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Isz Amerikos

Yra tai pirmutini

das po visa valsti.
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nanti utarninka.

tėvas turi milijonus
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Markelio • •

jau karta sirgo ant influenzos.
Buvo vertas $21,000, o mirė 

ubagu priglaudoje.
Yorktown, N. Y.— Neseno i 

mires czionais James Kelley,
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Pargabeno 100 meksikonu in 
kasyklas.

Hazleton, Pa. — 
nnglekasyklu kompanija nega
lėdama aplaikyti darbininku 
in kasyklas, pargabeno ana die 
na szimta meksikoniszku dar
bininku.
karta idant kompanijos parga
bentu meksikonus prie darbo 
Hazletono aplinkinesia.

Pennsylvanijoj yra 45,000 šie- 'mergina ir 
i-ateliu per nelaba influenza. į 
Harrisburg, Pa.— Nelaba in

fluenza atskyrė 45 tukstan- 
czius siera teliu nuo savo gitn-

Idant

su
Milo II. Piper nužudė 

antra pacziule su kuria

Ant galo palicije isz- 
buk tasai rakalis

Nužudė, antra paezia idant 
pirmoji nežinotu apie jojo 

antra apsipaeziavima.
Muskegon, Mich. —

jojo pinnutinia pati nedažino 
tu kad jisai apsipaeziavo 
antra, 
savo
buvo apsivedias tik kelis me
nesi uk. Surastas naujas ka
pas per palicije, davė pradžia 
ant sliectvos kuri daejo lyg Pi- 
pero.
sznipinejo, 
apsivedė su 18 metu senumo 

sri jiaja gyveno 
Crown Point, turėdamas gyva 
paezia Muskegane. Piperis li
kos aresztavotas.

I

dytoju kurie mirė nuo tosios 
baisios ligos. Valdže stengėsi t 
tuosius sieratukus

Užmuszti, sužeisti, mirė nuo su 
žeidimu ligų ir 1.1. Francijoj. 

. — S. 
ir patalpinti in vaiku priglau- i Szyagždis Springfield, HL, B.

priglausti I Washington, D. C.

Zaikauckas Baltimore.,
Valdže pranesza visiems gy- Czirviskis Grand Rapids, Mich

idant apsisaugotu d. Baranauckas Grand Rapids.
nuo tos ligos, kuri vela atsinau Wicli., M. Tamoszka Mayfield,
jino daugeliuosia vietosią r ^*a,» K* Zdancevige. Norwich.
žmonis vela pradėjo mirti jrjConn., P. Paserbskis Milwau-
sirgti, o ypatingai tie,jei, ka;kee, Wis., V. Martunas Chica-

go., V. Dzikamckas Pittsburgh 
P. Klinovski Mahanoy City,
J. Shemonskis Panama, Nebr.
K. Stankevicze Suvalkų guber
nijos Rosija., A. Burdiliauckas 
Pittsdon, Conn., K. Kerczaus-

{kM Tlų;oo^^<tJr; Bali?Zauc-
(k P '■'Į"-* V-. ■

jog yra vargszu kas Poughkeepsie, N. ¥.,

Viniauckas Westville, Ill., 
Szimkcvicze Barnesville, Pa., 
J. Czesnulevicze Trenton, N. J. 
N. Kostakis 

Furkaitis

ri visi mane, 
ir'neturėjo ne skatiko. Bet po Slapnickas Omaha, Nebr 
mirezei jojo duktd* ir sūnūs ku
ris randasi kariumeneje Fran- 
eijoj, duktė užtiko bankines 
knygutes, kurios parode, jog 
Kelley turėjo suezedinias ban- 
kosia 21 tūkstanti doleriu. Su- 
dže paženklino likusia dukte- 
re Marijona kaipo administra- 
torkos ant likusio turto, pakol Jur. Plauska Scranton, Pa. 
brolis sugryž isz Franci jos.

Obeles medžiai pradėjo isz 
naujo žydėt.

Port Chester, Pa.— Isz prie
žasties szihimos czionais, gam
ta pradėjo daryti savo szposus. 
Ant farmu B. Pearson, obeles 
medžiai pradėjo isz naujo žy
dėt. Bet farmeris Handfor- 
dąs Lattino surinko ant savo 
fannos tris kvortas žemvuogiu 
Flota atplauks 24 ta diena in 

New Yorka.
New York.— Amerikoniszka 

flota ketina atplaukti in New 
Yorko pristova isz Europos

|

J.
J.

Philadelphia., 
Kon. Furkaitis Bridgeport. 
Conn., J. Parinskas Plymouth, 
Pa., S. Szapas Glendale, Pa., 
J. Urbanaviczius Linden, N. J.

S. Szapas Glendale, Pa

Sužeisti:— A. Budrus Wa
terbury, Conn., J. Beneviczius 
New York., J. Szukus Bayonne 
N. J., S. Pabrinskas Rochester, 
N. Y., T. Kilcziauckas Maspeth 
L. I., P. Antanokas New York.. 
J. Rudinskas Niagara Falls, N. 
Y J. Szakevicze Philadelphia.

ATSAKYMAI.
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Isz Rosijos, Lietuvos Po-kariszkos žinios 
ir Lenkijos.
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ATAMAH KALMIKOFF
COSSACK HEYMAN ffri C.to/e)

Vidurije stovi helmonas Kai
> t Rol fas prasiminias 

sis Kazokas” 
aresztuoti. Sergiusza Hedblu
ma nuo szvediszko 4 4 Raudono
jo Kryžiaus” drauguves kuris 
isztikruju buvo vokiszku szni- c 
pu.

ISZ VISU SZA.LH

► ***
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isz visu daliu 
Europos. A

PRUSU LIETUVIAI NUVER 
TE VOKIECZIU VALDŽIA.ifc
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u Baisu- 
kuris paliepė

HETMONAS KALMIKOFF
44BAISUSIS KAZOKAS.”
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True travel* t ions filled with 'he Post 
Master at Mahaooy City, Pa. on December 

į 
tober 21-th. 1917.

a i 1 TX a - MMicrBva»uunuy.viiyf iuo vu vewmucr
Vienijasi SU Didžiąją JLiletUVa. 19-th 1918 an required by the Act ofOc

Gaigalaitis vadovauja.
Washington, D. C. — 

Amerikos Lietuviu Tarybos de 
legacijos praneszimo 7 Gruo- 
Ižio dienoj sekamas patyria- 
na:

Isz Angliszka flota bombardavo
pakraszczius Finland!jos

Stokholmas,-^-
ta bombardavo bolszeviku po
zicijos pakraszcziuosia Finlan-

Angliszka flo

Dr^ Gaigalaicziui yadovau- jyos> pagal daneszimus isz Es* 
.° tonijos.ant Prusu lietuviai nuverto vo 

decziu valdžia. Tilžėje susi
vėrė lietuviu Taryba isz sep

tyniolikos nariu.
pauda pranesza, kad sekami 
niestai yra lietuviu kontrole-

Tilže, Klaipeda, Insrute 
Darkiemis, Vėliava, Galdape.

Vokiecziu

e.

Bolszevikai likos su- 
musztais ir sulaikyti ėjimo 

Mobilizacija 
į eustoniszkos armijos ejna pa

sekmingai o suszėlpimas alli- 
jentu sudrutina dvasia tenaiti- 

1 niu gyventoju.

ant Asserieno.

rie prisivienijo prie Didžiosios Austrije nužudė 11,400 ypatų
ietuvos ir siuns savo atstovus 

f

n Tautos Seimą Vilniuje, se
niname Sausio menesyje.;

Vyriausias kariszkas vadas 
Ukrajinos praszalintas.

Kijevas.—
os apimtas per 
zius” 1 
anijos praszalintas kaipo 
ojo visi ministerial. Paredka 

“direktorie- 
ziai” su pagialba vokiecziu.

už visokius prasižengimus.
Amsterdam. — Augszcziau- 

sias kariszkas sudas Viedniuje 
apgarsino, buk 11,400 ypatų li
kos nubaustas mirezia už viso
kius kariszkus prasikaltimus

Szis miestas Ii- laike kares. Teip danesza te- 
direktorie- legramai in Berlina ir Handelsit

o didžiausias vadas Uk -blanda.
• ir

dant invairiomi^ daržovėmis, Reikes namu rakandu ir dra- 
buvo pridedama kitu dalyku, bužiu.
taip kad dabar be ju jau par- mokes tiems žmonėms už 
duodama ir ryžiai, kava, tau- griauta szali, 
kai, koka va, mesa skardinėse, mon jiems turi būti tiekiama 

Juos reikia peneti 
nas, ir kitokį valgomi dalykai, ir aprūpinti darbu 
peiliai, lempos, puodą, szluotos darbas, kuris prasidėjo Gegu 
paklodes, drobules ir t. y. Taip žes men. 1917 m., ir kuris tesis 
kaip daugeli vietų per kelias pakol Francuzu 
mylias nėra krautuvių tai szpil nesz, jog paszialpa nereikalin

i

Naujas prezidentas 
Portugalijoj.

Lizbonas, Portugalije. — Ad 
mirolas Conto y Castro likor 
iszrinktas nauju prezidentu 
Portugalijos in vieta nužudin 
+o praejta subata prezidente 
Paes ’o.

Revoliucije Bulgarijoj. "I* ■
Amsterdam. — Pavojinga 

revoliucije iszkylo Bulgarijoj 
nagai darieszima laikraszczio 
Lokal Anzeiger isz Bulgarijos 
oer Vengrus. '
13 pasažieriu sudege degan- 

cziam vagone.
Winnipeg, Man.— Ant gele.- 

žinkelio Canadian Pacific už
sidegė vienas isz vagonu ku
riame keliavo imigrantai. Va- 

ir 
ant gihiikio ugni užtiko in lai- 

t fl
ka ir atkabino deganti vagone 
nuo kitu.- Priežastis nelaimes 

Nuo tam-1; pirkles visuomet keliauja. Daž do neisztyrineta.

Amerikos merginos pirkliauja 
Francuzijoj.

' "i ' i '

PriaipUdMužiu?? mažus auto 
mobilius jos važinėja po 

sugriautus sodžius.

tirsztasis (kondensuotas) pie- paszialpa.
te

Per visa Kare
Amerikos moters parode, jog kos h. mui,0 szmote)is yra skai-

Paryžius.—

užuojauta
neg žodžiais.

kaip

jos gali iszreiksZti 
geriau darbais, 
Ju veliausis veikimas, 
praneszama in Darbo Depart
mental yra atgaivinimas -seno 
ves paproezio pirkliauti (ped- 
liavoti.) Yietoj senovės dvi- 
racziu jos vartodamos Fordo

in sugriautu 
szvilpia tris

tomą lygiai puosznumu, kaip 
ir butinu reikalu.

Invažiuodama 
miesteli vežeja
kartus su savo szvilpyne. Pirk
te priima daigtus juos iszdello
ja ir tada pradeda lysti isz bom 
bu iszmusztu duobiu, isz už su-

automobilius, apvaž.ineja apie- ardytu siem] h. igz invaWu
linkės, taip kaip ir 
pirkliai, kurie važinėdavo d e 
rėtis už skatiką.

Kada visi geležkeliai buvo 
suardyti, keliai paprastais ve
žimais neiszvažiuojami, Ame 
rkos komiteto moters sumai; 
atgaivinti senoves paproti pr’

senoves dangų visokio amžiaus žmones 
kad gauti to, ko jiems trūksta.

Tie kurie gali užmokėti ima
ma nbo ju treczdalis kainos 
kiek isztikruju daigtas kasz- 
tuoja.
mokėti duodama ko jie nori 
veltui. Daugelis ima prekes

Tiems, kurie negali

t n tt • tu - i r katant ko reikia in namus. Tai ir moka iszlengva. Taip kaip 

kitiems, kurie užklauso apie su įcu pįrkliavimo sistema.
J. G. Herrin, Ill., ir daxigeli jos įr praciej0 naudotis sziu lai

sineszima su
Lietuvoje.
mas yra paskutinis ir daugiau

savo giminėms
Sekants iatsakv- »

Pakol Vokietija isz- 
su- 

pergryžus na-

•""’H Tai yr n

valdžia pro

neri būti savisto-

ga.ft

galima jie
viais ir komitetas ta ju pasiry-

Kur tikrai galima iszvažiuo-1 žimą stangias palaikyti, kad
ti statomos mažos keliaujam! užlaikyti savo gera varda, ir gone sudege 13 pasažieriu i 

it i » < - . »

24-ta diena szio menesio, atej- neteminsime ant jokiu užklau- 
symu apie panaszu reikalą.

Kad negaiszinus laiko, sziuo 
mi praneszame, jog informaci
jas apie Lietuva geriausiai ga
li suteikti lietuviu komitetai 
Szvedjoj ir Danijoj. Kropian
tis pas juos, del atsakymo, rei
kia pasiunsti tris tarptautinius 
krasos kuponus po 6c. (inter
national postal, coupons.) Per 
juos taip-gi galima pasiunsti

Po priėmi
mui flotos per laivorystes mi
nister! Danielių, visi aficieriai 
ir vyrai bus paleisti namon 
idant galetW pasidžiaugt su sa
vo szeimynbms kuriu nemato 
per kelis metus.
Turcziaus sūnelis szvaisto cze

verikus praejgiams.
<Į|. •*. If* * < Ji* : <’r “

tii’^sliWis Bffijdmino Hortoo-
r(?ftrcAįo.— "Steponas, 18 me- 

tii’^sliWis Bffijdmino Hortdo- 
no, turtingo žmogatiš czionais, 
norėdamas parodyti savo tėvui 
jog jisai moka uždirbti ant sa
vo užlaikymo, pradėjo szvais- 
fyt praejgiams czeverikus ant 
ulyczios.
uždirba suvirszum po deszimts 
doleriu ant sanvaites ir yra isz 
to užganėdintas noriąts jojo

r: 0‘ttnr *-

ir pinigus Lietuvon. Ju adre
sai:
J. Auksztuolis,

Stockholm, Sweden.
Jurgis Savickas, 

Copenhague Denmark, 
u wv-iskle,mz 2ib6561 ,rnuil od

Post Box 387

Box 214

nešte užlaiko

Czekai paėmė vokiszkus 
czekiszkus miestus.

Munikas.— Czeku kareiviai 
’ k. ...... ! Pfteme miestus Te$ęwuM)rJBo-

3olszevikai ketino prasitraukt denbacha, vokisžkoj czekijoj,
nuo valdžios.

Petrogradas. — Bolszevikai žiaus.
tuo jaus prie vokiszko' rūbe- 

Czekijos vyriausias mi 
ebyriam laike pradėjo mans- nisteris taji užgriebimą isz- 
vt apie prasiszalima nuo vai-: aiszkno teip, jog didesne dalis 
Ižios ir daugiau nesikiszt in j czekiszku gyventoju buvo pri- 
?osijos atejte. Leninas ir jLeninas

C

verstais apleisti tuosius mies-
•r M j . T k t • , ‘

\amenevas taji užmanymą in- tus, nes buvo labai persekioja- 
iesze ir jau ketino prasitraukt,: mi per vokieczius.

Jaunas Hortoonas
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ežios sankroveles. Prekes ve-nepadri ryti nelaimingųjų kares 
žiuoja liuosnores amerikietes auku ubagais. ■
ir sankrovose stovi kitos liuos-j Nežiūrint, koks oras nebutu 
norės amerikietes.
sos iki tamsai kiekviena par- • nai jias sulaiko bjaurumas ke- 
davoja vikriai trasias prie sve-j lio arba kitas koks atsitikimas 
rimo miltu, prie pinigu ir par-»ir tik vėlai tesugryžta ton vie

ton isz kur iszkeliauja. Žiemos 
laike anksti pradėjus temti ve
žeja turi nemaža vargo 
nedarna nežinomais

Prekes ve-į nepadaryti nelaimingųjų kares

I

davmo.
Tos keliaujanezios krautu

ves pasiekia penkiasdeszimt 
sodžių pei* savaite.

Griūvėtuose, kare kitados Vienas tik žiburys vežimo vi-
buvo namai, o ^abar tik beliko duje yra ženklu vilties szim-

važy- 
keliais.

skiepai, sziaures Francuzijoš 
gyventojai, turintis sziek tiek 
pinigu reikalingiausioms gyve
nimo dalykams yra ne geres-

tams. Kaip ten nebutu ameri
kiete pirkte neužvils laukian- 
ežiu szeimynu.

* ■ t "A,‘

Lenkai paliepė vokiečiams 
iszsineszt isz Lenkijos.

Amsterdam.— Lenkije per
trauke visus prieteliszkus ry- 
szius su Vokietija pagal tele
gramų s isz Berlino in Varsza
va.

Priežastis tame yra ta, jog

'^et Trockis, Cziczerinas ir Ra- 
lek pasiprieszino tame ir vela 
,’iskas pasiliko po senovini

Petrograde daugybia žmo
nų mirszta nuo bado kasdien! 
3 daugiausia vhiku ir senuku.
Sugryžtanti kareiviai apiple- 

szineja kaimus.
Kroką va.— Tukstancziai su-; vokiecziai užgriebė nekurtas 

gryžtaneziu kareiviu perejna aplinkines Lenkijoj ir pradėjo 
no keliolika kartu rusiszka ra- draugaut su bolszevikais. To- 
bežiu — visokiu tautu, — apl-. del Lenkai matydami tame pa- 
nleszineja kaimus nuo visko. vo.iu» paliepė general guberna* 
Kaimuocziai netekia visko, pra toriui von Beseleriui su visa sa

1

' I

toriui von Beseleriui su visa sa 
Įėjo apipleszinet turtingesnius ■vo kamisije nesztis po velniu, 
gyventojus ir nežine 
viskas, užsibaigs.

rolo Hoffmano, kuri susideda Badai Popiežius turės apleisti 
isz 200 tukstaneziu vyru, prasi- Vatikana.

Badai Popiežius 
Tjenkiia, kuri, amnloszineja gy Į Benediktas yra pasirengiąs ap 
ventojus.
pakrikusios armijos geisdami )<ur kitur.

kaip tas ha ir padare, apleisdamas len- 1 • <1 11*1 •kiszka republika.
Badai vokiszka armija gene-

1

isz 200 tukstaneziu vyru, prasi
platino po Lietuva ir žieminiu i Rymas.—
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Du milijonai žmonių keneze 
bada Turkijoj.

Rymas.— • Amaras ir badas 
vieszpatauje Konstantinopo
liu je ir aplinkinesia, o tukstan- 
czei žmonių mirszta nuo bado 
ir ligų. Norints gyventojai ne 
turi maisto, feet kromai yra pri 
pildytais visokiu maištu ir ta- 
voi’u, kuris yraWp brangus, 
iog vargingesni žmonis ne gali

Drapanos kasZ-
czėveri- 

du svarai cuk^
$6, szmotelis muilo. $2.50 i kam hetmonui, sudegino vieti- szaukti in kariumenia ant tar-

brangus. Visas tavoras ran- j tuonis szimtus kalininku kurie nito 1883 lyg 1901. Tokiu bu-
1 _ . • ____ 1.1 V*____ _________1______ JI_____________________ I Mb* m a. a. 1 m. J L/\4-ivkr» ’♦srk o 4 4 ^rv4- n

Daugelis isz tos; leisti Vatikana ant. gyvenimo’ 
Daugelis priežas- 

sugryžti namon, pardavinės ežiu, kurios nesenei kylo laike 
! savo i<ares, priverczia Popiežių ant 

o kiti vela prisided: I apleidimo.

juju pirkti. ■Nenuvežimas j 
ryžiu arbą tirsztojo pieno gali tnoje po 200 doleriu, 

niame padėjimo, kaip biedniau reikszti kudykio mirti, nes visi kai 80 doleriu a « « a a. * • • 1 r

žydams i r Lietuviams 
ginklus,
prie bolszeviku.’

Pasikėlimas Odessoje; kalėji
mas sudegintas, 800 

kalininku paliuosuota.
Odessa. — ;

mas pakylo czionais su pralie-į 
jimu krąujo. Pasikeleliai ku- į

Jfc * V/ ▼ V |^* • A. V< A v*(|* • »« (

■t

kares, priverczia Popiežių ant

I
Jokis Popiežius neapleido 

Vatikana nuo Į87J1 meto kadą
italaitatai norėją u žymi t i Rynia.po,.

♦ « J m « i i Hl i. 4^ i ‘

■ ^t/jigorn ■savo valdžia, 
’. ■ r. D liauni ■ • : > ■ _ *

Baisus pasikelt- Lenkai susrauks 1,500,000 ’ 
: vaisto. 1

J

i Varszava. — Lenkiszkas ge- 
rie buvo prieszingi ukrajinisz-'neraliszkas šztabas pradėjo

I i

M,

gyvena isz dalyku, kpriąos 
Amerikos komitetas padalija.

krautuves

sieji, kurie neturi visai isz ko
nusipirkti.

Keliaujanezios
greitai sužinojo koki dalykai ją daugiau darbininką, dau-

r i aus
ir kiti dalykai nesvietiszkai i ni kalėjimą, paliuosnodami asz nystos visus vyrus gimusius

labiausiai ^eikahogi-

Y.!

■ fe; ėsi
Ii ‘L

Prieszui apleidžiant ten sto-
. -.i. ■ ■.

Pradek giau vežimu ir daugiau maisto./
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dasi valdžios rankosia ir daro prieszinosi valdžei hetmono ir du ketina pastatyti po ginklu 
r an j pusantro milijono vyru. jant jojo gera interesą.

■■131
Į už tai buvo aresztuoti. ’ pusantro milijono vyru.
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tytojaį jataimenat kaip*mes ra- 
szem kad nevisada teip bus, 
L y. nevisada uždarbiai geri 
kaisziosis, jie po karei gal su
mažės, nes daugeli dalyku jau 
nereikes; tai-gi dabar tas in- 
vyksta. Spėjo kares liepsnos 
lužgest, tuojaus Philadelphijoj

Buvusio vokiszko ciesoriaus 
Vilhelmo palocije Potsdame 
surasta 598 visokiu kariszku 
mandieriu, kurias kaizeris dė
vėjo laike visokiu ceremonijų Į Frankford miesto dalyj isz ar-1
manevru ir szveneziu. — Szian- sinalo paleido nuo darbo 6,000 
dien tasai isztremthS ciesorių darbininku. Taicziontikvie- 

turi viena siutą su kuriuom I nas rinksas, bet nustos dirbir 
daigtus tuos, kuriu kareje rei-J

Kaip tai ant svieto viskas Įkejo, tai-gi daugybe darbinin- 
mainosi? ku iszeis szalyn, o ten vis buvo

- mokestis nemažas.
Po padarymui sutaikos Eu- juk sugryžta kareiviai, 

ropoję ne greitai viskas apsi- darbininku nebus stoka kaip 
malszys. Žiaunai kalba, buk kad buvo kares laike.

VOS

turi būti užganėdintas.

Kita — 
tai-gi

Žiaunai kalba, buk | kad buvo kares laike.
Amerikas turės daryti paredka
Europoje per daugeli metu, o
taji darba turės atlikti musu [darbe; žmones in Washington 
kareiviai. ~

In darbu reikalus 
czion žiūrime kad nebutu be-

vis-gi

Kongresan muset yra irmeszta 
Ibila, kad but rubežiai atei 

Amerikonisžki kareiviai su- viams darbininkams uždaryti 
negali atsigirti Iper b metus, tai pet ta laika 

darbininkai tik Amerike czion 
apdirbs darbus koki yra reika 
lingi.

[ Gerai suprantama, kada bu 
na darbininku pervirsz, tuomet 
darbdaviai užmokestis apkat 
no, bet kada isz kitu szaliti dar 

neižduoda piningu nereikalin-pininkai neateis, tai ameriko
1 ’ • ■ ♦ 1

gryžia namon, 
franeuzaitems kalbėdami, jog! 
franeuzaites yra geresnes, pa
togesnes ir prilankesnes mergi- | 
nos už amerikonkas.

Franeuzaites daugiau žiuri! 
ant vyro ne kaip ant jojo turto 
ir yra jam visame prilankios;

gni ir yra labai paezedžios, vie- nams darbo vis-gi bus invales 
toje pirkinet naujės sžlebes, tai ] ----
persiuva senas

iii ''_____ c_____ _■ . „ ■ ■_________________________________ ____________________________

Del to VEIKIAJ ISZVIEN SU APSI 
GYNIMO TARYBOMIS.

11'Jj' '

atminti’ Joja užgimimo.
gi ne paveliję Bažnyczia atpro-

į j*

seilių,) kaipo ir kitokiu links-

ADVENTAI.
Adventais vadiname laika 

keturiu nedeliu įtiesz Užgimi
mą musu Ižganytojaus. Ad-!

Bažnyczįoš Szt.žodis lotiniszkas 
ir del to taip va-

ventai yra
“ atėjimas”
dinasi, ba tame laike laukėme
ateijimo Ižganytojaus dienoje

■

f 7

Suvienytos Valstijos savei ir sulopina
teip, jog iszrodo knip naujos. Įsitisinnms in Europa iszvn 
Amerikonkos nepripratia prie žinot nedaleidžia, tai-gi ir pa 
tokio darbo. r-------------------- --------------[siuntinius isz Amerikos in Eu 

ropinia taika dar jokia tautv 
g iszsiunsti negali, lietuviu sky 

S.?” Jos reiszkia War-Sn-Įriami pasiuntiniai pasilikt’ 
vings Stamps, kas lietuviu kai- "amieje iszskyriant inžinier 

“Kariszkojo Tau Naruszevicziu kurs kaipo Rosi- 
pinimo Ženkleliui.” Ii°s pavaldinis iszvažiuot gali.

Valdžia iszleido juos dvieju 
rusziu: atskyri ženkleliai po 25 
centus ir “certifikatai” po 
penkis dolerius.
kvoderiniu ženkleliu už penkis 
dolerius reik iszsimainyti juos|z 
ant “certifikato 
dolerius.
tus” jau nesza savo savininkui 
ketvrita procentą — didesni 
procentą negu bankai papras
tai duoda.

Likusi szio menesio laika net 
iki Nauiu Metu, 
temptam sziu ženkleliu parda-l 
vinejimni, ir ju pirkimas yra 
visiems lietuviams labai patar
tinas.

War Savings Stamps yra 
vienas isz puikiausiu padava- 
dijimu, kuriuos szios szalies 
valdžia invede laike szios ka-* 
rcs. Apie tai liudija jau ir tas 
kad iki sziolei žmones iszpirko i 
ju už milijonus doleriu.

War Savings Stamps.

<<

Jos reiszkia Wnr* Sa-|nam^

vinet tame laikė Unksmių (ve
k '

Natūralizacijos Bjuras, prie
mu bankietu, kuriose jeigu ka- Darbo Department©. Veikia 

I *

Užgimimo Dievo Sunaus.
Adventai ženklina ta laika 

priesz atėjima ant svieto Iš
ganytojau s ir tąsys atminimas 
nog amžių užsilaiko, kada 
priesz tukstanczius metu kone 
eielas svietas pagrimzdias bb- 
vo tamsybėse ir stabmeldysto, 
ir tiktai tarp iszrinktu žydisz- 
ku žmonių szviete pažintis 
npie tikra Dievą kaipo spindu- 
’elis tamsioje naktije.

Jau rojuje po griekui pirmu
tiniu musu tėvu užsakė ir pri
žadėjo Dievas Ižganytoju, ka-

“ Nesutikima 
nadesu tarp tavęs ir motere, 
tarp tavo patamku o patamku 
’’osios, pakol ateis, kuris tau 
''•aiva sutryns.” 
vas nuolatos atnaujineio tuos 
nrižadėjimus kas kartas aisz- 
’’iau Abrahomui, Dovidui, per

v

la tare in žalti:

O velau Die-

talikas ima dalybas sunkei nu
' . '»■’ 1 ,:|,i ■ t i ' " r , i , r j , .... u 'f1' lf ,

sutartyje su Valstijų Or-...

Ka reiszkia raides
M

boie reiszkia

certifikatai
Surinkus

” už penkis 
Szitas “certifika-

pavesta in-

VARGONINKU SĄJUNGOS 
LIET. R. K. AMERIKOJE 

REIKALAI. 
•. • 1 j| | -I' ' į 1 ■' ' U '.ai Ha i1 ’’H1'1 1lr

' 1 ■ ?l:- ' - .j
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Svambesnis Reikalas Maisto
* k“ i * * *

w MB i, t*

n* I

c!| £Taupinimo.

Po karei gali užeiti badas ir 
daugiau mireziu negu kad ka-

f
S

Isz New Yorko ir Brooklyno 
tartum padilginti aeritatorian 
sukatomis ir nedeldieniais at
siduria su prakalbomis Dievs 
žiu kur.

Isz redakcijos“Tėvynės” 
pastoges tomis dienomis iszva- 
žiuoja viso 3 vyrai su prakal
boms — Centr. Sekretorius p.

I

A. Strimaitis, Redaktoris V. 
Raczknnskns ir St. Vitaitis. Jie 
minėtu miestu agitatoriai, su 
sibega koks pustuzinis pnsiro 
daviia ir snbatvakariais lei
džiasi jieszkot auku.
pats yra ir kituose miestuose 
su tenaitiniais agitatoriais. 
Tai-gi ir tautininkai nemiega.

Anot Dr. Szlinpo Žodžiu;
. Nors Fondus nesnvarvta isz les l . „ , , , , ‘

>

Gerbiamieji Vargonin
kai, laikas jau pradėti mokėti re atnesze jei tik Amerika ne-

J e < XT 1 A 1 • 1 #sikalsta prieszaiS prisakymus 
r k, , ■ į ' ' ' f N

t Adventuose taipos-gi atsi- ] 
provineje priesz tekėjimą sau-[darbe Dąrbo Department© na- Nauju Metu 191Q. Galima bu nems.

ganizacijomiš.
j ■ ■-. i- -7, ■ !*. . '• i ‘

metine duokle V. S-gos Centro
Iždan.

rekonstrukcijos ’ dabaigti mokėti, kad sulyg j Europos badaujantiems žmo- 
Maisto Administracija

ba prasideda nuo veikti iszvien su kitomis ęficia Centro valdyba labai szirdin- maisto taupįmo, paskyrė savai-

' K1 I

Po kares

sustengs sutaupyti ikvalei
.Ir užvilktoja mokesti maisto kuri galėtu pasiunsti

les miszios Szv., vadinamos|turalizaeijos bjuras rengias tu centro knygas, sutvarkyti, supratusi 
“rorate,”
žodžiu “Rorate
1.1, ka ženklina.
giszka nuleiskite ir t. t. atsi

C o e 1 i ir lemis valstijos organzaeljomis, 
Rasa dan-1 kurios darbuojas del Amerika- 

Tas bjuras pradėjo
1 iMO a •, t . i .

idant apženklint/tamsybes pa- eiviams Jaike socijalię ir indus Bankos Czekeis, arba 4 (Mone^ 
ž 1 “ ’ “ “ “ ! buvo svie- trijos sutvarkymo periodo. Per Orders,” Bet kad Czekiai, ir 

tas praskendias, kada szauke vieszasias mokyklas ir per Vais Money Orders butu raszyti ka-
1 L; ____ m _ y jiMf j a .1 I . • i • • • r -b1 . r 4 \. •

ventuose rūpinkimės pirmiau- prie ateiviu kiekvienoje 
idant parengti musu szirdis Į szalies dalyje.

Toks bjuro veikimas isz vie-
Apczistikime szirdis Į no su valstijų apsigynimo ta-

4 4

uzacijos.V . •

provije priesz saules tekėjimą, pocijal darba Szali padėti at

goniszkąs, kuriose

jeikala didesni o>: 
įj > 

gai meldžia, atkreipti visiem te-pradedant Gruodžio menesio 
_ - _ ... .1^.. r • . n. • rM

d omą, kad su mokestimi pasi 
skubintu

Savo duokles prisiunskite

* į

buvo sviė- trijos sutvarkymo periodo. Per Orders

pas Dieva tuos žodžiuss

I IAd- tiju apsiginimo tarybas jis eis siniko
u szios

M Bet kad Czekiai, b

1, kaipo Maisto Taupimo San- 
vaite.
didiji knygyną yra pastatytas 
diktokas laivas, ant kurio visa 
minėta savaite tagd^perstato-

Priėszai New Yorko
A

J:

■fili.

UI.,

ma senovės ir dabartiniai atsi- 
tikimai per mokinius Washing 
ton Irving High School. Per
statymai visodaugiausia per
statė dabartini Europos neda- 
tekliu maisto, ir mokino publi
ka kaip maista reik taupinti.

Civilizacija ir žnioniszkumas 
už kuri musu vyrai kovojo, bu
tu labai mažose vertes jei 
nes ir tautos perstatanezios ta 

j civilizacija bus dalei sti iszmir- 
Mes taupėme 

maista idant karė iszlaimeius. 
Vargo ĮDahar-gi mes privalome tau-

vardu p. J, Radzevi- 
cziui. O tuos Czekius siunski
te Centro Sekretoriui;
Kovas 21 Congress Ave.,

Tokios tvar
kos laikentis, bus galima tvar
kiai Centro knygų atskaita už
baigti.

Pageidaujami labai malo
niai kad visi Amerikoje Lietu
viai Vargoninkai prigulėtu 
pre Varg. Sąjungos, todėl ir 
kviecziami prisiraszyti, ar jis 
vieta turi ar dar ne.
ninku S-ga dažna savo drau- Į pinti, kad iszgelbejus gyvasti 
gus neturinezios vietos reko- Di žmonių, ir daleisti jiems nau 
menduoja Gerbiamajam Dvasis dotiesi taja laime kuria

t J

J. V.
Wa-

se,
ant doraus pribuvimo Ižgany-
tojaus.
savo isz visu
pakuta ir padailykime jiaises | gas jau nuo Balandžio mene- 
gerais darbais. Tada Ižgany sio, 4 kuomet Tautiszko Apsi- 
tojus musu inžengs in mus ir ginimo Taryba atsiszauke in 
turės mumyse gyvenimą. visas valstijų brgafnizacijas pri

Daduot da priguli, jog pir kideti prie bjuro darbo, veda
ma nedele adventu prasidedr ynojo vieszose mokyklose, 
bažnvtinis metas, kuris tęsęsi ’iau prezidentas užtvirtino kon 
igi kitu adventu. greso akta, kurio leidžiama

Diena priesz Užgimimą Je-1 natūralizacijos b jurui mokinti
I LA, ▼ *l*.* VJk K.7 W VM* VtUj T1O*"

palikti piliecziais.

nusidėjimu per rybomis buvo labai pasekmių-
terbury, Conn.

žmo-

t

<<

I

Ve ti nuo bado.
į ,!

greso akta, r

Tokuba ir pranaszus, kurie ir zuso viešpaties, arba kuczio L lavinti svetirateuczius
’nika paženklino, kuriame
Vieszpats Jezusas ketino už-
nika paženklino,

v

gimt.
Ypacz ir pagonai žinojo, jog 

’mtino ateit Ižganvtojus, kuris 
lnri žmonis atpirkt o buvo jie- 

žinoma isz tiru žo-
žiu kuriuos Dievas pasakė po 

žmo- 
rojaus, vela žinojo 

gyveno tarp

.’•» v

>>

!>■(

mes■le pripilola diena Adomo ir rinezius
musu tėvu Kongresas taip pat užgyre isz- 

del to, jog del nusidėjimo pirm ’eidima ir iszplatinima 
gemio musu atpirkimas stojosi | lentų Rankvedžio, 
reikalingu, ir Ižganvtojus pa 

_ f y i ••
žengt isz dangaus ant žemes.

Praszis allijentu siunsti vaisk 
in Rosije.

Odessa. — Buvusis ministe-1 b.jnrais ir padeg knr tik ga.

•Tęvos, pirmutiniu

gal prižadejima, turėjo nu- Tymai
~ois 1SZ to 

1 
’‘szvarvmui pirmutinio 
mus isz 
nog žydu kurie

ir pintino pažinimo
Sems apie prižadėsima ir pra- kais politikieriais keliaus in 
nnszavima isz knygų szventu. Paryžių melsti allijentu idant

O visi puikus vvrai tain torn nusiunstu vaiska in Rosije. ir 1

nagonu

M
“Su

kuriame 
randas visi patarimai ir nuro- 

prirengimi piliecziu
prie ju atsakomybių. Per sa- 

Į vo amerikonizaci jos depart- 
mentus generaliszkoji moterų 

l’diubu federacija veiks isz vien

ris Milukovas su kitais rusisz-

O visi nnikns vvrai tain tern nusiunstu vaiska in Rosije, i 
žvdu ir viso nurodo su dideliu ‘ ‘
troszkimu lanke Ižganytojaus. 
knrisai atpirktu žmogų nuo 
parpuolimo ir apszviestu tam
sybes pagoniszkas.

Rasztas szvontas paduoda 
mums žodžius, isz kuriu matyt, 

“Nuleisk dan
gau rasa isz auksztvhes, o de-'mems. 
basei tegul nuleidže su lietum daugiausia prie to prisidėti. 

1 • • m t a • W

tai kanuogreicziausia.

’ima federates valdžios veiki- 
me.

Nei viena Suv. Vai. valdžios 
<zaka neprieina taip arti prie 
wetimtaueziu kaip naturaliza-

kijai, kurie tik kreipėsi, ir ji jiems padejom iszkovoti. 
reme su lyg iszgales kaipo savo I 
tikra broli. 1
na, kad visi prigulėtu.

Didžiuma, nariu, pp. Vargo- 
ninku gal pailso, ar jiem pabo
do būti nariai V. S-gos, tarsi 
truputi atvėso nuo to prakil
naus darbo, bet kviecziami visi, 
pagryszti, o susispięte krūvon, 
gal galėsime pasekmingiau sa-

*

Tad-gi ir geisti- KUR BŪNA?

Milukovas sako, buk viena-Ljjog bjuras, kuris paprastais

vo užduoti patobulinti.
Malonėkit visi, Gerbiamieji 

ponai Vargoninkai ant szio 
1919 Naujo.Mętp..būti Varg.^

■:±" ..... 1 ii

Pajieszkau savo moters Ago 
tos Sabaliauskienės, kuri mane * 
apleido 14 metu adgal. Ji pati 
ar kas kitas, arba praszycziau * 
isz gerb. Klebonu kad pranesz- 
tu kame ji yra, turiu labai 
svarba reikalą. (to 101) 

Simonas Sabaliauskas 
914 N. 15-th St. 
East St. Louis, Ill.

»

I tas trosžkimas:

Tas

tine gyduole ant apmalszinimb 
ergeliu Rosijoj yra nusiunti
mas vaisko tuo jaus in pietn 
szali, Rusu suyrusia armija ga-^ 

Į lėtu prisidėti prie allijentu ir 
prigialbetu su didėlėms pasek- 

Suv. Vąlstijei galėtu

II

‘"isinoja. Teo'til atsivėrė žeme Alimentams tas kasztuotu da- 
m ižduoda Ižganytoju.” 
kitos vietos paraszyfa:

Ant bar mažiau ne kaip kasztuotu 
vėliaus, nes sziandien bolszevi-O

S-gos L. R. K; KmSrikojo būti 
nilnasi nariais.

Naudokitės isz V. 
Nes dar apsz- 

cziai yra visokiu vargoninkam 
reikalingu knygų ir gaidų, 
bažnytiniu ir pasauliniu; 
rinktųjų kompozitorių 
kos.

Praszykit tuojaus V. S-gos 
Knygyno katalogo, o ji gausi- 

ir 
Sziuom ad-

Mano* tikra sestio’Di- 
džiuniute, po vyrui Leskevi- 
cziene. Pirmiau gyveno So
merville arti Kingstono, Pa. 
Isz Suvalkų gub., Kalvarijos» ' 
pav., Atesnikeliu kaimo, Sim
no parap.
bu reikalą.
kas kitas apie jia atsiszaukia 
ant adreso: (to 101)

Mrb Annie Kalėda, , , ,

*. *

’nikas pasiekia daugiau kai 
1,000,000 ateiviu kasmetai. 
Ypatingai pasiekimas per vie
losiąs mokyklas yra pasek- 
mngas, nes tai yra labiausiai 
•intnraliszkas ir prieinamiau- 
u’ns kelias, koki galima rasti. 
Ta susineszima pasiekti labai 
’engva. Kaip tik svetimtautis 
‘szsiema pirmąsias popieras, jo 
■r jo moters vardai yra siun
čiami in apielinkes vieszasias 
mokyklas. Po tam isz mokyk- 
’n sunezia laiszkus kaip vyrui 
’aip ir moteriai, raginant juos 
ejti in mokykla, kame jie galės 
iszmokti apie pamatinius pilie-' 
Ji. ‘ ♦ t 1 '

Nebeto.
V. Knygynu.

pa- 
muzi-

Turiu pas jia svgr-
Tegul ji pati ar

(to 101)

Shaft,’Pa.
iį , Iii f " • ; ;; ji ’ . " ’ j .'j ■’ į !• ! 'i ''

Mano tėvas Antanas Riau
kus, pirmiau gyveno Philadel
phia, dabar nežnaiu kur; teip-

■ ! ■ 1 ' 1 i* ’ i’ >•" i " ‘

te pas Centro rasztininka i 
knygų globėja.
resu:

*

idant jau perskyrtum debesius, kai susidrutina kasdien dau 
o nužengtum ant žemes.” Vie
nas iszmintis graikiszkas, var- j buvimas allijentu in Rosije iž- 

jgialbetu daug gyvaseziu szia 
“Reike tada žiema, nes kitaip tukstaneziai 

idant kas ateitu ir iszmokintu žmonių turės mirti nuo hado 
mus kaip turime gyvent.” Nes jeigu rusiszkas ergelis greitai 
kada tai stosis ir kas bus mo- ne bus užbaigtas.
kintoju?

Sekretas ant to:
Jtokis, ka rūpinasi apie tave, I ejte del pietines Rosijos, kuria 

tas iszsklaidys migla, kuri tau bolszevikąi negali apmalszyti. 
ne paveliję matyt ir turiu vilti,’Geležinkelei ejnanti in miestus 
jog tas laikas ne tolimas. Vie- yra prigrūstais su pabėgėliais 
nas kiniszkas iszmintis tarė: isz kaimu. Geležinkeliu ko- 
‘4 Žmonis trokszta Išganyto-' munikacija terp Odesos ir Ki- 
jaus, kaip anguoles vistan- jevo likos perkirsta per pasį- 
czios rasos.
jog Ižganvtojus ateis nuo va
karu. Dėlto gi velau iszsiunte 
kiniszkas ciesoris siuntinius in 
vakarus del pajieszkojimo Te
ganyto jau s.

dn Sokratas, tare in savo moky
I 7 *. . .. rj tini Arcybiadesa:(vien veikt, liet tam ar kitam |.

j Fondui tik tegul žmones duoda 
l ‘ • i i • -r • i •į vis tos aukos eis Lietuvos rei- 
kalams.”

visu
pirmiausiai, yra geras pinigu 

neg atnesza'„ , 
. . . i Franeijo.pAntra-gi

Apdovanotas Lietuvys už 
narsumą ant kariszko lauko 

“Tėvynė” apie tai 
raszo sekaneziai:

“Seržantas Tony Trekaus- 
kas. lietuvis nuo Freeman Ave. 

i ir Clinton St., Cincinnati, ta
po apdovanotas Atsižymejimo 
Kryžiumi už dideli narsumą 

Tokia žinia gavo jo

investinimas,” 
ketvirta nnoszimti.
jis yra prieinamas ne tik tur-1 
tingiems, suaugusiems, bet ir 
vaikams — po kvoderi kiekvie
nas gali ju nusipirkti. Treczia 
ju pirkinėjimas pripratina prie 
iszmintingo paezedumo, kas 
privalo būti auklėjama vi-1 
siems — kaip vaikams, taip su
augusiems.
kvoderiu susirenka daug mili
jonu doleriu/ kurie yra reika
lingi valdžiai užbaigimui ka
res reikalu, kaip antai: parga
benimas musu kareiviu isz Eu
ropos, užbaigimui pradėtu dar
bu ir t.4. * 4 ’

3fn< laikrasztis jau ne sykiI

Pagalios, isz tu

I
j kovoje. 
: motina.

Baisiame mnszyje prie Sois- 
sons, Liepos 18 diena, szis nar- 

|šns Cincinnatietis, kaip sako 
j oficialis paskelbimas, pats vie
nas puolėsi prie maszinines ka- 
nuoles, užmusze jos operato
rius ir atėmė kanuole.

Jis yra sunūs ponias Mares
* ' • I

įTreskanskienes ir turi du bro-j

seninus ragino jus prie sziu 
ženkleliu pirkimo.
patarimo ir sziuo sykiu jums

* i

.Pirkite knodautriansia-WAR 
SAVINGS STAMPS!

negalima duoti.

Geresnio

dai malonus ° Saules

Vv;1 
!■ M

J M. „ «■ ■ 11i n

H

^9

SI

skai

!»J" '■'.I'

giau ir turi daug pasekėju. Pri

Milukovas ir kiti rusiszki
“Yra kas' diplomatai perspėja juoda at-

I

Geležinkeliu ko

» I t

Vienkart dadaye, kėlimą petulariszkos partijos 
kuri prieszinasil sijsivienviimui 
Ukrajinos su didžiąją Rosi ja.

7 /J

J. V. Kovas,
21 Congress Ave.

Waterbury, Conn, gi mano pus-sesere Ona Rup-

tybės reikalus.
Bjuras savo placziu apszvie- 

tos darbu užinterasavo i.nvai
riu valstijų gubernatorius, ku
rie jo darbui pilna pritarė. Mu

ilydamas kas jau yra padaryta 
ir kas dar turi būti atlikta kon 
grasas leido “vėsti ta darba, ku
ris buvo taip atsargiai ir pa
sekmingai valdžios sutvarky
tas.
Released by the Committee on

Public Information. ti 20 paveikslu ir ilustraciju

Kazokai supliekė bolszevikus. 
— daug užmuszta.•. ■ ■ ■ , 

Vladyvostok.^— Bolszevikąi 
Ant galo atėjo Ižganytojus m<os smarkei, sppliektais per 

eFan’ kazokus aplinkinėje Vorovesi- 
je. Daug bolspeviku užmusz- 

I # t nelaisvia
ir užlaikė nuo prapulties ant gu dvideszimts armotoms.

Bolszevikąi 
per

vydur to laukimo visur
ežio ir iŽgelbejo gimine žmo-
niszkn nog amžinos -pražuvos £ ir {lįo paiymta in 

' ' ir. I 1, ■ ,.•.*• “ * ; . ,.

su dvideszimts armotoms
: - ■ f * .

“ DIDELIS BALIUS.

mijoje Franci jos laukuose.0
ii ' 'il • ■ <i' '
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Tas-gi laikas, kada žmonis 
lauke. Ižganytojaus, ženklina
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Szirdingai atsiszaukia V. S. įkaite ir Praneiszkus Kuizen- 
L. R. K. A. Centro Valdyba.

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

■i 'Ę

kas. Jeigu kas žino apie juos 
praszaū praneszti ant adreso:

(to 101)
Jieva Gajauskiene.

Box 317, Woodlawn, Pa«

Lietuviszkas 
Iszradejas

I. „ „ — -, I .
Szitu vardu iszdaveme nauja

Jeigu turite senas maldakny 
in redakcije 
nes nauju ne 

galesite

i knygute del iszradeju sulaikau 
I j • rtn M 1 • *1 x • •

ges, prisiunskyte 
ant apdarymo, 
greitai,
Siunskite ir kitokes knygas ap 
daryti, nes knygos bus bran
gios, o Uitu visai negalėsite nu
sipirkt. Apdaryta knyga il
ginus užsilaiko, kas parodo jog 
skaitytojas jiaja myli ir guodo

nusipirkt.
.i ii 1'1 , \

daryti, nes knygos bus bran-
t,'

visokiu iszradeju ir iszradimu,
apraszais ; ir paveikslai*

nekavnin Imvira ‘Sveikata* miestu New Yorko ir Washing- "y" 11DeKavoja uz knyga sveiKaia i_ ia ,r Pats J™ mylėtojas skai
tymo.

"naujas ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU.

. 7'' 1 r'> • ■» ’ •' , i*i ' .• 1K " 1
. . ■ k t ... '

su

Itono. Ta brangia knygute-męs
., / į ’

Ašz Juozas Stulpinas isz 
Hartforcl, Conn, dekavoju labai pareikalavimo DYKAI.

I ' «MW.. — -

tarpe ot žmonis prasigyveno i

Asz Juozas Stulpinas isz iszsiuncziame kiekvienam ant

Apdaryta knyga il

(t. f)

v

man | Jagu jus norite -žinot kiek tur- 
ir kiek

pakarnei už prisiūntima
.Priėmiauviską, .

rduf f Sveika- dar gailina prasigyventi su pa
s - 11 • _______?!•__________ „J '

Priėmiau viską, 
■ * , . 

... .'i- 1

knygas 
ju ir knyga po w 
ta” tai asz iriu®tai asz mileczia kad visi
Taetuviai

r E*

-. Dekavoje % milijono žmonių 
į gelba iszradimu naudingu, tai už puikus plaukus,

1 0 A ' A < •! I V • i ‘ O .A

o teip-gi

i

Parengė Moterių Szy. Onos
Adventai, o kad to laiko buvo’draugyste isz . . .. . .
4000 metu, dėlto-gi ad.venthi phia, Pa., Antrai dieijri Kale-.apie savo sveikatos reikalus ir. 

‘ tnri ketnres nėdeles. Adven- du 26 d. Dec. 1918, ant Nari-, žmogaus kūno, dalis. Daug pri-
tai vra Taiku pabūtos ir maldos jaueko sales. Balius.prasides duoda ?.mogrii .iszminties ir mo

1 iidant męs prisirengtume ant,5 vai. vakare. Yjsas.pelnas eis. kslo. Dekavoju labai pakarnei.
■ i •• 1 vv< ' /i/^i inostaibi Pasilieku su iruodone.

' L 'į '■ 'l' Y', '-’i I1 '

; NewPhiladel- 
Ąntra: diepa Kale •

Yra tai labai t..]1;] J: i+"' ' ■' ' >i1 ' vi,'Y. 1

turėtu tokia knyga, raszykite tuojaus reikalaudami ‘ sulaikė puolimą plauku labai
naudinga žinoti tos naudingos knygutes. Kaipo trumpam laike, in vieta iszpuo ’

ad.ventai phia, Pa., ,
I tori ketnres nedeles. Adven- du 26 d. Dec. 1918, ant Nari- žmogaus kūno, dalis. Daug pn-

L i::- - 
į * | f t r.t • • ;

dofaus priėmimo
I . tada kadat

v r •.*

V '* bl ■f u/Vcu

žinovai (ekspertai) patentu lusiu, atauga tankus plaukai:
bandome iszradimus DYKAI. Gvaranty. Informacijas dykai.

vai. vakare. Visas.pelnas eis kslo. Dekavoju labai pakarnei.
10 Ižganytojaus' def suszelpiiiio ir nasž- Pasilieku ?u gttodone.
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Juozas. Stulpinas.
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AMERICAN PATENT 
PATENT OFFICES INC.

256 Broadway (SE.)
NEW YORK, N. Y.
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Pasakykite kitoms tautoms.ir • y j

’Raszykite pas:
Drs. Bruudzas Cosmetics,

f

Sta.W.
1 './.H

Brooklyn, N. Y.
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Du metai suėjo kaip Angli-

.A-
; y C >3

kai su Prancūzais bombardavo 
vokiszka prist ova Ostenda ir 
Zeebrugga. — Kur randasi 
lekioto jas?

Irt aukso fabriko.
Tikra isz Lietuvos teisybe. 

'. UI I «■«»■■■

— O kur tu buvai? — pa
klausė motina.

— Tai-gi 
apie tai klaust 
va s.

ir

T/

i.CT

■* '■yy'J't/ d
1 r! v "1-0 * ■W
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nbbuvo tJilikta^^ 'Meiliai’saihfeu:.apiė bada, kuri laikais
ėjas, nes tenais, kur biivo, nėga (kėlias dienas kentėjau.
Įėjo susiszneket, o nevat nebu
vo katalikiszkos bažnyczios.

Juozukas jau sziandien ne- 
iszrode ant valkatos, nes buvo 
pasiredias su balta skranda. 
Vienok teip puikus neiszrode, 
kaip priesz tai. Buvo jau’ bis- 
kutuka sulinktas, kaip sena 
silpna, veidas iszbtyszkias, ku- 
das, jog voš lupos ant dantų 
užteko, o akis indubia.

Žino apie sugryžima Juozu
ko, visam kaime pasklydo. 
Kaimynai ir kaiminkos labai 

j daugeli reikalu pas Petrus isz- 
ir papasakok į rado, ba kada vieni iszejo, tai

mums, kaip tau buvo; j kiti inejo. Dasiprotėjo žino-
Juozukas atsisėdo ir pradėjo 

pasakot: kad bijodamas tėvo, 
pdant neuždraustu iszejimui, 

į I prikalbintas per Antaną nevil
kinau: per langa su Antanu in 
kamara inlindau, o kad pats 
nedrysau tėvo piningu vogt, 
Antanas apsiėmė už mane ta 
darba atlikt o kaip paskui jam 
Antanas važiuojent goležkeliu tytojau, apraszyt Juozuko

Į -X- Prisiėgiu, kad teisybe sa 
kau — teWifiosi Juozukas. 1— 
Jeigu trūksta, tai kibą

— Kas tas kibą?
— Tai kibą Antanas pavo-

A - 41 - ' 2 i fge.
— Isz kur tai žinai ?X~ atsi

liepė motina.
— Ba ir ta pėnkėsdeszimts 

eme isž puodo Antanas ir kaip 
sėdom isz Mahrucziu ant ma- 
szinos, tai man jau Važiuojent 
padavė. r

Visi dirstelėjo tarp saves ir 
tuojaus suprato, kas pasidarė 
ir kad Juozukas ne yra tokiu, 
kaip mislijo.

— Seskie

v •

• •••

'■ i

■2“!c' .i-z s

asz norėjau 
pridūrė te-

— Buvau net Kurlendijoj 
kur tik vokiszki szneka — at
sake nedrasei Juozukas.

• — Mes mislijom, kad su An 
tanu in Amerika iszvaževai — 
bambtelėjo Gerulis; — ba drau 
gia iszejota....

— Ar tai Antanas iszejo in 
Amerika? — paklausė nusidy- 
vijas Juozukas.

Jis yra priėžasczta ma 
no nelaimes!

r'

ji.įlieta

.| , 1

1 i .i, • b. |(

1* 1

Nak-‘ 
vojau po nuogu dangum. Ant

■.

galo parvedė manė Dievas na
mon.... '

Visi klauso ausis pastate, 
kaip Juozukas pasakojo.

— Teip, teip — tarė vienas 
isz klausytoju — nukentejei 
nemažai, o tai už bansiho, kad 
pametei tėvus.' ‘ r -- 
ir teip sžlekfai atsieina?

— Su visais tas pats 
sake Juozlikas
nis, ka ten dirba, už szunis lai
ko ir teip su darbu vargina jog

•y

TARADAIKA
O

V/
k- B

.z X1"

sartai
' M'

• M K- i

O su kitais, ar

~ at-
Tuos žmo-

.. I • H* :
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Juokingai klausyti,

1
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įir^yaidžios JPedera- 
ŲMflia* kodaugiausiai

> žinių, kaip perkelti paliegelus 
isz ligonbueziu in dirbtuves.

Isz Federaliui Užsiėmimu Jiems yra bandoma iszaiszkin- 
Edukacijos bordui praneszimu ti, jog paliegėliai mokinami in 
matos, 
darbdaviai prisižada darbu ma taip, kad padaryti juos 
suteikti pirmiau* palįegusiems kuonaudingiausiais. 

• <* • ■■ •

iflrtTT.TFT ■

Mrs

1 •

I /1 į ? I.

Kaip merginos pradeda szne

in
■||l- 1 F |l ik ■: I H ii

ww

__________ _ U..»',.itt

» 1 ■"’I

ijjoff jie phmiau U^bbrįal
> • -Ym.liAoiifing “wrong. - •'’■ a.paliegusus vyrus.

_________________________

jog invairus didieji vairiu amatu, ir jog iszmokina-

, Tie ama- 
ar sužeistiems karėjo vyrams, tai, kuriu mokinama, yra ge-

... • •> , ;,.>p ■ . »•! ■ •neg sveikiems.
Daugelis darbdaviu prane- 

sze, jog jie-taip darys, jei tik

/ m

-•4 I

It

r *

■’i

,rai žinomi, nuolatiniai'ir gerai
' Jia

Tai'-gi bus lengvai

/• 91 ’■>

’V hul

galima

ilcu ZMIlAJAllly ’Al UA 

apmokami. ■■
I 

vyrai bus tinkami prisifenge, kiekvienam darbdaviui pasi- 
prie tokio darbo.

Isz daugiau kai milijono vy- j tinta su geromis pasekmėmis, 
ru, iszsiunstu in užmari laike kaip jam paežiam, taip, ir dar- 
szios kares, 10 nuoszimcziu bininkut 
bus paliegusiu isz sužeidimo ir praszo, kad kiekviena# darb- 
apie 90 nuoszimcziu isz ligos, davys atsargiai isztyrtu savo 
Didelis ju nuoszmtis norės su- reikalavimus darbininku dirb- 
gryžti in civli ir industrijos gy tuvcse ir savo reikalavimus 
venima taip greit kaip galima, pranesztu bordo virszininkams

Kad jiems padėti, koopera- Vietų ekspertai suteiks darb-

f
'i

j
O

1?| naudoti isz to darbininku szal-keti
Žinoma lietuviszkai, 

Ne angelskai.
Rodos kad liežuvis storas
Ir be valdžios sustingi as,

Rodos kad užgimus anglike, 
O ežia nuo angliku atsilikę.

Na ka, Juozuk, ar nore- Sztai truputis juju szneklos:

.

rt
'ir#vakaro per nosi ir burna krau- 

jei bėga. Labai daugelis mirsz 
ta, o jeigu katras dalaiko, tai 
namon gryžta be sveikatos ir 
su tuszczeis kiszeneis.

9 Federalistbordas I

<1

ma Petrai, jog tai tik Juozuką 
norėjo pamatyt.

Ant rytojaus buvo szventa, 
per ka Juozukas paprasze kai
mynu, kad ate j tu paklausyt 
apie jio kelione. Žinoma, kad 
kožnas su akvata norėjo isz- 
girsti.

Kaip ežia tau, brangus skai-
• su 

Mariuto pasisveikinimą?... Jau

nyt; asz tik tiek daduodu, jog 
pirmiause tvėrėsi už ranku ir 
ilgai, ilgai vienas in kita žo
džio prakalbėt negalėjo....

gryžti in civli ir industrijos gy tuvcse ir

padavė piningus.
Apsakymas jio buvo tikras' galite kožnas suprast ir iszma-

1 • t 1 • U 1 1 *1 ♦ . ’

ir Antano.

turn da antra karta keliaut in 
ta bagota fabriku? — paklausė 
Gerulis.

-— O ! ne, ba pats datyriau, 
ka ir kitam galiu pasakyt, jog 
niekur teip ne yra gerai kaip 
namie. Nuo to laiko kasdien 
Dievo praszysiu, kad apszvięs- 
tu kožna žmogų, idant tėvynės 
nei vienas nepamestu.

— Duok tai Dievo! — pri
tarė Petras.

Pakalbėja da valandėlių visi 
tarp saves, iszsiskyrste ir kož
nas nuėjo namon.

Gimi mani mi kavos 
Ir som dželes, 

Gimi ir pateieziu kėlės, 
Papuszyk Džio pieną, 

Maik gimi keika viena, 
Mam, kur mano stokinsai

Ar jau sufiksinai ?

<4
9 S"

,w

9

pats.
jog ncturojoi noro

ir teisingas, per ka visi intike- 
jo, bet vienok tėvas kratyda
mas su galva tarė:

— Kalte tavo, Juozuk, kaip 
Ar tu pats pavo

gei, ar jam pavelijai, tai vis tas 
Tiktai tuom mažesne 

tavo kalte,
mane apvogt. Dabar-gi papa
sakok, ka isz to kelioheje nau
doje! ?

Juozukas vietoje pasakot, 
dirstelėjo tik ant savo drabu
žiu. Isz to galima buvo be pa- 

prikalbino, kad pamest tėvus sakojimo dasiprotet.

Niek adė-
jas! R

Prigavo mane;

ir.... o paskui apvogė, palikias 
mane didžiausiam ^vargia. 'Te
gul jam Dievas nepamena!

— Jau jin Dievas apsudijo!
— pritareiuotjua.pl...... .

— Nuskendo ant mariu! — 
dadure Gerulis.

Juozukas dirstelėjo ant visu 
ir galva nulenkiąs atsiduso.

— Ar visus piningus nuo ta

mane didžiausiam ^vargia
Petras su Geruliu nusiszyp- 

sojo, viską užmirszdami, kas 
buvo.

— Sziandien tavęs netur- 
bacisim — tarę vela J’etfa^ ~- 
ba, kaip matytį esi nuvargtas, 
o gal ir valgyt nori, už tai ry-
toj mums savo sviete atsitiki
mus papasakosi. Turi teipos-gi

ves Antanas pavogė? —paklau Pe^ iave« 
se už valandos tėvas.

— Visus, nepaliko ane vie
no skatiko.
szimts szelmis paėmė.

— Penkesdeszimts? — nu-

0 (a j kitaip persiredyt, ba man geda

Juozukas nuleido akis.
— Brangus teve! —■ prakal- 

Visa penkesde- bej° už valandos —asz su toms 
drapanoms per visa mano gy
vastį dėvėsiu ant pamokinimo 

sidvvijo tėvas — o ka su liku-i^ kurie tyczia pameta sa- 
siais padarei ?

— ilsz dauginus neturėjau.
vo tevynia, o jieszko piragu ki-
tur.

Petras susiraukiąs pažiurėjo 
ant Juozuko, ba ne tik jis, ale 
ir visi mislijo, kad Juozukas į

— Isz tos keliones — prita
rė iszmokai 
turėt prie

meluoje. Jau tėvas turėjo ne- prbsiriszima. 
gera ant lupu žodi, nes tame 
Gerulis tarė:

— Juozuk! ne meluok! ži
nome visi, kad paemei tėvui ke ant stalo vakariene! Reikėjo 
turis szimtus rubliu, i 
turėjo kamaroje paslėpęs.

jszmokai kaip
savo ____ -__ -tėvu ir žemes

i* " ' * •

Juozukas atsiduso, o Petras 
nuleido galva.

Ne po ilgam, pastate motina
J' , . . . 

cija darbdaviu su valdžios ple- daviams suraszus tokiu darbi- 
nais bus būtinai reikalinga.: ninku, kurie tinka jo reikala- 
Valdžia pasiims padaryti palie s vimam»s. Darbdaviams rei- 
geli fiziszkai taip sveiku, kaip kalaujant specialio darbininko t ' i a

■"lik.

Ant rytojaus, kaip tik kiek 
laiko del visu atliko, priėjo 
pas Petrus pilna grinezia kai
mynu ir kaiminku, tiktai isz 
Bušu namu niekas neatėjo.

Kada suėjo, pradėjo Juozu
kas savo pasaka nuo to daigto, 
kaip pirma karta su Antanu pa 
simate.
kaip pavogė piningus ir kaip 
pabėgo net igi to laiko, ka sto
vėjo su kujeis kalvė, kurioje 
apsilpias puolė.

v“Kas su manim, nuo to laiko 
darėsi —- kalbėjo Juozukas to- 
liaus — tai apie tai dažinojau

Kada puoliau ant
žemės, mislijo visi, kad esu ne
gyvas. Po gerai valandai, pri 
buvo kokis tai vyresnysis, o da 
žinojas, jog tai kokis jaunas, 
sviežei atvažiavęs vyras numi
rė, norėjo pamatyt, kas tai per 

Atvede jin in ta vieta,
kur gulėjau, o tas vyresnysis, 
atremias lazda in mano pilvą,

Tolinus papasakojo,

paskiaus.

kuriuos dabar ihatyt, kaip godžiai Juo-

Ant tu žodžiu stojo Juozu-: galėjo dalaikyt, teip norėjo vai 
kas, lupas atidarė ir ane žo-' gyt. O-gi vyreli valgo, kad

* • . . -..■■fu . j ->*3 fl ■•.!

zukas žiurėjo, in valgi, ba vos

O-gi Vyreli valgo, kad

f

Kada Juozukas po savo ne
laimingai kelionei gerai pasil- I 
sėjo ir atgriebė senovės sveika
ta, ėmėsi tuojaus akvatnei prie 
darbo. Nemislijo apie .auksu,! 
tik tankiai klausinėjo Gerulio,! 
kaip augint apvynius o ir apie 
bitias. Su pagialba Gerulio, 
užsidėjo dideli bitininką ir in-

- 1

Matydamas tai tėvas,
taisė apvindąrži

jog
Juozukas imasi akvatnei prie

" 1 , *• 1 • AA. A < •_ > . -■' i >. r t >■,. > i -

(Jarbo, pastanavijo su Mariuką

Mam insiuk botena in sziu 
Ba asz taimo neturiu, 

O ar dresia pafiksinai,
Ir gerai iszpresinai?

Mam, as siektai stipinau*
Kam tu beda negehai pa- 

glojai, 
Ir blaku ne iszlirankinai.
Ali nait mane keczino. 

Visa kakla suskheczino 
Ajbecze, kaip tyczia,

Ne galėsiu sondeje go in baž- 
nyczia!

O jus karves, karves, 
Mislinate, kad esate anglikes?

Kad protą turėtumėte, 
Tai kalbos nedarkytumete, 
Esate, kaip sakote kreizes, 

O lietuviszkai kvailes. 
Stinkerkom busite.

Ir tokioms pastipsite, 
O jus motinos negerai darote, 
Jbg dukrelėms yale duodate.

Juk jeigu

J

y

žvėris.

szpitolia.

pradėjo spaudyt. Tada nevos 
ketinau pora sykiu akis atida
ryt, bet vela apsilpau. Nežino
jo per tai, ar gyvas, ar ne, ir 
nunesze mane ant leiteres in

Daktaras pasakė
tuojaus jog esu gyvas; ne po il
gam pradėjau kvėpuot, nes 
jaustos neatgavau. Baisi liga 
atėmė man valdžia ant keliu ne 
dėlių. Liga mano vilkosi net 
lig Szv. Mikoltii. Kada sziėk 
tiek pasveikau ir galėjau pasi-
kialt, tuojaus liepe ejti man in

■ iii d 1 i $ 1 1?'11 ” * *

džio negalėjo isztart, ba net but galėjas, tai but viską ant

Petras pasakė Juo- 
drebjo, o kojos, linkeziojo. Jau- (zukui, kad sąvo atsitikima pa- y '• J « » J ‘ n . - > • 'JI 12

pažino visa teisybe; dasiprotė- ralis iszejo, jau didesniu pusią

1 Juozukas

jam kvapa užėmė..
isz ranku iszpuole, ba visas

Kepure syk prarijąs 
i O kad ir

■" ,! ' 1 ‘ ' (I

tesi dideliu ntakadeju. Dabar pasakos rytoj, vienok kada Ge

jo, kad Antanas 
piningus paimti^į Puolė ant j

£ 1 * 
turėjo visus tėvai sžiaridiėn žinojo.
W J.- ■ „• 1 "i1

; o kas buvo peri lįnksmy
Ant ‘ galo nuėjo

— ; ; fr t" 1 < ’ f Į * • 'J r* i., < ; ,i i’

keliu priesz tėvą ir su verksmu gult:
paszauke: be! kad gauna vėla 'in lova gult

■ : o w 1 * 11
1— tfeve miėliauses! tai asz kurios per ta laika neregėjo, 

esu didesniu niekadeju ne kaip kaip isz namu iszbego.
Teveli brangus i' Pakol neatsigulė, padekavo- 

tau galėsiu sugra- jdįrirma Dievui su
Teveli brangus imislijau. 

kaip asz 
žint?! ?? 

•*«>— — v
pai — tas verksmas nieką ne- 
priduos.

d arba, bet asz apie tai nenore-

apženyt ir užraszyt gaspado- 
rysta. Ne po ilgam Juozukas 
likos gaspadorium. .

Veseile atsiprovijo po Vely
kų. j,. I

Juozukas nuo to laiko gyve
no dievobaimingai.

Per savo gera gaspadoriavi- 
ma, tuojaus sudėjo 400 rubliu 
ir tėvui atidavė, kaipo pasoga 
sesers. I

Tėvai negalėjo atsidžiaugt! 
savo šuneliu ir martulia; o na
muose teikis buvo sutikftnas ir 
meile, jog. ne vienas nuo ju ėmė 
paveizda, per ka Dievas padė
jo ir gerai jiems viskas sekesi. 

į G y vena jie dar ir dabar, bet 
kokiam kaime, nesakysiu, tik
tai tiek pasakau, kad tai dėjo
si Skriaudžiu parapijoj,

I f * • t , ' . Ir

kiam kaime, tai atminkit.
— GALAS. —

jau ne klausyt, ba negalėjau.
' ‘ I

me.
Ant galo pasitikau

tokia kvailiuke 
isztekes, 

Tai vyras dideli varga turės,
Guma kramtys.

Ilgai lovoje kirmis, 
O kad ir in kaili duos, 
Tai vis bus be naudos.

• • •

Sako kad Pittsburge daug 
blakių privisu

Jog strytu ejti ne gali suvisu, 
O kaip dabar truputi atszilo, 
Tai rodos maisžas pravro.

O ka bobos laiko neturi 
Pasigėrusios guli,

I Arba viena pas kita bėgioja, 
Suvis stubos nedaboja.

9

o ko-

1 e • e

Kur ten apie Dubojuja, 
Apygardoje vienoje,

I Bobeles traukia guzute.
I

SKAITYKITE

Ir da maišzo su buizute. 
Velkasi in karezema, 
Ir da vaika paima, 

Ir teip nusilaka, 
Jog net žiūrėti kaka.

jSKAITYKITE *SAfn,F*

SKAITYKITE “SAULE” 
“SAtllE’ 

't. > .1,
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KADA KENCZIATE
NUO REUMATIZMO

Kad kas užfundytu laukia,

galima; iszmokinti ji naudingo vietos virszininkas isztyrs esan 
darbo- ir szelpti ji «pati ir jo czius kandidatus ir parinks to- 

kuris buvo iszlavntas toje 
mas. Pats darbdavys turės specijaieje darbo szakoje. 
prisidėti savo dalimi tiek, kiek Kiekvienas patarymas darbda- 
galima, neskriaudžiant 1 

interesu tais sutrukdytais 
reiviais savo dirbtuvėje arba 
ištaigoje.

“Ūkininkai turi adgal pri
imti kiekviena ukiu darbinin
ką, kuris uores sugryžti prie 
žemes, ir ne tik tuos kurie pir
miau dirbo, bet ir tuos, kurie 
norės imtis už tokio darbo,” 
sako James P. Munroe, bordo 
vico-pirmininkas. “Didžio
sios ir mažosios industrijos tu
ri gerai isztyrti kur ir kaip ga
li sunaudoti tinkamai prireng
tus paliegėlius in tikrus sveiko 
vyro darbus. ' Pirkliai turi žiu 
reti ant kiek gali jie panaudoti 
saugiai tokius žmones prie par 
davimo, pirkimo ir skaitliavi- 
mo su viena ar kita negalia. O 
vnatingai tos profesijos ir už
siėmimai, kurie reikalauju pro- 
tiszko darbo turi suteikti dar
bo tiems paliegėliams, kurie 
gali užimti intelektuale atsa
komybe. ’ ’

Žinoma, tai visa turi būti da 
rpma imant donlon darbdavį ir 

Į jo pramone, taip kaip ir reika-
Nei vienas

szeimyna pakol jis bus mokina
Pats darbdavys turės 'specijateje w v — A

savo. v’° 1’mokinimo vieno ar ki- 
; kg* j to amato bus bordo prielankiai 

priimamas.

i

NUSIPIRKO 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

“TŪKSTANTI

kurioje radau kanuo-

Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del rodystes 4‘Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,”
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėja ’(T įio 4 ‘ spikizes, ’ ’ prakerda
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
(uas trindamas alkūnes prie ba 
so. Vėlinu kožnain nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
kaitydamas teip puikes istori- 

Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
<t. Rnka. 412 Str.

S

’es.

v
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III

tufe paties vyro.
darbdavys nebus spyriamas 
jmti ko nors in savo dirbtuve, 

i kuris negales, arba kurio butu 
[negalima iszmokinti atlikti tin 
karnai priedermes tame darbe, 
in kuri jis instotu. "

Kad palengvinti taip svar
biame kooperacijos darbe tarp

- 1 1 ""1 1  ■ 1 ■■ I 11  K - ■ '^l» III.I■ "III ■»*-

Didelio Dirbtuve reikalauja pardavėja 
del pardatirao marszkinlu, apatiniu 
drapanų, paneziaku, szlebiu, jekiu ir 
andarbku, tiosog in namus. Rasžykite 
o gausite sempclius dykai. Madison

I Mills. 508 Broadway, NewYork City.
L . . •

ŠALIN SKAUSMAS!
Buriamus sveiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butu.

Kiekvieno priederme yru s^iigot save nuo ligri. Turint &iHl Ir nebandant 
ji pruAalInl, gali l^slrystyt i pavojingą Menkiah*i» nikatorejiraas 
gali vėliaus būti lubuf pavojingu, jeigu tuoj nebus prifciuręm.

PAIN ~ EXPELLER 
tai uitlkrlnanti namine gyduole, kuri turi rnatfs kiekvieno na* 
muoBe. Jagvflynmi krutinėję, skausmu fiotjose ir nuga* 
rojo, runiauaipą ir peuraUtjip trukinai sakant visokiua skaus 
mui rjuteenyso MVi;in*Expollor ira geriaufces, 
NenpHlgnuk pl*kdmnafl pigius vtiiatna (Udokse bonkose. 
Ilulkalattk perimitdn. Kuomet pirksi Pain-Kxi^llor, parab V 
tikrink n” vra IKAKA, vai«bnįeiikli^ imt bak^luko. VI8Ū F 
KITOKIU NKXMK. 85pelitai ir A5 centai nž Imnkntę.

O kudykis namon szaukia, 
Mamyte paejti negali,

Ba kojos krypsta iii szali, 
Anglikai ant to žiuri, 
Ir nemažai juoku turi!

( DESTROYS ANY
I (hiunainon visose aptlekoHo ar tiesiog is laboratoryos*. 
i F. AD. RICHTER & CO., 

►. 74—80 Washington St., .
New York.

Beveik kiekvienas žmogus jum 
pasakys, kad Sloan’o Lini- 
mentas vra tikra pagalba.

P’V1

Dave map už tai tuos trynytu-
* ■ l" 1 ‘ . I ‘

kus, su kureis parėjau, ir koki 
tai laiszkeli; po tam atidaro 
szpitoles duris ir mane iszstu-

Verkiau, ba nežinojau
kur ejti.
su žmogum, kuris lietuviszkai Į 
mokėjo, o kuri tai buvau matės 
priešz liga. Tas man pasakė, 
kad turiu tuojaus ejti savo ke
liu, ba tame laiszkelije teip pa
raižyta, o gailėdamasis manos/ 
davė man pusią rabliaus ant 
kelio. Su ta pusė rabliaus lei
dausi silpnas in kelione szimta

mentas yra tikra pagalba 'hJW t

< <

Ne trukus in Plymoutha at- 
silankysiu,

Tai plikius gerai patrinsiu

xc wrai-M_______

Meskite netikusius gyduoles! Jalgu turite
Galima sakyti, ji varojo kiekvienus 

žmogus, kuris tik kentėjo nuo reuma- 
tiszku skausmu, gėlimo raumenyse, 
sustingimo nariuose ar nuo oro intek- 
mės.

Telpgi szimtūi tukstaneziu moterų 
vartoja ji, kad Iszslgelbeti nuo neuri
tis gėlimo strėnose, neuralgijos, gal
vos 1 _ .
nanežios, greit veikahczlos. Aptiekoje

♦

KA
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SO DIENU ISZBANDY 
MUI DYKAI.

■ ■ 1 - • •
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Pasakykite kad apsimalszytu, 
Szczyra pakuta padarytu.

ll . i L , * ak ' • . '

dusuli, rumatizma, neuralgija, paraližiU, tt r U*

j nerviszkuma,, sluogos, bronęhito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketfcjinro' ir daugybet aszaroms

už Jo apiėka ir už ta pamoki- 
, i

1

rytojaus ririkšti, kaip tik

r

-t' 4 lSU Ų liH

Kelk! — tarė tėvas trum 'nima, ka datyre.
' ■ Ant: _

Norecziau tiktai ži- praszvito, nubėgo Juozukas te- myliu.
’ > r* . >.1 4 .— . * «■ • a A* i.’ ' > 1 J--- '

■ n. » »■

Oi! kaip buvo links- j pasibaigė, turėjau tada
/'•v''1'- 'il’SK* - i

< 1,«‘ J j 1 i, n, * j

Nes kaip in tonais pribusiu,
skaudėjimu. Gyduoles tyros, gaivi- Tai žandus gerai iszblaszkysiu.
’>■ a. ka *»

■* * , » 1 . ' a v* t i' ■

not, kur tiek piningu padėjai, kinas in bažnyczta 
kad tau Antanas tiktai penkes- . viedni. '
deszimts rubliu pavogė, o tu mas, kada su Ponti Dievu susi-' gaut.
sziandien iszrodai kaip žyd- vienyje.

iri spa- i ta puse rubliaus ne po ilgam
.... uba-

i Nepasakosiu apie Ubą- j
‘ LribatW sariiine! gavima svetimoj szalyj, kurio- '

Oj! buVO man sunku! tik pasakykite "Sloan’s Liniment”
pasirūpinkite gaut tuojaus.

Proko 30Ci, 60c. ir $1.20.
4
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Sloan’s 
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• kitu Ilgu, aTbu fekausma blieikur.‘PrisluBkUe 

20c; del vyriszko diržio arba 3Qc. del mote- 
rjszka diržą, idant pagelbėt! užmokėti pri- 
siuntimo kasztus. In keletą adynu mano 
etebuklingas diržas rasis juso pabzto. Užmo- 

L kekite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
■; ir nesziokltc kožna diena pagal nurodimtis 
■ per du menesius, tada traukije 60 dienu jai- 
I gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržą

Ji

Prisipsk 20c. dabar

■ / B •n
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A NATION'S STRENGTH 
IS IN ITS FOOD SUPPLY

. < WKalj

) ■ A'

3

I ‘ adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Noreikų 
* laukti, pilnas užganedinimas. Adresavokitei

•ii

!''lt

o
A. T. OWENS, Dept. 4« • E.

152 W. 14 Street,
l!
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’ĖAREIVIV, JURININKU IR 
JU SZEIMYNU REIKALAIS. 

I 
( 

■ . ■ 
Kaip užlaikyti valdiszkaja

i apsauga (insurance.)apsauga (insurance.)

i

k.'
■

f
m!

Ml

Žinios Vietines
i " "J ' *

. ’ j j ■

Penkios*dienos lyg Kalėdų.* i—■

Priosz apleidžiant tarnyste
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— Skubinkite su pirkinei.*, 
nes po tam bus per vėlu o isz 
likucziu nieko neiszrinksite.

— Kareiviu sugryžo daugy
bių namon ir kas diena skaitlis 

Galima tikėtis, 
na-

pasididina, 
jog neužilgio 
mon.

sugryž visi

Mieste kožna smalszu, 
lauke szveneziu ir neturi laiko 
mislyti apie pesztines.

— Žieminis nakties pervir- 
szinimas dienos pripuola No

vai,delioje apie 10:42 
Yra tai pradžia žiemos.

TV t e.

Pi r-— Alus vėl pabrango.
miau bertainis alaus kasztavo 
$12 dar saliuninkai turi mokėti 
net $16.

Reikalingas Kriauczius.

Reikalauju kriaueziaus greitu 
laiku. Prie senu taisjmo arba 
nauju drapanų siuvimo. Dar
bas ant visados ir gera užmo- 

Atsiszaukite ant ad- 
' (to 101.)

kęst is.
reso:

Box 121

jums pasakys iki kol apsaugos 
premijos yra apmokėtos isz ju- 

Tai yra labai svar- 
Jei jusu aficieriai apie ta 

laika nepranesztu, paklauskite 
jo patys.

Kai tas laikas ateis, kuomet 
mokesnis už apsauga iszsi- 
baigs, tai vėl turite mokėti, jei 
norite apsaugos neapleisti. Jei 
apleistumei tarnyste nežinoda
mas apie mokesnio užsi baigi- 
mo laika, neužmirszk inmoketi ‘ f į
begije 31 dienos po tarnystes 
apleidimo.

Laiszkas su

.4n algos, 
bu.

■WM—m........m -

kyma veltui.
Valdžios paszialpa susižeidus 

ar ligoje.
Jei susižeidei ar ingavai li

ga atlikdamas savo pareigas 
armijoj, valdžia mokės jums 
paszialpa taip pat, kaip ir kad 
mokama sužeistiems dirbtuvių 
darbininkais.
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Čitffėš kares sužeistiems ir 
Jei visai busi 

sužeidimo arba

val- 
szei-

Jei

apsaugos mo
kesniu reikia siunsti užadresuo 
jaut; The Bureau of War Risk 
Insurance, Attention of Insu
rance Section, Treasury De
partment, Washington, D. C. ir 
pasakyti iki kol apsauga buvo 
apmokėta atitraukiant isz al
gos (jei apie tai buvo jums pra 
neszta priesz iszejima isz ka
riuomenes,) pasakant sykiu pa 
liedimo priežastis, savo 
varda ir laipsni (rauk)

. j jos numeri, ir dabartini krasos 
stoties adresa:

Jei negali pAduoti serijos nu 
meri, tai turi praneszti, prie ko 
kios valstijos organizacijos pri 
gulejei, apsauga užsiraszant, 
adresa namu, kuriuose gyvenai 
įstojant in kareivius, gimimo 

iszstojimo isz

J

pilna 
seri-

i’

apsauga

in kareivius, 
diena, ir diena 

i kariuomenes.
John Bigclis, !

Port Carbon, Pa.

DIDELIS BALIUS.

Bengia Szv. Petro ir Povylo 
parapija isz Tamaqua, Pa., 
December 1918 m. Liberty Sa
lėj. Bus vienas isz gražiausiu 
parengtu vakaru 
buvo Tamaqua, 
visu atsilankyti.

2G

ka dar alsi- 
Kviecziame 
Inžanga vy-

rams Gį)c. Moterims 25c. Prasi
dės 8-ta valanda vakare. (102)

Jei nežinai kiek 
keti, 
permokėti pinigai bus priskai- 
tomi in sokanezius mokesnius. 
Gavus pirmoji mokesni valdžia 
prisiims popieras, vartoti so
kanezius mokesnius siuneziant.

Jei noiszmokesi laiko 31 die
nos, kada iszpuolo mokėti ap
sauga nupuls ir tik bus galima 
atgauti, padarant formato ap
likacija jia atnaujinti.

nupuolė,

reikia mo-
siunsk kad užtektu, nes

Jei ap
sauga nupuolė, tai tuojau 
siunsk apsaugos bjurui tiek, 
kiek manai reikia mokėti ir 
tuojau kreipkis del informaci-

Atsargumas -Svąrbiause ios ir padėjimą in Home Ser-

Priderme Juso 
Gyvenime.

Jusu paszial
pa btfs Vietoj buvusiii* pensijų 
PO 
ju szeimynoms.
sunegalintas 
ligos tarnystėje gausi nuo $30 
iki $100 per menesi isz 
džios, žiūrint in diduma
mynos ir sunkuma susižeidimo 
arba ligos. Jei tik dalinai bu
si sunegalintas bus apmokama 
sutinkant pagal jusu nustosi
mo pajiegos užsidirbti.
jums priguli paszialpa, Home 
Service Sekcija suteiks patari- 

gauti reikalingau- 
, kurias reikia pri 

pildyti ir padės jias iszpildyti. 
Nesamdyk advokato ar isz- 
iioszkojimu agento, kad jums 
tai iszjieszkotu.
se sakoma, jog il 
nei iszjieszkojimu agentai

mus, isz kur 
sias popieras

ir jiems nomoka-

Instatymuo- 
nei advokatai, 

ne- 
pripažinstami paduodant rei
kalavimus” 
ma.

Kodėl turi laikyti valdžios
• apsauga.

• ’ ■’’I • , i 1

Kada instojei in kariuomene 
paėmei valdžios apsauga, irpaėmei valdžios apsauga, 
skvrei dali kas menuo isz 
gos, kad ta apsauga apmokėti.
Dabar yra užvis svarbiausia, 
kad tos valdiszkos apsaugos 
nepaleisti.

ioine Service Sek:'.’“:: 
miesteli

OMB JWWFWL*
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Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko.
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositoriams
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PPATRŪKIMA

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

- -__________ r 4 I
Didele atyda atkreipė publika in 

stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir^Nerviszku arba trothno veisles 
ligų; per Daktara Andrew O’Malley 
Isz Wi)kės-Barrė, Pa. be vartojimo pci 
lo ir operacijos ir iszskircnt arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotint 
laika nog darbo ar kitokio užsiSmimo.

Žmouoš paprastai mislino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bot tas yra tik 
ne tiesą, szendien Dr. O’Malley pralei
do didesni dali savo daktaravimo del 
isztirlncjimo ir gydimo Patrūkimo, be 
ukauMiningos operacijos ir pasiseko 
jam iszpildyt savo norą teip kad neyra 
apie tai abejones,

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:
Hm<*riy,AN. .1. Aug. 14, 1917.

Brangus Dr. O’MalIey:—
Negaili rasti žodžiu Iii valės Jumis

vima dėlei manės, 
mano nog dubeltavos 

lx*»s—lzh<» ’ l.’Akii 4 ja l«i ta
metus ir nCgūl^Jau dirbti.
džinu kitokius daktarus bet man 
negalėjo, paglnlbeti. Dar esmių 
sveikas, neziu Dr. O'Malley Isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lie
tuvis. 70 metu amžiaus Ir szlrdin- 
gal rekomendnvoju J>r. O’Malley 
del kiekvieno Tautiecziu kuris ėsa 
tani paežiam padėjime kaip ass 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas,
Bok 08. Beverly, M. .L

[Tikra cromata randasi mano ofise] 
DAKTARAS O’MALLE Y SAKO !—

Penki motai adgalios po dvieju motu 
isztirinojima, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo "Chomic-Eloctro” būda gydimą 
Patrūkima del sunitu Patrukusiu žmo 
nlu. Nebuvo didesnio iszradimo medo- 
cinuose nei gydimuosho nog laiko isz
radimo X-Ray ir dauginus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu čsate vienas isz tu 
skaitlingu konkenczlu, sorganczhi ant 
tos nenpikantos ligos “Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydintl. No laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko nc- 
kaszttios kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsllankimas in mano ofisą asa- 
biszkai. Raszykito prisiusdami už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavokite:

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

27 South Washington Street
» t

Brangus Dr. OMInlIcy:— 
Negaili rusti žodžiu i n valos Jumis 
padekavoti už stebėtina patarna- 

iszgydoinas 
r upt liros, 

nog kurios'kęntejau per dovinis 
Ban-
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NEUŽMIRSZKITE APIE
4 NUMIRĖLIUS.

i ji! 1 ' • . • *"

nastatVVl 0koki pa- 
nuo 

yptau 
pomnikus pi

giau ne kaip kitur ir tai pas 
pati fabrikantą M. J. Gront- 
kaucka kuris pribuna kas se- 
reda ir ketverga pas S. Rai- 
kaucka, kur su juom galima 
pasimatyt o Szenadorije atsi-

Norėdami 
minkla del alsisky rusiu 
szios pasaulės įnyleinu 
gausite visokius

lanko pas J. Budinėki 426 W.
Oak St r., (t. D. 20)

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu ds 
ktaras Pittsburge. Mo- 

i kinosi Varsząvoje, stu 
. dijavo begije 26 m. in- 

> vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo- 

^dugnlal pažlnsta. Gyd< 
užsinuodinima kraujo

1 
ligas tinimo, invairlas Ilgas paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo, 
szauklto ypatiszkal, per laiszkus as? 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkai 
ir Ruslszkal. ’ * *
Otisos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakaro. Nedoliomls Iki 2-v. popiet

't 1

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus

Atsi-

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bū
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna-
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuri? gal but Janą3 
reikalingas- i 4 f bt 1 Dim

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
MAHANOY CITY, PA. 

—DIREKTORIAI— 
L, Eckert, Vice-Pres.

„ /Ifl

m (1.
F 1 .IĮ 4 ■

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Garui*

• P. C. Fenton T. G. Ilornaby
41 ■

D. F. Guinan, Treas.

T. G. Hornsby

—1> I' I II II .—!!■ ■.■ ■■■■ „„I, .. ................į.......... ...  ... .....  .

Vaidelota
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Apysaka iez Lietuviu Senovės Gyvenimo 
6U paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Boczkoweki-Co. Mabanoy City, Pa.

Privalote turėti Model Keystone Pecziu
I 

i w
Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas 

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir numes 

$5.00 nuo prekes jeigu pirksite dabar.

S
a

f

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

Pirkite pecziu pas Guinans < ’,r

i1
t

i GUINANS’ Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah. i

M

NAUJAS IŠRADIMAS“
Del Prakaituojančiu Kojy

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra iš ne 

skanaus kvapo kaip it- kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duoles išgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir męs 
užtikrinant jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai, Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. Preke SU, 
su prisiūntimu, Piningus siųskite adresu:

URSUS REMEDY CO
Distributer

160 N. WELLS St ,

a

i*

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR TĖVAMS!
t

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar Šiaip gimines 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 su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbi ir paguodonė, kadangi nevisi jj gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti.. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai (pjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. ^Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintj laisvę ir kurio ginii* 
nė yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tą žiedą gali nešioti, kaip vyras taip ir moteris, ir ga

J.'Z ioine JScrvire Wekci.os
savo miesteli jus sužinosite 
pienus, kuriuos dabar valdžia 
taiso, pagal kuriuos per penke
rius pietus po apskelbimui tai
kos gali savo apsauga pamai
nyti paprastąja privaezia ap
sauga, 
džios apsauga, 
kesniu noapliesi, 
naudoti ta ja proga be medika- 
lio tyrinėjimo, nežiūrint net jei 
ir būtumei sužeistas ar sirg
tom, 
muose jusu neprileistu prie ap
saugos prisiraszyti.
, Net jei butam ir sveikas ne
klausyk patarimu pamesti val- 
diszkosios apsaugos, 
laikyti del saves ir

Mes tikimo

v •

Teczjau ji psiliks val- 
Jei savo mo- 
galėsi pasi-

kas paprastuose atsitiki’

Wilkes-Barre, Pa,
Kur kalbasi ir -ranzosi Lietuviszkai.

..i—m.. ■mil.,,-,.

A

7/

lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms, Užstcliuodanii Šf žiedą, atsiųskite savo 
piršto mierą ant kurio ipanote nešioti ir mums drauge su pinigais jn isiųskite, o mes Jums

otel
•»

Dep. B. CHICAGO, ILL.

prisiusime tą garbia vertą žiedą.

14 K Auksinis....

Taipgi moterims ir vyrams yra Ubai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kcpurčs, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm. 
_______ 1.X ____ * •

Prekės šių žiedų yra aeįeančioc: 
r

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

1O K Auksinis........... ..  1O.5O

t »

UŽMUSZK 
. SAVO REUMATIZMĄ 
j ir padaryk kelia in sveikata 
| Jaigu szitas reumatizmas 
t padaro juso gyvenimą var- 
| ginga, jaigu keneziate bai- 
| sus kanezias—gaukite bon- 
| kute OPA. Yra g varan ty ta s 
1 užmuszti diegliu ir paleng- 
< vino tukstaneziams ken- 
l keneziu.

DR. JOHN D. RILEY | 
J Specialistas Aklu, Ausies. Nosies. S 
I Gerkles, Pūsles, lukštu ir kitokioj 
k Ilgu. Vyru ir moteres Ilgas. |

I]

Vyru ir moteres ligas.
f

S 200 E. Mahanoy Ave. i 
B Mahanoy City, Pa. K

prekč 3Bc, <iž kožną.
Siųskite užsakymus ir pinigus aut sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Ine.)
160 North Weils Street, Dep. 60

.... 13.50

CHICAGO, ILL.

z
Capitol Stock S125,oimmM)

SURPLUS IR PROFITS $460,000.00
MOKAME Antra Procentą ant audta 

Pinigu. Procentą pridedant prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio Ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mos norim kad ir jus turėtumėt reiksią 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryto lig I popiet, 

Bubėtomis, 9 ryte lig 12.

Ii

vice Sekcija (Prie Raudonojo 
I Kryžiaus,) kad apsauga atnau 
jinti.
Pasiklausk apie tuos dalykus 

Home Service Sekcijoj.
Sztai keletas dalyku, 

kuriuos jus ar jusu szeimyna 
norės žinoti jums sugryžus ir 
apie kuriuos jus galite sužinoti 
isz Home Service Sekcijos 
prie Raudonojo Kryžiaus savo 
mieste.

Turi jia 
del

, A

U Nl O N* 

NATIONAL
savo 

szeimynos. Mes tikimo, jog 
turi laikytis valdiszkosios ap
saugos del sekaneziu priežas- 
cziu.

Kad turėti nuolatos 
gota savo szeimyna.

Ji padės jums nuosekliai tau 
pyti pinigus.

Ji aprūpins jumis turtu se
natvei priėjus (jei jus norėsite 
perkeisti savo apsauga in endo 
ment policy.)

Valdžios
jums pigiau, neg koki kita ap
sauga. dėlto, jog isz jos nemo
kama algos komisijonioriams, 
rinkėjams, valdininkams, ir 
skelbėjams.
apsauga nereikia mokėti tak-

U'i
■i|.

OPA
| yra stebctiiia Kuropiszką 
j gyduole iszrasta per garsin- 
j ga Dutch daktaru Dr. Ak- 
5 kerboom, kuris placziai ži- 
$ nomas visoj Europoje.
? 'Jaigu kitos kokios gyduo- 
5 les pepągelbejo, tai turėki- 
J te kantrybe. Gaukite OPA, 
S kuri užmusz juso reumatiz- 
5 mri ir priduos nauja oner- 
5 gija ir gyvybe.
5 Prisiuskito $1 piningais 
5 ar Money Orderi in
J MAX DUWE & CO. Inc.
* Dep. 54. 2524 Webster Ave.

NEW YORK, N. Y.
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W. TRASKAUSKAS
r-GRAB0EIU8-^

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

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

... i ■ ............ ■ .......... ... .

Tj F. KOOKAN,Yice-Fre*
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Lietuviškąi-Ąngliškas pirmoje 

dalyje ir Angliškai-Lietuviškas 
antroje dalyje. Sutaisė A. Lalis. 
Abi dali sudėta vienon knygom 
Yra tai reikalingiausia knyga no
rintiems gerai pažinti anglišką 
kalbą. Puslapių turi 1274. Ap- 
darai moroko skaros apdaruose. 

ffiB Kaina tiktai $8.00.Į^flį Siunčiant pinigus adresuokite:

S. P. TANIS
736-738 W. I8H1 SI.

Kiekvienam sugryžusiam ka O v 

reiviui ir jo szeimynai reikes 
žinoti apie tiesas del kares ap
saugos, arba civiliu paszialpos 
akto, arba kitu teisiu ir pada- 
vadijimu kareiviu ar ju szei- 

Jos arba jusu 
szeimyna norės žinoti kaip isz- 

goriausias j laikyti valdžios apsauga nuo 
nupuolimo, kaip siunsti paszial 
pos reikalavimu, jei buvai su
žeistas tarnystėje; ka daro val
džia, kad palengvinti gryžtan- 
liems kareiviams sugryžti in 
darba; kaip iszjieszkoti užsivil 
kusi mokesni; kaip ilgai val- 
džos paszialpa turi jums ejti ir 
1.1. Del viso to nereikia ra- 
szyti in AVashingtona, 
ežia tais it kitais reikalais 
sos informacijos 
in jusu Home Service Sekcija 
naudai szeimynos ir jusu pa
ežiu. Eik su visais klausymais/atriszaukt ant adreso: (to 100) 

? i v

I

9

apsauga atsieis

valdininkams, 
Boto už valdžios K

R.lkalaujam.
$ioTkr$lšjšąvaHV. pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu. Atsišaukrt tik 
laišku: URSUS REMEDY CO.. ?

Dip. B.

; Jauni 
kurie tu

ri Huoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo

URSUS REMEDY CO
160 N. WELLS St.. Dip. B. CHICAGO, ILL.

c

|Į
į
į
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Kas sziandie stengiasi 
jo viduriai butu neužkieteje ir 
gerai veiktu, kad kraujas visa
dos butu czystas ir kas nori isz 
vengti invairias ligas paeinan- 
ezias nuo negero viduriu veiki
mo.

Lai paima tuojau tris Sal
dainius.

gydytoja pavydale saldainiu 
katras paliuosuos jus nuo visu
nesmagumu ir suteiks stiprybe mynos naudai, 
kokia turėjo pirmiau.

PABTOLA yra 
draugas vyru, moterių ir vaiku
Kožnoje lietuviu szeimynoje 
privalo rasties dėžutė PARTO- 
LA.

Ji rekomenduojasi ir parsi
duoda dežutese po 1 dol. kožna.
Del didesnio praplatinimo mes
6 dėžutės parcįųądamo už 5 dol.

Dykai Graži ir naudinga do
vanele kožnam prisiuntusiam 
užsakymą ir pinigus

Laiszkus ir užsakymus adre
suokite:

APTEKA PARTOSA
160 Second Ave.,

nes isz 
vi- 

siuneziamos

su.
Nieko norą 

valdiszkoji apsauga. 
Released by the Committee on 

. Public Infonnation.
.............. ...... '' ... ................... ........................................................... ................... ................................... .............................................................

A: C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatai :: 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

ANT PARDAVIMO.
Stubos ant puses loto po nume
tu 409 W. Spruce St. Praszom

t>

M

saugesnio, kai
Istorines Knyogs

No. 1 — Parižiaus Nuskurę- 
lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c.

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Menka; Pakaruoklis, 220

— J- f
Auksiniai Peiliai;

Dvynos Karalaitės, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

Kupcziaus 
»

puslapiu.
No. 3—

Preke 35c.
I

■i

No. 4 —a—i Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c 
I^Prisuskite $1.00 o gausite
108 puslapiu Preke 25c

NAUJAS.LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITIT.MAHANOY CITIT.

Daktaras Robert B. Gray
CHICAGO, ILL.

New York, N. Y. > Dep. L. 5 in Raudonąjį Kryžių,. kame
**-* ✓ rk a \ i k • š<24)^ 'Šausite, greita ir teisinga atstfc

*

* X/
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j

602 W. Spruce St.,
Mahanoy City. Pa

visas Knygutes per paėsta.
w. n. HOCZKOWSKI - co.
. MABANOY CITY, EA..™.ji;;
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Asz turiu didele pasekme gydamas 
lygas ausiu. Jaigu jumld bėga isz ausu 
ar randasi koki, skausmai tai atsilan
kykite pas manė' asabiszkal. 24 metai 
pasekmingo praktikavimo.
— - - - - — - - r*— * “ ““

♦ . ■

Phone. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.
Atidaro nauja ofisą South puseje
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t Priėmimo valandos 2 Ik! 8 popiet 
| NorlAlinlA fl 1lr< 7 vnlrnrA

211 Pike Street. . t *
Port Carbon, Fa.
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ALI NATIONS .DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZJŪ SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
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L\ V. UBllfiUUNAS ir KOMrAMJA ( 
12th. and Carson St, S.S. • Pittsburgh, Pa. |

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. I 
Į Banka tai pinasi savam budink© kurio verte iszuesa apie j 
R (150,000 ir vartoja sreme laike apie milijoną dol i erių 

ir randasi no kontrole Valstijos PeDnsylvanios. Už su- 
5® taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunezia Pinigus 

in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
,z Notariiialna kancelarija del padirbimo dovieroasenu 
a ir kitokiu dokumentu reik&lirgi Lietuvoje. Užrube- 
Į žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
; K aro liaus VarasaiĄųs valdūako Notarijuszo.
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Nedėliojo 6 Iki 7 vakare.
1624 S. 4 St. Philadelphia
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vadoviste gerai žinomo
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