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Now Yorkas didžiausiu miestu

New York. —
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F. H. BOI ZKOHHKI, Editor ■B 32 METAS

Isz Amerikos
Keturios moteres sudege ant 

smert priglaudoje.
Lynu, 

teres sudege ant smert 
apdege priglaudoje 
žmonių, per 
Daug senuku

Mass.— Keturios mo
o

dvi
daug 
senu 

sudegimą namo, 
szoko isz langu

susižeisdami baisei. l’gnis pa- 
50 tuksian-dare bledes ant 

ežiu doleriu.
Rusnaku bažnyczia iszneszta 

in padanges.
Minersville, __ t ______

Jurgio, rusnaku bažnyczia, 
likos iszneszta in padanges su 
dinamitu nog ko pradėjo deg-

Klebonijų likos is 
ta bledes ugnis padare ant 
tukstaneziu doleriu.

Nog kokio tai laiko toje rus
naku parapijoje tęsęsi terp 
dvieju partijų 
neapykanta vieni priesz kitus 
už buvusius popus, 
bar toji kova

ant svieto.
Czionaitinis 

suraszas gyventoju parodo jog 
New Yorko miestas peraugsz- 
tina gyventojus miosio 
dona.
dien randasi 8,500,000
toju o Londonas turi 7,000,000.

New Yorko prisiskaito 
miestai Jersey City, Hoboken, 

Passaic, 
ir

yventojns miosio Lon 
Badai New Yorke szia 

gyven-

ti.

Prie

Newark,

Pa.— 
rusnaku

rialbe-
25

tęsęsi 
užsikietejusia

(lai da- 
apsimalszys ir 

visi daejs prie geresnio supra- 
Tenaislimo netekia cerkves, 

parapije nesenei buvo užemias 
popas .Jonas Lamparka.
Pasiutęs žmogus sukandžiojo 

dvi moteres.
Birmingham, Ala.— Jame- 

sas Toliver, kuris sirgo czio- 
naitiniam ligonbutije nuo in- 
kandimo pasiutusio szunies, 
staigai teip-gi pasiuto ir su
kandžiojo dvi dažiuretojas li
goniu. Tirrnar^nArtythiini "jog 
pasiutėlio neapmalszys nu- 
szove pasiutėli.
Revoliucije už arielka ir vyną.

Iron paviete, 
Michigano, kylo revoliucije 
prieszai.s blaivybių ir tai atvy 
rai, nes
Iv ha s p rok u ra toris k t* Ii 
fai ir kiti virszininkai. 
kurą toris 
su kitais virszininkais užpuolė 
ant valdžios prohibieijos vir- 
szininku ir atėmė nog juju de- 
szimts baczku vyno kuri už
griebė nog tūlo 
vyną padirbo del 
sunaudojimo.
h i b i c i jos vi rszil i i n kai 
v<> in Iron pavietu aresztavoti 
pasikėlė!ius*f bet kaip rodos be 
praliejimo kraujo
nes tenaitinis pavietas yra ap
gyventas vien tik 
ir kitus atejvius.
bar laukia, kas isz to 
rvs. •r

Motere paliko kunigui 
milijoną doleriu .

New York.— Kunigas Hen
ry k is Furnald, tomis dienomis 
aplaikc žine nog advokato buk 
mirus poniai 
paliko jam 
Velione priėmė kunigą už 
nu kada tasai turėjo 41 metus 

semi na rijoj 
kunigo.

1 19-

vadinosi
st i- 
ant
me-

neapmalszys

Chicago. — 
kvlo •r

tame sukėlime eme da 
szeri- 

Pro- 
McDonough drauge

vvno kuri
italo, 

i savo
Valdžios

nukelia-

kuris
locno
uro-
4

ncapsiejs,

per Halus
Svietas da-

pasida-

Sara Furna’d, 
milijoną d derlu, 

su-

senumo ir radosi 
kada mokinosi ant 
Furnald priesz priėmimą

Bayonne, 
PAtterson, Elizabeth ir kiti 
miestai Westchester paVieto ir 
dalis Long Island ir Connecti
cut.

M iestas Londonas 1911 me
te turėjo 4,522,907 gyventoju o 
New Yorkas 1910 mete turėjo 
3,766,883.

Dideli uždarbei ant farmu.
Pagal 

szi

Darbinin-
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FrancIJIos ambasadorls Mllleraud, 
Anglijos Lloyd ir Italijos Nitti yra tai 
tris vyrai iszrinkti del padavimo su
taiką su Rosija Ir Idant paliautu mu- 

už ka aplaikys paszelpa nuo 
u.

VYRAI KURIE SVARSTO RUSIJOS 
PADĖJIMĄ.

ISZ VISU SZALIU
/ •*"' .....................Minim

Daug žmonių bėga isz 
Ameriko.

Geneva.— Miestai Szvaica- 
rijoj yra pripildyti su atejviais 
isz Ameriko o daugiausia Len 
kais, Czckais, Slavokais ir 
kaip kur Lieluveis. 
tiejei žmonis vien 
leido Amerika, kad tonais už
stojo prohibicije.

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS? *

; Į . , I ,|l

Isz Kauno redybotf, Rasbi-g 
nu apskriezio, 
miestelio, 
moszaitis savo broliui 
diktat
Chester, Conn. —

Brangus Broleli!

Skirsnemunės 
Raszo Jurgis Ta-

Bene-
Tamoszaicziui Man-

. j H 
td 11 
41

(SZ ROSIJOS
Washington, D. C.— 

ukystes departamentu, tai 
niet darbininkai turi gerus už
darbius ant farm u.

uždirba po $39.82 ant’me- 
visu

gyvenimu o be maisto ir 
veninio $56.29 ant menesio.

.. . Kvalstijosia

charoje, Chivoje,

kai
nes io su užtai k'mm ir 

gy-

kasdie- 
isznesza po 
’ Mažianses

Centraliszkuosia 
nog upes Mississippi 
ninei uždarbiai 
$4,48. ant galvos, 
algas aplaiko darbininkai pie-
tiniuosia valstijosia, ba ti': po 
doleri ant dienos. Prie phmari- 
niu miestu Pacifiko 
darbininkas ant farmu 
ko po $63.96 ant menesio 
maistu ir ngy^^uimu
$87.12 lie maisto ir gyvenimo.

maria, 
a plai

šu 
arba

Apvogė auksoriu ant $12,000. 
v Philadelphia.— T 

ginklavia bandytai i ne ja 
auksoriu kronui W. Zahrzews- 
kio ant . .3164 Richmond Str., 
kada radosi jame tik pati Za- 
hrzewskio, vienas isz bandytu 
nnnesze motore in kuknia 
sn revolveriu kerszino užmuszi 
mu, kada kiti du iszkrove bran 
ginusius daigius ir deimantus 
už 12,000 doleriu. Po tam sėdo 
in automobiliu ir dingo terp ki 
tu ejnancziu automobiliu. Tuja 
diena atsibuvo keturios pana- 
szios vagystes, bet palicije ne- 
sueme ne vieno ulcsziko. ■A.

Kris apsi- 
in

ir

ge 
West-

ėjo isz 
ville.

si:

Slavokais
Badai

del to ap

Szokikai atkerszino kunigui.
Tulle, Francijc.— Kada vi

karas jsz kaimo Aikso laike 
pamokslo paniekinėjo 
jausius szokius ir trumpas

nan-

Bolszevikai vargina kat. 
vyskupą.

Vokiecziu kataliku laikrasz- 
tis “Germania” 
niu apie bjauru 
bolszeviku su Žitomiro katali
ku vyskupu Dubovskiu.

vyskupui 
insakymus skelbti isž sakyklų 
visokius ju paliepimus, 
veik kasdien pleszc

7

pagalios pareikalavo, kad 
vyskupas atiduotu bažnyczias 
{inomatograma, 
\aja seminarija žydu mokyk- 
ai. Bot ir patys v,žydai A * L ▲ A * * Ift * t

t

bolszevikai rado labai 
dirvos bolszex izmo

Pasirodo, kad tu krasz- 
ir‘ puslauki-

rurkestane 
tinka- 

ide-

paduoda 
i pasielgimu

szevikai siųsdavo

rūmus 
ge,O

da bolszeviku idėjoms,

Bol

’ Iš
vysit upo 

iki viską isz ju iszvo-

i mos 
joms.
tu nekultūringi
uja i žmones greieziau pasiduo-

negu 
Europos vakaru žmonos. Mask 
vos valdžia dabar labai nudžiu 
gus, jr nutarė daugiau 

propaganda
Azijos gyventoju. Yra net su
darytas platus planas 
paimti.

Sibiro rytu szeimininkai.’
rvtuose

kreipti iii 
gyventoju.

domes
ta vį)

Ii idijni

gi dvasisz-

t pa- 
nOreikalnu jare i szk 6 j i e v i ša i' :

kataliku seminarijas.
vyskupas ir keliolika kunigu 
buvo suimtu ir nuvarytu prie 
vieszuju (bubu.
iszniekinima savo ganytojo su 
judo žmones ir net žydai pasi- 

plaukus nuo 
Tuokart 
nusigaii 
Ii!__  ! - -

Vis-gi

1’ample toki

nesusipratimas.

re

.........!-»’• 1 1

iszejes
ap-

Sziuo metu Sibiro 
daugiausia szeimininkauja ja
ponai, kuriu kariuomenes bu
riu yra daugiau, 
valstybių, 
t ukstaneziu. 
daugiausia 
skrityje, kur jie.saugoja anglu- 
kasvklas.

negu kjtu 
Jn esifina apie 100 

Amerikiecziu 
yra Suehauo a p-

X
Leninas tiesiog pnįnaszau- 

ja, kad atejtis priklauso sovie
tinei sistemai visame 
lyj, bet užgina, kad 
valdžia nori instegti jia ginklu 
spėka./ ,

Paminėjęs Suv. Valstijų de
portavimus “raudonųjų,” jis 

Mes nesi bijome re volių 
Mes nesibijome

pasau- 
sovietine

raudonųjų
i i

j i szokius ir trumpas 
szlebes merginu, už tai ant ry 
tojaus jaunumene iszdanže 
klebonijos visus langus kaipo 
ir bažnyczios. Kaltininku lyg 
sziam laikui da nesurado.

jaunumene

Likom 
yvi po tai baisei karei, bet 

brolis Antanas žuvo ant kares 
lauko. Jisai instojo kaipo 
liuosnoris in lietuviszka kariu 
menia idant 
nog prieszu.
kovojo prieszais vokieczius ir 
bolszevikus ir ant galo paau
kavo savo gyvaste už tevynia. 
Prasidėjus karei
asz l|ivau paszauktas m ru- 
siszka kariumenia, buvab Kau 
no tvirtovėje. Kada vokie
cziai paėmė Kauna asz gavau
si in vokiecziu nelaisvia ir 
kiek vargo turėjau ir maeziau, 
tai negaliu neapraszyti.
važiavęs in Lietuva radau tik 
pustynes, viskas isznaikinta ir 
nežinau kaip dabar pradėt gy
venimą isz naujo.
tere kuri per visa ta laika bu 
vo namie mate daug vargo. 
Kada vokiecziai artinosi prie 
musu miestelio, visi bego kur 
katro akis nesze.

paėmė musu 
atėmė nuo žmonių 

Fra-

Py

I

Jisai

apginti tevynia 
Ilga laika jisai

1914 mete, 
paszauktas in

no tvirtovėje. Kada

-I

49,500 sutersztu balandėliu 
randasi Vokietijoje.

Bėrimas.— Profesoris Frib- 
bas pranesza, buk sziadien Vo 
kieti joje randasi 49,500 sutersz 
tu balandėliu kurios maitinasi 
nuo pardavinėjimo savo kūno 
del pasilinksminimo vyrams. 
Tasai skaitlis tik paduoda tai 
sės, ka yra užsiregistravia del 
valdžios.“ Kiek randasi tokiu, 
ka ne yra užsiregistravusiuju 
tai to nesuskaityta, nes ju ran 
dasi da tiek, kiek yra užsiregis 
travusiuju. ’ Tokiu padėjimu 
merginu valdže vra labai susi- 
rūpinuM. Visi* daktarai gavo 
korteles nog valdžios idant su 
raszyti daugiau žinių apie tai-

Par-

*

sako:
cijonieriu.
nei vienos valstybes, ar szalies.
Mes mielai primaine pas 
visokius pilieczius, 
Amerika skaito pavojingais, 
žinoma, iszskyriant, 
listus. ’'

Ar tai yra bolszeviku propa
gandos dalis, ar faktas, indo- 
mu yra tas, 
daug;
praneszimu apip Rosi jos tary- 
ba)S su Vokietija, Lenin kate
goriniai užreiszkia, kad maža 
proga yra ekonominiam szitu 
dvieju szaliu

nes scheidomannai
7 7

Mano mo- I

save 
kurios

k r imi na-
Vokiecziai

1

akyveizdoje, kad akyveizdoje 
ybes eiupneziu paskalų ir

Tokiu padėjimu

Visi* uaktarai gavo

ingaleja rusus,
miesteli,
paskutini kąsni duonos.
nas Baltruszaitis likos pa
szauktas in Rusu kariumenia, 
o jojo motefe*nb^31Rko namie 
su sep,tinta vaiku ir neturėjo
kūni uždirbti ant juju užliiiky- 

mire isz bado 
vaikai.

ino ir vargsze 
kaipo ir 3 vaikai. Mirė laike 
kares Jonas Tamoszaitis, abu
du Venckei, Vincas Adomaitis 
sūnūs Statkeviczio ir kiti. Bro
leli mano, meldžiame nog ta
vęs pagialbos, gal galėsi kuom 
norints mus vargszus suszelp- 
ti. Sudiev Jurgis Tamoszaitis.

sės nevaliiinkes žmogiszko isz- 
tvirkimo.Apie Baikalo ežerą 

ju taip pat esamu apseziai, ku 
rie jie saugoja ypaez geležin
keliu linijas. Japonu kareiviai 
taip pat daugiausia stovi tose 
vietose, kur eina geležinkeliai, 

politikos klauso isz- 
tenai rusu vadas Se-
7

su.sivienyjimui, 
yra blo-i 4

gi sėbrai.
Lenkai paėmė Daugpile. • 

Lenkai nori apkariauti 
Rosi jo?

Moskva.— 
su latviais 
(Dvinska.) Praneszaf kad len-

Atgabens 20 milijonu svaru
cukriaus isz Danijos.

K open I ia ga.— A m e r i ko n i sz- 
ki spekulantai daro derybas 
su Danijos cukriaus pardavė
jus ant užpirkimo dvideszimts 
milijonu svaru cukriaus 
adgabens in Amerika, 
derybos jau likos užbaigtos ir 
neužilgio daniszka cukriu ga
bens in Amerika.

Japonu 
garsėjęs 
mionovas 
tėra apie keletą 
susidedaneziu daugiausia 
samdytu chiniecziii. Be Šėmio 
novo, dar yra kitas rusu vadas. 
Kalini kovas, kuris turi 
žiau kariuomenes, tacziau 
jojo kariuomene 
ges n e,

Lenkai susitarė 
paėmėkurio kariuomenes 

tukslancziu, 
isz

Daugpile kuri
Badai

piktino, rove sau 
galvos ir isz barzdų, 
bolszeviku komisarai 
do ir pasisako — ežia 

” Žmones
stojo vyskupą ir kunigus nusi
vedė katedros bažnyczion 

n atgiedojo litanija
palaiminime. 

Bolszevikai vis-gi nedavė 
kupui ir kunigams ramybes, 
mėgino kelete syk padegti vys 
kupo rūmus ir ji pati nužudyti 
bet nepasiseko. 
Žitomiro bolszevikai 
iszsivcsti ir vyskupus, 
pasiseko.
Bolszevikai paėmė keliolika 
vietų ir kariszko materijolo.

— Daug suszaudyta.
Moskva.— Rusu bolszevikai 

paskutiniais 
daug sekiniu kovodami su De- 
nikinu, Kolczaku ir kitais. Pie
tų fru nte bolszevikai 
daug belaisviu ir karo 
Jio paėmė Taganroga 
diaųska, Novoezerkaska ir ki
tus miestus. Donikino armija 
isztlko tas pats likimas, 
ir Judenic^a, kuris buvo norė

ta n- 
Deni k i-

vedt 
czO 
vyskupiszkn

i r
gavo

vysv

Bėgdami isz 
norėjo 

bet ne-

laikais turėjo

atidavėkai paėmė Daugpile 
Dabar lenkai gi- 

susi- 
ka-

Sun-

Isz Seinų parapijos, Rasza- 
cziu kaimo: in Elizabeth, N. J.

Dabar asz Marijona Kliu 
czinskiene sveikinu savo my- 
lema prisiega drauge su savo 
dukfelia. Ant jusu klausymo 
kas girdėt Lietuvoje, tai lyg 
rugsėjo pienesio, buvb mums

ll

TRUPINELIAI.

jia latviams.
riasi, giriasi kad galesia 
junge su estais ir latviais 
riauti su rusu bolszevikais. Ma 
ža dar to, lenkai praszo
tarve, kad duotu ginklu, pini
gu, kad jie galesia nuversti Ko 
sijos bolszeviku valdžia, paim
ti Moskva ir sutvarkyti Rusi
jos dalykus taip,* kaip to nori 
prancūzai, amerikiecziai ir ki
ti. Be to, lenkai nori, kad san
tarve duotu jiem laisvas ran7 
kas, kad jie galėtu Lietuva pa- 

karžygiszkus
Tik kyla klau

grai’’ besiruoszdami imti Mos
kva nepraras tos .savo galybes, 
kuriaja dabar džiaugiasi. Juk 
nesenu laiku istorija parode, 
kad kas daug nori apžioti, tai 
paskui paspringsta ir gala gan 
na.
Latviai • kvieczia 

idant padarytu sutaiką su 
bolszevikais.

London.'— Czionaitinei de
legatai kurie pribftvo isz Lat-

gerai, bet kada užėjo 
iszplesze viską.

lenkai 
tai iszplesze viską. Visu 
gimnazije sudegino ir kalėji
mu ir privertinejo kad visi gy 
ventojai pasiraszytu, o negale 
dumi priversti žmonių tai \ i- 
sus paleido, nes žmonis pra
dėjo mirti isz bado ba nedavė 
jiems jokio maisto tik 
dienos po puse svaro 
tintu lupinu. ____
Smalenus, Pūliska 
miestus lenkai užemo o 
dijuosia dabar randasi liėtu- 
viszka kariumone. Po Lietu
vos valdžia viskas yra pigiau 
o kas yra po lenku tat viskas 
brangu. Varszavojo karėzius , 
rugiu kasztuoje 400 * rubliu 
tas pats ir Suvalkosia, o. Lie
tuvoje ‘90 r., Ruso pinigai.vi
sai paniekinti, į>o lenkais, tai 
ant puses, už kožna dalyka per • 
kant reiko duot puse rubliaus 
nes tiek yra vertas, Lietuvoje' • 
rublis yra vertas tik 25 kApleH ’’

Australijoj randasi nepa

ma
tu 

yra pleszin- 
negu Šėmio novo. Jei pa 

tenka koks nors bolszevikus
Semionovui arba Kaimikovui 
tai jau gyvo 
nai esti nesusipratimu 
amerikieczMi ir Semionovo ka
reiviu, kurie negali pasidalyti 
paimtu isz gyventoju grobiu.

Lenkai turi paliauti muszius 
su bolszevikais.

I jondon.—
mini sterili, 

Jtumunijai 
paliepimu, idunt pu liautu mu- 
sziuS' su bolszevikais, o jeigu 
soviatu kariumene užklupine- 
tu ant tuju sklypu, tai allijen- 
tai gvarantuoje Lenkams ir 
Rumunams ginkluota 
ba.

Sodintai turi paliauti platin 
ti sa-vo bolszęvikiszka propo- 
gunda ir pripažinti Rosi jos pa
skola kuria paleido laika kares 
neB tiejei,žmonis ka pirko 
siszkas bondas turi būti apmo- 

Bolszevikai premieras 
Nikolai Lenin, savo' ilgoj be- 
vielinei telegramoj Universal 
Service žinju bjnrui. Bcrline 
sako, kad soviatine Rosija“ ne 
rengia karinio žygio 
Lenkija, Rumunija ar kokia 
kita šzali.’ Jos didžiausiu no-

nepaleidžia. Daž- 
tarp

Taryba augsz- isymas ar

grobti ir kitus 
darbus atlikti.

tie lenku

judinamu girriu apie 300 tuks 
taneziu a keriu.

ne Augusta Viktorije
Buvusi vokiszka ciesorie 

, mano 
iustoti ip protestoniszka kliosz

i
Medžcga ant statymo na-

tori Amerike arba Anglijoj.

mu pasiutisžkai pabrango, nes 
karžv- noK 1914 moto statoma medžią 

ga paszoko ant 300 procento.
Surinktos, szaszlavos nog 

ulycziu Italijoj, buna parduo-
J

ant
i iszszu- 

Miestus Seinus 
ir kitus 

Laz-
\ nutarėcziaiisiu 

duoti Lenkams ir
paėmė

<r

y

'k

16 žmonių sužeista per trenki
mą vagono in karuka.

Pottsville, Pa. — . Bėgantis 
vagonas ant Lehigh Valles 
ležinkelio artimoje
woods jszstikimo, trenkė in ej- 
nanti elektrikini karuka kuris 

Mainersvilles in Potts- 
Szesziolika žmonių. li

kos sužeista terp kuriu randa
Juozas Dranga, Edna R6- 

malewska, Mrs. Pinkus ir Ado 
mas Butseviczius isz Mainers- 

Juozas Latski isz Det
roito, Juozas Szolski ir

•1O{ Sumpaniene isz Philadelphios 
ir kiti.

Kad žine atėjo iii 
apie nelaime, keliolika 
gu ir dakttanu pribuvo aprū
pint sužeistus kurios patalpy- 
ta czionaitineję ligonbuteje.

vi lies 7

Maro

grobio.
Ber-

kaip

*

damos ant licitacijos del to 
katras daugiau užmoka.

Suv. Valstijosia yra nau-

• .pravardes 
Natsch ir buvo biedmis 
dentas geisdamas fazei' i 
kunigo nors jau turėjo 4! 
t u s.
Tikėjimas sumažta Amerike;

20 procentas kunigu 
pamėtė. dinstus.

New York.— Laike pamoks 
lo, kun. Juozas Newton pasa
kė klausytojams, buk Amerike 
tikėjimas sumažėjo ir, jog dvi- 
deszimts procentas kunigu pa 
meto savo dinstus užsiymdnml 
kitokiu darbu. Isz 110 milijo
nu gyventoju 
mažiau kaip 44 milijonai eina 
in bažnyczias, tris milijonai 
mažiau vaiku eina in nedcldi- 
nes mokslaines, ne* kaip prlbsz nio sumisžimo) 
kare. 

1 *1

sios

♦

Suv. ,Valstijų,

Priožastifc tame yra
V _1 - ---------- -- » »

czionais 
kuni-

Denikinas paėmė Rostova.

Moskva.— Denikinas atome 
Rostova nog bolszeviku, teip- 
gi likos paymta in nelaisvia 
1680 bolszeviku, 24 ar motos ir 
daug kitokio kariszko materi- 
jolo.

Bolszevikai paėmė Murmanc 
ka ir visus laivus kurie radosi 
pristovoje. Tonais nesenei bu 
vo revoliucije isz ko oolszcvi- 
kai pasinatidojo isz tuonilaiki-

u^klu£o , ant
miesto* |r iszgūję biiltaja arpd- 

i.lf” lift*. >>" ■■1 • Hi ' ■ ■

jes\ paimti Petrapili. Iteini
Jis gautomis žiniomis, 
nas jau atsistatydinęs ir jo vie 
ta užemes generolai Roma- 
novskis.
padėtis Sibire ir-gi nekokia. 
Bolszevikai jin vis stumia' to
lyn in lytus. Todėl Kolcza
ko Armijos dezorganizacija pa

lva i p 
te k e

generolaM
Kolczako armijos

lyn in rytus.

siske aukszto laipsnio, 
pran^sza, net japonams 
jpalszinti sukilusius tkplczaki- 
ninkus, kuriu daug buvo 
sz 
K 
duofkvaldžia isz kitu žmonių

yta.
su

vis dėlto patsai
:zakns priverstas buvo ati
I v.;’'■ ' y“-—..i

susidariusiai Irkutske vyriau
sybei, kuri taip pat bolszevi
ku spiriama1, priversta buvo 
pasitraukti toliau in rytus.
Susidėjus (tpUipms: aplinky
bėms, rusu bolsževikams rado
si atviras kelias, ,in vidurine 

a . • l -n LiLOiO / 1 .'A’ ’ ' 4 ‘ 'W •

keti.

pągial-

ru~

prjosz

ru yra gyventi geruoju, su vi
su pasauliu ir atsteigtisu pasauliu ir atsteigti) svei
kus, normalius vaizdus santi- 
kius su ĮJuropa ir Amerika. Ji 
yra pasirengusį užinoketi už 
viską, ko ji reikalaus ne tik 
•auksp, bet ir nedaryta medžią--

yra pasirengusį užmokėti
* K— . - ' \ ’* - "

Lietuvius

vijos daryti sutaiką su 'bolsze
vikai s, 
talka. 
Lietuva.
tąutu idant prisiunstu kagrei- 
cziausia savo delegatus ant to 
jo taikos posėdžio, 
ar teip, svietas turės neužilgio 
padaryti sziokia Jokia sutaiką 
su Rosija. . j

# 
dojajni suvirszuni 6,300,000 vi 
šoki automobilci.

Suvirszuni 25,000 žmonių 
daugiausia farmeriu, iszkeiia- 
vo isz Ameriko in Kanada 
praejta meta. v

Jeigu žmęni.s dabar hėpįr

ui

'fl!

kvieezia teip-gi in
Finlandija, Lenkija ir

Ijatviąi praszo tu j u

*
kines drapanų o neszios tuos 

nu-

v

H

ilės szeip

ka turi, tai prekes greitai 
puls.

* Rieszutai “pinacai” paei 
na isz Brazilijos. Isz ton ga- 

Ki-

* Rieszutai “pinacai

vesi in Iszpanije, Afrika, 
nūs, Japonije it Indija.

Tula Czikagine kompani-

kas. Leninu tuYD savo ^liihi- 
gus o Lietuvei savo. Visus 
lietuviszkus kunigus pasodino 
kalėjime, 
vom.

Visus

Piningu da nega

i v

1*
M

GERIAUSIA bu kuria džiaugsis 
nmini i por vl8a nxetft» Yra lai- IIĮIy ANA krasztls “Saule”. Skai- 

tyna, tėvas, sesuo, brolis ir ptlotelis.

galis Puiku Kalendorl.

pot* visa meta, yra lai- 

tys jaja ir džiaugsis mo

Tlktai $3.00 ant meto, Prlok tam 
• • ♦ • / • i ,.š • »

W. D. BOCZKOWSKI-COMTAMT

*
jo iszmoka 100 doleriu kožnam 
skvo darbininkui, kuris pra- 
iiosz perdetiniui, jog susilaukė 
savo szeimynoje kudyki.

Didžiausias fabrikas spil*

ku randasi Birnpughanų Apg-
m k 'i a a . X ' * <4 — * '"h '

Ii jo j, kuriame kasdien padirba
• " - • ;♦(! *41 *

L . . ... ■
gialba naujausio iszradimo ma ! ♦» u * ii ........ kin*, j

apie 50 milijonai špilkų su pa-.

Zapyszkis. — Sziuliu kaime 
in O. Bartkuviene atėjo nakti 
gr. 19 d. 3 pleszikai, vienas ku
riu inejes in vidų apsidejes kau 
ke pareikalavo pinigu^ 
me 1700 rubliu, 
ąni Zapyszkio. (Spėja žmones • 
kad, plesziku tarpe buvęs vie-

Ate-
Pedsakai ėjo *4

F

nas mVįcųįųibas, kuris dabar J

■

jį

I 

'H*')
"’m

i

.1 į

j
Ci



f- I

■J
4

i

Į

I
■

I

4

j
I

I

I

d

\
1

Į

;■

KAS GIRDĖT' nebus prileidžiąm ,t- y« visati
ne balsavimo' Lenkija neturi. KUR BUNA?

> y

I
SAULE

Pajieszkau Vincą 
pirmihu gyveno 
dabar gyvena 
taipgi pajieszikau 
kulcka, isz Vilknviszkio Apskr. 
ir Juozą Martiszuna isz Barti- 
iii k u kaimo, Praszau
szaukt ant adreso.

Juozas Petruszis, 
Tamągiui ,Pa.

■
■K

t » f*

Del niekti 
Shenandoah 

Illinois Vaisi,, 
Juozu M i-

r

^CANOy '

GREJITTk u
t

Silpnj)bč0, paeinančios nuo poniidirbimo,.\pailiiąno>f sąiiariU jir raumenų 
fjustinghnč, skausmu HtrčiiOKe, yra greitai praftalinaiuos, vartojant 4

PAIN-EXPELLEHI
Draugą Reikale’’

Aoimynon, kurios kartą dažhiojo jo veikiančią jiegą, dauginus bo jo neapaioina. 
Yra tik vienus I’aln-Expcllcris ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu •

ANOHOTt (Ilc.a.ra.8)
noimkito. Visose aptiekoso po B5c. ir 70c. Taipgi gulima gauti pas ifidirbčjus:

_   Xt, -A Ii — . ift j Jfc j , •

„ >1 si

Mano broliai Jonus ir Levo- 
nas Dolor, paeina isz Kauno 
gub.
meldžiu praneszt.

Ona Paulauckiene,
214 Wood St.

Philadelphia, Pih ft ' H ‘ i i J

(* Tėvynės ’ ’ redaktoriaus
dar užėmė vienas isz 

darbininku t. y. 
Stasys- Vitaitis.

dabar 
pradėjo 

diena kru- 
Fevynes rasz

Lietuviu 
kaip tik 
gauti, tai diena in 
vomis sueina in T 
tinyczia vis reikalaudami paso 
kur L. A. Bendroves yra tuo- 
milaik offiso Ip-anczus, tai žmo 
nin kas (lien pilna.

Kokia laime suras 
žia Lietuva tai pasakyt niekas 
negali. Suprast duodasi tiek, 
kad parneszti Amerikoje už
dirbti pinigai, sutirps kaip lo 
das priesz saule, o 
pinigas uždirbt, 
nes ten darbo žmones teip pat 
darbu ne visi turi kaip kad ga 
lėtu kaip reik pragyvent, kas 
arsziausei, kad po karei didei, 
viskas nubaginta.

Lietuviai ir žydai, 
gus dauguma 
Lietuva savo giminėms per 
Atstatvmo Lietuvos Bendrove.

Mat L. Atstatymo 
ve turi Lietuvos Batikose 
dėjusi pinigu dikeziai, 
ten nuraszo kad but tam ir 
tam isznioketa auksinai 
ju siuntėjas paduoda, 
tas gerai, nes kitaip da isz 
Amerikos pinigus nusiųst Lie
tuvon negalima. |

dauguma 
pasportus

pnrgry-

Lietuvoje 
labai sunku.

tai pini- 
siunczia in 

giminėms
vis

Bendro- 
su- 

tai in

kiek
Labai

nes

Užpraeitos sanvaites laike, 
per kelias dienas ir naktis snie 
go ir ledu pridirbta tiek, kad 
ir po sziai dienai da nuo 
ežiu nenuvalyta, 
už savo 8 adynu
užmokėt garnį gerai po 85c. 
adyna, o dirba teip 
kaip Lietuvoje dvarokai. 
ba daugiause toki darba Itali- 
jonai.

uly- 
Darbininkai 
darbo gauna

skubiai, 
Dir-

pa bar atvyko kad isz Lietu
vos Misija in Amerika, tai mu 
set visos Amerikos Tarybos ir 
Karnisijos turės likviduot, nes 
nebus reikalingos, 
ba kokis tai reikes

Visa dar- 
veikt Lie

tuvos reikalams, atliks Misi
ja. Kai kurios czion Kamisi- 
jos, ypacz Washingtone Egze- 
kutyvis Komitetas, gerai kasz 
tavo, nes ju algos kiekvieno 
400 dol. kainuoja menesi, o po 
tam samdymas 
reikmenis, vėl daug kasztavo, 
o vis tai buvo isz 
žmonių pinigu užlaikonKi; vi- 

Kamisijos ar Tarybos ki
bu vo ar yra dirba

nes ju algos

ruimu ir kiti

suankautu

sos
tos kokios
del Lietuvos naudos be jokiu
atlyginimu.
ryt, kad be to apsiejt nėra 
Įima.

Ne ka galima da 
ga-

Viso pasaulio žmonija silsi
si ūbavo ir nei ant skripkos 
strunos savo balsus betvarkei! 
paleido, na tai ir lietuviu laik 
rasztija iii 
Lietuvoj
ežiai, savo statrasza ir tarmes 
vieni palaiko vienaip o kiti ki-* statu ir vienuolyno 

“Santara“ 
‘gali posmus jos 

....u:..:.. ^...

ta liga insiineto; 
iszeinanti laikrasz-

vieta,
“Tėvynės 
presorts p.
Ponas Purvis rodaktoryste at
sakęs, pristojo Liotuvili karei 
viu Sargu Brigadon.

j >

Senatorius Warren, padare 
innešzimti senatui idhūt pii- 
ženklytu penkesdeszimts įhili- 
jonu doleriu ant meto, užlaiki- 
mui prohibicijos ir ant jiosios 
privertimo. — Argi nekva i lys
ių iždnoti tiek pinigu ant užlai- 
kimo sznipu ir privertimo žmo
nių būti blaivais prieszingai jų
jų norą! O kiek tai reikes 
keti padotku kas metas!

mo-

mieste- 
Germania,

Valstije Iowa, buvo 
lis po vardu “Germania, lai
ke karos t a ji miesteli permaine 

“Lakota“. Po karei vokie- 
cziai Vida pareikalavo 
miestelis butu permainytas ant 
Germania.
vimas tai pasirodo jog gyvento 
jams nubodo viskas kas yra vo- 
kiszko ir nubalsavo, idant mies 
telis vadytusi Lakota — Dabar 
vokiszki gyventojai siunta bet 

sėdėti, baimėje 
idant juju nepermainytu.

ant
idant

Kada atėjo baisa-

Jeigu kas žino apie juos 
(to 19

per jolAsz Vincas Grusdis 
prisiegn Marijona isz Lietuvos

Nemu- 
Vengelonio kai- 

atsiszaukti, ar
ba jei kas žino apie, ji, malonė
kit praneszt.

William Grusdis, 
1017 Island Ave.

Joną Karkaucka 
isz Vilniaus Rodybos, 
naiezio para., 
mo. Meldžiu

kainio, atsi-

pnjieszkau

(to 19

Rockford, UI.

pus-broliš AntanasAl One
Sutkus paeina isz Naumiesczio, 
Szakiu apskr.

Praszau atsisaukt ant
(to 19

Lckecziu Va. Iš
cziaus.
adreso.

John Williams, 
Box 135 Revloc, Pa.

Gudaiti

tuvi nialszei

Paguodoti skaitytojai tegul 
nemigoje ant mus jog neaplaiko 
regulariszkai “Saules“ nes 
mes is/Jeidžiame in laika be jo- 

Jaigu neap
tikote ant paskirtos dienos, tai 
tame yra kalte geležinkeliu ku 
rie randasi po 
džios ir no teip yra 
kaip butu privatiszkosia 
košia.
ežio mus nekaltinkite, 
savo dalies 
“Saule“ ] 
ta diena be jokio

kios sugaiszties.

Saules

val-kontrole 
varomi 

ran 
Už su vėl i n ima laikrasz

mes isz 
idant 

pas jus a toj tu paskir-
geidžiame

suvilkimo. 
Valdžios nepriversime ant da
rymo kitaip ir turime laukti 
kantrei, pakol viskas vela duo 
sis susidavadvt.

Isz Lietuvos
Stoszkai; — (Szakiu apskr., 

valscz.) Stoszku kaimo vaiki
nai ir suaugusieji labai mėgsta 
pinigu kortas losz.li.
rotys yra labai peiktinas. Bet 
dabar jau daugelis ta paprati
mu meta ir ima skaityti laik- 
raszczius.

'tas pap-

Gražu!

505 E Elm. SI

Pajieszkau Andriu 
paeina isz Suvalkų Gub., Ma- 
riampoles apskr., 2 
veno Wilgus, Pa. Praszau atsi-

Ant. Kriauckas', 
Box 178 Clarence, Pa.

metai gy-

A n t an a s ParMano brolis
kauckas, 1!) metu atgal gyveno
Chicago, Jeigu kas žino apie ji.
Meldžiu praneszt.

Pr. Parkauckas,
29—9th Ave., Beaver Kalis Pa3*

Helena ir Terese Bernotaitės 
pajieszkom dėdės Juozapo Vai- 
tiekniezio, paeina isz Kauno 
Red y bos, 
lavonu miestelio. Praszom 
siszaukt ant adreso.

Miss II. Bernotą i tos, 
2819 Winton St.

Philadelphia, Pa.

paeina 
Baseinu Apskr. y Ti- 

at-

Alano vyras Antanus Stanke- 
viezius kuris 27 d. 1919 m. pra
si szalino nuo manes. Turiu 
svarbu reikalu, 
szaukt, arba žinantieji 
malonėkit praneszt.

Viktorija Stankevicziem* 
828 Belmont'St. N. S..

Pittsburg, Pa

manęs.
prasza.u atsi-

apie ji,

PajlOHzkau Joną, FrAna Ir Vincu Kl- 
gu, paeina i«7. Kauno godyboH, S/Jau- 
liu Apakr,, Žagariu para., Damialiu 
kaimu, pirmiau gyveno Atlanburg, l*a 
dabar nežinau kur Jeigu kan 
apie Juos, meldžiu praneszt.

Kl. Kviadaras,
- Atlasburg, Pa.

. >»■... -.........—į ■ ’

Pajieszkau Andriu ' Ciplljaiicka pa
eina Isz Suvalkų Itedybos, pirmiau gy
veno Port Carbon dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu reikalą; 
šzaukt ant adreso

St. Sabalauskas,
■ - Bulger, Pa?

Mano suklodas lynžhiuskas, pači-

5 metai atgal gyveno Sprltig Valley;
M Vaitkutės ir K.

Praszau atsiszaukt ant. ad-
(to 18

J. Kuizin, <" j
2118 Carey u Į. S. S.

i Pittsburg, PA<

Asž Viktoras AuibraiiėVtčzius ph-

Box 45,

Box 193,

žino
(1017)

į

■r
praszuu atši

lto 18

1
na isz Katino Rcdybos, Ra^elnu hpskr

taipgi pajieszkau 
Petkaus, 
reso.

jicHzkau mano motina Ivatariha, lova 
Juozapa IV Bcaerl Konstancia Ambra- 
zevieziu, paeina isz Suvalkų Rcdybos, 
Vilkavis7.klo Valaczlaua, Bartnlku 
gmino, Bajoru Kaimo, 
para 
lonekit praneszt, arba patys meldžiu 
atsiszaukt. »

Vik Ambrazcvlczius,
The Berkshire loo Co. 

Southwick, Mass.

VftlHCZlaUH,
Lnnkaliszklu

Jeigu kas žino apie Juos, ma-

ito 18

Mano dūkte Albina Navlckiulc 
Liepallngio para., 
pirmiau gyveno Shenandoah, Pa. Jei
gu kas žino apie Jia, meldžiu praneszt.

(to 18

isz
Drlvoniu kaimd:

John Navickas,
138 River S( Plains, Pa.

JHOELIS,GAUJAS LIETUVOS IR 
EUROPOS ŽE.MLAl’JS — DYKAI

arba su ko- 
gaus dideliu

Meldžiu raszytl ant szito

.1 OS Ė l‘H <1.110(1 DE1Y,
Ranker and Alderman, 

W. Long Ave. & Main St. I

Joifru nnt pokolio nčra valzbažonkllo ikaro, tai jin nčra tikras ir jus lokio

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Ydrk ' .
" '■■111 *■■» l» ..........  I ■ll»l rl H
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INFLUUNZOS LIGA BEVEIK VISUR.
Jeigu negerai jauczlntes, tada privalot 
applHuugoil nuo influcnzoH. Tahklaimia *♦* 
ri t A*** r* u I I liti I »’ tmlb lt H •> I ••apima HllpnuM ir nesveikus žmonis. 
Laikykite savo vidurius atydarytus ir 
czystai ir apsisaukoklte ilžklctojimo o 
tada gerai jnutesite.

GARI! LAX /
yrą.tt priėjimus luosuotojas 
pdpbormlrit saldalnu. Prlgelbes jumis

’7L . . ji _ • >A

r...t ___ _________________ i pavidale

apetite ir pzystai užlaikys justi vidu
rius. Pidemna hnClir greit velke be

Yra gera del

FII.A'k sz| nakti ir gerai jausite rytoj.

Pricmnft imfilr greit velke 
veržiino' ir skausmo.
visu, senu Ir jaunu. Pabandykite GAR- 
FlbA'k szl nakti ir gerai jausite rytoj.

Gaukite darfilax ifizbandymui dykai. 
Nesiųskite jokiu pinigu tik iszpildyklt 
žemiau kuponą su vardu ir adresu:

Dykas Iszbandymui Kuponas:
Frank Garfinkel, Mfg. Chemist,

141 Ave. A. Dept. L-10. New York
Praszau prisiimt man dykai senipeli 

Garfilax” ant szito adreso:

Vardas: ....... ................................................

Ulyczia: ........................................................

Miestas: .................. .•........ ...........................

<4

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Du nauji veikalai. NoIoh del piano.

“Lietuva Brangi” Ir “Kas Nuramys 
Malio Szirdele” duetas

Abu veikalai su prisiunthno tiktai $1. 
Siuskite doleri registruotam laiszke ar 
MonejFOrderi. stempu nepriimu.

J. A ŽEMAITIS, Iszleistojas.
315 S. West St. Shenandoah, Pa.

EXTRA DOVANAI

Visiems kurio prisius man kiek nors 
pinigu del pasiuntimo in Lietuva arba 
padI rijimo Davlornasties 
kiais kitais reikalais, 
vlrsz-minota Mapa, kurioje parodo
naujausius i'ubcžius Lietuvos ir visos 
Europos, esu užtvirtintas per Pennsyl- 
vanijos Valstijos kaipo Privatinis Ban- 
kierius No. 159 ir ix> atsakanezia gva- 
ranclja sudėtą. Valstijai, toipgi parduo
du szipkortos in visur kur tuom laik 
yra galima, r*'*" 
adresu:

. Kiekvienam iHwiu»ime pakeli teatri
niu piningu isz kuriu gali turėti daug

* U....... .......... i telpgl
ga geriausiu laikro-

smagumo ir nuclgoti didžturti 
iliustruota kata)
džiu ir vląolliū nauju iszradimu, kas 
prisius mums 15c. del apmokėjimu! 
siuntimo kasztuš. Raszykite tuojaus.

1’RACTiČAL SALES CO.
1211) N. Irving Ave. Dept. 17. Chicago.

DiiBoIh, l’a.
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SKYRIUS

Siunčzią Pinigus'irr 
Lietuva, Pigiausia

ir Geriausia
Lietuvos Amerikos Pramones 

Bendrove
—$_—$—$—

NAUJAS SZIOS BENDROVES
PRADĖJO SMARKIA AKCIJA.

SIUNCZIAME PINIGAI,
LAIVAKORTES, ISZGAUNMA 

PASZPORTAI IR T. T.
■*» '**1'*^^ ""ll '■» ■  ■■IMI..

Dabartinis pinigu kursas su pasiuntimu toksai:
100 markiu arba auksinu $ 2.50
200 markiu arba auksinu
300 markiu arba auksinu
400 markiu arba auksinu
500 markiu arba auksinu

1000 markiu arba auksinu 20.50
2000 markiu arba auksinu
3000 markiu arba auksinu
4000 markiu arba auksinu
5000 markiu arba auksinu

10000 markiu arba auksinu

/

PARDUODAMA

4.50
6.50
8.50

10.50

40.00
60.00
80.00

100.00
200.00 ’

Norėdami pasiusti pinigus in Lietuva, paraszy- 
kite aiszkei pilna valda, pravarde ir adresa to

fkuris pinigus siunczia teipgi vardu, pravarde 
ir pilna adresa to kas turi pinigus gauti Lietu
voje; Pažymėkite kiek markiu arba auksinu 
siuneziate. Iszpirkite Money Orderi arba czeki 
vardu Bendroves, 
prekes,doleriais ir

sumoj pagal ezion nurodytas 
siuskite sziuo adresu: -

Lithuanian - American Tradiag .Co, 
(Foreign Ecxhangc Dept.) 

456-458 Grand St Brooklyn, N. Y.
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Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” Aį>
202 pH»lapiu* Prekt85o. W. J>, B«takownki-Co. MahaBOV Cllf, Pa.
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Nateaaov CitypH»lapia* Prekyste.
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daugiau piningu suczedinsi
uminids avalus del mainu, visada žiūrėkite kad ant ju

t

Kaunas. — Benediktinių vie
nuolyne, Žemaicziu
insakius buvp padaryta priesz 
Kalėdas
kuria atliko kan. Alekna, kan. 
Partarokas ir kun. Penkauskas 
Tokios revizijos nebuvo tame 
vienuolyne 3(X) metu. Pasirodė 
vienuoliu neužlaikyta savojn- 

perdetine 
Baranauskaite su savo 
bininke Sakolauskaite 
skriaudė 6 vienuoles ] 
tęs neisleisdamos joms nei kal
bėti lietuviszkai nei lietuvisžka 
knygų skaityti, bažnyczoje vir- 
szum altoriaus buvo iszkabili
tas lenkiszkasis Baltasai bire
lis, ant dva.siszkosios vyriaulsy- 
bes buvo platinamos kaikatiu 
ros (pasziepimai).
no perdėti ne Barnauskaite prie 
szingai vienuolyno instatams, 
buvo renkama perdetine 9 me
tai isz eilios (galima tikt 6). 
Del tu ir kitu Bažnyczios insta- 
tu neužlaikyrno purdetine Bar- 
nauskaite ir jos 
Sakalauskaite
nuo savo vietų, vyresniąją per
dėti ne paskirta Sesuolvaszkai- 
cziute, kuri per vienus metus 
turi vienuolyną f utvarkyti pa-* 
gal Bažnyczios kanonu ir savo 
vienuolyno Jnstatu. Baranaus
kaitei ir Sakalauskaitei jiusan- 
triems metams draudžiama pik 
dyti kokias nors vyresniųjų pa

kanoniszka

skaitant, tai
sugaudyt,

taip, 
ne 
minti7ir sakiniu gala kol žmo
gus dasieki, tai pradžia pa
meti, 
na ant szuns vuodegos, o laik- 
rasztis vadinasi literatūros ir 
mokslo, bet sunku tas 
sugaudyt, savo raszyboje nie
kur nenaudojo Ii tėra j i 
matikes ir vienodumo.

“Lietuva“ daug smagesne 
skaityt, nes suprantamiau ro
dama, bet Amerikos lietuvisz- 
ki laikraszcziai nors prikala 
nauju, žodžiu, vis-gi dauginus 
prisilaiko Kriauszaiezio 
matkos ir vienodumo.

Lietuviszka, .raszleva ir kal
ba svetimtaueziams neprieina
ma, nes neviska, net patys lie
tuviai kias sukraipyta negali 
suprast. •

■ ■ ■ ■ * ■ 1 R, " » - —

Lenkija su bolszevikais nors 
mėgina taikintis, bet abicji sa
vo armijas traukia kiek galint 
prie rubežiu, tai-gi gali but su 
si rėmimai asztresni 
vo.

Lenkija

pradžia 
ir visas perskaitymas ei-

viskas

užbni-

dau

tfra-r>

negu bu-

kaimuoezius žmo
nes palaiko be balso, ta pat 
daro ir bolszevikai, o kaip prie 
karcsKtai nepaisant nieko gru 
mia tuos žmones 
tartum, pragaro.

inkimu Lenkijoj pro 
visbzKai

in liepsnas

vyskupui

revizija,

• pagel- 
visaip 

lietu vai-

Vienuoly-

pagelbininke 
praszalinima

v
/Ąaipieriu Czcbatai

ir Czevęrykai
KM- z

v ' mAi*'iW!'

Žmogus dirbantis kasikio j e privalo turėt sausas, sziltos
x_____ x i_____ _______________________ii____kojas, jeigu nori turėt vigąda ir būti sveiku. ® 

Ace-Hi czeverykai ir czebatai visada sausi ir šziltfU
Vigadni ant kojų. Prigelbsti jumis atlikti darba.

Ir Ace-Hi yra pigiausi czeverykai už tai kad teip
* <-> •/ J. iii

ilgai nesziojasi Padirbti, isz specialiszko gurno ir yra 
extra drūti, vietose kur daugiausia nesziojaši*

Ant visu Ace-Hi apsiavimu randasi ant padu dideleįį
M'

extra drūti, vietose kur daugiausia nesziojasi.
Ant visu Ace-Hi apsiavimu randasi ant padu dfcfcle 

x:_________jlitera “ C ”. Kada jia pamatote tai žinote kad ąplaikote
pilna pinigo verte. Nepamirsžkite vardo — Ace-Hh

i

*/

,, Tcmykile ant 
didelios 

literos “C” 
ant pado.

Prie ei 
ridento T kaimiecziai

a . 1 ’ /’»■ t

J

reigas ir atimama balsas vie
nuolyno reikaluose.

Vienuolyno -kapelionas, Kan. 
Kriszkijonas, iszkeliamas man
si janoriu prie Tytavenu bažny^ 
ežios Jo vieton atkeliamas kun. 
J. Stakauskas, buv. Panevėžio 
klebohak’ ** *

i SKAITYKITE^'SAULE 
j‘" * o: t >
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M

/D <ln.
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o jeigu

Mo apylinkėje ran- , 
dati sztoras kuriame 
galitę pirkti Ącė’Tll* 
apsiavliiiiis, o jeigu — 

negausite tai raszykite S. 
tięsoir pas mus. <
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Converse Rubber 
Shoe Co. 

Maiden, Mass.
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.. butu fabriko žyme “Raudonas Kamuo^’’, 
Jus suezedysito piningus, nes 4 4

"• V i W ’•‘•M "V •* *

Bhudonas Kamuolys M

• kad jszdirbinys yra kuogoriausis ir la i k ys inipUgi ausiai.
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. SIUNOZIANT . PININGUS IN LIETUVA
• siuskite višus, nes didesne puse siuneziamu

K- « ■' 4piningu lieka žydams.
"TT**'’ t. , ; >$ f rįl f

MANO KURSAS SU NUSIUNTIMU:
500 AUKSINU $

1000 AUKSINU
3000 AUKSINU

M • T T
i

8.50 | 5000 AUK.ŠINU $ 85.00 
17.00 ,| 10,000 AUKSINU 170.00 
51.00 | 20,000 AUKSINU 340.00

'1

L‘; 1 >
J 1

Piningus prisiuskite per paūžto ^Joney'Orderi įr
adresu to, kuris turi gauti pinipgus^jiotuvojeJ ♦ 

piningai bus .išsiųsti be nevilkimo ir jusJusti [ 
gausite kvitas nuo^riimtu piningu.

p t 1304 Sutter Ave; p Brooklyn, N. Y;V A t* A*
P,MIĘOL AINIS, „,t 
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Žyme ^jRaudOjnasSKamuoIys’^įyra szspausta ant kožno bato aulo, o. •».>
teipgi ant užpakalio,ir.^ado kožug/pug-baczio (Himiner)

. Band” batai yra'drųcziausi.ir sm^iausi isz visu, kokius tik gAlite gaut.
(Lopau). G^lu»a;gaxUikb^uį .ra^oriug ar. juodus.iid 

dK

i ir czevoryko. 
Avalu VBalk

Kada pirksi te žiūrėkite kad butu antju žyme “Raudonas Kamuolys“. ■
Band isztisi padai yra* padarytį specialiai del mainieriu darbo. Je ap-
saugęja peretkus ir yra taip tamprus ir drūti, kad nei asztriausios ak-

> ■. .*, mens ar anglies knaukszles negal jit perpjaut, nei perpleszt.
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MISHAWAKAr WOOLEN MANUFACTURING CO. 

.. . .414 ‘Water Street, Mishawaka, Ind. 
Instaiga, kuri is^moką ^ni)ijQXiusAdeL gerumo P 
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KAS KALTAS Vincas tuom

) — Bet vis-gi tau bntu sma 
gu, kad ji keliaklupscziais at
eitu tavęs atsipraszyti, o 
norėtum dovanotum, norėtum 
ne. 1

tu

7
- Gm, tai butu nieko sau 

bot ar taituro- Radžiokas,. — 
galimas daigias?

— Tni-gi klausyk, pradėjo 
iszguldineti 
Rudis, —

bailios
nieko daugiau nelieka, 

savo moteri:

Radžiokn iszpylc szaltas pra 
kaitas ir jis parvirto ant laip
tu, kuriais lipama ant virszuti- 
nio gyvenimo.
tarpu pasidarė szviesa, .pagul
do iii lova ligoni ir eme ji ra
minti. Radžiokas buvo ne pa
kartas, ne paleistas. Jam dau
giau nieko neliko,, kaip pasi
slėpti, ant aukszto. Szliuožte už 
szliuože jis laiptais 
szaus.
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savo užmanymą 
zmai, kad moters 

br. t prietaringos.v ra
Tau
kaip pagazdinti
nuėjus nakti paszpukauti, pa- 
miaukezioti, tai jai tuoj atsi- 
nores vienai gyventi.

— Lengva tau pasakyti, bet 
gali patemyti kaimynai, arba 

gali pažinti mano 
baisa, tai da naujos bėdos pra- 
simanyezia.

— Jeigu tu taip bailus, tai 
Tu juk,

ir ji. pati

ant - vir- 
Bet kur tenai dėtis?! 

Kas miela valandėlė gali pa
busti žmona. Neliko jam dau 
ginu, kaip lysti po lova. Pidin- 
do nebagas ir kvapo

A paežio je girdi kle-

į

TARADAIKA , ,

vaiku,
Ba patys juosius užauginate 

1 ant nieku.
Daugelis yra tokiu snabdeliu

' Jog ne poteriaus

LIETUVOS LAISVES 
PASKOLAI

LUNATIKAI.

tėvu, 
nėmokina 

vaiku,
Tai ko daugiau galite norėti, 

Ir apie tokius tėvelius kal
bėti?.....

u žemes
klauso.
jojanezio Juozuko iri Vinco bal

Isz gretimo kambario 
dukrele suszuko 

tėte, 'tote, 
szei?!

Tarikoi duodasi girdėt rugo- 
janezius tėvus ant savo vaiky, 
jOg negali duoti rodos su «savo 

,Ąsz jums vyruczoišuneliu.

* ♦ •
. t ■ ••. 4

Kol žmogus no girths,
Tai kožnas bupa pagirtas, 
B(ęt. kaip raugalo prisipila 

’ Tai jau buria gana.
> Musu vyrai

A'

J

sus.

asz galiu tau padėti, 
turi duriu raktus, o mano bal
so nieks nepažins;

Szetoniszkas 1 

pusgireziu sugalvotas, tapo ta 
pat nakti atliktas. Radžiokie- 
nei invare nemaž baimes, o kas 
da blogiau pridarė begales kai 
bu. 
tai bus kokiu 
kurie nori iszgazdinti moterisz 
ke. Bet atsirado ir tokiu, ku 
rie ginezijo kad tai tikrai vai
dintas!. Juk keisti balsai bu
vo girdžiau) i rūsyje ir szia i p 
viduryje namo. Kas~gi dasi- 
gaus per užrakintas duris?

Vienas genus kaimynas pasi 
siūle pasaugoti Radžiokienes 
narna, kad sugavus szpuka. 
Kiek pabudejes užmigo ir nie
ko neinate, o iszgazdintai ir ne 
damigusiai moteriszkei 
vienas peles 
atrodęs baisus. Kita nakti ban 
de budėti Juozukas, 
tik bereikalo save

Vieni staeziai sake, kad 
niekszu darbas,

jos

pasakysiu priežhste, del ko su
nelis iiuejha po plynių.

At žinote, jog tiktai 
suneloi nuejna ant szunc iszsi-. 
žadėdami tėvu, ka pradeda 

dvylokos metu uždarbiau

tiejei

mėgsta ta pa
daryti,

, Pasigeria mandrautl ir pa
sigirti,

Ypatingai jeigu kur nuvyksta
Tai be micros

Paskalai.
Isz nekuriu vietų mums pra 

neszą, kad kažin kas žmonose 
leidžia pąskalus, kad Lietuvos 
luaisves paskolos bonai nebus 
apmokėti, kad jie nenesz jokio 
niioszimczio, kad ežia esate tik 
viliugyste 
paskalų, dar mums neteko su
sekti, bet jie kenkia paskolai. 
Tos paskolos yra absoliuėziai 
neteisingos. Lietuvos Laisves 
Paskola yra gvarantuota visu 
Lietuvos turtu, ji bus apmoko*

* Kur szaltinis tu

. '.............. ............

nutikai o ir žmopės kalbanti 
permiega; tai jaigu kitas klau
so ir pagal jojo sapna uždavi
nėjo klausimus, tai miegantis 
viską pasako.

Pasirodo, jog laike sapnavi
mo, visos misles ir pajautimui 
kuopinasi in 
isz to buna -sapnas

žmones

■■»

Lunatikai vadinasi tiejei, ka 
apsispanavia per miega vaiksz- 
czioja.

Del didesnes dalies žmoiu, 
sapnai labai patinka, nes tiejei 
sapnai suvis nesikiša ir ne tur 
r i jokiu veriąs , jirakticznaine 
gyvenime Iii .sapnus ne reike 
tikėti^ bet laikais sapnas turi 
sziokj toki ženklyvuma. 
sitaiko, padekime ant to, 
szis—tas iszpainuojo kokia už
duoto, o kurois ne buvo sztant 
ne miegodamas atlikti.

Yra tai navutnn daigtu, nes 
teisingu apysakos apie lunati
kus, kurie miegodami, 
nais no bus pro szali apie teisin 
ga atsitikima priminti, kuri pa
ri rutina savo paraszais apie tei
si ngyste, jog Amsterdame stu
dentas lunatikas, per tris die
nas ne galėjo padaryti aritme- 
tikimes užduotos, ant. pagalios

žino i u

AL 
jog

viena abroaa ir 
ę kada

I

tosios misles ir jautrios sjjsikuon 
pina in vienybe, tai dužiim to,/ 
ka nemiegodamas ne gagėjo dar 
žinoti. Tas pats ir su bludžio-’ 
j imu per miegus po stogus, no 
tvoras r 1.1. Lunatikai pęrsie- 
ma viena mįslė; ne paiso kas 
juosus apsiatibineje, ne mistiną 
apie pavojus už tat sveiki ir

* 7

h

ta taip lygiai kaip ir penktas 
įmoszimtis bus kas metai 
mokamas.
užkirsti kelia szioms 
loms, kurios, matomai, 
leidžiamos Lietuvos nedraugu.
Dar apie paszialpos siuntimą.
Misijai paskelbus, kad ji ap-

cieli velei sugryžta isz savo nak 
tines baisios keliones in lova.

Laikais — lunatikas pabu
dins pasakoje ka sapnavo ir ka 
per miegus dare ir norint jis po 
augsztus medžius karstėsi, tai 
jam rodėsi jog sapnavo. Tankei 
tokis lunatikas ant sarmatos 
save iszstato, ba neviena korta 
pusnuogis vaiksztineje po mies 
ta nieko ne matydamas ir ne ži
nodamas, tiktai apie tai, apie 
ka sapnuoju.

Apie viena Franeuza pasako
je, jam tankei dingdavo pinigai 

Nužurinejo tarnai
te kaipo vagilka ir atstatė jaje, 
nes tas ne maezino — 
dingi nėjo kaip pirmai, 
karta pabunda isz skausmo ko 

pade instrigias
Toliaus pa

sirodė jog pakajuje gulėjo ant 
stalo szukutes nuo sumuszto 
stiklo. Ir dasiprato jis jog tu- 
rejo miegodamas užeiti ant sta
lo, ties kuriuom buvo lentinaite 
o ant tosios lentinaites rado vi
sus pinigus, ka priesz tai buvo 
prapuolė!

Daugeli prilaiko, jog lunatiz- 
inui kaltas menulis ir už tat, 
kada menulis ir už tat, kada 
menulio szviesa puola ant mie- 
ganezio veido, ir del to taji mie
ganti wandrauninka vadina lu
natiku, isz lotiniszko žodžio lun 
na, tai yra menulis, 
klaidus daleidimas ba lunatikai 
ne tiktai menulio szviesa vaik- 
sztineja, nes ir tamsiose nakty
se kada ne būna menulio ant 
dangaus. Tiktai ta gali pasa
kyti, jog kožna szviesa puolan
ti in akis mieganezio, tai' tuo
jaus miegantis pradeda sapnuo 
ti o ir vaikszczioti jagu yra lin
kiu in lunatizma.

Vakai in lunatizma labiau 
inkia, negu suaugia..
<0 ir ta, jog ketvirta dalis vai
ku linkę in lunatizma. Dave- 
da tas, jog vaikai yra silpnesni 
ir turi savije ženklus epilepti- 
kinius arba histerinius.
tat tėvai turi ant tokiu vaiku 
teminti. Ne reike apsunkinė
ti darbu, reike laikyti ant szvi? 
žio oro, davinėti sveika Valgi ir 
dvasinei tobulinti, ba tiktai 
sveikame kunia sveika duszia 
gyveną.

ATYDA VISUOMENĖJ.
Pradedant nuo 1 Aprilaua 1920, visi 

Lojeriu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožna vakara uždaromi 6 valanda va
kare, iszskirent PANEDELIAIS, ir 
tais vakarais kada buna atydarytas 
kriininaliszkas ir civillszkas kortas.,

LAWYERS ASSOCIATION 
OF SHENANDOAH, PA.

M. M. BURKE, Chancellor. 
HENRY HOUCK, Secretary.

isz-
Veikejai privalėtu 

paska- 
lyczia

Czio-

iszsigerias 
iszdrysta, 

Kaip ponas mrindrauna,, 
Ant galo in kalėjimu gauna.

Vienas žmogelis in 
vieta atvyko

nuo
ti del saves szmoteli duonos. 

Norint šunelis da jaunas, 
Jau nebagas vėžliojo in> mai

nas, 
per sniegą 

klampoję
karta net 

aszaruoje.
‘ Silpnas žiedelis, be laiko su

9 Ejna vargszas,

viena si ima persiusti paszialpa Lietu
----

Ir per kvailumą kas atsitiko
Pradėjo maiszati daryti,

Isz padukumo langus daužyti
Ir revolveri norėjo panaudoti
Kas buvo salinuia suszaudyti
Kada nog jojo revolveri atėmė
Tai isz kur ten peili paėmė,

Norėjo visus Užpjauti,
Paskui namon sau traukti.
Tuojaus paliemonai atsibos

ti no,
Su lenc.iugeliu rankas sura

kino,
Ir in koza pasodino.

voj gyvenantiems 
siems nuo kares, 
kyio gana daug visokiu kalbu. 
Tad dar karta užreiszkiame, 
kad Misija nedaro jokio biznio 
isz piningu siuntimo ir nepri
ima pinigu siuntimo biznio rei 
kalame. Priima tiktai persimi 
timu.pinigus suszolpimui nu
kentėjusiu nuo kares žemiau
siu kokiu tik galima kursu. 
Amcr i k iecz i ai 1 ie t u v i a i 
siusti pinigus per Misija
tėvams, broliams seserims, ap
skritai giminėms ir draugams.

Bet ir czionai Lietuvos ne* 
draugai pradėjo jau daugelyje 
kolioniju platinti paskalas, kad 
girdi Lietuvoje tie per 
pinigai bus iszmoketi
penkiolikos metu ir tam pana- 
sziai. Czia užreiszkiame, kad 
pinigu siuntime suszelpimui gi
miniu nieko bendro neturi su 
Liet. Paskola. Siuncziami pini
gai Lietuvoje bus tuojaus isz
moketi isz artimiausiu Lietu
vos valdžios iszdiniu ar paszto 

Pinigai nueis in Lio- 
die-

nukenteju- 
visuomeneje baisei nuvargo ir apie pusiau- 

nakte atsigulė miegoti, 
rytojaus pamate ant stalelio pa 
daryta per save miego taje už
duoto.

Panszus atstiikiinas atsiti
ko Szkotijoje.
re jo, pavesta del saves pro va ir 
ketino ižduoti nusprendimą Jo
sios provos, kad iszrasti reika
lingus vasziukus, o buvo labai 
paini prova ir ne mažas suki
mas galvos! Nuilsias per szni- 
pinejima knygose provu, 
pykęs mete popieras ir nuėjo 
ant atsilsio. 
mate, kaip

Ant

pro miegus: 
ka man parne- 

Ir vėl tyla. Radžiokas 
nieko negalvojo ir nejauto, gu 
Įėjo visas nutirpęs, tik nesu- 
prautama baime eme ji purty 
ti, kaip drebules lapu: dantys 
nesilaiko ant danezio. Radžio- 
kiene pro miegus atsiduso, ap 
stverto ant kito szono ir
ranka nusikorė isz.lovos. Sztai 
toji ranka tik per plasztaka 
nuo Radžioko lupu. Jis buvo 

užmanymas, jau besiekiąs jin pabueziuoti.
Bet nedrąsumus ir 
sulaikė ji. 
meziuves savo mote ros 
<11. Czia jam atsistojo 
je visas praejties gyvenimas: 
bendri moterystes džiaugs
mai ir vargai. Ir sztai jis apy 
senis jau žmogus prie ko pri
ėjo, kad kaip 

savo vaiku ir 
O kas tam kaltas? 

piktumas pripildė 
Jis pyko ant saves, 

ant Ru- 
riežti danti- 

kumsezias. 
sužadino jame 

žūt but susi ta i k v- • 
ti su vaikais ir žmona. Po ilgo 
svyravimo iszlindo jis isz po 
lovos ir nedrąsiu balsu prata
rė: — Magde, a Magdute! M o 
teriszke aikteljo ir atsisėdo.

Iszgirdes motinos baisa alsi 
skubino Vincas su žiburiu ran 
koje. su"
dribes ant aslos su nusvirusia 
galva.

— Tote! kas su tavim pasi
darė? prakalbėjo Vincas.

— Nusidėjau, vaike, priesz 
Dieva ir priesz jus.

— Tai tie judosziai draugai 
tave prie to privedė, tarė Ra- 
džiokiene.

— Ne tiek draugai, kiek szi 
ta sztai velnio padaras, suszu- 
ko Radžiokas atsistodamas ir 
f)aemes buteli degtines teszke 

inirszimu

puikybe 
Jis niekad nėra 

ran- 
galvo

moterystes

kad 
slapstosi nuo 
žmonis. 
Begalinis 
jo szirdi. 
ant visu, o labiausia 

Jis eme1 
spaudyti

žmogžudys 
vaiku

Ae viena apsi-

vysta,
Nežino vargszas kas tai jau- 

nysta, 
Nelaisve dyde, pas tėvus turi

pa-

y

I

Tai isz kur ton peili paėmė, Advokatas tu- isz kasos.

pinigai 
Viena

gali
savo

kiek-
krepsztelejimas

džio.
mis ir
Tas piktumas
pasiryžimu

<jr

Kur tėvus

<

Tai vyruezei daro medinis 
pasiutęs “sztopas, 
vadniausia žmogų ant 
paverezia ir ne tik i 
bot ir protą atiiha.
Jau laikas butu protą gauti, 

G i r ta v i mo. pasil iau t i, 
Ba tas Lietuvius žemina

Protą suvis atima.

f) kuris da- 
žverio 

apjakina

J

th i va- 
nusi-

Vaikas 
suvargino. 

Neiszsimiegojes iszejo isz ryto 
in darbu. Kadangi ir be to jau 
buvo apsilpus nuo menko val
gio ir prasto dralmŽio; 
kare parėjės isz darbo
skunde nesmagaujas. Nevalgė 
vakarienes ir ankseziau nuėjo 
gulti. Ir nak;ti pradėjo blasz- 
kytis ir dejuoti, 
gydytoajs pasakė, kad 
turi pavojinga karsztlige. Nau 
jas smūgis motinai.

Isz ryto vaikas eme keljoti. 
Motina musze telegrama 
riausiam šonui Vincui, 
keletą menesiu adgal buvo pa 
imtas in kariuomene, 
kaimvne

y 
Tėvas ir mama ant to nežiūri.

Nežino nieko, nieks nopamp- 
kina,

Nors blogai daro, niekas ne
gina, 

Anksti iszojna, vėlai sugryžta, 
Apie šuneli tėvai užmirszta.

Vaikas isz darbo, kada
rejna, 

Nusiprausė, pavalgo ir sau- 
jszejna.

jisai trankosi, 
neapejna,

Norint po pusiau naktei na
mon parejna, 

Tėvai nuo vaiko, vaikas nuo 
tėvu atpranta, 

Tėvai vaiku budo nesupranta. 
Šuneliui nelaisve kada daeda, 
O ežia.nog žmonių turi ir geda 
Ne turi drabužio kaip reike.

() dą įiij kožno žittgsnio. jin 
.J-keike.

aąga lyg 18M 7 metu,
Jokios atejties priesz save 

bemato.
Pamota tėvus, szalyn iszva- 

žiuoje,
Ir teip po Amerika liuesas 

rejzuoje.
gcidž,e turėti 

vaikeliu,
jiems atsakanti 

kada iszejs ant žmo

Ir teip sūnelis

rulti.
Paszauktas 

vaikas

vy
ku rs

Jeigu tėvai 
džiaugsiria isz savo 
tai

Parsiduoda geri naciai.

Du geri namai 
familiju su skiepais 
ant gyvenimo, stubos da nau
jos.
ant kurio randasi du sztebelei.

locn'min-
ap- 

Jeigu

ant keturi u 
teip-gi

Teip-gi lotas 50 x 196

Viena 
primine, kad nepro- 

szali butu davus žinia ir tėvui.
— nė! m*- 

ne-
Radžiokiehe atsake 
reikėjo jam sveiko vaiko, 
reikia matyti ne ligonio!

In vakara parpyszkejo Vi n

ji in asla jr. eme su 
mindžioti kojomis.

Mlt' rytojaus turėjo būti 
Radžiėku byla, bet ji tapo 
pancuKinta. Radžiokas ta die- 

\ na gręždamas isz darbo pirmu 
syk.ąeužejo in saliuna. Juoze-

bet
1 gręždamas isz darbo pirmu

cas. Ligonis vos nevos ji paži- ilis p‘fr rūpestinga naujai atgi-
1____ a___ f_________ ___ - v

J

no. Motina ir sunns ilgai ta va- J 
kara sėdėjo prie'ligonio lovos. 
Nors notare 
vick ne žodelio, bet 
pasidaro kur kas 
Kaimynes pasisznabždeje tarp 
duryje iszejo namon, 
prikalbino ir motina eiti 
migti. Kad ligonis savo klejo- 
jimu nebudintu motinos, lova 
jam pataisyta apaezioje sve- 
cziu kambaryje. In nakti kiek 
tiek aprimo ir ligonis. Vincas 
prigesinės lempa atsigulė groti 
name kambaryje.

Tuom tarpu Radžiokas, 
žinodamas apie 
szeimynoje iszsirenge ta nakti 
ir vėl^‘paszpukauti.” 
no jiedri su Rudžiu in prieszi

inusięs. szeimynos
greitai pasveiko.

Praslinko juodas debesys, o
laimes saulute ir vėl suspindo

priežiūra

viens kitam be-
motinai

lengviau. jo Radžioku grinezioje. Jaras.

Vincus 
p ra

(GALAŠ.)
I 'A

REIKALINGA— Dldella dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szlebiu, Jeku ir, del pardavimo marsz. 
kiniu, apatlnu andaroku, tiesog ln na
mus. Raszykite o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. (adv)

. * . tv-
irT^

ne-
nuotikius jo

Inseli-
no jiedd su Rudžiu in prieszi 
ne ir sumiaukei i oje. .Prižadi ir
tas ligonis straktelejį isz lovos 
ir klejodamas, isztlėses rankas 
eme artintis prie “dvasiu.’’

Bet 
Radžiąkui tarsi kas kojas pa
kirto.: Prie mėnesienos vien- 'Iii imarszkinis su isztiėstom rauko 
mis ir blizganeziom akimis 
Juozukas iszrode jam tarsi nu- < 
midelis, ar szmekla. Prisispau
dė nebagas prie sienos ir visas 
drepejo. Ligonis tuom tarpu 
eme ejti vis artyn ir klejoti vis 
garsyn. Radžiokas bandė at-

prie 
Rudis, sprūdo pro duris.

blizgancziom

drepejo.

;;—, Radžiokas bandė at
bulas szalrntis in gretima kam 
bari. Isz ten vienokas?,girdp 
seniai girdėta baisa: x-

‘V ___ litpzia.H
. Kas

padekavos 
ant

Persiduos pigei neri 
kas dirba kitur ir geidže 
leisti szia aplinkinia. 
kas norėtu parandavoti stubas
tai galėtu, jeigu pirktu daig
ius nes su savim daigtu nesi- 
vežezia. 
pas:

Mrs. Elizabeth Simanavicz. 
Middleport, Pa.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dokavoje ^ milijono tmonlu ui 

puikus plaukus, o telp-gt sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, 1d 
rietą lazpuoluslu, atauga tankus plau
tai: Gvaranty. Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms. , Raszy-

Atsiszaukite greitai 
(Mch. 23)

duokite 
mokslą, o 
gaus, tada levams 
ir turės isz to džiaugsmą 
senatvės, bet jeigu .

1 Ka prageria per meta tėvas 
ir motina,

Tai dvejetas vaiku lengvai 
iszsinuiitina,

Daugelis tėvu džiaugėsi kai 
Jau vyruti manobedami: —

Džiose uždirba 12 doleriu ant 
nedėlios, tai jau vis lengviau—
norints pamacziąą ri užmokėt 
randa ii’ da ant bujzos bUąa.
Teip, lėbauk, žiogeli už pirii-
gus-tojo vabalėlio, o ant .senat-

KV’AA'-.

ves gersi aszaras! , ’
Kas sėja gera sėkla in jau

nas szirdeles,
Tas sulaukės senatvės nesi

gailės,
Nerugokitc lovelei ant savo

kito pan: Drs. Brandins Cosmetics, 
i Sta. W. Brooklyn. N. X

L

i! .. to

DR.;ls W. HODGENS 
Specialistas užsisenejusiu ir! A

kroniszku ligų. Ateikite in ten
kur esate tikri kad aplaikysite
> • * * k m • a • «

Misija 
tik už

stoeziu.
tuva in 4-5 sanVaites nuo 
uos i n mokėjimo Misijai.

Stoeziu Veikimas.
Stotis dabar jau susitverė 

veik visose didesnėse kolionijo 
se ir paskola spareziai varoma. 
Dabar ypaeziai pradėjo judėti 
Vakarai, Rytai sziek tiek dabar 
aplėpo.

Visos kolionijos reikalauja, 
kad Misijos nariai atsilankytu 
jose. Bet ta i negalimas da ig- 
tas. Viso pareikalavimu yra 
in 150 yiėtu.ir Misija jokiu 
bildu negali visur atsilankyti. 
Jis juje daugiau turi stengtis 

Lietuvos val- 
o ne vien tik 

Kiek 
ger-

kolionijose

per-

Nakti pati jiojo
UlUlVj IVUAĮJ UVOinVylV/ ivvvk!^

sngryžo prie pamesto darbo, o 
pabaigiąs jin be jokios paines, 
sngryžo in lova.
budins apsakė savo paezei, jog 
sapnavosi jam apie puikia de- 
cezije pro vos, nes ant nelaimes, 
nieko ne pamena.
rnasi pati nuvedė jin pas staleli

atsikėlė isz lovos

Iszryto PJl‘z

jos — žiuri, 
szmotelis stiklo.

Stebeda-

norėdami

ir parode jiojo rankos darba, o 
kuri teip buvo apraszyta, jog 
ne buvo ka užmesti.

Naujesnioje gadynėje gydin- 
tojei ir psychologai,
riasekti rajovus hinatizmo, pra
lojo, tirineti lunatikus ir nūs 
prendi, jog visi tieje apreiszki- 
rnai del mieganeziu rėmėsi ant 
gyvu ir labai aiszkiu sapnu. 
Laike kad lunatikas per mie
gus vaikSzczidjė, yra apimtas 
per vizije teip. labai, jog tiktai

Yra tai

- Ko y

į

4

teisinga, rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos.

Ar esate nerviszki,i iszvargiat silpni, 
be pajėgos, pailsę rytmetijo, trotinate

i

imt vogos; bo pbnietleB, sarmatlnatos, 
inpuoloslengvai pailstai, naraVus, 

akis, raudonį papuczkai, iszrodantis 
parvargęs? silpna streina, skausmą 
gerkleje, kaulu, stokaš energijos.
Jeigu esate silpni, nerviszki ar liguoti

atlikti ant jos 
džios užduotis, 
važinėti po kolionijas. 
gali, tiek važinėja. Todėl 
biamieji, kuriose 
Misije negales atsilankyti ma 
lonesite atleisti.

Informacijų klausymas.
Lietuvos Misijos Informa

cijų bjuras stengiasi iszaisz- 
kjpti ir atsakyti in kiekviena 
klausymu, kuri Lietuvos žmo 
nes užklausia. Bet gana tan
kiai yra užklausymu apie Lie
tuvoje veikiąnezias partijas, 
apie asmenis, 
mu Misija vengiu.
eijOs suteikiamos kiekvienam 
grynai valstybiniuose , reikaj- 
luose arba ir usmeniszkuose 
bet nelytint kitu žmonių insį- 
tikinimus ar pažiurus.

Tokiu klausy-
Informa-

i Kad greieziau reikalas, butą 
J paprastus laiszkusatliktas, paprastus laiszkup 

siausdami, užraszykite ir kor 
liam skyriui,'* tuomet greieziau 
ms .atsakyta. Ęrįe misijas yra
szie skyriai: 1) Paskolos skyr
iaus (bonu, subskribciju rei
kalai) Informacijos bjuras

tai nedarykite klaidos ka kiti dare, 3y Lietuvos Sąrgu skyrtUS* 
rt ♦ ex 1 Ir i i .r* I »♦ YvnolniAlnl o ll/n 1 I i O Clll i 1 _ 1 \ -V < » _ Ai. Jateikite ir puslapiai pasikalbėkite su 
maniui. < . . .

Naujausias .moksliszkas būdas de! 
1 
odos, dnkstu, pūsles ir speciallszkas 
ligas privatiszkam padėjime.
„■ y ~ - ■ ■ ■ ■ -

laikome.

4) Pinigu siunflmo skyrius, 
“■.... ‘ . “Litt

’ 257 West 
71-st Streep New York, N. Y., 
|)et dar ant kampuezio pažy^ 

. Tas 
darbiniu.*

Abelnai užadresuokįte Lift
gydimo kr(oai3zku, nerviszku, kraujo, buanihu1 Mission 

, pusleš ir spociallszkas

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už-

DAKTARAS HOUGENS, 
DldžIttiiBlas ir geriausia* lutaisytas 

į lAedikaliszkas ofisas.
Ofiso* valandos! nuo 0 ryte lig 0 vai. 

Užima visus tris floras; -
•f 124 S. Main St. SheimndoaU) Pa.
L 

I

inekite kokiam skyriui, 
sutaupys Misijos c... 
kams daug laiko. '

1

Lietuvos Misijos Informacijų
- • Bjuras.

r

i .

NedolioiiilHi 12 vai. lig 8 vnkare.
"■""•f.............................    r>:• - <1

apie tai supranta, kas riszasi 
su jojo sapnu.

Žingsnei einanezio lunatiko 
yra geriausia davadu. Jis nieko 
langiau ne mato, tiktai apie ka 
.sapnuoja, norint jis turi atviras 
akis.

Tula aptiekori, pravarde 
Cartelli, kuris tanke! papulda
vo jn lunatižina, gydo daktaras 

Tasai aptiekoris per 
miegus viena nakti perdestine- 
jo žodžius isz valakiszko ant 
francuziszko liežuvio. Sznipi- 
nejo isz žodino reikalingus žo
džius prie žvakes.
užgesino žvake — Castelli turė
damas vienatine misle, ne susi
žiūrėjo ii* niejco ne mate, norint i

aptiekori y

Soave.

Daktaras

tame laike buvo pakaju^ teip 
apszviestas, jog ne galėjo nau
doti žvakes, o vipąok teip ilgai 
jieszkojo žvakes, kol ne surado 
o užsižibinias vėlėj .savo darba 
tęsi toliaus, in ka žiūrėjosi dak
taras ir da keli, ka norėjo per
sitikrinti apie darbus lunatiko. 
Tas aiszkei parode ir pertikri-
no mokinta daktaru, jog lunati
kas tiktai tiek žino ir mato nuo 
tos szvjesos apie kuria sapnuo- 

Tiesa, panaszei kaip rege- 
jiįnas, k teip pat ir pajautimas 
girdėjimo tame laike miegti.

• I ja

Teminta ne viena karta, jog lu-

Prilai-

Už

1

(M.30

1‘OPIEROS LAISZKAMS.

25 gatunku popierių del lalsžku ra-

šu visokiais gražiais pasveikinimais ir ‘ 
pritaikintomis eilėmis dabar po karės, 
su visokiais paveikslais ir su dailioms

ęzymo tinkaneziu raszyti in Lietuva,

pritaikintomis eilėmis dabar po karės, 
- _ i

kvietkoms. Parsiduoda labai plglaL 
4 tuzinai popieru su kopertomS už ji.. 
Agentams duodam gera uždarbi.

Agent For Religious Goods/.
P. O. Box 73 Chicago, Ip.

.V.4GDA’. “41, tyta iRM nidUtpa/. 
tą / llbandAiau vfiofcUij matgoĮįmue,

>r 
n«p*we£W/« tu b tauriu pteit- 

.Wan ffiia wet darini t’* *
"Na, tai kata tau kį»t be-

’t

u'

fl

4

.c
i

fi'tnktFiuj, mvttauimii* ~ vulxu tas 
ntcfco nepaaelH/e aue tu bjauriu pleis
kanų.*. Man net 4arod/M k

MARE. aNa9 tai kam tau kfsl be* 
reikalingai ! žiūrėk, kokie mano plan* 
kai graiųe, ir. . O\ tai
lodei, kad ai varto/u

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!J , Ar kve
piantis vanduo? Ne H RUF
FLES yra tai paprasčiausia

plan-. 
d

‘ . ..... .. ' ’ ' plaukų ir odos su stiprintoji s,
» kuris prigejbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal

Ir y

t
d

'’į

I
but gražesnio.už ilgus, blizgftnaius, švelnius plaukus? Kas gal but 

t* XIFPL«

trijų plienu,,Vagyje RUIfFIJES pradės’ mažinti 
s pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks J Paskui tik retkar- 
; čiais suvilgant, galvą bus užtektinu, kąd pleiskanos nęatsuulujintų.

Nusipirkt^ sl^ąkt RUFFLĘS bphkutę aptiekoje. Kastubs tik 
1 6$č., bet juš ^akysite,, kad jos vertoj daug daugiau, paaiškinimai 
į ppdėti’prie kiekvienos .rankutės... Jei negausite jūsų ąptiekoje, tai 

i.- . ___„
1WMir, A®. RICHTER a CO., 3M-3S0 Br^way, New York‘ws-sB

' smagesnio už čystą nenicžihčią galvos odą?
< R' U F F L R (.

panaikina pleiskanas | gą Jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dvięjų ar trijų riienų bagyje RUlyFLEŠ pradės mažinti

3 |ajkc‘jų j au nei žymės neliks J Paskui tik retkar
čiais suvilgant^ galvą bus užtektinu, kąd pleiskanos ncatsmaujintų.

Nusipirkt^ šiąnakt RUFFLĘS bpiikutę aptiekbje. KaštubA tik 

atliekoje, tai ! 
iiokiu adresu : if

t
A. 0;; NOV ASAUSKAS 

ADVOKATASPRAPAUGA! Visus laiszkus o Ir rDaugelis korigresmonu kursto buVu^i prozidėnth Tafta 
• Kur 

'•»»»* am .

' 1

11 / 4 Kamvas MaUt ir Centro SU J 
g ? S^WNIRDAM. FA,

piningus ,in IszlolBtuve .“Saule” reikė 
visados ohB >>•

Bocikowskl-Coi Maltanoy City* Pą» _

■

I-idant vela pasiduotu ant prezidento SuV; Valstijų* 
_ ‘frj „_____ __trii'ilf *rrtndašr,l<rtii^rfftyia’st

1

atsiųskite mumsj 75c. pačto markomis, ar .money order šiokiu

*
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SAULE

į Žinios Vietines
i ■ *—-—“

—* Panedelije prasideda 1 
diena Kovo-March.

— Ketverge tautiszka ka- 
talikiszka szvento Diena Szv. 
Kazimierio.
t

LIETUVIU TAUTISZKA 
SZVENTE,

GYVOS KVIETKOS ANT PARDAVIMO.

i
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- Sztorninkai aplaike zi- 
buk cukriaus ne bus sto-11V’

kas, tik dužiausia kad geležin 
vago-keliui negali pirstntyt 

nu ant.atgabenimo cukriaus.
/ Pennsylvanijos^buezeroi 

tyli kaip ojsterei^apie nupigi,- 
ma mėsos te^ip, ir musu miesto

I

v
Kaip musu miesto h* apie- 

linkiu lietuviai, taip ir Lietu
viu tautiszkos szvehtes rengė
jai karsztai subruzdo rengtis 
prie Szv. Kazimoro dienos.

Tikimasi iszgirsti ir
tyti daug nepaprastu puikiu 
dalyku.

Kad visi

pama-

galetlf^ dalyvaut i 
Szv. Kazimiero iszkilnies pra
mogose, komisija pasirupino 
kad jos butu iszpildytos du 
kartu.
' Tai-gi szio laiko vakaru busJIIU 1I1VOV/O i * *■* * r> * v

biznieriai. Mesaą|pigo pcp.kiWIWtni kokia .tvarka:
Kovo 3 d.; (Seredoje) 

7 vai. vakare Boczkausku salo
je invyks prakalbos Lietuvos

I* ’ W w- W

cęntus ant svaro Miet apie iai 
yisi tyli.

I.

Apsisangokltes pork.mt į)tlskolos rcikftlc> Kulbes Lietu
inftista bleszinosia nes dangei 
žmonių užsitnicino.
atydarisite bleszine, o kvajwis

Joiiru

yra ne toks kaip reik*?, tai su- 
jisaigrąžinkit sztorninkui o 

apmainys ant gero.
— Daktarai

Inžanga 
visi kvie-

ir. diena 
ryte iszkil-

musu

Esame pasirenge pristatyti 
visokiu gyvu kvietku del viso
kiu pareikalavimu. Palikti 
orderei bus tuojnus iszjiildyti, 
Busite visame užganėdinti.’ 

z Jennie Befavich, 
129 W. Centre SV 

Mahuuby City, Pa.
R it «'fH-

\

> • i

mieste 
tvirtina, buk influenza pradė
jo mažintis, o serganti pasvuik 

Ketvergo diena ne buvoti.
girdėti naujo atsitikimo idant 
kas sirgtu.’

— Už tai kad kompanije, 
atsisako mokėti posinertine 
paszialpa, visi darbininkai isz 
Morijos kasyklos sustraikavo 
Ketvergo ryta.

— Pirkite mesa ir grose- 
rius pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visoki tavora 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St.

— Jeigu reikalaujate geru 
darbiniu ar szventa-dieniniu

III.

ir

(t. f.)

szventa-dieniniu 
czeveriku, tai pirkite pas savo 

Juozą Stankevicziu. 
Pas jin gausite visokiu skuri- 
niu ir guminiu czeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 

305 W. 
(t. f.)

tautieti

prieinamos prekes.
Centre St.

ATSIRADO - ATSIRADO.

vos Misijos ingalitinis advo
katas Mastauckas.
dovanai visiems ir 
cziami atsilankyti.

Kovo 4-ta
(ketverge) 9 vai. 
mingos pamaldos Szv Juozapo 
lietuviu bažnyczioje.

Kovo 7-ta diena (No 
deltoje) 2 vai. po pietų. Bocz
kausku saleje — teatras su pra 
kalba ir muzikaliais pagraži
nimais — Losziama 2 vai. po 
pietų kad žmones isz pecziu ir 
tie kurie negales dalyvauti va
kare, galėtu būti pramogosi po 
pietų. Taip pat po pietų 2 vai. 
ir vaikai teatsilanko.

7:30 vai. vakare. Boczkaus- 
kusaleje bus toji pati progra
ma ka ir po pietų.

Inžangos ženklelius kaip po 
pietų taip ir vakare pasirupin 
kite gauti tuojau nes kitiems 
gal V pritrukti ženkleliai gau
nami Choro kambariuose szale 
Boczkausku svetaines, ir pas 
p. Petrusevicziu buezerneje F. 
Pine Street ir pas T. Fondo 
sekretorių p-le S. Rutkauckai- 
te 602 W. South St.

Nepasilikite nevienas lietu
vis ne lietuve senas ar jaunas 
nedalyvavo Lietuviu Ameriko

Gera vieta pirkti elektriklnus stiklus. ĮF tciutiszkojo SZClltcje.
Suczedlnsitc nuo 5c. lig 15c ant kožno 
stiklo. Pirkite pas;

H. BALL & SON,
433 W Centro St. Mahanoy City, Pa

Rengimo Komisije,
(Mch 5 Į ---------- *^-*----------,

Isz Lietuviszku kaimelu
ANT PARDAVIMO. SHENANDOAH, PA.

daigtai parsiduos 
Locni- 

no-

Wherrity namai ant kampo W. 
Centre ir Catawissa St. Maha- 

Užimti G szoi- 
mynomis, 2 biznavi ir 4 priva- 

Apio daugintis dasiži- 
uokite ant adreso:

D. M. Graliam

noy City, Pa.

tiszki.
(Mch. 2)

220 W. Centre St. 
Malianoy City, Pa.

»

N uaa-Ton e
\ ■ ✓

PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ,

% ♦% ♦Tt %♦ V V
? . . . /

•( Didelis Iszpardavimas
T ❖

Naminiai 
pigiai 10-ta d. Kovo, 
ninkas iszvažiuoja, 
Tintieji daigtu pasinaudokit.

Aut. Zupcrskas, 
v204 E. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO LOTAS.

tad

Puikus lotas mieste Frackville, 
Pa. 150 per 30 pėdu 
Parsiduos neperbrangei. 
siszaukite4 in 
k —- --------

4 4

didumo.
At- 

Saules” ofisą.

LIETUVA
GYVUOSE PAVEIKSLUOSE 

AMERIKOJE
MOVING PICTURES

BUS RODOMI <

KETVERGO
VAKARA

26 DIENA LEBRUARY 
Boczkausku Saleje. 

MAHANOY CITY, PA.

Ne labai senei Jus Jau matete illus-
struotus-stovlnczlus paveikslus, dabar 
matysite krutanezius, gyvus Isz Lietu- 

Szlttft krutantlejl 
paveikslai yra parvežti isz Lietuvos
ir bus rodoma kokia dar Lietuva yra.

vos paveikslus.

Prasidės 8 valanda vakare.
Vaikams 10c.Inianga 35c.

—. -Jonas Sutkeviczius, 
18 metu senumo radęs dinami
tini patroną, pradėjo daryti 
ant jojo inspokcije, na ir kylo 
ekspliozije nutraukdama jam 
keturis pirsztus, nuo kaires 
rankos. Dabar nebagelis 
toje Ashląndo ligonbutije.T

North Besamer, Pa. 
tis gana smagus bet 
mažai czion nupuolė, butu vis 
kas gerai, tiktai

Lietuviu - czion tik 
na szeimyna o povienin yra 
apie puse tuzinas ir visi suti
ki m i a gyvena.

Ipraleidome puikei ir malszei 
ba gėrimu jokiu nesiranda- o 
vyno nelabai kas geria, todėl 
ir apsiejmime be visokiu gori
mu.

karu.

J apie

vai

vSzal- 
šniego

negauname 
vie

e>

I

Užgavenias
y

--------------------------- z

New Philadelphia, pa.— Jo 
nas Buckley isz czionais ir <Jo- 
nas Ambrazeviczius isz Port 
Carbon, likos baisei apdegin
tais per ekspliozije gazo 
ver Creek kasyklosia. 
apsaugojo abudu
idant ta ja diena ne ejtu iii dar 
ba nes toje vietoje prisirinko 
daug gazo.
stubos ne senei sudege ir Žino 
gelis dabar randasi kitoje ne
laimėjo.

Sil- 
Bosas 

anglekasius

Ambrazevicziaus

STANLEY

i *• I

Krutancziu Paveikslu
Teatras
139 Katt Ctntre Str. Mahanoy City 

Ant kampo
F-— ■ -

Cvioaala yra rodomi tik juokingiausi 
Ir akyvlausi paveikslai suprantanti 

del kiekvieno žmogaus.t

i
F
/

PUIKUS PAVEIKSLAI 
PER VISA SZIA 

SANVAJTE

2-val. popiet ir no 5-vai. vakare 
, INŽANGA TIK 5c. ir 10c.

Farmington, Ill.— Nors szie 
miestelis yra nedidelis turin
tis apie du tukstanezius gyven
toju, bet guli puikioje vietoje 

-o vasaros laike kaip roju je. 
Lietuviu randasi apie dvylokd 
szeimynu ir gal tiek pavieniu, 
kurie gyvena sutikimia kaip 
brolei. Yra czion skyrius S. 
L. A. kuopa 84, bet liūdna kad 
musu toji maža kuopelia Lie
tuviu rūpinosi mažai apie lie- 
tuviszkus veikalus, 
czionais tik anglekasyklos ir 
nesunku aplaikyti užsiėmimą. 
Geistina kad in czionais pribū
tu daugiau musu broliu ant 
apsi gyvenimo. „ • . ‘

Yra czion skyrius Š.v

Darbai

Agentūra Patvirtinta per 
Pcnnsylvauljos Valstija.

Parduoda Szlpkortes In visas dalia 
svieto. Teipgi slunczia piningus. 
Apie prekes Ir LL kreipki tos ant 
Hzito adreso:

JOUJ GOYNE,
227 W* Centre St« Mahanoy City, Fa

V

i
♦i*X .

X Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms 
ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes $

t

Pasekme po 20 diem t galite pirkti už labai numažintas prekes, 
arba grąžiname jum* J. ”, . “. , . r
pinigus.

h
i*i

N

■I
Pluszinei kotai moterems, puikus materi- *♦* 
jolas, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo. *:*

c?a’ •

j

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikinta Sveikata ir Spėkas; ture-J
dainas neaiską mintę ir nusilpnėta kun:>; paalbodte^ 
imant valstUH cKI padidinimą veiklumo ir vnUtun Hvnhdnnni 
dius, bandyk Nu#n-Ton<? ir pcridtikrlk kaip greitu bilku jau* 
seni visai nauju imogu! Dcvynes iA došitnicH vixu Žinounus liftu,M 
t ________  \ ‘ . *
išpūtimai, uiketėjimaa nkilves, tulšinia, anemia, kankinimai rou*

n A

Į4
dhis, bandyk Nugn-Tone jr pcraitikrlk knip greitu laiku jau* 
bVBI V1KHI I1HUJU IITIUMU* DVY/IIVS UVNIIIIVVN 

tokiu kaip blogas apetitas, negruoTnulavbnns viduriu, gazai ir) 
i / A 1 » a 1 A * Jt ft A a. _2 Jt - ■ . A. t —. ft ft a 4 k a 1 l X M 1 • « a 1 > < I •
IR | VII VI IV* It V | Ii FV CT tlfj 1 III VMirtaitiBą oiiviiiftOf r\<» urv uirni^ <vuw

matizmo, akauMnai galvos, neuralgia. Htokaw energijos, nusllpnn-
paJiegOR, skinto vandentuoto kraujo ir neužtektlnios i 
kraujo. r I nhn

Kožnn dalis kūno ir kofcnn jo veikme remiamo ant nervu najiegoa, |l|Ji 
kurios didžiausel užlaikn geram atoviuje pilvą, juk n iha, inkštus ir fllf^į 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nugn-Tonc yru labai 
protingus gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abclno eunaikinimo Įį IPh 
kūno. Kodėl? Todčl kad jie yra sutaisyti ifi nAtoniu brangiu, /vZįįi 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu Ir nuruodytu JyfK? 
per garsingus Gydytojus. Yra Jie ypatingai maistingi | Geležę ir 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu. (jWLF

Nuga-Tone priduoda gyvybę jnknoms. nnstiptin grobus teip, iijl®! 
jog je tustinose regulnrIJkai. Atgnivin inkštus, išvara laukui 
uodiniee atmatas. Niera dauginus gazu ir suputlmu, nlertv smlr- 
inčlo kvapo ar apvilkto liežuvio! Nugn-Tone jluos Jumu stebuklingą 

/itita, t/
įga-Tone i_______

numo veidui ir žlbumą akiems!

U- Jįj\¥ 
rwiznw, ftKaUMnm paivo«, neuralgia, mom enerwijoa, nuajijinn- ijv 
jimRA nervu ir neualfliimna micRuotl, paeina nuo Moka nervu M

5
,-v

t ok u nervu AiAįjy y 
cirkulncijos

fe

Nuga-Tono priduoda gyvybę Jnknomn, nnfitiptin grobus teip, 
___  _________Atftnivln inkstus, išvara laukui 

atmatas. Niera dauglauu gazu ir suputimu, niertv smlr-

glarą gruomulavimių tvirtu* nervu# ir kieti pastiprintu miegą.
Lė’

h

į

I M

suntipria kraujo (r pagerina clrkulavtmo jo, priduos raudo-
I. ......r .... 1 Nugn-Tonc padarą tvirtu*, runtus

vyru* ir Hvcikcanen ir puikesnes inoterea. Nuga-Tpnc nctalpin savyj Jokiu migdą m u ar 
daromu paprotę vairiu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
ri :' ,.................................................. .............. J v. .
nava pretelema.

MUSU ARSOLIUTISZKA GVARANCIJA: Preke NugwTone yra vienos 
doleris Ir 25c. ($1.25) už bonkute. Kožnn bonkute talpina devynios deszinitn 
(90) piliulii, arba vieno menesio gydimo. Galite pirkti szeszlas bonkutes, arba 
szeszins menesius gydimo už szeszis dolerius ($41). Inik Nugn-Tone per 
dvidesztints dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugražink bonku- 
te ir pilnus, o mes ūmai sugražinsime jnsu piningus. 4 Negalite prapuldyti 
ne viena centą. Mes Imame rizika.

PR1S1USK SAVA PASTELIAV1MO ANT TUO KUPONĄ 
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicago, 111.

Gerbiamieji: įdedu čionai. $.................... ir meldtiu prlalu.tl man
Nugn-Tonc.

Nuga-Tonc padara tvirtu#, ruatus
laromu paproię vninu. ouuen JIV yiH puiunrtimii punuvivi, Ai** npriiitvi vunruin.
kon| ir vartuoti galema be jokio nepnranukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi vlbiems

Vardas ir pavardė

ojnkut

Gatve ir

Miestus

n umeris

Valstija

a

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus,

♦

*

tai

»

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon, 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lietuvos, kad amcrikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem- 
siems netik delJiuszku, bet ir didcsnejsuma, pinigu vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse,

! Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10,.15, 20, 30,40, 
50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinu? viena. (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 
pas centro sekretorių: ' | \

• K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.

VYRU 
LIGOS

___■__ M___  ' _
• »—i — — WBii <SH —i 1 — Ri —i • ->•

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpp. plotuvlu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo bosijo 
32 metus invairias ilgas vyru ir moterjb, todėl Jas nuodug-

Gydo užsinuodinima jkraujo ir silpnybes 
? ligas tinlpio/ invairias ligas 

paeinanezias nuo ncczystumo kraujo; Atsiszaukite y pa-

i;

nial pažinsta. < 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligaa tinimo/ invairias ligas

tlszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. iKoler kalba Ruslaz- 
kal ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 955 Liberty StkPitteburgh, Pa.
Dvi minutas reiko paeit in dcšzine niio Penn’a. stacijoj. — o ♦♦♦♦ o 1 e *■ O e ^4* » » O •

\ Piningus in Lietuva
S. J. Mockaiczio Privatiszka Banka yra tai
vienatinis Privatiszkas Bankierius Šhenandori 
kuris yra patyištintas |>er Pennšy.ly^nijos yąl- 

s siunežia

r

stijės ilankyiV;l)eptii‘taiįjoTtta, ir kuyls si 
piningus tiesog in Lietuva.

;1Mii^tpĮlUakantįs s.usirjęszimas daleijžia mums •

. „Order Įębai^pigias proRe^- . \

esame Patvirtinti Baijkieriai o ne agentai.
Parduodamo szipkortes i 

jumis reikalingus pasportuš, 
pilnai užganedanezius.

Su bent kokiu reikalu kreipkitės pas ihus o

piningus jįęsog. iif Lietuva.

slysti piningus pey' Draftiv arba Pos|al Money
Z\_ _j   j y 1 • 1. J v_  ♦

Piningai' šiuncŽiuino p&Fntfis negalp’dingti nes

Parduodamo szipkortes

< i ‘.
1 '

ir galini^ iszrupinti
? atsakanezius ir

gausite teisinga atsakima dykai.

A
t.“

I

»*♦ Mergynoms ir Mergąitems szlebes. Visas
£ tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- 

duotas už numažinta preke. Turime keletą *:* 
extra geru skrandu kurias iszparduosim

X
O

1o

Union • 
[^NATIONAL! 
L' BANK J 
AhahanotjI

S. J. MOCKAITIS
100 E. CENTRE ST. SHENANDOAH, PA.

y. ■

Lietuvįszkas Bankiertus^ L,

jį

y
t
t.

♦Tt

už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate 
*:* gero koto tai ateikite ąnt szio pardavimo. £

& X

O

x___
Capitol Stock $125,000.00 
Surplus £ Trolita $4«(MXX)J)«

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
deda m prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suosc, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
Nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryto lig 12 vai. •

X

_______

<♦
<♦

< < 4
? G'flflSJTANS ?
O t

1

1

1

Sztai Koki Prieteli Turite

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

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

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

lengvas .mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir- 
pažinstami.

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
VW* <* • « • • • «« • 4 JLl *

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vfce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasleriua
R. T. EDWARDS. Vlee.Kaa.

v i

eb

1

| DAKTARAS W. BURKE i
J LIETUVIS į

! > 418 W. Market St. Pottsville <
> Su visoms ligoms priima, nuo v 
z valandos Iki 10 valanda luz ryto, < 
c 1 iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare- j

Telefonai, Bell - Kensington 5315 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL '
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
-MJlREKTOklAl-
L. Eckei t, Vice-PrpA
W.F. Rynkewicz

T. G. Hoirvbv

D. M. Grąlmin, Ptw.
J, II. Garrjihan. Attorney

P. C. F«nlon

D. F, (liūnan, l'r***.
A. Danisewicz M. GaviU

i 
<

j I

< Į Naujas Lietuviszkas Graboriua

Ka zis Rėklaitis j
516 W. SPRUCE ST. <

MAHANOY CITY, PA. j

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu *«rgatc Rheuinatiztau o Jum* jokio, gyduolž. ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMATIZMO, (gerti). Prine už bonką .................................... $1.50
UKSUS UNIMENTAS NUO KHEUMATIZMO, (tepti)Prčkė.................................. $1-00
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prčkč.....................$1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stipriu* plaukus. Prtkž..............$1.50
URSUS SKILVJNIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Pržkč................... $1.00
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prčkč........ $1.50

Męs slpučiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagclbą.

URSUS REMEDY ©.,
160 N. WELLS ST.. . DEP. fe CHIQAGO. ILL.DEP. 6

mt sūEinDaisnDB usn geoido tbvS E

b

■į 
i

W/4

dėlios ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip miišina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina

Slnvnttia Ylt>» Su šita yla galinta pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kitus di-

#1,00

I

Jį Daktaras Juozas J. Austrą '
“ LIETUVIS

( Bovurls Daktaras Kariumeneje. 
GYDO VISOKIAS LIGASi!

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

j) Telefonas—Bell 359 IL
113 E. Coal St. Shenandoahi? i

z

r' 'h 4 '

i •

■ -f, v 
t
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HM

T
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HkUMkiM finrriĮp hm gero ,britva, UNCLE SAM’S KAZOR MAKERS ŠiU
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva
UŽ taip pigę prekę ir nesigailėsite ją įsigyję. Vartokfnlc tiktai geras britvas. Kaina

s,

. > PILNA KALADE KAZYRŲ 
’SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ks- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip, 
jas vartoti Ir kaip ateitį įspėti. 
Šios Kazyros*yra geriausia žais
mė iiuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet lt visus kitus geriau
sia nub^yyllj žeimyni&kuose ir 
draugiškuose snslrlnklmjuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaiua

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos sų instrukcijomis (angliš 
kai) ir TR|M.IETUVi6kos KNY-

GOc.

GUTEs; 1)r>riMliiptym Knbalaw. 3)Saptiu Knygele•
Už Šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina $I.1S

Naujau r* i Ina** Ornkulnn arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-
- -• - —-’ — '.-".T, V > »• T V— V V • . «• •••• * * ■" » «•»» w**%a«r*m**>*«* •• ••• V •««£

burtų ir delnažinystča(fortune toiling) mokslų. Formatas 6x9 colius. 414 puslapių Gražiuse

Siųsdami pinigus adresuokite: '

veikslčliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga.

audimo apdaruose

P TANKI PO .
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILJJ.

•ft

• W«®l I.W!«} BURSOM

lie stralkuokl Buklu sino 
bosas. Nerelk kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad Ir važuosl r, 
in k raju. Apie dauąiaus 
raszykite ant adreso: <**
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Fenn Ave.

v>
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Pittsburgh' Tau

<1 <—I —» Oi afc! SU W <1 —I —» 1 — i —

Lietuviszkas Graborius

A. d. SAKALAUGKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

I

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

Ti'
m

f" ' 4

PIRMUTINI^ LIETUVISZKAS 
graborius Mahanoy city, pa. 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginns Ir vėžinius* del 
laidotuvių, kriksztiniu, voseiliju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgius ir tt. 
520 W. Centre, St. Mtihanoy C|ty, Pa.

f * «►. -M ’ J1

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduoklte in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas 

Ruimai: $2.50 igl $4.00 ant savaites 
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltąs vanduo kožnam 
ruime. Garine szilutna.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.




