ■ ■ I 1 . ■ ..../...■' '• r ■* 1

neš prižadėjo bobai viską isz- 
nildyt, horints nežinojo ant, 
ko, nes toji liepe jam dabar at-
sitolint ir už trijų dienu 
atdjt taja paezia adyna.

. • --‘'.I- • ' •

vela
»'■ /

Ad. Budginas,
*1' i jLwib . ' .ii į

Mahanoy City, Pa
'i" -F 11 ■

*

r 1

1311 E. Pine st.,
‘ ' %'l 1 ■

*
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Ciciliku yešeįle atsibuvo, 
dzūkai ir kala- 

, kutai pribuvo, 
Gavo gert o ir in kaili gavo, 
Ilgai nuo žaiduliu padejavo.
Nevienam makaule susiuvi- 

nejo,
Už ka daktarui gerai užmo- 

. kejo;
Žinoma kiauliszkai apsiėjo, 
Tai ir gera czesni apturėjo.

Ant kurios

3
wi i. r l‘'-T--..... , ,”1 ~

„Ai ^d^fyfejįd^a'paczedi gas- - 
padine laužo sau gal velia, kaip 
ežia iszsimaityt, apredyt save 
ir vaikus.

Maistas vis brangsta.—Kaip 
ežia galima apsiejt be duonos 
ir mesutes? Kaip suezedyt ant 
dtapanu ir apsiavimu.

Idant dalaikyt lyg pedes, rei 
ko isztemt visas - ’pajėgas, su:

L ’’ u f

W'il
lįi

Prie kromo stovėjo,
In jiraejįfius žiurėjo.

Praejgiai mislino, jog tai žy
do sztoras,

Jeign stovi parėdytas bal-
■fliT

Ą -

■

j vonas.
Mat, žydai tokiuš pastate, 
Uždeda drabužinio stako, 
Kad pagal kožno norą, 
Parodyti savo tavora.

, į ... „» H . .. » , 0 ■ , , „    - .

■ i • ' J .

Kaip czė žinogus gali czedyt 
su tokia brangenybia?

įl
• s “ 1

Klausyk

4

— Klfiusyk tėvai, duokie 
man du doleHus, ba. lyg pedes- 
nedatrAukših

tnyęzia.
— Ar tu boba pasiutai ? 

Juk davau tau 25 doleriu suka
toje, ka su pinigais padarei ? 
Nepraleidinek ant nieku, 
praszyk kumhtes pas save, 
kimszk vaikams (‘ kendziu

Asz turiu 
viso tik du dolerius ant savo

Nori doleri tai te, o 
daugiau ne gausi!

— Ka aSz nelaiminga pada 
Turės užtekti, susi

laikysiu su kitais pirkineis lyg 
Atsimyk seni, idant 

neprikiszinetUmei,

prakalbėjo
motka” in savo vyra apie pe-

vaikams
tai turėsi pinigu.

reikalti.

rysiu?

ne
ne

♦,

^eržt ’dirža, perdirbihbt ir c^\r- 
styt drapanas, laukdami geres
niu laiku. Reike kanecz sušilai 
kyt nuo pirkimo nereikalingu 
daigiu, be kuriu galima apsiej- 
ti.

Bet padėjimas Amefikonisz- 
ku gyventoju yra užlydantis 
su priliginimu padėjimo Euro- 

j piszku gyventoju. Sunkus ka- 
jriszki laikai, iszmokino czionai 
tinius gyventojus paezedžiai 
gyventi. Bus tai del kožno ge
ru pamokinimu.

Jeigu jusu vyrai ant jus ru- 
gos, tai padarykite kaip pada
re augszcziau minėta moterėlė 
su savo “seniu” o tada supras, 
kiek tai gaspadine 
rupesezio, pakol ateis vela pė
dė.

o tada supra 
namo turi

I

rytojaus.
man 
mneziu ir kendes del 
Pabandyk pats pirkinet 
sta o persitikrinsi, kaip tau tas 
viskas ejs

■ . I ■«

marketo, siunsiu tave kaip ate j 
si su pede. Tavo pinigai, turi 
pilna tiesa daryti su jiais k an o 
ri, gali pirkti ka tau patinka ir 
pamatysi pats, ar asz pinigus 
praleidžiu ant nieko.

— Gerai motka, gerai. Asz 
tau parodysiu,,jog tu. perki 114

ku- 
vaiku. 

mai

Ryto ne ejsiu ant

■■■ _’| . 1
1 

daug ta voro. Žinok, jog mums 
truputis mėsos, duonos, kavos 
ir vaisiu del .vaiku užteks, o 
asz ne esmių lokamezius ant ko 
kiu tai niekniekiu.

Sukatoje po piet

44

Didelis sodas visokiu 
gu medžiu. 
$500 isz sodo, 
rids, 
stubos.

PARSIDUODA PUIKI 
. FARMA.

52 margu, su gerais budinkais. 
Stuba 9 ruimai sn geru skiepu, 

vaisi 11-
Galima padaryti

7 margai gir- 
Vanduo tuojaus prie 

Arti prie elektrikinu
keliu ir Lehigh Valley geležin
kelio. Wyoming County, Lek 
xvinola, Pa.
Netoli Scranton, Pa.
vieta yra Summer Resort. Yra 
tai puikiausia vieta Wyoming 

Randasi 5 lietuviai 
Parsiduoda už 

$3,600 su maszinoms, vežimais 
; * Nepraleiskite 

progos pirkti, ba tokiu farmu 
retai kada parsiduoda, 
dinkai verti $6,000. 
žinių gausite nuo 

A. Webber.
“senis” at- 

nesze pede. Padėjo del moter 
es 25 dolerius, sau pasiliko ke
is dolerius.

1 ■ "F irh 'i ■ t ii1 ’ 1.11 •' 1 ' 1 ■

—Duok sziftn gurbą motyn. 
Ejsiu sziadien.pats ant marke-; 
to. ... .

In valanda po tam sugryžo 
senis apkrautas su pirkinei s 

___ •_____ _____ ______kl___J___

1

* * ku.
kaip szuniszka

vuja,
In kur susirenka girtubkl’ni 

gauja.
Kiir ten Illiūojuje,

AtsibAvpveseile,
Gaspadoriit gerai aptaise,

: . . . . . - i - .

Isz tikrųjų

<*■

O kitam iszmiisže žanda ir 
nutraukė ausi.

Buvo pas vaita prova,
Sudėjo pihiilgti krūva,

Keturi po 30 dol. užmokėjo,

kaip kariszkas verbludas.
— Žiūrėk ka asz pirkau!— 

atsiliepe in paezia; mesa ant 
sziadien ir ryto, vaisiu, sviesto 
duonos, keikšu, bulvių ir būro-

Na, tai gerai atyduok 
reszta isz 25 doleriu. Kiek tau

. ■ . T: 4 j

pasiliko?
— Palauk, 

ruokuoju.— Senis pradėjo su- 
raszinet viską ant popiereles, 
ant galo paduoda moterei $18.

—- O kur da septini doleriai?
— Na, 

marketo!
— O tu senas gramozda, ma

tegul viską su-

juk iszdaviau ant

paviete.
kaimynai.

ir pastaras,

•/ 7 —

Arti prie ežeriu.
Szita

Bu- 
Platesniu 

(to 89)

Hyde Park Ave., & Swetland 
St.

Scranton, Pa.

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

I

Šiuncziu szitdiriga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yrh “Tūkstantis Naktų ir Vie
na.” Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakoi sau neparsigabenau 
isz redakcijos “Saules.”
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau

Ve-

kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka,

Keturi po 30 dol. užmokėjo, tai, jog pats dabar persitikri- J 
O vienas 500 dbl. bęlos sudėjo, 1

Sparrows Point, M*d.
’ ■ ' I *

Istorines Knyogs
#

No. 1 *-x
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6 x 9

. - Preke SOc.
- Kunigo Paslaptis.,

jog sziadien tokia brange- 
jog su didžiausiu gėdi

nimu, reike iszdavinet daug pi- ■ f

nai J e]

nybia, 
Ir tam musžtukhi knapai pa

reis.

Pro va iii koytą ejs* >/
• .' i1 .r '

SmaugkitesLietuvei, 
Muszkites su bilėm smagei, 
Juk tai zobova geriausia^

^ i. -. » • lįjįj • ■■ • ? L
•į.

lh

y

I'

hingu. Netikėjai man. Iszmeti-
Parižiaus Nuskurę-

L H

,!. f 'i. J’#*

. . . tIr smagiausia!
'iii ■«. 1 |

Jeri vaikima laikai
'1 i ' *■ .1. ■" ■.*■ ••

........................... ...................................

Poiiai655ųi daugybia priviso.

............'į; ’?... .■ 

• • 1 •*.’ • ' 1

PuczesU visoUi vaikai
_ , l ■ j ~ ■ • •' > 4 j j "r' ? a'

Bot tamsnnolMi snvisu.

nėjai man, jog girdžiu savo ku- 
mhs. O ta, ka tu pirkai, vos 
patis įszsimaitysiu ir iszdavej 

asz.
Dovanok motka, tūri tei- 

V
• %
Teip tai kvaila 'burna bil

I i

• jei da daugiau kaip

I. " 'f* -į1' 'lė31 ■ b jį.? V "S , I*: |į! . ' 1 q ' <i

Juk ir naktimis puodas gra 
žei’issirodo 
’''■til I. .u" J ; v!'‘. <

< ' H .

■ ;\'lr ,i;\ Uį.P

Hm mi.

sybia
*

bnina, .ptikol nepersitikrins pa
ti teisybė*.

coliu dydumo
N®12- • .... -

In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. 

.... 
4' ■ ; ■

—°’ i. ^reke 3$c. 
Auksiniai k Peiliai;

1, ■ ■ if jii. 1 r1 ; 1 * ... ■ 1 ‘*ii . ■.

Dvynos Karalaites, 214 pus

I •

No. 3 -
11 f i

. *

6 x 9 coliu dydumo. Preke 25c. 
No. 4 — Apie Kupcziaus

Sunu Jurgi; Kapitonu Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c. 
HSrPrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

. POCŽKQW£KI • CO.

— Teisybe 
bėt nesigailėsiu duonos del ta
vęs ir vaiku.

viskas brangu.
i I. -i ■, ' • " \

Nes kas jame yra, tegul pa-
■ .? ' ■. '■ '• 

' .1 Z’ ’■ '

papnosztas 
' IT 1 ■, J 4

m p

T 4 '■ 1 Kada neužteks, 
o asz norin-

• ■ / / ! 4U
i ‘ 1 .. ■ ’

•
T *■1 ’» t, „, „ 1 , .Vi

tai man pasakyk,o >sirodo 
vaikinas,

1ur. p. poczKOWSKi • c 
WHANOX CtTt, PA.

/ »i

gai dadesiu
I

ji z n iĮoip • •* irj. s
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Žinios Vietines
dagi rd e buk 

pasidavė, 
truputi smagiau atsiduso. Kož- 
nas tikysi g 
res ir gromatu isz Lietuvos.

— Influenza paliko

— Žmonelei
Austrija ir Turkije

New Philadelphia, Pa.
Mire czionais

•!* I
Elzbieta Laim

I

bertiene, myleina paeziule Jo-
kuri jin paliko dideliamno, 

nu lindime ir d’uki’elia 5 metu 
senumo ir sunu 6 menesiu. Ve
lione pergyveno Amerike 6 me 
tus ir U menesiu o su savo vy
ru suvirszurn 6 metus. Ve
lione Jnivo linksmaus budo mo
toro ir ne viena ypata sulinks- 
mino iuju nuliudiniuosia iv

INFLIUENZAS DAUG 
BĖDOS PADARE.

' i» ■ i - ■

Paszelusi toji liga baisiai at
siliepia ant visu žmonių dar 
Amerkoj gyvenaneziu.

Nuvarydama in kapus didi 
skaitliu gyventoju, pridirbo 
daug bedu

v' L. y.; . SAULE;, »
’ ■—■— 

Skausmai ir Gėlimai
«••»"; r ...

, . ■ < j, * ' ■ 4.VI .

I '•

*. »l

Greit Praeina
S 'r- • ■'

■ ,

Patirsite, kad Sloan*s Linimem 
palengvina žiaurius reuma- 

tiszkus gėlimus.

P

I' 
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams <
| Ka Privalote Daryt 

Idant Prailgini
Savo Gyvaste

(H • ' '►>

Kodėl sutinkame czic^ųijs Amerike 
teip daug žiliu vyru ir moterių su teip 
gražiu ir sveiku iszžiura?
tai kad jiems žinoma, kaip gali inteik- 
tl pajėgas del ilgio gyvenimo ir tokiu 
budu prailginti savo gyvastia.

Amerikonai papratę kožna meta isz- 
czistytl savo krauja. Pasekme to yra 
praszalinimas visokiu nieku kuriu 
priežastis buna ncczistas kraujas, pra 
szalinimas to palieka czistus vidurius 
ir krauja.

Milijonai žmonių naudoja del to 
"PARTOLA” del iszczistinimo kraujo 
ir viduriu, — iszradimas gerai žinomo 
aptiekoriaus ir chemiko New Yorko, 
Mikolo C. I’artoso. 

* . H
Ne tik Amerikonai bet ir apsigyve

nusi Amerike lietuviai pradėjo paiseti

Yra tai tykslasMerchants Banking Trust Co. Banko.
A * I ■ b Wk

Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams <
t '

biznije arba duoda rodą kur geriausia inve^tyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas is|’ ju depositoriu 
vima kuri prfgelbsti. 
reikalingas. - * - -—

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MĄHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewict Gavula

P. C. Fenton

gus arba prigialbeti pirkime properties.

gyventoju,
Visi žinome kad 

d a ba r re i k a 1 i n g i k a re i v i a i, j i j i 
insiszvaiscziusi iii tarpa karei
vi jos apsirgdino ju daugybe 
kiti ir in kapus nuėjo; bjauriai 
siauezia tarpe paprastu 
niu, kad kai kuriose vietose nu 
mireliai nelaidoti gulėt turėjo 
savate laiko, 
apsidirbo, 
venta miesteli

tfc tada gauim^gita parpia-Patepkite lengvai., Visai netrinkite 
Lai jis siigeria pats Tier save.1 Ir tuo
jaus pajausite, kad lengviau darosi.

Amžinai gėlimai, sustingimas, skau
smai, traukymas raumenų, veržimas 
gyslų, sztyvumaš sprande, tai vis ne
sveikumai, kuriuos Sloan’s Linimen- 
tas lengvai pergali. Gyduoles tyros, 
tinkamos vartuoti ir prieinamos. Klau 
skite kokioje nors aptiekoje.

Preke 3pc., 60c. ir $1.20.

Padaro prieteli kuris gal bKtJLW^?
b

O tai už
juju 

varguosia.'
t Petrukas, 11 metu viena

tinis sūnelis ponstvos 
Grabaucko, 
zos, palikdamas dideliam

i lindime lovelius ir dvi sesutes, ne
Terp tuju 

lietuviszku i’

■įeito užbaigimo ka-

rr

+ Petras Zalonis 
G32 W. Spruce

39 
miro pra

miesto 
340 sierateliu — 198 neteko tė
vo. 135 motvmi o 7 neteko 
tėvo ne motvnos. O 
randasi daugelis
sierateliu apie kuriuos reiketu 
pasirupyt. Visam paviete rau
dasi suvirszurn 3000 sierateliu.

, 31 metu,
u Ii. mirė pane- 

delio jyta, pa likdamas paezia 
ir du vaikus.

+ Martinas Dubi liekas, 
metu, isz Bukmautes,
ejta subata ligonbuteje.

— Visi šakumai ir kitos pub 
licznos vietos, bus atydaryti 
czionais ir aplinkinėje petny- 
ezioje, 12 valanda ant pint.

Panedelije likos czionais
palaidotas Kaz. Ancereviczius 
36 metu, kuris 
subata Brocktone.
yra broliu konsuhnono Ancere-
vieziaus, paliko dideliam 
lindime paezia ir tris 
teip-gi tėvus, 3

+

rn ire praejta 
Velionis

i
Prano 

mirė nuo influen- 
nu-

miret Panedclio. vakaru
.Jurgis Lietuvninkas apie 36 m. 

i senumo.
tik trumpa 
mo plaucziu.
singas žmogus ir visados dirbo 
del labo Lietuviu. Jisai buvo 
szitam mieste skvajeris, drūtas 
politikierius ir unijistas. Pri
gulėjo prie Szv. Albino drau- 

Susivienyjimo B. Ka
taliku ir Suv. Liet. Amerikoje 
teip-gi buvo vadovas Mainie- 
riu Unijos.

Nobaszninkas sirgo 
laika ant nždegi-

Buvo tai gai1-

zmo-
I III D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Tress.

gystes,

Paliko dideliam 
nubudime paezia, 
ir dvi dukteres.

viena su nu 
Priesz keletą 

metu adgalios gyveno 
nojuje.

Maha-
Laidotnves atsibuvo 

Ketverge ryta.

nu- 
vaikus, 

brolius ir viena 
M‘scri czionais Mfdianojujp.

Seredoj mirė Katro Novo- 
riene, naszlo. 53 m. senumo ku
ri gyveno po No. 533 \V. Water 

Nebaszninke sirgo nuo in- 
I luenzijos. 
du sūnus.

— Beikalinga gera mergina 
Atsiszaukite in

st.
•oo

Paliko dukterį' ir

dirbti sztore.
‘‘Saules” afiša.

— Sukatoj Beadingo kasyk 
lu pėdo.

— Binkimai praėjo. — Be
veik puse balsuotojei nebalsa
vo. Ant kongresmeno likos 
aprinktas John Beber republi- 
konas Ant Logislatoriaus li
kos aprinktas Adam Sehaeffe’’ 
teip-gi republikonas, 
torius likos aprinktas 
D. Deaton kuris

Sena- 
Bobert 

buvo ant re- 
publil^oniszko ir demokratisz-

Visam paviete be-

sziolei

ko tikietu.
veik visi republikoniszki kan
didatai likos aprinkti.

— Ligonbuteje lyg 
landasi tik 18 ligoniu.

— In vieta mirusio J. II. 
Pollard apskritinio supredento 
ant Beadingo kasyklų likos pa 
skyrtas ant tojo dinsto T. B. 
Van Buren buvusia supreden- 
tas St. Nicholas apskryti.

— V. L. Boczkauskas, vie- 
ižduotoju u< Saules” 

buvo abaze Newport 
likos perkeltas in

nas isz 
kuris 
News

< 11 Saules

žino-

Kada

Prie szito

Siparis
I.i n iįmeiTt 
Kills Pain

... . .. i u a .
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Ar esi patruktas?
•<I r . v’

•' I • t

Jaigu teip, tai asz galu jus 
iszgydyti. Be operacijos arba 
patrotinima laiko, 
motdfes ir vaikai tilirai isz- 
gydomi. Per mano spasaba.

‘ ■ II t

Vyrai,

Vaidelota
■■■ Į.IIII. III.I IH.I ■ .............. l ■ ■ II. ........ Į , t,į,...... į

T. G. Hornsby ;swt ’
Į

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eii paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Boczkowaki-Co. Mahanoy City, Pa.
į
I
I
I

Girardville, Pa. — Musu 
miestelis randasi tarpe dvieju 
kalnu ir smagioj vietoj, kuria
mo gyvena apie .4,000 gyvento
ju isz kuriu daugiausia yra 
Lietuvei o terp kuriu randasi 
visokiu. Liga influenza czion 
siautė gana pasiūtiszkai kuriu 
paeine daug žmonių. Liūdna 
jog sutikimo nesiranda, o ypa
tingai, jog socialistai vis kabi- 

bet Die-naši žmonim in akis, 
vas už juju blevizgavima bau
džia ir jau pradeda atejti prie 
iszminties ir suprasti, jog pa
niekinimas tikėjimo neužsimo
ka, o kuom apie tai mažiau ra- 
szyti tuom geriau, nes laikrasz •
t is ne del to, idant vesti kokius 
ten gi nežus kurio žmonim jo- 

neatnęsza o tik
daugiau supjudo musu tautie- 
czius.

nes graboriai ne- 
Lietuvais apgy- 

arsziausei mu
sei influzas apkapojo Miners
ville, Pa. Anglu laikraszcziuo 
se matėm kad per dvi savaiti 
tik vienu lietuviu iszmire 60 
ypatų, o kiek kitu tautu
niu kryto juk tai neszposas!....

Szitokia ragana kirsdama 
žmones daug pakenkia drau
gystėms ir organizacijoms, ku
rios moka posmertines.
žmonos mirsztajjaprastu budu 
kas kita, bet kad mirszta urnai 
tiek daug, tai žinoma kad 
spareziai tusztina draugyseziu 
ar organizacijų kasa, ir tokiam 
atveji, neviena draugyste ar 
organizacija turės uždėt ant 
sąnariu extra dokles, arba vi-, 
siszkai likviduot.
kiu aplinkybių jau negalima 
bumbet jogu reik extra duokle 
damoket, nes in kasa pinigus 
neprisnįegti isz oro, bet neda- 
tekli.sumoka likusi gyvieje są
nariai. Viesuliszka influenza 
palyti skaudžiai dar ir mus 
Susivonyjimus, nes ten priklau 
so tukstaneziai sau o juk in
fluenza siausdama nepaiso kas 
koks yra, bile tik ingali, tai ir 
kanda mirtinai.

Dabar užeinant žiemai, szal- 
tis nuvaikys ta pavietrių, bet 
atejas pavasaris su sziluma, a? 
tik noatnesz vėl negeistina sve 
ežia, tai klausymas, 
numanyt,
niu isz kares lauko sukasti in 
žeme, pradeja drunet 
versz isz žemes in ora 
kad ir per storiausias kalkių
plutas užpiltas ant negyvu, 
isz oro dasigaut 
kunus. — S. K.

Galima
kad milijonai žmo-

kios naudos

visi laisvu pa
ti a ug serga.

— Czion mirė nuo influen- 
zos J. rieviezius, M. Astrauc- 
kas, J. Vasiliauckas, A. SliWže- 
le, M. Papeckis, F. Perlaitis ir 
dvi motores — 
žiuru žmonis ir
Teip-gi mirė Juozas Santara, 
kuris likos palaidotas su baž
nytinėms apejgoms ir prigulė
jo prie Szv. Vincento draugys
tes ir palaidotas ant nauju ka
piniu Frackville.

— Geriausias patarimas del 
laisvu pažiūru žmonių,
priesz Dieva nekovotu, nes Die 
vas yra kantrus ir baudže 
tokius prasižengimus, jeigu ne 
tuojaus tai atejteje.

idant

J iszsi-
smarve

v uz

o
gal in žmonių

EAT 
CORN

SAVE
VHEAT

quick

M®
r.i
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Beabejones jus kurie Ssato patrukia 
kentėto per metus, isz priežasties kad 
gal bijojotes operacijos su p jaust imu. 
Kode! nepasinaudojate isz progos ko
kios asz galu jumis nuteikti; sw mano 
pasekmingu gydymu ir bukite vienas 
isz mano dėkingu .pącjjent^. Klausikit 
ka szitas žmogus riszo:

Ileverly, N. J. Ang. 14, 1017.
Brangus Dr. O’Malleys—
Negalų rasti žodžiu invalea jumis

iszgydomas

nog kurios kentėjau per devinta
" . Ban

džiau kitokius daktarus bet man

ka Hzltas žmogus raazo:

Branguti' Dr/o^ilcy:-
Negalų rasti žodžiu invales jumis 
padekavoti už stebėtina patarna
vimu dėlei manos, Iszgydomas 
mane nog daboitavos rupturos,

metus Ir negalėjau dirbti. I* *B * •1 w * 1 ■
negalėjo paglalbeti. Dar esmių 
sveikas, 
Wilkes-Barre, Pa. Asz Samiu Lie* 
tuvis, 70 metu amžiaus Ir szlrdin- 
gai rekomendatojii ■ l>r. (FMnlley 
del kiekvieno Tautieczlo kuris esą 
tam paežiam padėjime kaip asz 
pirmlaus buVai^

Jonas Gedminas, 
Box 68. Beverly, N. J.

[Tikra gromat^ Randasi mano ofise]

Yirsz-minCta gromata yra viena isz 
szimtu gromatu'ka nplaikau nog v 
kurieltuv.Q.tame ibncjdam 
kaip Jus patįs kurle szk ’ __
j. A ■ . • X

padėjimu uždirbti dvigubai tiek kiek 
pirmiau^ uždirbdavo už tai kad Csa 
gersespis žmogus' del savo pono. Isz- 
terpkite žeminus padėta blanka dabar 
Ir prlsiusklte su Gc, stempomis o gau

kime. 
Vardas

apie iszczistinima kraujo. Atvirai gali
ma sakyti kad tie kurie vartojo "Par
tola” yra užganėdinti.

Visoki pamėgdžiojimai visokiu ga- 
tunku, parduodanti ir gyduolių, per- 
sergstame publika idant atkreiptu ati
da ant to kad del iszezistinimo kraujo 
ir viduriu naudotu tik tikra "Partola

Didele bonkute
o 6 bonkutes už $5.
visa Amerika ir Europa per iszradeju 
ir iszdirbeju "Aptleka Portoso”,’ 160 
Second Ave. New York City. Dept. L.5.

M

Partola” už $1.00, 
— siun'eziame po

Privalote tureli Model Keystone Pecziu♦
■ . "i

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas
siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.

i Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 
<5 $5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.I

Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 
kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko. >

Pirkite pecziu pas Guinans I f f 
<1

1 * > m • 
• i

GUINANS’ Mahan°y City, Mt Carmel,

8

&

aczln Dr. O’Malley isz 

tuvis, 70 metu amžiaus ir azirdin- 
l.. \
del kiekvieno Tąutieczio kuris 6sa 
tam paežiam padėjime kaip ąsz 
pirmlaus buvau.

iu nog vyru 
.. padėjime. 

Iirie1 s zl end iv n ėsate 
patrukia. Szendlen skitas žmogus Csa

pirmlaus uždirbdavo'

site paveikšluotą,knygute apie patru-

Uliczia

Miestas__ _______________
Lietuviszkai galima susi- 

raszyti ir pasikalbėti.

DR. A, W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa><

, Mh—I.! R, I, l, „ I .,H .I,.' rii. ■

Reikalaujam.
j ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
! $10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per stubąs 
I su musų nauju išradimu. Atsisaukit tik 
| laišku: UKSUS REMEDY CO„ «

Dtp. B. CHICAGO, ILL.
UKSUS REMEDY CO

100 N. WELLS St.,

A. C. N0VAKAUSKA8
Advokatai :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

" j, At 'Y < , " -i,,i ■ . r, , ’■ „ w '

• •

I

NAUJAS L1ETUVISZKA9
GRABORIUS

1. J. SAKALAUCKAS
801 E; PINE ST., MAHANOY CITY.801 E. PINE St

■■■..n Z.—

MAHANOY CITY.

DR. JOHN D. RILEY j
Specialistas Akiu, Ausies.' Nosies,} 

j 3 
Vyru ir moteres ilgas/ J

« 'l • „ ., "f * • ’

r

Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu 
Ilgu.

200 K tiafianby Xve. 
, Mahanoy City, Pa.

T

I AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
' Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminės yra paimti j kariumenę ir ke

liauja į anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus $u žvaigžde* Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di* 
džiausią garbe ir paguodoni, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjautų viršus yra enamel raudona, balta 
ir mSlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintj laisvę ir kurio gimi* 
n€ yra kareiviu Amerikos Armijoj. . Tą žiedą gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šį Žiedą, atsiųskite savo 
j>jrš|o nu erą ant kurio manote nešioti |t mums drauge su pinigais piisiųskite, o meG Jums

l. >

džiausią garbė ir paguodonė, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
; __  \ ~
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintj laisvę ir kurio gimi-

Įima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodami Šj Žiedą, atsiųskite savo
L _ .,v

prisiusime ti| garbes vertą žiedą.

NAUJAS IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiiį Kojij

dv Prakaitavimas žmo- 
gaus kojų, tai yra di- 
džiausiąs kankinimas 

fl^Mkaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne- 

,smagumas yra iš ne 
skanaus kvapo kaip ir kenkentjs žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žtnogas ligų ir. pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų į labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinain jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke #1, 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

UR8U8 REMEDY GO., 
r

160 N. WELLS St.,Iwwwwrw

1

14 K Auksinis..................13.50

Prekes šių žiedų yra sekančios:

Sterling........................... $1.75

. 1O K Auksinta....

preke 3Kc. už kožną.
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ine.)

160 North W.lls Street, Dep.. 60
X . . . . ,r

  •s

U NJ O N

10.50

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti r pilkos, 
paveikslas kareivio kepures, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.

CHICAGO, ILL.

..   '     " 11...................................... ....................................m     ■' ■■ "   i——i    

, f „ _________ X__________

Capitol Stock S125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudta

Capitol Stock $125,000.00

Distributer
, Dep. 8. CHICAGO, ILL.

NATIONAL
. •’ rt

BANK
’ A * »

. . a • n « '

W. TRASKAUSKAS
—GkABORIUS-«

MAHANOY
' * *■ 9 . ‘4k

UTY
j v

n *

f

1’1 JUAJ ZXXLLAfW •AAV DUUV*

I Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu

r

/ 
/

/

1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir Juųb turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Frei. — F. NOOK AN,Vice-Fret.

W. KOHLEB, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 1 popiet. 

Bubatomis, 9 ryte 11g 12.

—■------ ,, , , „—n„ ..... . ...............

I d* 5

-'i   i ■ ° ■■ ■—™ii—i™*"* . ................. ..

SVEIKATA j 
ARBA TIESUS IR TRUMPAS I

KELIAS Į SVEIKATĄ. |

Sveikata turi kelis šimtus pa- I 
veikslų apie žmogaus kūno sudčjipia- E 
Aprašoma . įvairiausi apsireiškimai | 
žmogaus kūno gvveuime ir pamoki- V 
narna, kaip žmogui apsisaugoti nuo | 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių | 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. | 
Drūtuose audeklo apdaruose kašluo- | 
ja tik $2.00 su prisiuntimu. į

Perkupčlants duodami.girą ouožlntl. į
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy* jį 
kite šiuo adresu:

“AUŠRA”
160 H. Wells SI., CHICAGO, ILL. fi
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Daktaras Robert B. Gray

Asz turiu didele pasekme gydamas 
lygas ausiu. JalgU jumis bėga isz ausu 
ar randasi koki' skausmai tai atšilau-
• « . . G'’*.**-. AA 'U_ 1 A. i

pasekmingo praktikavimo.
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■M, Va., 
Tautiszka Kareiviu Narna arti 
AVashingtono, kur aplaike dins 
ta telefono operatoriaus.

— Diena 12 Nov. mieste 
rinks aukas ant suszelpimo ka
reiviu. Duokite kiek galima, 
nes musu narsus kareiviai už 
jus laisto krauja idant jums

H|>.

— Visos buezernes bus kož
na diena uždaromos 5 valanda 
vakre, o sukatomis bus atida- 

Per 
paliepima (to 89)

Butchers Prot. Assn.

Duokite kiek galima

Ijtttti <ramiąu įjairtie sėdėti
l *» X • ■_____ _ .dr Jk i
I >

rytos lyg 9 vai. vakare.

I Didella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marszkiniu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szlebiu, jekiu ir 
andaroku, tiesog hMMMWM»r-R«SByWt* 
o gausite sempcllus dykai.

ę . Mills. 603 Broadway, NewYorlTUlty.

ih
Madison

r.
! In her 

WKeatless 
Kitchen

K

she is 
doln^ het
part to 
help win
part to

the war

y ^HiveoHrTAre^ 
ADMINISTRATION«

U. 8. Food Administration.
Baking powder biscuits, co’n 

bread, muffins, brown bread, grid
dle cakes en waffles is wot dey 
call “quick breads.”

You all makes ’em wid one cup 
er wheat flour tor two cups er 
substitute flour to save all de 
wheat dat kin be saved fer de 
sojers. Some folks kin git er’long 
widout any wheat at all and are 
glad to do it ter help win de war.

Dat ain’t bad med’eine to take, 
fo’ who’s gwine tu’n up his nose 
at erood co’n bread er biscuits er 
flapjacks?'*
. ■ , I-....... ... -N , ■

60 DIENU ISZBANDY-
MUI DYKAI.

Prisiusk 20c. dabar
l

co’n

Are you doing yours ?

lygas ausiu. JalgU jumis bėga isz ausu 
ar randasi koki skausmai tai atsilan
kykite pas manę asablszkai. 24 metai

211 Piko Street. Port Carbon, Pa.

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE"
SKAITYKITE “SAULE“

• > .» ,  ......................................JI ............................ 'iii . » .,»»«,» ■■■»«
I .' , ; - /♦ ■ v ‘ / S I ■■ I

Meskite netikusius gyduoles! J algų turite
rumatizma, neuralgija, paralizus, 

pecziu, silpnumą, užketejimo ir daugybe 
kitu ligitį arba skausmą bĮlę kur. Pfistuski te 
20c. del vyriszko diržio arba' 30ę. del p|ote- 
riszka diržą, -idant pagejbett užmokėti pri- 
siuntimo kasztusz* In Keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo
kėkite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 

per du menesius, tada traukije 60 dienu jai- 

adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereiko

dusuli, rumatiziha, neuralgija, paralizus, 
nerviszkuma, sluogus, bronchito,' silpnumą
]_JVV4jAUj DAipMUUll*) UUIkVVVj*,**w «« •'V

kitu ligų, arba skausmą b|lę Kur. Pristuskite 
20c. del vyriszko diržio arba' 80c. del ujote- 
riszka diržą, ‘idant pagejbetf užmokėti pri- 
siuntimo kasztus? In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso pacztę. Užmo
kėkite rankpiningu $3.9Š,. Užsidėkite tuojaus 
ir nesziokite kožna diena pagal nUrodimus
1

, gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą

V pllnąs jž^nodlniniaii. Adres^voktte :r

New York.
/ ■

" 'Si'''

Mlįįį

A. P. OWENS, Dept, 43 m Ę.
152 W, 14 Street,

vA4‘
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PIRMUTINIS UIĘTUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rigiuus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, pasivažinėjimo 
ir t.t. Krausto daigtus ir t.t.
520 W. Centre SU , Mahanoy City, Pa.

Dr. KOIiBR
' 1 1 * ' ‘‘ “ "" I I

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
> -'irw Dr. KOIJER yra viena 

tinis tarpe Lietuviu da 
k taras Pitisburge. Mo-

j klnosi Vardzavoje, stu- 
1 dljavo beglje 26. m. In- 
5 vairias ligas vyru tr

• moterų, todol jas nuo- 
dugnial pažinota. Gydo

* užsinuodinima kraujo 
ir silpnybes vyru; spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas paelnan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atsi
szaukite ypatiszkai, per ląiszkus asz 
negydau. Dr. Kolėr kalba LenkiBzkai 
irRusiszkai.

Vakare. Nedeliomts iki 2-v. popiet
*■■■■■■*- ............. ........................* ■■
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Phone. Kensington 1J06 W
DR. E .G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 
Atidaro nauja ofisą South puseje
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Ofisos valandos: nuo 9 ryt® Mg 6x

Priėmimo valandos 2 Ik! 8 popiet.
Nedeiloje 6 iki 7 vakare,

1624 S. 4 St. Philadelphia
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All NATIONS-DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. Vį OBĮECUNA8 ir KOMPANIJA 

12th. and Carion St, S.S. • Pittsburgh, Pa,

S Tai
S, \ Banka talpinąs! Ravi 
a! $150,000 Ir vartoja 
ii 
I tai

i Tai vra vienatine Banko kuri senei žinoma Lietuviams.
. Banka talpintai savam budinke kurio verte iscneaa apie

$150,000 Ir vartoja i ‘ ‘ “‘J
ir randasi po kontrole ValatŲoe Pennoylvinioo

1 taurintus Pinigus moka 4 procentą, Siuncrią

vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. « • • a •• ■ a • ■''* • V * '» • '•
szeme laike apie miKlona dolieriu 
>le Valstijos Pennsylvsnioa Už su- 

_ ...... . r Pinigus
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 

L Notariiialna kancelarija del padbbirvo doviernaecaiu 
J' ir kitokiu dokumentu reikalir gi Lietuvoje. Užrube- 

gagffi žinig sk^ntM .randasi — -
^aroBausVarasziaus Va
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si—po. vado v in te fcerni Žinomo 
’v^iaMo Note rijusio.
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