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ISZ AMERIKOS
S . nudu 

nepap-

Devynes dienas kalbėjo.
Waukegan, Ilk 

Miriam Rubin sumirgo 
rasta liga Priesz keletą dienu
ji pradėjo kalbeli ir teip nesus
todama ne valandėlei, 
kios paliaubos, be miego, 
bojo 21 2 valandų. - 
para>. Paszaukta daug
tarų, bet jie nieko negalėjo į 
gelbėti ir negalėjo jos sustab- 
Ivti. Nuolatinis kalbėjimas 

manoma 
ir ikiir 
urnai

be jo- 
kal- 

beveik 9 
\ be dūk

ia-

Nuolat inis(

ja labui nuvargino ir 
buvo kad ji neiszlaikys 
delei nuovargio. Bet 
po 212 vai. kalbėjimo ji nutilo

l>z>imiegojusi ar-ir užmigo.
t i dvieju valandų ji vėl nubudo 
bet gaivesne ir mažiau liekall»e- 

kad tai buvo 
kurie apima 

inv\ kės delei 
sąnario, ku

»os nervus.
Užmusze Lietuvi. I

(‘liieago.
smarkiai lekia
t ics I la 1st *d ir I saja gat \ e 
važinėjo žinomu.
>i> buvo dar kiek

JI*

Manoma.
.'turimas nervu, 
kalbos organu', 
iszszokimo kurio 
ris sujudino kali

nama> 
mirė.
liet u vi
venes

o
2 \

savo ve-
ma-

na k t i 
automobiliu.'

>u 
Suvažinet;’-

nvvas iki at 
vyko ambulian>a>. b'*} begalin

iu County ligonine pa>i- 
Pa.'irodc kad tai Iniv 

' Juozas Daugirda.
1217 So. Ashland Avė.

Važiavusieji automobiliu su
važiuoja Juozą Daugirda, ban
do paliegti, pagreitino 
žima. bet policistai. kurie
te atsitikima, emo in juos szau- 

i fciisloti. Au
tomobilyj buvo keturi vyrai ir 
viena moteris. Nugabenti po
licijos nuovadon jiusisake, kad 
jie esą Ilomer Sweeney, 525 S. 
A'ldand Ave.; William J. (‘ra 
ny, 2669 Cot age (i rove A ve.,; 
I .a wreiire 
le, 1II.. ir Joseph Riley, 
(‘alumel a\ e. Moterį 
kad ji

dyti ir A’įv^Ae

fe n W. I>. HOCZKIHVSKI, l'rc*. A M K r 
F. W. iMK’ZKUnSKI. Hllor m 33 METAS

3

Isz Kariszku Lauku Isz LietuvosPAVOJINGAS PERSTATIMAS NARSUMO.
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Paryžius, 17. 1./2L 
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, 7’Jour- 
irnsza: Tau

tu Sąjungos Raszthies Skyrius, 
atsiliepdamas in''ĮtVolfp agen-

nal <k? Geneve ”

taros praneszimaJdel Vilniaus 
nnbalsavimo klausymo, taipo 

i raszo:HI■ I 

I I
Sąjungos’Pantu Sąjungos Taryba 

pranesza, kad ji pe pripažys- 
A- ’ * agentūros tolegra-

o- 
ciavojas savo husprendima 
iszvesi, kad Vilniaus kraszto 
n n baisa v imas nujpiduotn.

indą

ta Volfo
. 7

I| ma nuo 27. Decemberio. Jiįh
savo

Ana diena Louis James miszoko nuo lokenczio areoplano!ji sutiko su 
nt oinanezio automobiliaus be jokio siisižeidimo. Automobi Ipasiulymu 

‘jo 99 myliu ant valandos.
n 
lin

Moteris nuplesze kunigu Kazė
nui drapanas prie altoriaus. 

divnra>z- 
(•zi;ti raszo, kad li'duviu kata
liku baznyczioj tenai 
dele> riauszes ana nedeldieni.

I )ispatcli

I*itt.'burgo anvlu 
•zi;ti raszo. I 

buvo di-
riauszes

I ‘ittsbnrgh 
sako, kad triukszmas kilo'tuo
jau.', kai}) tik pusi rode bažny- 
i 
iionis

The

•zioj kun. Kazėnas, kuris žmo- 
vra baisiai insipykines.

Vi>u pirma prie kunigo Kazė
no pri.'Zoko dvi moteres ir nu
tverusios ji už runku pradėjo 
tašyti, norėdamos iszmesti isz 
bužu vežios 
pradėjo su moterimis 
moterims
keletas vvrn, o keletas

laukan.

O‘>
December! indafre Tautu Są
jungą Lietuviu del Lenku vy
riausybėms raszttis,

i jeszkoma paszaliiiti visas kliu- 
tis kurios nnbalsavima truk- 
dina. Lietuvos Valdžiai paduo
tasis rasztas primena jai, kad 

'Pantos Sąjungos 
t >l< 1 oberio 

p ra-

kuriuose

Amerkos darbininku vargai.
Elizabeth, N. J. - Protes- 

pįlodami prieszais
10 nuoszimcziu algų 3.00 darbi- 

minku - dailvdžiu, szaltkalviu 
ir kitu dii hancziujii Bethlehem j

numažinimu

669 Cotagi1
McCanigan. La Sal- 

4719 
pasisakė 

esant i pat i Sweeney ’o. 
Mc'Adoo reikalauja pripažinti

Lietuva.
Buvęs iždo sek- 

William 11. M c A< loo 
'ziandie pasiuntė valstybes so- |<m} bolszevik 
kretoriui Calby ilga i 
durna, ragindamas, kad Jung
tine' Valstijos pripažintu Lie
tux a kaipo nepriklausoma va! 
dzin. .Ii' nurodo, kad tokis |Hj

New York - 
rotorius

K unigas 
musztis 

in pagelba priszoko 
davat

kų puolėsi .'avo kunigėli ginti.
Ir teip bažnyezioj pasidarė di
džiausios |>csztynes, per kurias 
ne kurie likos net sukruvint. 
Kunigui Kazėnui likos nuplo- 

dra panos.
įuvo ir miiszt gerai.

K įmigo szalininkai 
szailktis poliejos purvinus. 

(Penkis kartus jie telefonavo in 
' po) iri jos

>zt o s
< r 
n

Be to, jisai

nuo 29.
ir praszo kuoveikiausiai 
neszti, ar taryba tikrai gal ti

kai! pagialbos
idant draugiszklis mierius at-

' siekt u.
Visos sąlygos, kurias Lietu

kus tai 
po priimamos, kad per jas nuo

kot is, gaus.

viai dabar prisiulys.

laivu laivu Matymo inslaigo.je,Il”i.i,"t,"i" "usl,re"'linl" "e -vl‘l
apskelbe streiką.

Tosios kompanijos vieszpa
cziai numažino savo darbiniu 

algas visoje szalvje kai}) 
Balti-

kam s
Quincy, Mass.

ir Wilmington Del.
Port Chester, N. V. Russel, 

Burdsal ir Ward Bolt aut Nut 
Co., }>askelbe, kad jinai suklik 
iszmokejima darbininkams

antai: 
more

iszmokejima
tam tikru bonu ir taipgi ne mo
kes laiko ir jmses 
virszlaikio

fabriku

KAIP ISZRODO NAJORKAS NUTRAUKTAS ISZ ORO
PER TULA
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Kariams vakarai. 6 p. P. 
sau- 

1 ir 9 buvo surengta ka
sta tomą buvo 

'“Rytojaus diena,” ’’Fronto 
|Į gy venimas” ir deklamuota, 

[‘s pajėgos — moko
mos kuo})os. Priesz vaidinimus

Kum Margio puiks sz. m. 
šio 
rimus vakarai.

Rytojaus diena, 
” ir 
pajėgos

L.:

■ |l Artistini
“Di
p1 ir per antraktus grieže pulko

i

*sfc'

orkestras.
Baigėsi szokiais l

iir žaislais.
Suimti sukilėliai.

ir suimtas taip
Centralinis ko-

Nesenaii
j Kaune rastas
į vadinamas

1į munistn propagandos^ tekni-
l kos,
į sprogstamosios medžiagos san- 

K delis visai partijai Lietuvoje.

4 i

literatūros biuras
v •

ir

t T

sandelv rasta be ko kita
15 pudu bolszeviku 
ros ’ ’
Tiesa,’

I Tarno
“literatu- 

(kafp antai: “Kareiviu 
’ “Tiesa,” “Borba,” 

atsiszaukinni, brosziuni); ta
me skaieziuje buvo arti 4 pudu 
rusu bolszeviku “literatūros” 

” “Biednota” ir 
Derevonskaja Žizn.

antai: 
Tiesa,” I

“literatūros 
Biednota”

Be to
kelkime LIETUVOS KUL-1 [K Lietuviszliu kaimelu

* i—i:,.
Grand Rapids, Mich. - Dar

bai truputi pradeda taisytis. 
Daug žmonių be darbu ir sun

kinti.
Parapijos reikalai gerai 

gyvena.

TURĄ.

paminėjus

—“I’rauda,
’ ’Derevonskaja Zizn. ’’ 
rasta dar trys dėžes sprogsta
mosios medžiagos (dinamito! 
po 30 svaru kiekviena, apie 30 
neužpildytu 
blanku, biktordo

padegti,

Kad tinkamai
Lietuviu Diena. Szv. Kazimie
ro Dienoje, 
isz kai no rengt i es,

lietuviszku pasu 
szniuras su 

szoviniu, 
rankiniu granutu. Kiek seniau 
panaszu dalyku rasta ir Sziau- 
liuose.

Neteisingas reikalavimas.
Sausio 14d. in Szirvintus at

vyko Tautu Sąjungos Militar. 
Komisijos atstovai ir pareikn-' 
Javo, kad musu milicija sudė
tu ginklus ir tuojau apleistu 
miesteli. Pulk. Chardigny mu
su vyriausybei pareiszke, jog 

a Ii pasi-

4d. kovo, turime 
nes tik stro

piai rengianties galima pride
ramai prisirengti. Visi, kas 
tik trokszta Lietuvai ka gero 
padaryti, szioje tai szventoje 
turi prisidėti. Karo suvargin
ta Lietuva be musu pagialbos 
vargu begales pati viską atsta
tyti, nes visupirma turi kreipti 
dome priesz iszlaukinius pric- 
szns, kad nuo j u apsigynus.

Tuotarpu

k u t r

atsisakoma.
Lenku vyriausybei paduota

sis rasztas jiaklattsia, ar tary
ba gal tikėtis, gausianti pilnos 
Paramos tam, kad Gendrolius 
ZeligowskiS klausys tiems 
tarimams, kuriuos taryba per 

jo karuo- 
arba paši- 

Pautu Sąjungą no 
nutvirtinti, 

, jei Len- 
jarantiju, ir ne- 

priklausan-

reikalingus 
mene nuginkluoti, 
traukti ,nes T 
gal nnbalsavima

nu-

i hz ra s,

už dirbimą vlen Kavo nusakymais
kompanija 
ir kituoseturinti

Jungtiniu Vaisiijn miestuose. 
'Ten irgi ta pati padarys. Dar- 

neteks 15—20 nuosz.

pradėjo szimtai
• a • • • 1pa geibo

nuovada, 
a a i pakeli*

sakydami, 
“ revo-

T 
bininkai 
algų.

Det roit,
i vyru tapo

in Kisher automobiliu fabriką.
Tie žmones per ilga laika ne- 

Tacziaus sugryže su
ka pi-

Mich., — Penki 
paszaukta

memoran- liueija" bažnyezioj.

\ al>tijos pripažintu I

di' nurodo, kad

ir visi sutikimeejna ir \ isi sutlKime gyvena. 
Katalikai smarkiai veikia kai}) 
darbu taip ir aukomis.

•|* N asario 10ta. d. atsisky
rė su sziuom pasauliu l rszuie 
Gramiene daugeliui žinoma 

pergyvenus

prietaisais

T 
lirbo.

daugeliui
Grand Rapids,

25 metus. Buvp gera, ka
talike ir priklausė prie keletu 
draugyseziu. Velione buvo 
daug pasidarbavus
ir bažnycziai. Suteikta nuo pa
rapijos gražus pagarbos vaini-

t. 
I.

Iszkilmingos laidotuves 
atsibuvo 14ta. d. Ceremonijose 
dalyvavo penki kunigai.

— Velione buvo daug metu 
Saules skaitytoja ir platintoja.

Lai būna jiai lengva szaltoj 
žcmeleje. A. Margelis.

virs z

Velione
parapijai

daug 
amerikie- 
kad mus 

Iaetuva 
isz karo 

jos kultu-

)<ija neduoda, 
iszpildo prie 
ežius reikalavimus.

Be to taryba pareiszkia, kad 
ji tebėra nusistaeziusi, Lenku 
bei Rusu klausymo draugo ne
dalyvauti, ji iionor nei atsako
mybe užimti del Rygos doroji
mu bei szito dorojimo iszpildy- 
mu. Dnmojama, kad szitas ta- 
rvbos nusistat vmas Lenku 
valdžiai ir Europos pakajui ne 
dores ant iszkados.

Prie raszto Lenku valdžiai 
paduotojo yra nota pridėta, 
kurioje . pakajaus mierai pa- 
aiszkinami, kuriuos Tautu Są
jungą atsiekti jeszko. Jos dar
bas pasunkinamas per 
tarp Lenku ir Rusu. T}is daly
kas, kad Ginczio krasztas in- 
ejna in Lietuviu bei Rusu Su
tarti nuo 
kliudyti, uos Tautu Sąjungos

O'

t<)
jo i norime, 

gimt y ne 
pakiltu

szelpkfine be-
jaimuomene,

kas.
musu civile valdže
likti neutralineje zonoje ir vie
tine valdžia vra neliecziama.

N11 o vad os v i rsz i ninkas
priesz apleisdamas miesteli in- 
toike Kontroles Komisijai pro- 

Szirvintu gyventojai
praszo apsaugos.
Želigowski varo isz Vilniaus
Yra žinia, kad Tautu Sajun- 

komisija inteike lenku ge-

testa.

vidujinis atstaty
mas taip pat reikalauja 
Ieszu. Taigi, liroliai 
ežiai, 
brangioji
greieziau 
griuvėsiu, remkimi 
rines instaigas, 
simokinanezia 
aukokime ’Pantos Eondan bent
dienos uždarbi pakėlimui su
vargintos, karo naszta prislėg
tos mus moezintes Lietuvos.

Kas nori, kad Lietuvoje ne- 
sirastu bemoksliu, t. y. nemo
ka u cz i u s k a i t y t i- ra szy t i, 
nori pakelti savo
tamsybes, lai aukoja nofs ma
ža dalele savo uždarbio Lietu
vos kultūros reikalams.

Kaip tai malonu matyti, kad 
musu broliai pasilikę Lietuvo
je visomis iszgalemis stengos 
kuodaugiausia
vesti, bet jiems trūksta moky
toju tas mokyklas vesti, trūks
ta ra n k vei l ž i u - k n y gn, 
dar labiau trūksta, 
jiems — aukokime
Eondan bent' dienos uždarbi 
Lietuvos kultūros reikalams.

Tautos Fondas, 
222 So. 9th. St.

nusistat vmas ad irno. Tacziaus 
žinojo, kad vieszpacziai 
talistai nukramte jiems mokes-

Tuojaus

Middleport, Pa. — Eidamas 
Readingo geležkeliu Jurgis Bu- 

per paša-
gos Komisija inteiKe lenKU ge
nerolui Želigo\vskiui reikala
vimu apleisti Vilnių.

Imi s likos pagautas 
žierini treina.

tie darbininkai 
Prie ju priside-

Ant gali.) atpyszkejo keli ve
žimai palicmanu ir prasidėjo 
bažnyczoj areszt a i. 
nigas parode, ta policija aresz- 
..... .. 'Tarp aresztuotu esą szie

Kuri ka

pripažinimas, kuri jau >iiteike p1Vt,
1<z ižmiino:

Jurgis Raszkevieži us, 
Kranas Genis, 
J ieva (i ravės, .
l'Tanciszka Bacevieziene (ar

Buzevicziene),
Juozas Nester (turbūt Nes- 

teraviezius).

k it o' 'žali', paleng 
i i.'Z.t i teritorialinius 
tarp

o- vent u
ginczms'

Lietuvos ir Lenkijos ir 
abelnai siit.'iprintn Pabalį i jos
szali'.
Indijonas atlankė prezidentą.

Perp svečiu kurieTerp svečiu kurio atlanko 
prezidentą Washingtone, rado
si vailas indi jonu sz.tamo Apa
che isz Arizonos. Vadas In- 
dijonu Wallace Altaka yra mo
kytas indijonas ir pribuvo su
dėti savo velinimus preziden
tui Wilsonui kuris 'baigė 
dinsta

i

suruoszta de-

kas
brolius isz

Pavogė 11 dėžių guzutes, pate
ko in kalėjimą.

Owensboro, K y 
dridge .”>5 metu amžiaus likos 
susektas už vogimą 
Pagautas 
szant vertes

tis.
sustreikavo.
jo dar vienas tūkstantis darbi
ninku. 'Papo 
monstracija pareiszkimui pro
testo prieszais darbininku isz- 
naiidotojus.
Miegojimo liga vėl New ¥<>rke.

New York — Sveikatos De- 
pailmentas pranesza kad Va
sario 17 diena gave mieganezia 
liga dar keturi žmones ir vie
nas mirė.

“Per savaite laiko, ta l’ga sir- 
Nuo

Sausio 1. d. mirė 49, sirgo 188.
Streikas ant

New A’ork. - 
imigrantu, kurie dabar randasi

Island,

go 35 asmens o 3 mirė.

kam

13. Julijaus) negal

nurodymais einant, 
ir Lietuvei del szito

Jack Al

guzutes. 
sudl dėžių iszne- 

ant $2,600. Nus
pręsta jam atsėdėti kalėjimo 10
metu.

Prapuolus Mergaite.
Carbondale, Pa. — Asztuo- 

niu metu mergaite Elizabeth 
Stanton prapuolė Vasario 17ta 
d. kada likos
mokslaines kambario 
kia tai motore.

paszaukta isz 
per ko

ki ketasi kadTiketasi kad 
mergaite likos pavogta.

daro tyrinėjimus 
kad susekti motete kuri paėmė 
mergaite isz mokslaines. Mer- 
g(' 
tęva labai surūpino kuris tuoj 
pranesze palicįjai.

Tėvas mergaites

Policija

(i Aszaru Sal<>s”.
Keli szimtai

ant Ellis
kuomet imigracijos valdžia no
rėjo juos nuvežti aut laivo, 
idant juos apiplovus ir pada
rius disinfekcija.

Imigrantai atsisako sėst iii 
valtele ir važiuoti ant kalbamo 
laivo.
žastios: pasklydo gandas Jarpe 

kad norima juos 
ražinti atgal, todėl jie ir prie- 

grasino,

s astre i kavo

Ir tas buvo ne be prie-

imigrantu,
p*

szmosL
kad mesia savo kūdikius in jū
res ir nesileisiu vežti. Tūli 
maldavo ant keliu atsiklaupė 

kad 
Ypaez teip

Kai kurie

nesileisiu vežti.

aitei negryžus isz mokslaines,jkomisionieriaus AVallis’o, 
jis j u negrąžintu.
dare keliauninkai, pribuvę isz 

socialist i nesLenkijos.
vargu pasiseko 
intikrinti, jog

Tėvas mergaites sako kad 
mergaite pavogė jo pirma mo
tore kuri persiskyrė su juom 4 

atgal.
Į liepė policijai ja aresztįloti.

savo .menesiai atgal.

i 4

Ne kas do szposas.
Pana sėdėdama

C/minko, atsiliepė.
— Asz baisiu mėgstu kviet- 

kas ir teip supratus su jom,

szale poru

mokyklų’ už-

tarvbos
Lenkai
kraszto, kurs priklauso ir Len
kams bei Lietuviams, Rygos 
derybose, sulygsta. —

Szis rasztas baigiasi trumpu 
pareiszkimu apjie tarptautisz- 
ka kariuomene,

x nnbalsavima

ieszu gi
Padekime

Tautos

supratus 
jog žinau, kokios kvietkos bu
kiete randasi!...

Poruczninkas :- labai 
geras

turenezia pa
dėti x nnbalsavima iszvesti. 
Tautu Sąjungą užtikrina, pa- 
kajaus uždavinius per atsiun
timą 1500 tarptautiszku karei
viu nuo pavojaus apsaugoti. 
Szita kariuomene susidės isz 
Belgu, Britu, Danu, Japanu, 
Erancuzu, Norvegių bei Szve- 
du, ir parvyko kaip veik bus 
inojes Lenku bei Lietuviu at- 

Gabenima bei

Brooklyn, N. Y.

ISZ VISU SZALIU

Tai 
puiku! Isz panos butu 
szuo medžioklei....

Naujiena.
— Ar žinai (Įimto, i)asaky

siu del tavos naujiena!
— Ar naujiena! 

miu ak i va...
— A’akar su marijoną 

tikro sutariau paeziuotis.
— Ir tai vadini

K

os

ant

Danu, Japonu

sakymas. Už 
maistu rupys Francuzai.

Vilnius. 17. L Elta. Lenkai 
organizuoja rinkimus del uu- 
balsavimo, bet Lietuvei, Žydai 
bty Gudai nuo to atsisako. --—---- B

Nusidžiaugė.
— Ar tu Jiiozuti nesidžiau-

Suszaude 11 moterų.
Isz Krymo praneszpma, kad 

bolszevikai tenai suszaude tu
la “madarna”. Rado ir 10 jos 
pasekėju, kurios prigulėjo prie 
jos sudarytos 
jos.”
szitos moteris 
szvvus sovietus (F
pleszdavo žmones

žaliosios armi-
sako, kad

4 4

Bolszevikai
organizavo fal- 

ir ju vardu 
ir keldavo 

paleistuviszkas orgijas.

Raudonėj ei paėmė Tiflisa.
Konstantinopolius. ~ Rau-

Su dideliu*' 
tuos vargszus

Stantonas apiplovimas ir dezinfekcija bus
I’daromu ju paežiu labui. .

gi, kad asz jau pradedu gerai doniejo paėmė miestu Tiflisa.
_______________________ _____________ .1* d> K 1S 1 •! • VI . .
O
į-rait ant vargonėlių?

i
Jau jiji nuo keturiu nodeliu už- 
prasze mano ant pamerges.
Kytras szuo ir kytras žydas.
— Ponas

kokis mano

naujiena;

Žiūrėk

Stacziai pasakė.
— t) kad norint turetau 

vilti, Onute, gaut tave už pa
ežiu tai t nujaus pultau aut ke
liu priesz tave.

— Nu-gi gale jei suprasti 
jog ne del bereikalo mama mu
du du vienu paliko stulibję.

Atmine.
— Klausyk kurna, sziauakt 

mano kiaule ajisiparszavo, nt* 
mink kiek turėjo parszeliu, 
jaigu atminsi, tai tau visus

kiek
atminsi, 

asztuonis atiduosiu!...
— Nugi asztuonis turėjo!
— Kad tave kvaraba 

minei!... *
at-

JĮ

i

Ml

*

Iii

Ifc

I
»I

Įgimtai Kumelaite
lekau, 

szno kytms! Jis 
viską teip daro 
ra u...

Žydas:- Nu, tai esiu sau.
P:- Del ko eisi?
Zj

pinigu paskolinti.
Vis gerai.

lubega sztominkas in sztora 
o tame klerku sėdėdamas kum- *■ •
pelijo pabunda ir paszoka nuo 
bakso:

— Jau tu vaikine no turi 
laiko, nakti iszmiegoti.

— Tai nieko, jtiigu asz po
ra miliutu pasnaudžiau bet vis

kaip asz da-

Ba jis pores nuo manos

Bolszevikai užklupo ant Tifli-
—• Tai kad Onute‘ihe, kad so isz dvieju pusiu. Keliolika 

tave užtikezia prie pecziaus amerikonu, kurie radosi mies- 
verdant valgi, tai džiąugtaUsi.Įte spėjo pabėgt in Batuimn . apie bizni sapnuoju.verdant valgi, tai džiąugtausi. Į te spėjo pabėgt i

gelumbes gauni

Parszo dovanoti. »

Slidžia 
už pavogimą 
ant trijų metu in kalėjimą.

Ar ne turi ka toki pasakyti 
savo apgini me?

— Juk turiu ir turėtu buti.4 
lengvesnis virokios. .**-

— Kaip tai lengvesnis?
— Nugi, praszau pono su-

džios, asz mislinau jog mano, 
vagysta ne iszsiduos.

1l>

a
■

1

<ll

menesio,
norą du

I 1.'

MlI

Atviras.
Matai ženteli, 

kai}) pas jus buvau 
dabar volei pribuvau!...

— Tai nieko, motinėlė jau * 
nuo gimtos dienos ne turiu gi-* 

įlinką- . .. u. ... __ i Ii
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SVEIKATOS KAMPELIS
\ , ........ . _ _ _ , . , - ■ -

Tarpo 45 ir 50 metujigu vyru.
j du sykiu tiek kiek vyru. Te- 
J cziau, yra linksma atsiminti, 
5.kad tos ligos fonuos, lieczian- 

i,Prisiųsta per Kaudono Kryžiaus 5 czios Ypatingai 
Drauguve.

A;. 

KAIP PLACZIAI VĖŽYS 
ISZSIPLATINES.

p* * • 
Pagal gerinusius 

kus Huraszus I 
Valstijose nuo 
90,000 žmonių kas metai, 
vienytu Valstijų 1917 metuose 
statistiszkam praneszime 
daine 01,452 mireziu 
ligos vietose, 

vedama, o tai yra 
tik terj) 7.'»'< visu!

1 racija yra 
daroma.

moteris, kaip
ir kitos fonuos daugiausiai yra 

ligos pradžio-iszgydomos, jei 
je tinkamai gydomo^.

statistisz- 
Suvienvtoso 

vėžio mirszta ,

Vėžys

_________________ SAULE
Mano brolis Juozas Pu me ra,! LAIMINGOS KELIONES IN 

LIETUVA. ____  
States Bank

Z'.

ir.... v T. I
isz Suvalkų Red., Vilkaviszkio

J gyve- 
Jcigu kas 

žino apie ji, meldžiu praneszt.
'Wm. Pamar,

Burgettstown, Pa. mus visuomenei skiria yjiatin-

Miesto, keli metai atgal 
m> apie Nugorge. Baltic 

Eigth A ve.

t

t D. O 
- ♦)

294 
New York, N. Y. 

stropiai ir teisingai tanihuiĮu- 
m F ■ M ' A * .B

J

00 na aki2 ‘ \
— Žmoneli, jokiu spasabu

Su dviem akimi.
— Labai praszau pono vai

to, kai)> raszytioi pasparta, ne'negaliu. Asz galiu jiaraszytie:

‘t

Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos sckanczlos istorijos Ir pasakos 
yta puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygji katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana-

raszytie, kad hsz tuHu tik vie- viena akis juoda, antra miega.

I 
vijom vlsaa parduoti tik ant trumpo! 
laiko tikini už $1.00. Prisiuskito $1.00 
o tuojaiiH gausite visas žcmlaus padė
tas istorijas ir pasakas ir turoiste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 937 puslapiu. '

\ 
■ ■i 11 nira**

Pulki ilga užimanti Istorija istorija 
apie Jannszn Korczaka Ir Patoga 
Kanedžlute. 262 puslapiu.
Istorija apleSzakinaS, nedoras žydas. 
Puikus^apraszymas isz XVIII amžio. 
istorija apio Du Draugu.
ilgu puiki istorija apio Valileloin 
apianka Isz pirmutines puses szimt- 
niccžlo, iszimta f»z Lictuvlszku užllo- 
ku. Su daug paveikslais.
istorija apio Kevaloje

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
42 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.rgos domes |celeiviii 

Kai- Szfai vasario ,15 d.
i lų>iaO)inti ir^ife^lefeti 

Eisz-: LetuVon laivu .
. I . '

reikidains. 
sz. m. tapoPajeszkau 

dosziu,
Kazimiera. Kai- Sztai vasario ,15 d.

ĮJliejna isz Suvalkų |visame 
para., I" 

l‘raszau atsi-jpilieeziai: J '
1) Kazimieras Balsis $u lįno- 

na< ir sumini, 
viljene su

Tiesi kelione be parsedimo isz New Yorko per Libava < 
arba Hamburgu - Eidkunus

IN LIETUVA laivai iszplaukia kas 14ta dienia.

bepradžioje
skausmo, taigi dol fo jis ypa
tingai yra. apgaulingas ir pa- 

q,, vėjingas.l]- •

(yra

ran- 
nuo tos 

kuriose regis-

isz pradžios yra tik 
gali būti 

prityrusio 
prnszu-

(ed., Gvaziszkiu 
aszkin Kaimo. 1 
szaukt ant adreso.

I *et roue Stroma iezi ute,
- J Sunbury, Pa.

PujBittktui-Mykolu Obeniiti. Ws žmona, ir tiv-iom viųiiais,
I 

pirmiau gv-1tou
_ ______ „ Md. rr.'J ' ,

svarbu reikalą. Jaigu kas žino /'n,<)Bn ir dviem vaikais
i isz Scrantbn?" Pa,; • 

(Vaiazvila isz Phillipsburg,.Pa.;
8) J. Svintickas, 9) J. Kapets- 

visi isz
• Athol, Mass.; 11) J. Mazurevi- 
ezius isz Baltimore;
vas Kerszis (antraja
;13) A. Danknis su žmona visi 
isz New York; 14) Jonas Ilgū
nas (antraja klase isz Brook
lyn, 1

V(^Q^lA>ie
' ’ , 1 ’’J

- : \ ' *'

) Barbora Ged-2) Barbora ,Ged- 
dfi k tore, 3) Ąv.,0ai-

Vcžvs ♦ 
maža perauga, 
saugiai ir lengvai 
chirurgo ar gydytojo 
liula.

Vežvs nėra kūno 
; iirba kraujo liga.

Vėžys yra. nelimpanti liga.
Vėžys yra praktiszkai imant 
insigiamama liga.

Kiekvienas gūželis ant kar
ties turi būti

kuri

73' < 
szios szalies gyventoju. Jei vi
sos mirtis nuo vėžio butu tei
singai pažymėtos isztikro kad 

Valstijose butu lle 
nemažiau, kaip 100,00 mireziu t * kas meta>. . A • • A-

Suvieny tu \’al>liiu regis-1 4 o,i° ‘^tutas.
1917 me- 

.285; 
112,<821

Suvirintose

i.ill 
t racijos apielinkeje 
tais nuo džiovos mirė 110,i 
nuo plaucziu uždegimo 
(paplūstais mėlius kuomet ne
buvo influenzos 
szirdies ligų 115,32,7 
gu 80,912. Taigi vėžio liga yra 
viena tarpe labiausiai prasi
platinusiu ligų.

Ar vėžio liga platinasi?
Iszrodo, jog t ei Į), 

szomieji 
parodo, jog pustreczio 
szimezio daugiau 
metais. Suvienytose 
se tas skaiezius pakilo 
62.9 ant 100,00 gyventoju 1900 
metuose iki 81.6 - 1917 metuo
se. Panasziai praneszajna ir isz 
kiekvienos kitos civilizuotos 
szalies. Tecziau atydžiai daly- 

sunku pasitikėti 
kad tos žinios viską nurodytu, 
kas liecziasi ligos platinimos.
Kokio amžiaus laiku vėžiu 

daugiausiai sergama?
Vėžys beveik iszimtinai už

augusiu liga. Apie 95?j mirsz- 
taneziuju nuo vėžio, yra žmo
nes, turintieji daugiau kai 35 
metus. Virszuni 40 metu vienas 
isz desziint mirsztancziuju 
mirszta nuo vėžio. Daugiausia 
isz nepasisergėjimo 
žinojimo. Tecziaus,

regis

epidemijos) ;
; inkstu li

labiausiai

nurėžiu 
jog

ka isztyrus

nes uzra-

sudėjimo

: R. D.-l
Pajeszkau Mykolu < Iberaiti, 

)iiejna. isz Virbalio M iesto, Vil
ka vi szkio Apskr.,, 
veno Baltimore,,

Nuolatinis nepaprastas te
kėjimas 
v ra nužiuretinas.

S.S.
KOVO 30.

4) P. Malakauskis visli m$as-

Turiu;žmona,
r • apie ji, Meldžiu praneszt.

J. N. Maczulaitis,
Box 231 Pa

Mano brolio sūnūs Petras it

Pa.; i
6) j; Poplauskaa *

> * ‘ I. • * • L 4

5)«j L. Gaudutis su
* su

-Jbie-
7) D.isz Scrantbn, Pa

pa* Mnurns

•Dideli dviejir szriubu paczto laivai iszplauks 
“LITUANI” KOVO 4. i S.S. “ESTONIA KOVO 16

SS. “POLONIA”
i..I ........‘

V isi, laivai r turi ■ puikus * kambarius del troezios klesos' 
keleiviams. Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

—X

.irba Dievas neapleidžia tujų katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apio ViedMkcilb pnohcH, 
Pasaka apio Karalaitis Žmogus. 
Istorija apio Snnns Mnlklans.
Istorija apie Geras Medėjus.
Istorija apio Iszklausyta malda Varg
užio.
Pulki

R.M.S.Fkas, 10) A. Pluczas -
nusimananezio Juozas Venclovai, apie. 20 me

tų kaip iszvažiavo in Phila
delphia.,: Kas žino 
meldžiu praneszt.

Jacob Vendau
Bqx 221

PĄjlėsiZkau Anlana Maczanakas isz 
Szidlavoa niicstcllo; mano azvogeris; 
pajiaszko jd pati ir nunua, teipgi Kra
tais Batura ir Vladialo'vas Tikulszla ar 
Valiulis, visi Kauninlai. 
h!
meldžiu praneszt.

........ .

ar kraujo plūdimas
V Ir'’ x ’

❖ ♦ ♦
PIENO VERTE.

Pienas vienatinis maistasvienntinis 
kuriame raudasi visos ii* daiD 

reikalingu 
kaulu ir niumonu stiprinimui, 
ir spėkos didinimui, 
t ant jau kitas pieno 
kurios reikalingos augantiems .

giause ypatybių

noskai- 
intures

*4

apie jaus,
12) Vaclo- 

klase).
pasaka apie

(.’laridge, Pa. 15) K. Briedis isz:J’iet 1 - 
iszmont ; 16) V. Morkeyięzius isz 

Yonkers ir t. t, ‘
Buvo maloun zhireį, ktii jie

) I
ihzaupt arbA jei kas žino apie juos

I vedėjams

Francuzinzka 
l'iikte Akmenorlaus. 
Istorija apie Klara, dora mergaite. 
Istorija apio Nasprcnstusis. Ibz Mas- 
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek nio. 
terš užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Sierai n.

IN

Europa

Praftz.au at- visi, i1 ts i s v e i k hjda m, gka ž i a i Mch tikrai gvarantinam kad visos tos 
•storljos Ir pasakos jumis labai patiks, 

prisiuskito doleri Ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už
keliu dienu n-ausitC per paczta.

W D
MAHANOY CITY, PA.

Baltic ^Btatesy Banko 
i už Hefenigiv ir <?nan-

55 Putnam St.. Hartford, Conn, dagu patarnavi^H Vjslu^, kas
------- , ......... ........... ^4 y T • ♦!.. 1 •*

I J

Į nuvesti įsz Biiiikk^W^il^’h'"
! ežia, ' ‘n 1 ‘ *“

(Feb.27)
FBANAj^, t -(į h x ■* *■’ I

♦

skaitmens kudikinms. Pienu randasi (faui
• . • i ii • ii i.!i ‘ n ‘ Ačt? .'j.'wfeti &

už 4c|^ii^ip ir »?nan-
1 i

kelionei reikul^Iga^c^QfbuVo

•odei
i

JIUO- 
mirszta kas 'kokiam

Valst i jo
nui)

arba ne- 
jei tinka

mai saugojamos ir gx doma isz
tikro, kad daugiau kai puse tu 
90,000 mireziu kas motai Su
vienytose Valstijose nobutu.
Kuriose kūno dalyse vėžys 

daugiausiai randasi?
.Vėžio liga, apsireiszkia in- 

vairiose formose, beveik kiek
vienoje kimo dalyje. Suvieny
tu Valstijų cenzo praneszimai 
parodo, kad vėžys pilvo ir ke- 

sykiu vra priežastimi, 
Ve-

penu
35,000 nuo Vėžio mirėžiu.
žys motėm lytiszkuju organu
yra priežastimi 13,000priežastimi

negu kad kitam 
maiste,

■daug pieno tokiu 
viduriuose gauname.

Vaikams pienas reikalingas 
augimui ir stiprinimui raume- įj; 
nu ir kaulu 
reikalingas 
tvarkoj kaulus ir 
Kas link kalkių tai 
reikalingos suaugantiems kaip 
ir vaikams.

Picinis kur kas 
sos

ginus kalkių
ir vartojant 
budu kalkių aJsu c 

'1

ga\4|{4tvį;tivi ;‘mz In-kur 
i come Tax, j u 
I • • * • •(pristatyti t lesiai 

automobilis

r.OCZKnvjej’T ro.
t

Ji

ir suaugantiems 
užlaikyti

raumenis.
jos te i p '

geroj |
Aut (Sauntins

'■i - ■ 4 ‘

bagažai buvo
iii Ja i va, pa

nų veži- 
o net ir 

isz banko 
;jį in laivo prieplauka. Baltic Sta-

rūpintas 
į inui moterų ir vaiku,

ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena**

valvzu su rvszuliais• •

(1YVENIMAS ^GANYTOJAIS g keleivius 
VIRTO. VlCsznnfieN intiHii J«».

į tęs banko pasiuntinys nulyde-

Kas dvi savaites ant “O ’ laivu

NEW YORK - HAMBURG
SLSTOI A TEIP J PK1E

Cherbourg ir Southampton
ORBITA ISZPLAUKS 21 MOJAUS IR 2 LIEPOS 
OROPESA ISZPLAUKS 4 JUNIAUS IR 16 LIEPOS 
ORDUNA ISZPLAUKS 18 JUNIAUS IR 30 LIEPOS

1, 2 ir 3 klesos pasažieriai.
Puiki vigada del 3 klesos pasažieriu.

The Royal Mail Steam Packet Co-
26 Broadway New York

Arbi pa*< bile k >ki Luvakorcz’U Agentą.

nur
ėžius iK-rmetus; vėžys krueziu 

gerkles ir 
,500 ir vėžys ki-

vezvs
•> ,---

apie 8,500; 
liežuvio apie 
tu kimo daliu apie 14,500.
Ar mo teres dažniau serga vė

žiu negu vyrai?
Trip, dėlto kad lytiszkieji 

ypatingai yra 
Viena 

asztunta dalis visu moterų ligų 
senesniu kai 40 metu via del 
vėžio, o tiktai viena mirtis isz 
keturiolikos vytu to paties 
amžiaus yra nuo tos ligos. Jei 
mes Lzskirsime mirtis nuo vė
žio krueziu ir yseziaus, tai vė
žio liga rantkisi pas moteris ir 
\ yrus beveik toje paezioje pro
porcijoje. Civilizuota, 
gai baltijoi, rase 
ga vėžiu, abelnai 
Sziaures Amerikos 
ir Gricnto 
jog yseziaus 
atsitinka terj) Suvienytu 
Valstijų negrių moterų,, negu 
terp baltųjų.
ir o vari u dažniau 
terp netekėjusiu: Isz kitos pu- 
ses-gi yseziaus vėžys dažniau 
atsitinka teip tekėjusiu mote
rų.

Taigi vėžio liga ypatingai 
apeinu motelis, 
pusamžio moteris. Yra skaito
ma, kad teqi 35 ir 45.. metu 
amžiaus, nuo vėžio mirszta, 
trig karins dangjau gĮgtem ag.

r p

moterų organai 
prie tos ligos paliuke.

rases,
vėžys

terp

ypatin- 
dažnian ser- 
imunt, negu 

indijonai, 
bet iszrodo 

dažniau

Vėžys krueziu
atsitinka

“Tuks tan
ku ria man prl

i iki pat laivo, už- 
įezekiavo ju bagažus ir in leido 

išmojai v an.
T Laibu n gos keliones, brangus 
laisves Lietuvos pilieeziai! 

; Baltic States Bankas dži a ugia-

Gerbiami Tamstos:— Sziuomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplai- 
kes puikia knyga po vardu 
lis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiuneziau už 
mokesti už ta puikia knyga, bet vic 
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade 
kavonc kuria praszom ndo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas tureli jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleidi brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus hamuoso atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žjnoniu 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni 
juo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo' mitofha' ' szeimina 
Dekavoju tamstoms už suredimn tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso fu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiimt et kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyveninio. Viso giaro velijentls pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetos knygos tai prisiuskite $2 
in “Saules” iszioistuves o gausite tuo- 
jaiiR per paczta.

SVIETO. Vieszpnties miltui J<- 
zaiiR Kristaus,* paraszytus pagal 

,.KetUrii(; evangelistu 
'1 
Bonaventūra, bažnyczios dakta
rą. 366 puslapiu su daugelis pa
veikslais. Drueziai apdaryta in 

Ą Juoda audima ir pamarginti 
2 vyrszal.............................. $!J»0
J No. 113 Graudus Verksmai, ar 
2 ba Paslbudinimas prie Apmisll- 
g nimo Kanczios Vleszp., Jęzuso

i per SzV.
Pranclšzku serafiszkajl ir fizV2

a(stoja me- 
valgius ir žymiai pigiau

atsieina.
Pieno putu nuognaibos ir pa

sukos turi tiek pat sotumo ir 
visas ypatybes pieno, tik žino
ma, J 
sziuose 
szviežiam piene.

Pienas su 
grūdais yra 
maistas.

Pienui pabuvus ar surūgus 
galima pasekmingai suvartoti 
varszkej ar sūrini. Vienas sva
ras varszkes atstoja net švara

> 5 tikra devinta ir Hzeszta perspau**

kti r kas dauginus riebumo 
randasi negu kad

I

o labiausiai

duona 
labai

ar szeip 
užgirtiiuis

ir czvert i gal vienos mėsos.

KUR BUNA?
Pajeszkau

g\veno
Szateikidona Kj/un.vxiw, 

pirma, gyveno Westville, 111. 
Paejna isz Gaminu Miestelio, 

Kauno Red., 
žinot apie ji, mel

džiu praneszt. (t. 17)

Telsziu Apskr. 
laigu kas

J

E. W. UmIiccss,
15 W. both. Si., 

New York Cit v.

Pajeszkau mano sunu Joną 
Jenicki, 8 metai kaip Amerike. 
Paejna utis isz 
Telsziu 
Valscz.
kas žino apie ji 
neszt.

^Kism^Jaiv

si patarnavęs

pilieeziai!

Jums ir mielai 
!suteiks tokio pat mandagaus, 
.gero ir teisingo patarnavimo 
j visiems, kurie tik rengiasi ke-

Kristuso. pagal scnoviazka būda j liauti 'Lietuvon ar kur kitur. 
Preke ....................... 10c

No. 114, Stacijos arba Kalvari- :
ja, Vlcsz., Jėzuso Kristuso.... 10c •

No. 116, Maldeles Arcibrostvos į 
Szvcucziausio Veido Vlcsz., Mu- : 
su Jėzaus Kristaus .............. loc

. B^jTIC STATES BANK .
294 Eighth Ave., 

(Kumpas 25 - tos gatves)
New York City.

z

atves)

Lietuvos P rekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKVRIAI

os ir

MALDA KNYGOS.
Didelis Aukso Altorius arba 

SZALTIN'IN Daugi s z ku skurliu. 
Naujausirts spaudimas pagal 5

Karczemoje.
ka

Puslapiu 992.

I
stas Išz naujo.
Skuriniu apdaru, paaukautas j 
su pakaltinu...............   $2.00 •

Tn pati knyga apdaryta sza- i 
griuo mluksztais apdarais Ir ; 
zalatytais lapais, su kabe. $2.50 ■

No. 105, Aniolas Sargas, smagi i 
malda knygute, spaudinio. Saules : 
spaustuvėje, 350 pus., visos rei* i 
kalingos maldos, stacijos, grau-J 
dus verksmai, 1.1. Druczial ap-; 
daryta in tamsei rusva audimu, 

! auksuoti krasztui .........  75c,.

No. 408, Gilus Atsidūsėjimas, 
puiki maža malda-knyguto, 256 
puslapiu. Pulke! apdaryta sku-,8 
rineis minksztals iszmargintais S 
vyrszais, auksuoti krasztui. Szitn 8

✓ 
✓

Ar ir (u geri arielkele!
Juk priguli *prie 
blaiviu!

— Na

draugystes fc

da ne
sunariu - įla ne

teip, tiktai 
esmių pilnu 1 
suėjo szeszi menesiai.
—a*—. ......... ■ ■ .rrrr... >>■

11^x2t* £ i?

'' k $1 r ;r <

: •■■v-.
i R*. R»«S»R»eR RS» «P «P W *

AIIABISZKOS ISTORIJOS

I 
I 
IflI 
h

*
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<“'ll

n lakstantis Naktį
In trumpa laika, vienos san- 

vaites, iszsiuntom daugybe szi-
Knygu in

VILNIUJ
PANEVEŽYJ

SZIAULIUOS 1 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE

kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas, 

dek pinigus L. P. P. Bankan. Ten gausi '
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.

AGENTŪRA NEWARKE.
Ten gausi

3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 
pasiuntimui

susidėjimą banko duoda Banko agentūros vedėjas
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

PinigusD priima ir informacijas apie

STATES BANĮT
ir Perviršis £250.000.00

’* ** *

s

I>ALTIC
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 . 4

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
 Rytinėse Valstijose.

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4 S 
litis galima prisiųsti per paštų.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. 
] .* * ’ . ” z'

perlaidas. J
Parduodanic Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri-

0

h 
ll 
I 

ii 1 
d 
iii ’fl 
ti |E I H 
t
Ll

Pade-tu Knygų in visas szalis 
Amerikos, ir visi kurie aplaiko 
szita Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.irVienaF Ga

rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigųg rineis minksztais iszmargintais « 
'* vyrszais, auksuoti krasztui. Szitn 3
4 knygute yra mažesne negu Ala- g

; £ žas Aukso Altorėlis .......... $1.25 5
5 No. 416 Balsas Balandėlis arbaJl 
5 Mažus Szaltinolis, 448 puslapiu, g 
5 Grąžei ir druczial apdarytu sku- ii 
2 rineis minksztais iszmargintais
Q vyrszais, auksuoti krusztui. $2.75 /
8 No.416ta pati., baltos celu- j; 
n loldos apdarai, auksintais krasz- } 
S tais, briauneles apkaustytos pa- r 
a auksuotomis bletelemis, su ka-J; 
g bute...................
K KANTICZK08
S giesmių.
2 tiktai ..
į: ri u pan įmygu, urui
j: darytas paauksintais 
j geltonais lapais. .....

rP<» l/tiS'tiro

q pztu apdaru, zalatytais lapais ir įj 
8 auksu iszmargiuti viražui. $2AMI ;i

R PEKLA arba amžinas praga- 5
3 ras, ir giesmes apio kanezias I 
W pekloje ir apio keturis pušku- j
5 cziausius daiktus. Šziol knygoje S 
g teipgi randasi ir apie Stebuklai c
6 Klevo SzM'iitose duszios ęįy. i
Q sziaus. 500 dideliu puslapiu. | 
M Drncizal apdarytu juodais vyr- j 
8 szals. .............:................ $2.00 i
8 No. 110, Istorija Szveiita, Sdno 
U Naujo Ipstatynio, su 50 pavėK 
8 ksiaiH. 110 dideliu puslapiu, dru- ■ 
S ežiai apdaryta popierlneis apdu* : 
g rais. Puikus 50 paveikslai per* 
8 stato Senu ir Naujo lustatymo
3 Preke....... m........ ...................  35e

L) 
fP’

■ .k Pulke apdaryta Audekliniais 
Isamargintuis Virszals.
durnas Knygos x 9U coliu. 
150 Paveikslu —- 704 Puslapiu

v DiKauno Red., 
Alsėdžių 

Boziniu Kaimo. Jaigu
t

ApskrM

meldžiu pra- 
(t. 17)

Jos. Jeruckas,
L. Box 273 Oglesby, 111.

Pajeszkau Juozapa A'alun- 
cziuna, pirmiau gyvenu (’ana- 
da, dabar nežinau kur. 
atsiszaukia ant adreso.

Kaz. Valaitis,
140 Morris St., 
Philadelphia, Pa.

■....................— ’ f

Pajeszkau Zigmą ir Vada 
Kalantų, Zigmas gyveno 
ver Creek o Vadas apie Wor
cester, Mass. Paejna 
taus Apskr., Miloniszkes Kai
mo, .Vilniaus Reti. Tegul atsi
szaukia ant szio adreso.

J. L. Sviklas, 
Terryville, Conn.

Tegul g 
’ b:

j! 
............ $2.75 i
arba knyga & 

Paprastais apdarais g 
...........................' $1.25

Ta pati knyga, drabužu apda-:S 
i vyrszais, ;4 

, .$1.50 g
Ta pati knyga, szagrino mink- 8

Box 288

Zigmą
Sil-

isz Ali-

Mano pus-sesere Ona Luka- 
szuyiaziute jjo vyru Kurap- 
kieno, .gi
Shumokiv? - Turiu svarbu 
reikalu, praszau aįsiszaukt.

Geoi gui-uszauckas,

• vyru 
irdejan kad gyvena

i

gos AtębhaU E&

500 dideliu puslapiu.'

kukliu. 110 dideliu puslapiu, dru-

. ,\V, J), JloązjKSffSKI, ęo, J
Mahanoy City, l’u.
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Juos tficlt parsiduoda todėl 
nelankyto ilgai bet prlsiuskyto 
mums $2 o Knyga bus jumis tuo- 
jaus iszsiusta. Mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvaraiitiuam kad ir jumis 
patiks.

D. BOOZKOWSKI-COw 
Mahttiioy mid A Street# 

^MAHANOY ( ITY. PA.

kad

4

kitokius dokumentus.
BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety. 

St'BATOMlS —‘ nuo 9 vai. ryte iki 7 r ui. vakare. .4 nuo 9 vai. ryte iki 7 ml. vakare.
PANEDfiLIAlS — nuo 9 vai. rytc.lki B.yal. rakate.

BALTIC STATES BAN K j
New York, N* Y. I

KAMPAS 25-TOS GATVE* 
___ -__________________________ ’ ____ ''__________ _____ Hpi

iį 294 — 8th Avenue

Į

f

Sveikata
4 * ' ‘ f

— “V. -

Arba Tiesus ir Trumpas
Kelias in Sveikata

I
I

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, <La-'t

' '' ■ ■............... ■ ................. m

Sveikata” turi kelis szimtūs visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, 
aprasžomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno J j 
gyvenimo ir pamokinama, kaip žmogui apsisau- j 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu J s * I ■ *
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 5 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. ? 
Prisiuskito mumis $2.00, o knyga bus tuojausl 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokitc: J

* ‘ I | I* T, I. J 11 >> ' ' , į ’ , . ,liM» ,|1

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City* Pa. J

Knyga 41

4 • teipgi

I už maža preke. 
Parduodame europos pinigus. Indedam 
pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki ofisą American Express Co. 
arba raszykite Lietuviszkai tiesog in

AMERICAN EXPRESS CO.
* « ../T | r * T T. - b

Foreign Money Order * Department »

65 Broadway x New York-

tvija, Lenkija ir kitur,

♦

i 4UJ v u
»

II

Praftz.au


X

f

4M*—41- SAULE

♦

h

i

KAS KETIN KIBOT - KIBOS

Ant rytojaus jniestę buvo 
jojnarkas. Kuip tik praszvito, 
visais keliais trauke žmones in 
miestą peKsti ir važiuoti, bet 
niekas prie kartuvių no nesusi- 
laik<‘, tiktai kožnas isz paniūru 
dirsteli*jo ir tolinus 
Kada jau buvo dienos
laikas, atėjo vaitas isz netoli- 
■mo. kaimo, dirste-lejo ant kur-

trauke, 
geras

tuviu ir labai dyvijosi. Vž va
tai

tegu]puolu szimtus kurpaliu 
mano szirdi ]iervere 
yla, 
kudos. Pardnviau juos per Jur
ginių jomarka. .

— Ali t A i kam tu juos Į>ar* 
(luvei,\,

— Per|)rasznu,

s t ori a use 
to aaz. nepadarytau - 11 K!

kabot,
Tas iszpažinimas 

iszejo.
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SUŽEISTI KAREIVIAI IŽDIRBINE.TA NAUDINGUS DAIGTŲS.

£ >

*.!z:

f?

I
f--
•■y

/v. 
x>

B

".\+ i 

K << • • £ 

1^0
!>■ ;.

&

j

4'

V:
s *

X-.;
-.•■■v

Nc\\ \'ol|<(

>■4^

ant gn.i'o 
Vaitiekui iszejo. Ponas bur
mistras dą. kelis klausymus už
davė, po tam liepe Vaitiekui 
iszeit, idant, palauktu iki viro 
ka sudavis.

jSurodavojo teip, 
tiekus teisinosi, 
galėjo ir kad Vaitiekus a-ju 
d U re gyva.
karta.

Kada vela
celarije Vai t ieku, 
ture i n jin:

-r- Garbingas

kaip Vai 
ba kitaip no-

r
žmogų, liktai pa

tai. veju 1
/J

pardaviau
tam

• <

F

szviesmu- 
sio sūdo, juriu valandėlių, pa- 
mislit.

Ir pradėjo pirszta. prie kak
tos i>ridėjus mislyt
bart ir ant galo paszūuke:

—()J be to: 
juos ponui Waitiekui, t 
szinkoriai, ka už miesto gyve
nu, teip teip, už deszimts auk

su dvvu rode su siirn, tai galiu prislėgti.

landos, vela atėjo kokis 
žmogus, dirstelėjo augsztin ir 
su galva palingavo. Ne ilgai 
trukus, susirinko kuopele žmo
nių, o kožnas 
pirsztu augsztyn. a .

O tegtt! pui'alei pagrie- ' 
ežia \ vru- 

ar moliai.Ink 
kai}> korė 

a.nt kojų vyžas, o 
'ziadien vyreli su jniikei^ eze
ba t a is 
nei 
pekloje puikei pasirodyt

Kožnas persižegnoju ir Irau-' 
ke in miestą, ka 
puti padare.

atėjo

be — tarė vaitas 
ezei raganyste 
vakar visi matėme,
— turėjo

Gzalla pasidarė 
‘tiekai, kada ta. 
iuejo iu jo narna 
dvszois

mandrauje! Ar jin vel-
i nakti parėdė, idant galėtu!’

paezia
trys su b\ir- 

jialicijantai, o kadai 
^jujvpasake, jog yra areszlavo- 

Nebuvo rodos -r- 
norint negalpjo 

apie ,tni 
vienok atsidu- 

o jo pati

puszaiiky in. kan- 
Imrndstras

; .......... ..
; » f . > - J
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Vaitiekau, 
szitai virokas puolė, jog esi 

karins ii 
» jkad dauginus pakoreli 

ibtdumet, ba butu
jus ir užjszita. l ž tai liekn tavo

suvis nekaltas 
jog tai

, nes 
pask u i i n i s

atsiminkit

o negel 
atminta del

*

BALTRUVIENE. 
-- — j'*1*!

Chiengoje yra daug tokiu 
pleištu

Netikusiu burdingbosiu,
K a \ yrus bjaurei skurije.

Visaip krividyjej
Nuolat turi t’undytti, 
Alų i n gerkle pilti.

t ž burda lupa bVangei,
< > abudu 4inginei!
I’at< tingi dirbti,

'Turi sluboi >edeti.
Nuo burdingieriii maitinasi, 

I r da alaus pruvijesi.

ponui \*ai- 
diana ’.

szitio ezebatai, kurio bus par- 
duoti ant licita.cijos, o tie pini
gai bus už kaszt us.

Pasikloniojo Vaitiekus teip 
žemai, jog 
pasiekė, po 
žemyn teip jog vos sau spran
do nonusisuko,

JI

T ()
duoti aut licita.cijos, o tie pini-

tas, nutirpo, 
jautėsi kaliu, 
suprast, kokiu budu 
galėjo dažinot, 
sus pradėję renktis, 

(verkt. Žiūrint, kaip Vaitiekus 
^nereikojo

su nose
lam bego tropais
net žeme

raminsi
"Inrbe prigialbsli karei\iam> 

isz koluri
viams t nrl ingos motore:.

pelną ir mail inasi

mok - la i.no kurioje mokina.-i laivinius 
la rlu i.

<
prie*:-imkaiis < 

i.-z savo ranku 
|>inigiszkiij.

i/. Ii i billrl 
la rbo

v i o k i u - 
Tame

kuriokareiviu-.
naudingus 

<Inrbe I” ■ f»’ 
r> in įlįst i

> i u nviin 
daigius

k a i’e i -

ir vaitas ta j 
įrengusi* tai. ^nereikejo verkt, 
Įtiktai juoktis, ba isz baimes ir 

'Ta paezia diena burmistras ii(*va greitumo, enuy.kas jam ju 
su visais rodininkais darė apie , rankas papuolė

, ant ku-iezios jeke,, ar amiaroKas, jog 
•žmogus vos apsirėdė. Kada jau 

i jam ant 
ir'joki u budu jo nenęre-

burinis! i

žale stain apsode rodą 
rio gulėjo ir tie ezebatai, o ku
ri pot* tai pakartasis tureju aut į apsirėdę, pajj mėtosi

J

— ar tai pa- 
andarokas,

o kada, buvo 
ant rinkos, apspito jin priete- 
lei ir pažinstmnai su džiaugs-Į 
m,u. Isz džiaugsmo iszsigere, 
kada Vnjtiekus su keleis prit 
tol (d s grižo pro 
mon, puszauke:

dabar nesirūpink, 
nevidone — vagie! Ne busiu 
teip paikas, idant tave paleist : 

Namien piųuisakojo apie vis
ką paezei. kuri davė
mokslu, idant niekados pusiau- 
uiimrusio ant kartuvių pako 
relio nejeszkotu. 
jo ir nepoilgam 
dviem senom vyžom.

kartuves

<)

na

Jaii
kojų. Žine apie I 
pasklido po visa 
ka žmones spaudėsi, idant tik-

teisybe dažinot; o ponas 'ne yra rdUoSj reikia eitie.
tunais nesu va įgis 

rasztįninka(galvos nenukirs, asz esu nekaL 
ir kelis rodininkus, 
apžiūrėtu pakarta — 
ne tik uzebatuota, ne> 
dvi skilęs, per ka visai}) mine.

-— Mano ponai — atsiliepė 
burmistras, kada }ierskaite su
ras/.} ta protokidn — tai dideli 
dvvai — tos dvi s zone skilus ir 
tie ezebatai. Kitai,) negal but 
kai}) negyvėlis turėjo but nu
imtas nuo kartuvių, ba pagal 
budelio pasakos, buvo sziadnm 
kitai}) ir virve ant kaklo užiia- 
n ta, ne. t vi,),

u pats negalėjo ant

tu atsitikima,-.kaklo--- ---------------------------------, u

įmesta, per jo jialėist.
Apsimalszink,

ra teisyne dažinot; o 
burmistru buvo nusiunles pas'manys 
pakarta: daktaru, 

rodininkus

pa ežiu t
Ji ik
, ne

jam pa

Mot ere davadna.
N'- judins kitu niekada.

N<* vienos ne u«,ziui
Ibi prigin^ta puikumą turi.
Katra uzesnako ne valgo, ne 

smirdės.
Apie kuziui žmogų gerai kul-

Tik lai kutvula. 
iSu liežiuviu mala.

Davadna ne žiuri ant parodu, 
Nešitaiso puikiu szlebiu: 

Ba katra turi protu.
Niekados ne bus szilkuotji. 

Katra jierdaug rėdosi.
Tai ne del savo vyro puszinasi 

Tiktai del kitu 
Del savo iszrinktu!

'ee-ul a|)i'edalas buna pigus, 
Bile yra szvarus, 
Ne maklakotas.
Ne plemuotas.

Ir isztikro szvari motore teip 
daror

Norint ji ji stovi ir už baro, 
Jeigu saliime bizni Caro; 
Szxarmnas motore dabina,
O ne cackes, su kuriuo apsi

kabina!
Ne viena szilkuota, 

A pa ežio ja maklakota;
Pa-zvinkus kokiu raugalu 
'Tfu net pasakyti ne galiu!
t) tegul .-zilkuota žiotis atsi

daro,
Tai dideli larumn padaro; *

CORNELL UNVERSITETAS DIRBA SAVO ELEKTRIKĄ. I
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Po tam isz< 
sngr\ žoidant tie tas. Kudu sugrysziu, 

ir rado kosiu tau
ir szoneĮgerni elgkis.

Kiniu miestiszki palicijantan L 
Vuitieku in tarpa
iu miestu. Ko tik szirdis nuba- 
gui netruko, kada vede per uli- 
cze, t‘jo kaip kokis piktadaris, 
o tie, ka jam kitados žemai klo- 
niojosi, dabai' pirsztais kai- 
sziojo.
lojo, isz tolo szaliuosi, 
jin iii kaneelarije ii 
pažinstumas, su skaudėjimu 
szirdies, uždėjo geležinius ant 
ranku ir kojų panezius ir už
daru in tamsu kalejmo. Vaitie
kus nei puse žodžio n e pratarė 
o kada duris uždare, puolė ant 
pluoszto trakniu, ka kampuiij 
kalėjimo gulėjo ir pradėjo 
\erkt.

J)rel>ejo

viską,
papasa- 

o tiiom Įnik

saves, vede

su

— Pragaiszinai gražius ii
Tirą ilgius 
turi

cze szlai 
vvžas. kurias tau

1

kaip jis vakar

dabar
Kiti, vėla, kurie jin mi- 

A tVed<> 
jo gerai

paka- 
vietoj, o prie

rp

rr i • (r

vvzns

tam vėla 
kam 

o vyžas pae-

Kam po 
perdare.’
)

uznannv, 
ženies nusileist, ba turėjo ran
kas surisztus. Turėjo kas nors 
jin uuimtie, nes kjjm? ant ko? 
ir del ko ?
pakere.* kam 
apave ('Zcbatais 
nu*.* Rodavokit taji anaji, ba 
mano smegenys džiūsta!

Pabaigęs kalba, prakaitu nu- 
siszlnoste, ir ant kėdės atsisė
do, o visi tylėjo — vienas pn-:j 
lingavo su galva, kitas už-i-j 
mislijo, tai vela kai}) katras’ 
ant rankos pasirėmė, 
kvrezioj sėdėdamas

o vienas 
suniurnė

jo. Ant galo vienas j.sz vyriau-- 
siu rodininku atsiliept! tais žoV 
džeis:

— Tai vyruli divai ir kaip] 
man rodos, nieką neveiksime, 
pakol kaltininku nvpaga'usime, 
tas apie viską, pasakys. JaigUj, 
tas ežia netoli randasi, tai tuos 
czebatus • turėjo ežia 
pirkt; turime

gulėjo ir

ezebat us 
daba r

vagis paliko. Radau jiais auk 
t i stonek'je.

A’aitekus tais 
b i no tam tikroj
ju su angle parasze:

“Kas keti n k i bot —- kibos."
Tos vyžos kabo iki szei die- 

nai ir aut tos pacztos \mutes, 
o jaigu kas netiki, 
ir pažiūri.

paklausia tu, kurio mm manes j 
girdėjo ])a>a.kojanl.

— :4i ALAS

tegul nueina 
Jaigti katras in*ta 

apraszhna netikėtu, imta teguli

irdejo pasa.kojnnt.
I 
I 
t

f.oi’iiell u m versi let ak iresenei užliai;
t %. . J . . t ’’

sz\ ieezia \ i>u> i
Lake kurio vanduo varo vis 

dobuiu ant įimtu.taneziiis

JR
B;

i

.0:

r

<?e -lalyti .-nvo loma <lirblu\’e elektriko, 
uiii\*ersit('to mokslaiiiP' ir aplinkiiiiii- namus. 'Toji

l

a?
dirbt u\ '■ 

ina>zin;i.-.d(.‘l dirbinio''lektriko. Tokiu budu

SZV. GOTHARDO KĖLĖS PER ALFAS UŽSNIGTAS
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randasi 
Hicz-edina
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DAKTARAS NAMUOSE.
■' ■ - Ka tik iszejo ifiz Epauflon nauji, 
knyga “Dataras NamtiOBO”. Knygute 
jo aprasžonia visokios vaistiszkas žo 
Ich, szaknls, žiodai, lapai ir t. t. nu< 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto 
jainl. Su loliniszkais užvardljlmaie 
teip kad kožnas gali juos gauti bill 
aptlekojo.
geru pamokiniuiu, slaptybių Ir recep 

Tokia knygute yra reikalinga
kiekvienam. Preke $1.00

M. ZukalHs*
Rochester* N. Y.

nuo szalczio 
per visa,karszcziavo, per visa, nakti 

akiu neužmerke, teip labai rū
pinosi. Alislijo, kaip teisinsis, 
kad, jo klaus, tai vela negale- 

' jo«paimtie, kaip palicije apie 
tai galėjo dažinot, apie ka tik 
,jis ir pakartasis žinojo,.o.pa
kartas! s negalėjo pasakyt.

Ant rytojaus anksti sugirg
ždėjo kalėjimo durys, per ku- 
uga-s iuejo sargas* ome A aitie- 

nuvede in kaneelarije,

y

įis ir pakartasis

durvs

Aprlcz to yrn, duugyb.

tu,

151 Hudson Avė.

mieste
* suszaukt visus 

sziauczius, o tada dažinosinio, 
kas dirbo tuos ezebatus ir kaur.f 
pa rdave.

Patiko ta rodą del 
tnojaus" burmistras

visus sziauczius policijim- 
stotu» v >tl 

• kaneelerijdj. Neiszejo adimti, 
laiko, sžitai visi sziauczei suy^

ta .vislų 
iszsiunte

|)as
tns, kad ka greieziausei 

Neiszejo

pu !r. : . . v ’kurioje burmistras su rodinin
kais aplink stula apsedia lau
ke. Visu veidai rustai iszrode, 
kas Vaitiekų labai uugazdino; 
kraujas puolė iu galva ir net 
protas pradėjo maiszytis.

liepe burmistras 
prisiartint, idant teisybe isz- 
pažintm , ,

Vaitiekaus dusze tupėjo jau

NUGA-

Po
valandėlei y

ūžkuliuj, jjėš kada pamate ant 
^talę sįtvo gulinezius czebatus,

fi®
i is

Rodos maiszas prayra. 
Prasta motore szvari, 

Nuo visu guodone turi;
Kitais nesirūpina, 

Sutikime su visais gyvenu* 
Szilkuotu bjaurinusi, 

Sueiti su tokiom saugojusi: 
O ir szilkuotos nuo jos szali* 

naši, .. 
Ba davadnos moteres sarma- 

tinasi.
Tikekite man, ba asz me

luoju,

c
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NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stipru?,., nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris. 

f .... —
Kožąn dalia kūno ir kožnu jo velkine 

remiasi aut nervu pajėgos.
TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—-kraujui, Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata duodaneziu medi
cinų, rekomenduojama ir priruszomo.s 
daugumos gydytoju.

•Viduriu netvarka, indlgestija, dispep 
sija, konstipacija, galvos skaudėjimas, 
inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudėjimu, lė/.S'zaidiuta kvapu, 
liežuvio bultumus ir kitos Ilgos yru ne-1Tilksta Žodžiu apsakyti

užsniętąs per 14 pėdu sniego. Sniegas teip kieta

< APIE DIDI KARA.

Linksta, plunksna apniszyti,

s * *

aicarijos
, jog /trklei stovi ant jojo kaip ant žemes.

k
Žinote jog po svietą maka

luoju, .
Ten daug dažinau,
Ir del jus pasakau,

Viską padavai, z
Ar gerai ar szlektai.

• • •
Ka jus dukreles daritumete, 
Jaigu dideliuose miestuose 

gyventumėte*
.Kur vyrai uždirba daug ma

žiau* 
szvariau, 

Gražiau ir linksmiau?
O del ko ! Dėlto jog moka 

gyventi,
Moka czedyti. pinigą ne me

tyti.
Asz nieko ne sakau

Ba gerai žinau, 
Jog kai}) prispaudžia b^da, 

Tai ir tarp j u atsiranda pa- 
czeda.

Kaip pinigėliu ne turite, 'ff 
Tai ir be aluezio apsiejnate,

Kaip yra, tai kortai > ’■ 
Kai}) nėra, tai keutai.

\’ivna jaunu bobele su vjTOc 
susipyko’ 

vyreli paliko^
Pinigus paėmė visus; 

Ne paliko no keiks centus! 
Kada pinigus parlofdo, 
Volei adgal pasileido. į 

Tai teip, kaip motina jos po*- 
daro! ..

Toji ir savo vyra iszvare;V

IWI    ne--* <1     IU-, Į^, ||„| ^4,4! M." ....... .. .     ■ I II -

Kiek aszaru mergužėlėms - 
Vienu iszejna tuneliai, 
O antru jauni berneliai... 
Skyrė vaikus nuo teveliu. 
Skyrė brolius nuo seselių, 
SJjyi'e žmonas nuo savųjų 
Savo vyru mylimųjų...
Kiek lai s^irdžiu sugriaudino 
Per toki atsitikima;
Gal per amžius amžinųjų, 
Nematys vieni antrųjų.,. 
Prūsas Lietuvon inlindo, 
Turtus pleszia, žeme mindo;
Ten juos siuntę-karaliukas 

ų \j) k i ė t. i jos k ai žėri ūkas...
jie nor plota žemes gauti, 
Nuo Rusijos užkariauti.' 
Nor gyventi išz pleszimo,

i
Krauja liejo, kūnai virto, 
.Juos kai}) dalgis žole kirto...
Leke bombos kuoaukszczian-

siai,r -

Apie“karo baisenybes, 
Su^^autl iln u s ir I i n k smy bes...

^’ v^gdiėiiitiis, })adėjįiot i
KiU'tokares knnczias kenezia v - ) ' j 4 ' ? > į
TV sii ’joms jau' apsipilto...

pradžia

papraNhil greitai IszgydomoH, vartoj
ant NUGA-TONE Vaisia. Duoda gera 
apetitu, padidina svarumą, nuo ju mie
gama gerai, padaro kai nauja asz- 
menj. NUGA-TQNE sustiprina visas 
kūno dalis. Subudavoja tvirta vyra ir 
sveika, gražia moterį'. Tukstancziai 
žmonių ima ir giria NUGA-TON11. Isz- 
kirpk szl skelbimą, paimk in aptleka, 
gauk bonka NUGA- 'TONE r jei visai 
nebusi užganėdintas, sugražink bal- 
anca apietkoriui ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi aptiokoj, prislusk mums 

gauk pilnai gvarantuojuina vai 
stft, Už siuntlfiin primokama. *'4:
DltUGGlSTSi ’You cun get NugttoToiic

i 
Natlouol Laboratory* 537 So. Dearborn 
St* UhlcuKo.... i Absolutely gua^anted. 
Ketal I pylpe $1,00

-->r* rw      4^*-----
Į DYKAI KATALOGAS į 
t JoigU ' norite suėzc’dlnti $3.00 j 
C apt poros ezeveryku, tai pars!- 1 
j? traukite musu katalogą., ]
| The AVaterbury Aluil Order į 
v - Corporation, į 
J 502 S. WILSON STREET. < 
S WATERBURY, CONN. ’ j 
> ■’‘'A3' ^rirl ■y i U ]
f Nępuniirszkitc nusipirkti szera į 
C sartos ’ kompanijos. Da gitH/w ■]

I Krito, plyszo kuoplaeziausiai, 
Ir žmonių isz visu pusiu

I Buvo yirikrite kai}) mušiu... 
j l ai}) kad net žeme })aszla}><\
Nemunėlis rausvas tapo, 
Nesze kimus sužeistųjų

/Ten vokiecziu užmusztuju... 
Kulkoms szaude, Į)ikems bade. 
Kol kruvina kova baigė.

Jl’aip prūsokai pergalėti 
;.lr su kulkoms palydėti...
! Apie kuru daug dainuoeziau 

iszrokuoeziau
sielos nespaustu,

t i bet gyvenatai iW't) jam. akys aptemo.* 
„D^ny vįsfcas iszsirode^ ba

•[suprato, jog tuos cze balu s tas 
džius bijojo. Po.tam stojo bur-;
mistras, apie vska papasakojo 

užbaugino nusuniuusius 
jog tui’i kožnas.pa- 

o ir prisieiti, o 
kreiva prisiegu yra dulvli|i nu- O • • « '

jo, ba labai miestiszkos

rr 
sziaucziiks, 
sakyt teisybe

vagis Jsz kamaraites pavogė, 
ka szale s tone les stove jo.Tuo- 
jaus ptustunavijo viską teisin
gai, isz,pažint ir kada bmpiis- 
tras pjįjciąu^fi viską, ■ kas su 
pakoreliu atsitiko, papasakojo

•i~r> 

kad teip

f ga 1 sęk si s. p a d a i n d o t i,

KuHoykai’es knnczias kenezia

I 1MH U pi 1 
j Taip kad t!

1 f v idesz i n rt o a m ž i a u s 
is tėnaj skaudžias, 

.Didis trukszmas pafcidare . 
Prasidėjo baisi’kaiT...

A ongriii, pru- 
j ■ s.ai, ' 

Turkai, belgui, ir. prancūzai, .

Tegit T ir ji J

t ras p{j|c1^uFet viską

nieku neHįeįdamas: 
buvo gailkjhebago, 
ilgai kibptįį|^uis nepasibaigė 
įr kaip japi norėjo arkli hz 
stoneles paVogt ir pabėgt, kaip 
jin su szalyc pyrduro. ir vela nu
vožęs pakorty. .

Ant galo ftuxi Va tiekus.: , , 

kartuvių? jMA buvo paskirai 
vieta jr tų neiszsisaugojo. Juk

sidvjimu.
l’u tam liepe kožnam isz ka

ltinos prisiartint prie stalo ir 
apžiūrėt cze balus. Nereikejo 
ilgai laukt, ba treczias isz ka
lviuos paszauke:

— Teguį. man szviesus sū
dąs dovanoje, 
tus asz dirbau — teipnsz, tai 
mano darbas — asz pažijistu 
ant darbo. Asz juos padirbau 
deLvieno puikaus isz Alossinos jp.ni.vis tiekA ar jis per paįcoi'p 

________ 1___ i, ar nuo sza- 
kės. Pagid'prova ir visaka,jiy-

— pertrauke rustai įeliu uusid^jįmii pęrdurtię py- 
J* M. na aAa'r ... a .n x .a JL. M aa a<a aan A. H A ..

’ •!__ _
tegul aut uiuuo gal vos ketino but pakurtu

nes tuos czeba-

jog .jam Austrui, serbai,
« /»

fruju your jobber or direct from The
Rusai, anglai ir vokieeziaų

J

1111 * £5. r<wfv* A
— Szv lesiausi sudžius! ant

vieta jr tų ^ciszsisaugojo.

jam buvo* per nia butu numiręs,

Na tai tu ta pakoreli j keti no but gyvu, tai ne yr^, 
apuvei 1 — nni’f.rnnlm rusini ».?<■.:A,.7. 
burmistras.

žmogaus, o kad 
dideli, tai neoine.

Ir smarkiausi japoniecziai... 
Visos Nuropos valstijos 

i Dideles, mažos vi(‘szpat ijos 
Prasidėjo imisztis baisiai. 
O kaip kartus kates vaisiui... 
Lyg perkūnas sudundėjo, 
Kariuomene szuut’pradejo, • 
Vyrus, žirgus rinkė, 
yienus rodo, kilus kinko... 
Visus ginklais apdabiiio, 

[j() kur veža niolęstnožino.

(Jo’s nelaimes 
Kad manos ;

Turtus krauti isz skriaudimo... Szirdis skausmo nedejuotu... 
Nor Lietuva, panaikinti,

1 Lietuvaite subjtaurinti, 
Į/anones engti, krauja lieti, 
Savo tikslu nur pasiekti.., 
Tad mes vyrai, broliaf g..

j Baisiu vokiecziu nebijom
garsus

ĮIsz Liohivos juos iszvijom... 
Ten kur teka nemunelis, • 
Bėga sraunus vąndenelis, 

'Tenai didi kova buvo,1

I’.
t

I Girdėta Meisztu kainu I 
I

Susiraszc Antanas Giutneris. I!

——....... —■ .....------ --------- -— Iszbego,

NAUJAM ISZRADDIAS PLAUKAMS.
Į žmonių ui

I

savo
I!

V

gyvaziiiogrt su szake, ba kas.XV,

, t US f uri zvyw",

r BzloN' kOTnpanijdt.
pirkti po $25, tuoj bua $50.

i

[(jįgl prisieis vargo,tĮatirti,

*Kiek tai verksmo tilotinele
i*’. '“P1**'' į

> ' ; -

Į Ten vokioežiu daugel žuvo...
O ,gal reiks svetur’numirti...

?ms
lIže anuotu bildesiai, 
Hpenge inrabkiu bildesiai,

j Dckuvoje H mllljęno
' pulkus plaukus, o tclp-gl sulaikė puo
! Urna plauku labai trumpam lalkej h 
Vieta Isžpuolualu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. JnforjpacUas dykai

, Pasakykite kitoms tautoms.
.kito pas:

JUsey- r

< . iM

.7

I '

I ■** 

■>A

dare

Drs. Rrundxns Cosmetic*, Įr duktė iii mama nusuiurejo*
Htn. W. Brooklyn, N, T.1 rprt;,A

>
* .* I
Arf^Cii-. ..iSft, 'o

‘ Teip pats daryti pxadejol(-j
“ A . X * *** j,’,į *** *

v
'df ■ 
n 
u
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4 SAULE

Žinios Vietines
I

l'tarninke pripuola pir- 
•prezidento Suv. Valstijų

Eslu po
mo prezuiento rmv. valstijų 

i Jurgio Washingtono varduves.
I

—- Yra pranaszaujama kad 
Seredoj ir Ketverge gausimeKetverge 

r da dauginus sniego.

Parduodu laivakortes

IM* 1 * * MM <*1 Ii Mfc O 1 W 11 io> <

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Siunczlu piningus 
in Tlaaa dalis svieto, pagal dienos 
kurso.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems ln Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Einant namon isz Maha- 
nojaus in St.
sniegines viesulus Sukatos link
ti Kov Eveland 43 metu senu
mo likos pagautas ir užmusz- 

Itas per eletrikini karuka
Schuylkill Traction geležkcdio.

Nicholas laike

ant

VYKIM LAUKAN < < PROSZA PANA” į Temykito New Haven, Conn. 
Lietuviai.

I *L unIoRi
Mtional.'

Š BAU Kr
Capitol stock |trsoon.an 
Sarplan A Profits S46O.OM.MĮ

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant) prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suoae, nepaisant ar atnešant 
parodyt knygute ar ne.

Mm norim kad ir Jhs tnrB- 
tumet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryto lig S vai. popiet, Subato* 
mis 9 ryto lig 12 vaL

Mm norim kad ir Jus turfc-

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON. Kasteriąs.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKA LAUCK AS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.

T

t

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda Is/ ryto*
1 Iki S vai popiet. 5 iki 8 vakare.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bavusla Daktaras Kariamenoje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

Laikas begu metai mainos
Ir isz žodžiu tvėrės dainos,

Jas dainuokim, garsei gdna
Vykini laukan “

Isz Lietuvos, Isz Tėvynės,
Isz szaleles mus gimtines,

Kuria mylim visi gapa, 
Vykini laukan ^prosza

.V i-tLvyPV 1 ietu vni nkaų

J 
prosza - pana”!

prosza pana !

Bukim drąsus karininkai 
Ba tvirtybes tavim gana 
Vykini laukan

1 

prosza - pana’7!

r •

4

f Suabtoje atsibuvo laidotu- 
I re uos milemos duk- 

p. E. \V. Boczkausku su 
Į bažnytinėms 
|vintą 
i žinomu i‘jo visa 
įkąrą pamatyti

i ves a. a. 
reles

I..;
pamaldoms de- 

valanda. Szimtai geru 
petniezios vil
kima mirusiosįkąrą pamatyti

(kuri radosi puikiam grabe ap- 
puikeis žiedais, gur- 

ibais ir vainikais, gailestis bu-
r 

elia nelaba mir- 
Betnvczios vakara 

drauges mirusios 18 
ligoniu isz Eila- 

Misericordifi ligonbu-

siaubta

vo matytas ant visu veidu, jog 
teip jauna pam 
lis paeini'. I'

f ipribuvo 
dažinretoju 
del fijos
tes, atkalbedamos puikes mal- 

atgiedojo “
įprie tavęs glaudžemes.
i tos ryta drauges atėjo pasire- 
Įdia in savo uniformas palideti 
in bažnyezia ir kapiniu. Veliu

mo buvo parėdyta in savo balta 
uniforma, o perdetine dažiure- 
toju ligoniu

I . • • %

I tv.-x, « m 
'deles ir Motina

Suba-

i padovanojo 
puiku auksini 

'kaipo garbe užbaigimo 
| minga i 
i pervirszmo
I 1(ges klasoje.
pripildyta

! Irenai

norses.mokslo
visas savo
Bažnyezia 

gailininkais,

Vykini laukan “[.........
No mus žemes panlyretos, 
J r dainoini nbdainuotos,

Kur lietuviai tik gyvena
Vykim laukan “ 

Mums nereike jo kulturios, 
Ne isz vaizdus ar, sku.lpturios,

Mes pažinsi am jau jin gana,
Vykini laukan “prosza - pana”!

Mes jum ranku nebueziuokini, 
Ir ant keliu no klupecziuokim,

Pries/, (a dvariszka valdoną,
Vykini laukan “

Kožnas vienas, lazda imkim 
Dvarininkam, j >a rod y k i m,

Kad, mes ginklu turim gana,
Vvti laukan “

Vž praboeziu musu skranda 
Tai lazdinis sndis rhndas,

Kožna dvariszka valdoną,
Vvkim laukan “

Dvaru žemes, isz režykim, 
Ir bežemiam^ iszdalinkim,

Lai lietuviai valdo ana, •
Vvkim laukan “

Visai juju mums nereikia
Ba jie kalba musu peiki1,

Ja palaiko už pagona, 
prosza - pana”!

”1

y

prosza - pana”!

prosza - pana”!

r
7 • <

t

■p

a <

I

prosza - pana”!

prosza - paua”!* J

<

<

I..

t

i

I

prosza - pana "t

i

Vykini laukan 
Mums pilioeziu tu nereikia 
Kurie kalbai musu kenkia.

Toki muszkim, kaip tironą, 
Vvkim laukan “

Vvkim diena vykini nakti,

i <

prosza - pana”!

Lietuviai.
..... "N

Mes kepam geriausias me
sas ir žuvis. Verdam visokias 
strovas ir gardžiu kopūstu. Už
nikome valgomųjų daigtu 
krautuve.
cziszcziauyiamo iižžiurejime ir 
malonėm patarnavime. Turint 
užsakinius baliau^, piknin- 
karas
puls. Atliekame darbn teisin- 
gai’ir už žemiausia preke.

Brolei Skarųlei
34 Broad St.

/New Haven, Conn.

valgomųjų
Lietuviszka duona

ba lianas, 
ir t. t. kreipkitės pas

(M. 1)

PASIŪLO. iŽv
Puse Prekes Pardavimas
..............—------------ ------------ --- - ---------------—..........................- - - . .. -

Moterems Siutai, Kailinei, 
Kotai ir Andarokai.

*

I

Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines 
Skribeles ir Kepures.

Vaikams Siutai, Overkotai, z ' r
Sveterei ir Marszkinei.

1
■

i

A
Nauja. Malda knyge 

Kristaus'sekyma. Tinkama vi
sados o ypatingai gavėnios

Val
giu gaminimas. Apdaryta 
$1.50 Naujausia laidos 
ros laiszkams

brolius, seseris, •> «>

laike. Apdaryta.....$1.25
gaminimas.

*

1
apie

popie-
raszyti pas le-

vu s, 
žioni kvietkoms.

.................. ~ ............ .................................... ' ' ' ■ ........................... ...... ..<1 I I ...—■ .................... ... .......... ........................ ..................................

Visokiu Panczaku ir i 
už labai numažintas prekes.

Szkarpetku |

I
su gra

be. ir 40c. 
tuzinas. Paczto stempas prii
mu. ' (Peb;

A. Ramoszka
514 W. Saratoga St. 

Baltimore, Md. ’v -- - - . - f

22)

ANT PARDAVIMO.

GUINAN’S \
S MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL. |SHENANDOAH, vxixx,

‘Slaptybe Antgrabio”

AMERICAN LINIJAAptieka Mahanoy City, Pa., 
geroj’ vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie
tu viszkos aptiekus, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daryti giara. bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptieka. Apie (langiaus 
atsiszaukite iii “Saules” ofi
są. (t. f.)

i*

%

Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 
Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.

Didelis laivasManchuria” isznlauks 3 Morcziaus
Mongolia” iszplauks 17 Morcziaus

Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 31 Morcziaus
Didelis laivas (<

(Tiktai trcczia k lesa)
Treczia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00
Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.

Kreipkitcs in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York 
arba pas vietinius agentus.

*

Saules6 iKur, tik teks, mums pasitikti. 
Ta Lietuvos nevidoną, 
Vvkim laukan FARMA.

a. a. 
žiedą 

pašėk
uos 

drau- 
buvo 

o kun.
Czesna pasakos puiku pamoks
lą davė apsolineije velioniai. 

■Ant kapiniu
angliszkai 

mokslą kuris I ; no
'isz ligonbutes kurios labai mi- 
lojo a. a. Irena ir' laike ja ja 
dydelioje pagodoneje.

Likusi szeimyna 
sioms padekavone 
szirdies už žiedus, atsilankima 

ir dalibavime laido
kime pribuvo isz visos 

' aplinkines, 
'už teip 
I ir parodiniu 
redaktoris 
eziule

i

-'pasakė

i
i

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

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

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

-i?-vrtos

npsolincije
slavoku kunigas 

puiku pa- 
visus sugraudi- 

ypatingai veliones drauges

sudeda vi- 
isz gylios

m namus 
tuv(*sia

o Mahanojecziams 
dydeli patarnavima 

savo prilankumo 
su pa-y y

* 1*

E. Maksiinaviezius.
prosza - pana”!

Mr

t

k!

I

r.™

r

Ant pardaviifio 20 akru ge
ros žemes ir gori namai, Locust 
Valley, 4 mailes imo Mahanoy 

Arba duosim ant ran- 
žmogui turineziam • savo 

irk Ii. ’

City 
(los 
vežimą
4Uis.

t

t

T

n • Atsiszaukit 
(to 15)

W. J. Robinson, 
214 B. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

. c

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

i •

..jįlilIMBĮH*'-

krclpktes pas G co. J. Itartnszln, Agentą, nes jis yra visiem gerai žinor 
mafi’flmogus. Fa įduoda^ laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
T________l f— .. tt _  i 1. I.1 « .. > 4 « z* t Av.41.UaA, ....r*

Parūpina pasporhis isz Suvienytu Valstijų.
geležinkelio stoeziu Now Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvinc nes užlaikėm narna su 38 kambarais. 
ir Ju bagažius ant laivu.

LIETUVIAI KREIPKTTES PRIE SA*VUJU:— \ -
Jeigu ne norite būti apskrlaustl atvikla in New Yorka, talkU°8®8,

*

At yda tiems kurie turi mokėti 
Income Taksus.

V*1 **•

Piftriedftnt 81 d. -Salinio (Jan. 31) 
Mahanoy City, Pa. rasis Deputy Reve
nue Kolektoris ir galėsite jin matyti 
Council kamabruosc, del dadarimo 
Income Tax.

Sekancziuoso vietose atlankys 
Delano-24 Feb. L. V. R, R. Stacijoi. 
Sheppton ir Oneida—25 Fob. Paczto.

Iszmaino ir siunczia pinigus in visas dalis''svieto ’pagal dienri^'kursa!*' JJ 
Pasitinkam žmonis ant

Suteikiam 
Paleidžiam pasažiertus 

Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in minai virsz-mlnėla agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tauticczldi brangus kurie manot keliaut ln Lietuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laisz.ka ar ypatlszkai. 
Gausite nanžiniszkus patarimus nes mus pririerlste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laive.korcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York. 
TelefonnM Spring 05.37.

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
UŽSIGANEDINIMAS MOTINOMS 
Lietuve motina isz Milwaukee raszo:

Per daugeli sanvaieziu mano kūdikis verke 
beveik be perstojo dienomis ir naktimis,
tikrai nujaueziau, kad tam kaltas jo maistas, ir 
visur jieszkojau pagalbos, bet pasekmių. Pagal- 
iausmano gydytojas patarė

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

‘ ‘ Saules, 
vaikais isztare vi- 

Isiems szirdinga aeziu isz visos 
(szirdies ir to negreitai nžmirsz. 
jl’žvisus prisiunstus surami- 
jiimus isz kitu miestu redakto- 
j is siuneze visiems gyliu pade- 
kavonia. Ponams 
kams, graboriams, szeimina su- 

ideda aeziu už juju storonia ir 
rūpesti parengime teip puikiu 
laidotuvių, ant galo lai Dievas 

(visiems atligina už viską.
Lai silsisi a.

ir

< <
Asz

Trask a uc-

PIRMUTINIŲ LIETUVISZKA3 
, QRABORIUS

Laidoja kunus numirusiu,

laldotuviu, krlksztlnlu, veselllju, pairi Ije, nes ant to 
važinėjimo ir tt. Krnusto dalgtus ir tt 
620 W. Centre St. Mahanoy City, Pa

MAHANOY CITY, PA . 
uiiuujn auiiuB uunniiiniu, Pasamdl . 
automobilius, riginus ir vežimus de»

Pasamdc

VALGYKIT GEORGES

a. Irena dangu- 
užsitarnavo pa- 

Iszvensdama savo jauna gyvas
tį del palengvinimo sopuliu ki
tiems.

Reikė primyt ir tai, jo
kun. Gazdzi- 

niiszes 
ant in

kai po

I*

I

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

t >• len-
ku prabaszczius
kas, atkalbėjo 

i sziadien 
' tencijosIce Cream ir Kendest........

« X ■ » X. >

' paskutini 
nei.

.;.
Geriausio padirbimo visam 

Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 AV. Centre Street.

Merginu balbertu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szora. Teipgl iszmoklname / 
vyrus Ir merginas balbe- r, 
rlautl. Neužmlrszklte nu- 
m a fo. Netoli Union R. R. ' 
stacijos.

N. Nossokoffg,
1202 Penn Avė.

tr>

Pittsburgh* Pa.

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

G
e

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagclbinlnke 
motere. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

i

ii ■ ■ O

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaraiVYRU
LIGOS l’lttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije

Gydo užslnuodlnlma kraujo if fnpnybM
Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. t Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarlallszkai1 užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems ln Tėvyne. Banka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes.
žemlaus padėto adreso o gausite 
visada atsaklma:

. Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. 3. Lie. 159.
Cor. IT. Long Ave. & S. Main St. 

DuBois, Pa.

Parduoda Laivakortes 82 metus Invalriaę ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. 1.
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, Invalrias ligas

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkes, 
miegojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis 
visoje musu kaimynystėje.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York, N. Y.

paelnanczlas nuo neczystumo kraujo. Atsiszaukite jpa- 
> tlszkal, per laiszkus nsz negyriau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
I kai ir Lcnkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
’ Nedeliomis 9 iki 2 popiet.
k Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.gailies

(panedelije)
Irenos, 

patarnavima velio-
ji. a. Iszkirpk szi kuponą dabar, ir prisiusk sziandien

Sztai Koki Prietcli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke

> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
C procentą ant sudėtu piningu.
j Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagalbos
> kada perkate namus.
| Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per
J lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip

Raszyklte ant• *
ir gausi Dykai musu knyga, KŪDIKIU 
GEROVE, kuri paaiszkins, kaip užlai
kyti kūdiki sveiku. O’aipgi gausi mai
tinimo instrukcijas jusu kalboje.* 
Vardas ........................................................
Adresas............. ‘........................... . .............

MMM ■***•*•

i '*♦ 4mw.kokius pa-Ar darysite 
paisymus apie namus? Kreipki- 
11 (‘s pas savo 
manaiti
Padaro atsakanti darba už pri-

(Kez 22)

I
i

tautieti Joną Si-
513 E. Mahanoy St.

l 

einama preke.
(01.07)

įS.Tp'* .,.4 ♦U' ?'? u

.k . .

Skaitykite laikraszti “Saule >>

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Blunczlu Bzlrdlnga padekavone už 
telp puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis ir Viena Naktų“. Da tokiu Istorijų 
ne esmių girdėjas Ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz redystes 
"Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Point Md.

----   , , ■ ■ -.................................   —.....    t t '■ ---------- 

Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo 
Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki*Kristaus Vieszpaties Užgimimui 

lyg Paskutinio Sūdo. 
Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas.

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

Preke knygos 35c.

KVITU
■/ r, f

Knygele, Draugystėms del
iszmokejlmo pinigu ligonia- 
ma................................50c.

KVITU Knygele^ Draugystėms, del 
Kasieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu................................  50c.

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

V

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE ‘‘SAULE”
♦2^ 

SKAITYKITE “SAULE” /

Neolmfrssklte kftd dabar “SAULES* 
prenumerata yra tt.00 ant .vlso meto 
o SUSO aut puses moto*

H ■’

KURSUI NUPUOLUS
geriausia proga daug 

auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakorcrdu agentūra in 
Liepoja, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Liotuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszydamt 
pridekite 2c stampa ir visada 
adrosavokite sziteip:

P. MIKOLAINIS, 
CB Hudson Ave

Brooklyn, N. Y.

Tai

jumis geriausia iszpuola mokėti.
Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai ir 

pažinstami. *11
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. Salta 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—'
L. Eckert, Vice-Piee. 
W.F. Ryokewici

T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pree.
I J, H. Garrahan, Attorney

P. 0. Fenton

,1

A

D. F. Gulnan, Treaa.
A. Danisewics M. Gavai*

\
. I.W .*




