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ISZ AMERIKOS
Paieido savo broleli, po tam 
dabaige gyvasti kitu szuviu.

Pont iac,
Branfield, 11

M ich.
metu vaikas li

kos paymtas po palicijos glo
ba už nužudima savo doviniu 
motu broleli Clare.

Warren nuejas in girre su 
broleliu pradėjo in ji szaudyt, 
norėdamas 
arti gali 
žeidimo, bot szuvis 
jam in szona, sužeisdamas mir
tinai. Matydamas, jog brolelis 
mirszta, paleido antra szuvi in 
g-'

— Warren

persitikiyt kaip 
in jin szaut be su- 

bet szuvi s pataikė

d va užbaigdamas jojo 
jiina. Pats pripažino, jo 
galėjo žiūrėti in jojo kanezes 
ir dabaige jojo gyvaste.
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kente-
<r ne-

Suaugusios seseris in daigia 
bus peržiuretos per daktarus.

— Tomis dieno- 
daktaru peržiu-

New York. - 
mis daugelis 
rines suaugusias in daigta dvi 

Juzefina ir Rozalije 
Blazek, kurios nesenei pribuvo 
i>z Czekijos.

Tosios dvi seseris buvo 
domos po visus europiszkus 
sklypus per daugeli metu, 
bidvi yra suaugia nuo peties 
lyg keliu, abidvi turi ne vieno
kius budiis ir norus del valgi
au). Rozalije buvo apsivedus 
ir turi vaikiuką 11 metu senu
mo. Daktarai stengsis ta ja su
augusia porelia perskirt per 
jioipjovima jaigu 
bus padaryti, 
motus senumo.

seseris

visus
ro-

A-

galema tai 
Abi turi po 22

Nužudė paezia ir pats save 
nudure.

Newark, N. J. — Mrs. Jami- 
na Vaski, likos surasta namie 

ir savo dukte-

paszauke:

Nauja pacztine dežiukc.
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Isz Lietuvos
.. ................

RAUDONASIS KRYŽIUS 
LIETUVOJE. '

i

per 48 va

Nebaszninkas pravėrė akis, at
siduso ir vela mire isz naujo.

New York. — Luisas Silovi- 
mire nuo miegamosios li

es, likos paszarvotas ir pagal 
žydu papratimo, likos paskir
tais keli žmonis idant, prie jojo 
sėdėtu ir va k t uotu lavona. Xo- 

■ baszninkas gulėjo
landas negyvas pagal daktaru 
])ripažinima.

Diena priesz laidotuves sar
gai prie nebaszninko ūžtom i no 
kaip lavono akis praviro. Sar- 

Leninis gyvas.”
Pribėgo prie lavono, paėmė už 
ranku ir persitikrino, jog 
---------------- r> -U,

Kaunas. — Amerikos Ran 
donojo Kryžiaus sandeliui 
sziam mieste isz kurio pa-gel- 

siuneziame visoj Lietuvoj

Kryžiaus

lia
jau sukako vienas metas kaip 
darbuojasi Lietuvoje.

gai suszuko: i iIi
i1
s; > i 11 i i n 11 t ■ j./v * » » n i

likos nesustingia
lei atsiduso.

Paszaukta
isztirinejo padėjimu numirėlio 
ir nutarė jog tikrai yra negy
vas, 
tikėt ir pertrauke

ran- 
o lavonas gy

daktarus, kurio

bet žydele i nenorėjo tam 
laidot uves 

da tris dienas, o kada Louisas 
neatgijo, žinojo, jog tikrai yra 
mires.

t

sunku 
szios Baltikes 
ra i a psląaitl i oi i 
teip naudinga pasidarbavimo.

Yra
i

gyventojams 
apielinkes tik- 
ir suprasti t j

Aii|prifcos 
KrvžiuĄ 
prielankumas 
kurio peiviršzina 
szios dalios

kuri
t e i k e.

ir

Raudonasif 
Didžiausiai 
atjautinuu 
visu kiti 

randasii valstijų 
szirdy.se ir darbuose lietuviu.

net per szeszis 
teip buvo Varginama

paskutini liepta li- 
didžiausiu trosz- 

snlaiik(* 
Krvžiu

J

Washingtono valdžia užvedi* 
kurios 

ant stritkariu in ku- 
koliaujentL pasažioris in- 

o rninnfn n ’> romat IlOS/is 
kada karu- 

in paskirta vieta, 
pa ran-

jromata, o

dozesnaujės paczt i nes 
randasi 
rias 
tm'ta
‘sznna. gromatas 
kas ateina
Tosios dėžės v ra labai

<

kios ir kaip rodos bus užvestos
)o visus didesnius miestus.

Lietuvis apvogė du Lietuvius 
ant 2760 doleriu.

Wis. — Anta
nas Suvski s ir Jonas Szi mėli s
likos apvogtais per savo tau
tieti Antana Laura 
(Joleriu su kureis 
žinoti iii Lietuva.

Sheboygan,

- Mrs. Tzabellc

Persiskyrus motore nužudė sa
vo milema.

Chicago.
Orthwein, nužudo savo milema
Herbertą Zoigleri, kuris buvo 
manadžoriii Goodvear Tire Co. 
turėjo paezia 
dukterim

I žabeli e

ir suaugusia

buvo persiskyrus 
nuo savo vyro ir draugavo su 
Zeigleriu, o kada jin paregėjo 
restauracijoj su kitoms -mote
rimis, kylo terp juju barnys. 
Vakare Ziegleris atėjo pas sa
vo milema, bet toji neinsileido 
jojo ir szove tris kartus in 
jin, užmuszdama ant vietos.

per kaimynus 
res, su perpjauta gerkle ir su
badytu kimu. Szale lavono gu
lėjo peilis, plaktukas ir kirvis. 
Josios vyras Antanas, likos su
rastas antram kambarįje mir 
sztantis nuo subadimo peiliu.

Kada dukters atrado inirsz- 
lanti Ieva tasai

l’žnmsziau juso motina, da- 
galite ir mane dabaigt.

Vackiene aplaike
rimą ne senei nuo savo vvro 
už kerszinima užmuszimu. Su
das paliepė Antanui mokėti 
savo paezei po 75 dolerius ant 
menesio ir laja diena ketino 
abudu ejti savais keleis.

Teve Musu” iszpjauta ant 
špilkos.

Newbern, U. C. — C. II. Ba
kelis po trijų metu darbo, už
baigė ana diena, iszpjauti visa 
poteri “Teve Musu” ant gal ve 
les paprastos spilkutes. Pote
ri galima ajszkei skaityti per 
padydinanti stiklą. Poterei su-111' nu

4 4
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Te ve Musu

y y 

persiski-

Porter,

Baisi nelaime ant geležinkelio; 
45 pasažieriai žuvo.

Ind. — Keturesde- 
szimts penki pasažieriai žuvo
o daugelis likos sužeista, tru
ki je New York Central Inter
state ekspreso kuris ėjo 55 mi- 

ant valandos per žioplysta 
sviezmono. 'Trūkis iszsirito isz
sztangu, tame kitas ekspresas 
atlėkė ir trenkė su baisia pa
sekmių in pirmutini.

ir pakol ugnagesiai 
visas trūkis

le

užsidegė 
pribuvo, 
liepsnoje.

T rūke i

radosi

ant 2760 
ketino
Tasai nie- 

kadejus atsibaladojo kasžin isz 
kur ir apsigyveno pas Suvski, 
kur buvo
pintas darbu ir pinigais. Tula 
diena kada gaspgdorius iszejo, 
Lauras apczistiųo 
dūme po velniu.

va-

priymtas ir aptai

visus ir iž- 
Szi molis 

visus savo
po 

nesenei isztrauke 
pinigus isz banko ir ketino va-
žuoti in Lietuva. Žmogelis pi
nigus czedino per devynis me- 

vijezia, jog kada 
atlankys savo toviszkia. Vagis 
žinojo gerai kur pinigai padė
ti, nes niekas nesitikėjo, jog už 
juju geradejiste teip jiems 
atsimokės. — Geriause pinigus 
laikyti saugioj 
sziadien, niekam 
keti kad 
toliui.

tus su laja

vietoi, 
negalima ti- 

ir geriausiam priė

nes

z Varo daugiau isz Ameriko.
New York. — Tomis dieno

mis iszplauks isz Ameriko 48 
vyrai, 9 moteres 
mergaite, kuriuos
rinko už visokius prasižengi- 

adgal isz kur

ji* 14 metu 
valdže su-

Pamninkai įnirusiems ex-ka- 
reiviams.

Washington, D. C. — Kapi- 
......i Skyrius Valstijos Dc- 
paremente pranesza

Valdžia su- 
pamnikus 
ex-karei-

vienytu Valstija 
marmorinius 

žuvusiems

menesius

s i deda isz 65 žodžiu ir 254 li
tam.
Tėvas panaudojo kudyki ant 

paezios kaipo kuolą.
Beaver, Pa. — Katre Visz- 

ovskiene isz Woodlawn skun- 
dže savo vyra Antana už nedo
ra pasielgimą su jaja ir josios 
kudikiu. Antanas pradėjo ne- 
apkenst savo prisiegos in tris 

po szliubui ir lyg
sziai dienai pasielginejo su 

Ana diena 
pagriebė trijų 

menesiu kudyki už kojų apsu
po aplinkui ir pradėjo su 
jnom muszti Katre 
apalpo o kudyki teip sužeido, 
jog nuo tojo pasielgimo gal 
mirs. Sudže ižgirdes toki pa
sielgimu Antano, perskyrė 
Katre nuo tojo žvorio ir davė 
perskyrimu o Antanėli užda-

jaj nežmonlszkai. 
a te jas namon,

pradėjo
nuo ko

Antano,

kad Su-

Valkapai 
tuoini yra
y Bet ka-

Szi szalis kuri 
motus 
jau beveik 
po, todėl su 
kimu ir džiaugsmu 
Amerikos Raudonaji .k. ....... ,
kuris ne tik vaistu, ligoniams 
priežiūra, 
biižiu, bet ir maisto 
žiu suteikė 
Prie to viso
Raudonasis Kryžius mokina ir 

patarimus 
priežiūroje suteikė.

lovu ir loviniu dra- 
ir d ra bu

nda imingiems. 
Amerikosdar

v i šok i ils ligoniu

Pereituose szesziuose mene-
Aemrikos Raudonasis 

Kryžius net 24 invairiupse 
miesteliuose Lietuvoje aprūpi
no gyventojus 
maistu. Dabar tvėrėsi paszal- 
pines instaigos, 
dys ateityje aprūpinti pavar
gusius.

suose
net 24

drabužiais ir

kurios ban-

Kaip ir visose kitose Viduri
nes valstijose, 
je kūdikiai daugiaaše 
tojo ir privargo kares laikuo
se. Todėl Amerikos Raudona-

te i p ir Lietu vo- 
nuken-
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ISZ ROSIJOS
ARGI PETROGRADE PRA

SIDĖJO REVOLIUCIJE?

Badai Vasilevsky Ostrow ir 
kitur atsibuvo praliejimai 
kraujo, daug pražuvo.

- Aplaikytos 
isz Petrogra- 

nepaprastas žinias 
verda revolincije

, fj 'viiii sumiszimai.

o na n isz Jersev
Ivi mergaites ir sūnelis kuris 

7/2
Motina sveika kaipo ir vaikai ir kaip

pakine visi augs.

LIETUVIU VARGAI KON
STANTINOPOLY J. » » 

sz parvy-
dienomis lietu-

sios 1 linukai — 
rus. Pirmutinis svori* 
svaru.

llelsngfors. 
žinios czionais 
do skelbę 
buk Rosijoi 
ir kaip kur jau prasidėjo kru-

Laikraszczei 
bolszevi- 

kus, garsina idant darbinin- 
’kai susiprastu ir numestu taji 
sunku junga, kuris juos slogi
na.”

Keliolika kruviihi musziu 
atsibuvo Petrograde, Vasilevs-

iį kurie ejna preszais 
ik

i k> I

garsina

kru viltu

Cit y ir jo-1
svėrė 31 sva- 

svaru Brigada 9% svaru, Ona 14 
daktarai pri-

Kaunas. (Elta.) 
kusio sziomis 
vio karininko L. isz Konstan
tinopolio gaunam patirti apie 
lietuvi(Į vargus 
polyj. Drauge 

likucziais

s

O Konstantino- 
sn Vrangel i o 

atvyko in 
i r

armijos
Konstantinopoli ir nemaža 
Lietuvoj piliecziu, kurie tuoj 
sudarė komitetą, ir jo pirmi- 

knpitona Blo- 
Kadang'i lietuviu 

karininku ir kareiviu esą išz- 
metyta po i n va i rias rusu ka
riuomenes dalis, o szios esan- 
czios ne vienoj vietoj, tai apie 
komiteto esima dar ne visi su-

pinku iszrinko 
vieszcziuna.

sis Kryžius ypatingai spccilai- intoi-esuotie.ji žino. Be karisz-
zuojas naszlaicziu ir kudiku 
prieglaudas 
pinti. Czion randasi 
suteiktos pagelbos.

visiszkai apru- 
suraszas

kiti osa ir civiliniu pabėgėliu 
isz Lietuvos, daugiausia žydu.

Vrangelio armijos daliu, at
siradusiu
ar jo apylinkėje padėtis esan-

Konstantinopoly j,

Lietuvos prieglauda 1. Kaune. ti [a|,ni ’su]1ki. Blogiausia pa-'
Lietuvos Prieglauda 2. Kaune, sielge su jomis prancūzai, i

ISZ VISU SZAL1U
*■ . Y *

'Jį I *

ky Ostrow ir kitur. Artilcrije, 
karabinai 

automobile i
losią sumisziniuosia kunuosia 

žmonių ir sziintai 
likos sužeistais.

Tolimesnes
buk
rankas
je, po nuolatiniam musziui ku
ris tęsęsi per ■_________ ___

maszinmei 
kluoti

žuvo daug

ir gin- 
dalibavo

žinios skelbė, 
Petrogradas gavosi in 

pasikeleliu panedeli-
gavosi

' * w * B. u, j

Prancūzai ginkluojesi pYiešzais 
vokieczius.

London. — Francuzaj 
miega, nes pa s i rengi ne ja 
žiniszkai pHeszais

ne
fc“Ynu-■ YM • 

vokieczius
jeigu tiejei atsisakys nuo mo- 

Okupacijoske.sezio bausmes.
armije stovi pasirengus užymti 
dalos vokieti jos jr tik lauke pa
liepimo. Amerikoniszka ar
ini je prie Reno ketina apleisti 
Vokietija tuojaus po apėmimui 
valdžios prezidento Hardingo, 
o in juju vieta pribus Prancū
zai ir Anglikai kuriu vokie- 
cziai labai uekenezia.

pasiūlė allijen-
tams tik pusasztunto bilijono 
doleriu vietoje 56 bilijonus, bet 
ant susirinkimo allijentu ne- 
primta tojo pasiulinimo. Jeigu 
vokiecziai neiszpildys reikala
vimu, tai allijentai užyms 
szmota Vokietijos be jokio už
vilkimo.

Vokieeziai

mus ir siuneze 
pribuvo. Kaltininkai daugiau- 
se ;
lando, Chicago i
Mergaite Valentina Bukovec- 
kiute buvo su y m ta už dalini
mą plakatu apie komunistu su
sirinkimus.

Teip tuju kurie bus sugrą
žyti randasi sekanti Lietuviai: 
Aleksandra Bukaveckas, Pra- 
ne Bukaveckiene, Valentina 
Bukaveckiute ir V. Bukavec- 
kutis isz Detroito; Stanisla
vas Bežonis, Jonas Žukauskas 
ir Steponas Indriūnas isz

Žydu prieglauda Kaune. Lie
tuvos Valdžios Prrog. Kaune. 
Kūdikėlio Jėzaus Prieg. Kau
ne. Tauragės Prieglauda.

Szauliu Prieglauda 5. Panemu- 
prieglauda.

K?pacjna isz Detroito Kleve- n(jg pi.ieglaudil. - .....
n J ittsbuigo. prjegiaU(]a> Panevėžio . Žydu

Bukaveckiene,

ies Virbaliaus

prieglauda.
Mergaieziu prieglauda Ukmer
gėje. Vilkaviszkio prieglauda.

Didžiausias ir pirmiauses 
ir vaistisz-

orieg. Panevėžio

j r 
reikalas tai vaistu
<os medžiagos suteikimas, nes 
isz visu pusiu girdis toks 
szauksmas. Daugelyj ligoniniu 
Lietuvoje Amerikos Raudona
sis Kryžius rado -bevartojant
popierinius bandažus, ir visur

, ri, __ ;~7i dideliu stoka apmariniu vais-
R.ockford, III.; Jonas I aszke- daugelyje vietų

Steponas

vieži us, ir Osipas Auksztuolis
isz Cleveland, Ohio.

teiks 
visiems 
viams.

Visi kareiviu 
džios kapinynuose
visiszkai apriųiinami 
pams kurie randasi ant kitu • 
kapinynu, jeigu tik szeiminin- 
kai ex-kareiviu kreipsis iii 
(Quartermaster General of the 

Washingtono, 
prisius marmorini pamninka, 
padengiant visus 
iki nurodytai 
ežiai. Kareiviu szeimininkams 
liks tik aprūpinimas nugabe
nimo pamninko nuo stoties 
iki kapo ir pastatymas ant ka
po.

visai ne
buvo galima apmariniu vaistu 
g<rikos Raudonasis Kryžius tuoj

Ariu v valdžia

iszkaszczius 
geiežkelio sto-

Lietuvei privalo isz szito pa
sinaudot ir parsitraukt pom- 

•nika del žuvusiu kareiviu savo

TELEGRAMAI. x

Antibes, Prancije. — Ka-
ralius Nikalojus isz Montene
gro, miro utaniinko ryta.

* Balboa. — Pailama ir 
Costa Rika ėmėsi už plauku. 
Musziosift žuvo 4 ir 11 sužeis
ta. Muszasi už szmoteli že
mes.

už

!SZ 
daugiausia už- 

jie kuodaugiau-

tai

lam u tikėtasi 
uojautos, nes 
šia buvo suartino ta armija in 
kova priesz bolszevikus. Taip 
atsitikę del to, kad prancūzai 
nori tuo badu priversti dau
giausia rusu insiraszyti in sa
vo kariuomene.

Lietuviu Komitetą pripaži
no po dideliu rupesniu Pran
cūzu, Anglu ir Italu atstovai. 
Komiteto iszduodami esą Lie
tuvos piliecziams liudymai 
grįžti tėvynėn. Dauginusia ne- 
laimingosiams 
dedas Amerikos 
Kryžius: 
duodas drabužiu

piliecziams

11 užmuszta, 100 sužesta smni- 
szimuosia,

Florencije, llalije. — Vie
nuolika žmonių likos užmuszta 
szimtas suvirszum sužeista o 
daugiau 
aresztavoti inaiszacziuosia ko
ku* kilo 
sukilime 
miestas 
ir 
tikisi lenais 
szacziu.

suvirszum 
kaip pėnlci szi nitai

r(*volincionieriszkam
Tuskanije.

apstatytas kareiviais 
maszinineis karabinais, nes 

da didesniu mui

Visas

ipsteiges
y

padejes ir pa- 
Raudonasis 

vagyklu 
o grižtan- 

czius tėvynėn suszelpias ir pi
nigais; po 40 turku svaru kiek- 

kelionei isžluidoms. 
Kaip karininkas U. pasakojo,
vienam

anti. Dalykus isztyrus Ame- tu pinigu kelionei visai pakau-
[ta. K^lauja isz Konstantinopo-
• 1 • • t • 1 Z l t • • T Tpagal iszgalo ėziuos trukumus ,ij0 pro Svilingrada, Sofija, Va- 

’ T 1(0/1 V/V 4 C I y 

Amerikos rtl) Vienna
a prūpino. Paduodame surasza ra Erodą 
ligoniniu kurioms 
Ratidon as i s K ry ž i u s pristatė 
vaistus ir kitas laikmenas. 
Miesto Ligonine Kaune. Mies-
to Kalėjimas Kaune. Žydu Li
gonine Kaune.
Lietuviu Katal. Ligonine Kau
ne. Militare Ligonine Kaune.

• 4 -W-K V

Maribo-
Passan, Berlyną.

ris tęsęsi per visa sanvaitia. 
Užtvirtinancziu žinių negali
ma isz tenais aplaikyt, bet pa
gal taisės kokios aplaike per 
paskutines dienas,, tai galima 
suprasti, 
kitur atsihijvo tjkras.prngaras, 

Washington, D. C. — Vals
tybes department©.vakar gau
ta prancssMjnu, 
tolydžio didėjantis nepasiten
kinimas bolzseviku valdžia 
kone puseje 
jos provincijų 
miecziu sukyliinus. Badai 
sukilimai persimeta in Uralo 
sryti, Ukraina 
Rusijos provincijas.

Pagal praneszimo, Petrogra- 
pagrumota 

streiku. Czia 
kad darbininkams butu duota 
daugiau laisves. Boto, darbi
ninkai reikalauja, kad valdžia 
nerikvizuotu gabenamąjį ge
ležinkeliais ir vieszkeliais 
maista ir kad butu nuimta per
daug dideli suvaržymai preky
bos.

London. — Prieszai šoviniu 
pasikelinėje visur musziai pra
sidėjo po visas dalis Rosijos, o 
ypatingai Petrograde ir Mosk- 
voje kur revoliucijonieriai yra 
drueziausia susiorganizavę. Pa-' 
ežiam Petrograde sumiszimuo- 
sia dalivduje 300 tukstaneziu 
darbininku. Daug liko už
muszta.
prisidėjo prie revoliucijonieriu 
Moskvoje soviatinei aficieriai 
veda pusi kelelius in inuszius. 
Isztikimiausi pasėkėjai sovia- 
tizmo pameta tąja partije o pri
stojo prie pasikeleliu. Isz Ba
ilinto konia visi kupeziai aplei
do miestą.

Prisiartina baisi valanda Ro
sijoi, tai yra revolincije, kuri 
padarys gala bolszevizmui, so- 
viatizmui ir Leninui.

jog Petrograde ir

kad badas ir

bolzseviku
sovietines Rusi- 

iszszauke kai- 
sukyliinus.

ir centralines

de

ir

gene valiniu 
reikalaujama,

Daug 
Kronsztado forteca

Nužudė savo mylima, bet ir 
pats neteko gyvasties.

Maldonburgas, Vokietijų — 
Jaunas žmogus vardu Zimmer, 
23 metu senumo, likos nutęstas 
ant smert už nužudinima savo 
mylemos Mortos Elsner, kuri 
likos surasią vietiniam prhde. 
Kada dėjo kuna in grabu, likos 
užtemimą 
ženklai nuo

Anglikal sudegino 32 namus.
Dublinas, Irlandije. — Airi- 

szei užklupo Ballybaneene ant 
keturiu angliszku palicijantu 
ir juosius nužudė. ’ Už tai an- 
glikai atkerszino airiszems su
degindami 35 namu ir sužeido 

Vieni kitus
ėda ir nežino kaip tas visas er
gelis Irlandijoi užsibaigs.

Bielgrada

Tai esąs tiesiausias kelias Lie
tuvon.

Vaistai del Lietuvos.
Kaunas. — Szioms dienoms 

gavome žinia kad isz Danzig’o 
tapo pasiusta Lietuvon 85 do- 
žiueziu vaistu ir vaistiazku 
dalyku, 68 dėžių drabužiu, ir 
dėžės audeklo.

ant kaklo mėlyni 
pirsztu o bluzeje

surasta knypki nuo surdoto.' 
Palicije pradėjo daryti slieetvh 
ir daejo prie pedsakio, buk 
mergina likos paskandyta per 
Zimmeri. Morta buvo 
ežia, ir lodei Ziinmeris 
atsikratyti nuo merginos, ku
ria iszvedes nevos pasiveiksz- 
cziot instume in prūdą, 
prūdas ne buvo gilus, mergaite 
isz kart nenuskendo, tada Ziin-|Tung užliejo keliolika dydeliu

prie

nesz- 
norejo

apie 20 žmonių.

Ligonine Panevėžys. 
Raudonojo Kryžiaus 3. Ligoni- 

• Utenos 
Ligonine. Šzakiu Kariuomenes

Žydu o
o kad

* Pekinas, Kinai. — In no. Szakiu s Ligonine, 
laika trijų menesiu Kinuosia 7 
iszmire nuo bado du milijo- Ligonine, 
nai žmonių, daugiausia vaiku

Pekinas, Kinai.
Bombay 

kylusi
Indije. — Pa

lipė gubernijoj Szih i

1 Mariampoles apie- 
linkes Ligonine. Vilkiaviszkio

* Princeton, Mass. — Ant isz kart nenuskendo, tada Zim-|Tung užliejo keliolika dydeliu 
farmoB J. M; Crell, - atsirado meris išbridęs in vandeni pa- kaimu. Du užimtai žmonių žu-< 
keturi dvdeli vorsziukai: visi i noro merginai <ral-va nnkol toiilvn dnno- wwiilin

szirdy.se
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US GIRDĖT
i . ,
r- . j >7. < - • > *- •» .L z visus prisiųstus surami

nimus nuo musu mylemu skai-
tytbju ir prieteliu, isz prieža,< 
tiek mirties musu mylemos du-

I renęs,
* *

Vedaktorius 
su szeirnynelia sinn-

kvėles
‘‘Saules
ežia yisiems gyjiu pa<|ekavonia
lai visiems Dievas atlygina už
jnju surapiinimus ir apsaugoje 
nuo panrisziu atsitikimu.

Laikiasztis Catholic Review 
and Times Užeinantis Filadel- 
fijpi. patalpino 
apie

ilga straipsni 
Velione Irena ir josios 

pasiszventima del savo artimu.

LegislatMva Oregone innesze 
bila, reikalaudami nuo moterių 
kaipo ir vyru idant iszymtu 
pa veli irimus ant ženybu ir sto- 

egz.amino

idant

tu ant daktariszko
tvksle datvrimo ar kandidatai:

• * N • I
moteriszka luomą 

apsi vedimo.
1 i osos

m 
kami ant 
tai geros
mot ere ar vyra nuo ligų.

k e apie penki 
klupo ant vnžimo korįnn# yeže 
pinigus

virszininkai už- KELKIME LIETUVA.

in banka, paytndami 
isz. jojo tris szimtu^ .milijonus 
rubliu. - 
sai darbelis!
.rublis yra sziadien vertas apie 
du centus!

šimtui
Argi užsimokėjo ta-

Juk ruaiszka.s

Kad tinkamai
Szv. Kazimiero Diena, t,aut 
szvento, reikią ne juokais pri-

Daugelis kolioni jii 
ruošai a s ta szvente pa- 

jszki įminga i, bot. 
ne-

paminėjus
os

SAULE

bz Lietuviszku kaimelu
Sprin^fięld, ĮU,g,

ženk!vV'itii'
i r • * i f iF

vp.a rijai'■' h*' v sunmzejo,

Rekonstrukcijos darbo sutrau
ka.

Laike 
iszrasta

svipt i ne* kares likos 
daugiau kaip trisde- 

szimts naujo
tik paežiam Suvienylosia Vals
tijose. ’

budo true ižuos

Žmogau!
Turtingas esi tiek, kiek aszą- 

Valnas esi tiek, kiek 
zokti gali.

ru turi.
save per

sirengti.
girdeli
minėti ganu
yra ir tokiu kurios nieko
vekia.

Kada tauta kėlusi isz grabo
neprikla uso-

czimniis
dirlin (labor po ktrĮį dienas ant 
sanvaites. * Lietu&y.sfįe; ozion 
yra labai nupuolĮ^, nesutiki
mi ir prn v.ardžiavimaL Nesenei 
s z v oge r i s s n m 11 sze šz v og^ r Ė j o g .• • • .... 1 1 «... .■‘.•’nTA'fSl,...

..., — —4

d. r - Kon- 
ir pirm Wilso- 
bnt Kongresas 

Vasario 5d. b/ Wilsono užgė
rimo patvirtino 
sumažinimą iki 175,000 karei
viu.

Vasario

Washington, 
grosas. - Nors 
mis nepritarė
P

f

kariuomenes
t asai i n 20 valau,du^ uiiMfįigon- 
buteje o kitas rdhdu^j ką|!yįpje 
ir kaip rodos užkibk tint'vn’V fi
les. * Tok in i meile
v ioszpli t a u je czj on A i s.

7d.žengia m nauja
ma gyvenimą ir kovoja už sa
vo laisve, kurios jai visi jos 
kaimynai pavydi; negelbeti jai 
toje, kovoje daugiau, negu prn- 
silxaltipias.

Sziandie, kada 
paustosloR tautos
savo szventasias 'tiesas, ir mes 
turimo sukrusti nepasilikti už
pakalyj kitu.

artimo paskirti 
ligoninėm

Senatui 
budžetn 

gryžu-

žemesnio Ats
tovu Buto pasiunsta 
nutarimas 
$12,500,00. 
siu karieviu.

Vasario 11d. Senate tapo nu- 
vice-pirmininko 

alga nuo $12,000 iki $15,000.
Departmentas.

apie bado 
x!---------- Kinijoje, ir
pagolba nebus tuoj inteikta iki 
15,000,000 gyventoju liksis ba
do aukoms.

galutinius sutarties 
terp Suvienytu Valstijų ir Ru
su Sovietu Valdžios neužbaig
tos, bei Arthur 
tijos Departmente 
riui tvirtina. 
Suvienytoms 
Rusija 
tolvn' varvi i.

Treasury Depart meni as. 
Lapkriczio 30 d.
Valstijos Vieszosios skolos in

securities 
turi iki

‘ * t

taria pakelti
visos pris- 
kovoja už

I

mTeisingas 
psi tiek, kiek save atmesti gali 
Didis esi tiek, kiek mnža 
mirtis vra. Stebuklas yra toks 

tu in ji insi-

S

tau

gilus, kiek 
žvelgt era I i.

Yra lik vieno kelio, kuriuom
yra tin-j joks kits žmogus negali eiti,

— ra , kaip lik tu. K u r tik

giliai

žmogus
- V ra , kaip tik tu. 

ir apsaugos [neklausk, bet eik juom!
I

H? veda)

I
i 

1

“Laike pakajaus, reike pasi Valstijose turi teises nubaudi- 
szeimiuinkains kurie nesi- 

sa vaisiais.
kurie [kuris atsisako 
tikrai [szios priedeiųnes kas link 

apsau- paežius ir vaiku i

Kožna valstija Suvienytuose

rengt prie kares. * •
JUO

Tojo priežodžio laikosi t vi r ! rūpina
tai Suvienytos Valstijos, 
norint s palengvą, bet 
ginkluojesi ant mariu.

Žmogus 
arba nepildo 

: savo 
nustoja visu

pukalyj kitu. , *
Visi, kas myli sato gimtino 

ir jos kalba prisidekime szioje 
taip svarbiojo musu gyvenimo 
prietiky.jc, padekime savo jė
gomis prikelti 
prispausta 
brangia gimtine Lietuva.

•Skirkime bent maža dalele 
savo uždarbio Tautos Fondąn, 
Szv. Kazimiero Dienoje, Lie
tuvos kultūros reikalams; kel-

i

szimtmecziais 
pa niekint a mus b«a\,

v & :»* ,<■
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Va 1st i jos
Gauta praneszimas 
žiaurumu jeigu

Szvarus dantys parodo gera sveikata, kada ner

Nors

szvarus dagtys žėnklai blogos sveikatos. Daug 
kartu blogi dantys pasidaro isz prįežasties ne
rūpestingumo ir nepaisymo.

Pasižiūrėk in zerkola ir temyk ar jusu szvarus

godami savo pakraszczius ma- pagarbos ir tuoj tampa nužiu-
r tu nuo užpuolimo 
nevidono.

Priek tam valdžia ha i 
dirbti da milžiniszku* areopla 
nūs del bombardavimo karisz 
ku laivu 650 myliu 

Tiejei

netikėtino rotu niekdariu.
I

tam irę

kraszeziu. Tiejei areoplauai 
pask and y s di d ž i ausi 11 s

Szeijnininkas ne yra paliuo- 
suotns nuo szios priedermes 
dėlto kad mirszta, jo szeimyna 

’vistiek dar turi būti aprupina-

szios

nuo pa-' n žmogus kuris begyvenant

nevido-

kime Lietuvos kultūra.
TAUTOS FONDAS 

’ 222 So. 9-th St.,
Brooklyn, N. Y.l

kuiTbuna?
.'t*

dantys nepadaro jusu pusiszypsojima linksmu.Bullard Vals- 
Rusu Skv- 

kad gan saugu 
Valstijoms

rvszius

Paklausk jusu dęntisfo kodėl szvarus sveiki 
dantys yriji priežastimi geros sveikatos.

1 .. 1

Priprask numazgbt Juos du kartp in dieną sji 
rrn ixri-na1'CHT H i\TV >C ’ >.L’-

i * ’
■

Philadelphia, Pa. + Aleksan- 
mylema pati

su
pramoninius

iki
Suvienytos

gaivinaneziu “COLGATE’S
“GERI DANTIS įį GERA SVEIKATA

ant tulbtlnlu daiktu g v aranžuoja 
ir Iluszius. Imuoigta 1806.

(//
Dantu-Valytoju.
n

VnrdaH "Colgale’s” 
Teisunia, Grynnmadra Bulavieiie 

Antano BMlavio, mirė 2(1 d. Va
sario ligonbutoje 
Nabaszninke buvo 26 m. 
mo ir likos palaidota i 
sario su bažnytiniu 
inais ir palaidota ant 
žiaus kapiniu.
liam nuliūdime vvra ir du vai 
ku, vienas 5 metu senumo, an- 

1. sn n va iteM.

po
rojo $24,172,926.54. 
Suvienytos Valstijos 
$11,157,556,208.16.

1

kūdikiui, 
senu- 

d. Va-
raioszkau Marijonoj, Kunparavicziu- 

tes, paeinanti Isz Alita.us Apskr. Mero- 
slavo y.alscz. Turiu svarbu reikalą Jai 
praneszll jipie Jos motinoje.

B. GRAŽULIS,
Box 151, Du-Bois, Pa.

Aez Marcele Reszkevicb. po vyru Je- 
rusevieziene, paieszkau savo tęva Ta- 
moszin Raszkeviczius, pirmiau gyveno 
Pittston, ’Pa. Prasząu auslszaukt arba 
žiųantleji apie ji, meldžiu szirdingai 
praneszt.. w

MARCELE JERUSZEVICZTENE,
- Box 135. Revloc, Pa.

...

Mano krikflzto tėvas Vincas Delnic- 
kas, paeina isz Kauno Red. 
atsb>zaukt ant adreso:

W. D. MATULIS. .
Broad Brook, Conn.

*

Paieszkau Stanislova Vąsjjauska.fpa- 
cina isz Kauno Red,, 
Varnu Para. r “
Kis isz Varnu Miesto, 
szaukt^anr adreso:

ANT, ^ALESKl.
JJox 143, Harwick, Pa.

*■>’ /
____ *

PaipBzkau Czalio Ir Simo Usęvioziu, 
paeina isz Suvalkų Red.,Kalvarijos Ap. 
Krosuos Vąlscz... Sazniku Kaiųio. 
Tegul; ataiszaukia ant adreso:

C. AUŽUKAS,
Box 103. Elm Grove. \V. Va.

° —

Mano pus-hroHs Mat. Anioleviczius, 
paeina isz Seinų Ujezdo, Leipalingio 
Gminn. Turiu svarbu reikalą. Prą- 
szaii atšiszaukt 
džiu praneszt.

VINCAS ANIOLĘVICZJUS,
326 Titan St., Philadelphia, Pa

Pajicszkau Kazio Yanczulio, paeina 
isz Seinų Apskr., Kapciamiesczio Vai. 
Tegul ątą|8zat)kją apt adreso:

V L. YANęŽŲJĮJs- t • ■

“>H.

instat v- 
>7. v.

Paliko
KrV- 
dide- LIETUVEIS VISI MES 

ESAM.
užlaikyti 

vra baudžiamas
bausme iszvengia

savuosius ant
džios ir visu gyventoju

atsisako

nu laivus. Kožnas is’4 jnju tu- 'mirsztfln| 
svaiai pfjĮiekmit

savuosius
valdžios, bet

res po 10 tukstaneziu 
bombų. Ant tokiu oriniu mu- 
szinu valdžia ketina ižduot de- hZjrjVS|^ 
szimts milijonu doleriu. j v

i------------  ! Del to norint s sa užminga i su
savaisiais ir pasauliu pasielgti 
rūpinkis kad netik gvvam l>e- 
bnnant bet ir numirus savo 
szeimyna fitikamal 'hutu apru- 

Geriąusias būdas szio 
ausi žiūrėjimo yra kas 
n Qi’s po viena doleri, pagal iž- 
gale kad ir daugiaus, investyti 
in Suvienytųjų Valstijų Kares 
Taupymo Ženklelius.
lui prisiėjus-pinigai greit at
gaunami’, trupinant nuoszimtis 
gan didelis mokamas. Ženkle
lius galima gauti visuose K ra
sos Ofisuose.

Bella Kerpiskoviene sanare 
czeko-slovaku kongreso, inne- 
sze užmanima 
sklype daug patysta. Jeigu to
sios pasiutėlės bila pereis, tai 

vy ra i I yg 50 me t n tu res
vesti daugiau kaip viena moto
re. Gal atsiras iszmintingu 
sąnariu, kurie taji užmanima 
sumusz. — O gal toji boba ne 
turi vyro ir geidžia labai apsi
vesti.

idant investi

pinta.
visi

Gal atsiras

b--  ------
Generolo Balakovicziaus ka- 

■ riumone, kuri buvo Mldsko gu
bernijoj priesz atėjima holsze- 
viku, iszžude kone pusantro 
tukstanezio žydu. Tiejei žydu 
pogromai buvo baisus. Moter.es 
ir vaikai buvo neiszpasakytin- 
ai kankinami, tulestaneziai kū
dikiu pasiliko siera toms. Tie
jei žmones pjaustė moteres ir 
merginas kaip gyvulius ir pa^i- 
elginejo su joms kanuobjau
riausia. Vvrus kankino vi 
snip ir nupjaustinejo dalis ku-. 
no prie moterių.

su joms
Vvrus kankino

Tula motore iszskaiczius an- 
gliszkam laikrasztije, buk kož- 
nąs vyras via vertas mažiausia 
szimta tukstaneziu doleriu, pa
sakė savo vyrui: “Jonuk, pasi
imk savo sutkeisa ir mufįkis. 
Jeigu raudasi ant svieto tokios 
kreizes ka už toki netikėli kaip 
tu duoda szimta tukstaneziu 

tai ne turi biznio il-doleriu, 
glaus ezionais gyventi.” — Ar
gi tai teisingysta ant szio svie
to raszo .Jonas Pussmegenis

Likos iszrastas naujas bullLikos iszrastas naujas mulas 
ant apsaugojimo plieniniu sze- 
pu kuriousia talpinusi pinigai. 
Tasai būdas yra labai prastas. 
In szepa insideda musztardine 

koki naudojo 
* — - • • •

bomba su gazu, 
paskutinėje karėje Francijoi. 
kada pleszikai isznesza ęzepa 
su dinamitu, tada musztardine 
bomba trūksta ir pkszikai turi 
bėgti laukan. — Ant galo atsi
rado gera nauda isz gazu ko
kius naudoje kaieje.

Paskutini meta iszdirbta Su- 
vienituosia Valstijos] a 1,753,-
000,000 svaru vario.

Laiminga toji balszevikiszka 
nėra jau ka 

plęset nuo žmonių,, tai yimi- 
ninkai prgdejo viens kita ap- 

* j yogtinet Męskvoje dienas lai-

’’ JĮosije! Norinta

val- 
miela-

♦ •

Praszau

i ;. r. F.D.

savaite

Reika • 
greit

VISIEMS DYKAI
Kuyis tik prisius sąyp ir nors 
poros lietuviu adresus, gaus 
dykai labai naudinga kny 
gele kuri susideda isz 16 
palūpiu vardu “Ifeno Nau
dai Dirbsime”? Reikalauk 
sziandien adresuodamas at 
virute sziteip:

Lithuanian American
Trading Co.

Room 27. 112 N, Greene St. 
Baltimore, Md.

♦

Žmogus Nežinojo
kad jisaj #**1 inveStyty mažn su
ma pinigu. Jis mislino kadmislino kad 
turėjo turėt keletą szimtu ko
lei galėjo pradėti investyt. Bet 
dar dažinojo 
szerus, }>er

kad gali ingyti 
inmokejima

suma pinigo,
na menesi už musn preferred 
stocka. Jus leipgi galite ta pati 
padaryti.
tik 17c. ant dienos už šzera per 
trumpa laika.
kokio muso
prisiunskite kuponą.
PemitO'JvuiiJa Power

Pramone kurios reikalingumai 
yra pastovus.

maža
mokant $5. kož-

Reikajaute mokėti

Klauskite bile 
darbininko ąrba 

T
tį Light Co.

Pennsylvania Power &; Light Co. In
vestment Dept,

8th &. Hamilton Sts. Allentown, Pa. 
Send me free Illustrated booklet and 
more intprination about your Prpf.oi^ 
ręd $toęk.

Name

Street
f. , <

City

I

TejĮszhi Ujozdo, 
Taipgi Adonius Tąrganjj- 

Praszau alsi-

Tegul; ataiszaukin ant adreso'.

Turiu svarbu reikalą.
arba žinantieji mel-

Bųx 986/ Mechanicsville, N. Y.
...

Abz Mere Pedniciepe po levais Mia- 
iukiute, paieszkau savo dėdės Juo^a. 
Marguti, girdėjau gyvęno New PMJą., 
paakiu išz'važiaya in W. Va. Piąązaų 
atsiszaukt ant adreso: .

MRŠ. MARY REDNICJENE, 
ill Spring St., Jucksųn, Mich.

___

Pąęią^kąu szvogerlo Liudviko Rut- 
kuueko ir sesers
Seiriju Para., Gudonių Kaimo, 
but gyyena SUonandoah, pą. 
alslszaukią ant adresų:

P. K. RiryKAUCKĄS,
451 Hudsln Ave Rochester, N.Y. (AJ15)

K

Pąjeszkau Joną Šankaus, paeina isz 
Sųyalku Red., Vllkaviszklo Apskr., Os- 
kiniii Gmino, 18 metu Htgal gyyonų 
Pittstop, Pa. Jisai mažo ūgio, dideliu 
akiu, rudo veido, amžiaus 70. Tegul 
atąjazaukia nes jam liko dideli turtai.

‘ MISS AD. SANKUTE,
Box 117, Retsof, N. Y. 

__ ?__
Mano dėdės Kazimievks Glabatiskį ir 

Mikola Venckus abudu paeina isz Su
valkų Red., PaneųtųJįes Parą., nlriplau 
gyveno Gilberton, Pa. Praszau atst-

vąs rti|re o motina su kitu ap^lvė^e.
SęRl^GĄŲlDS,

Juzės, paeina isz
Tur

Teguj

18 metu Atgal gyvenų

(M18)

valkti Red... Paneųtunes Parą., plripiau

szaųkt, turiu svarbu rjclkaJa. Ma»o te-

.Box 244, Kingwood W. Vą. (M18)
■ ’____o____

• - t •
Paieszkau Jnrgi Karaluna, pirmiau 

gyveno Scrantųų, Pa., dabar nežinau 
Tųi'iu svarbu reikalą. Praszau

___9____ e

Tui‘iu svarbu reikale, 
tukt ant adreso

kur. 1
atsisaukt ant adreso ?

JONĄą URBONAS,
$40 iyąl.nųt St., Luzerne, Pa. (Mjl)

___9___ _1

Aąz Agota Swk«2ijdute, po vyru Žo- 
lonien,©, paieszkau savo’ dėdžių Sząrk- 
aznu, Petras gyveno ftąitl^ųre, ^., o 
Jurgis Pittsburg, PaA Tegul ątsiszkia 
ąnt, adreso: ,J ,

Bok MlneruvlUe, Pą,.« •
< •' 2 " f - ' «

SIMON ŽELONIS,
• '? > s'-

S'

Boleslavas 
Veurlauckas isz Mahahoy Citv 
vra nabaszninkes pus-hrolis.
' ■ ' A. IV.

t ras

< rfanervillė, Mieli. — Far-

Lietuviai, Dzūkai, Žemaicziai, 
Latviai musu giminaieziai;

, stiprus dvasia, kurni, 
paeinam nuo galiūnu.

Drąsus
Nes

Tai man tai, tai tikrai.
Mes paejnam nuo galionu.

VYRU
■ T ■"? . - m * r * į : > f

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktarą* 
Plttsburgo. Jlrial mokinosi Virazavoje, atudlj'avo begije 
82 pietus invalidas ligas vyru 1 r motoru, todėl'jas nuodttg-

. i *1 _»»' *..* * X • . i ’ <»./'• _ -.ii JL -.j

▼yru, apuogua, nležcjlmua, ligas tinimo, inyslriąs Ugaą 
paqinaneziaa, nuo naczyptųmo kraujo. Atalszaukiie ypa- 
tlszkai, per laiszkua aaz negydau. Dr. Koler kalba RusUs-

i U<?os
■•M

nužudė 
vaikus,

Boy Cpniiei’s, 
savo paezia ir keturis 
po taiii pats sau paleido kulka 
iii smegenis.

įnoris

R. M.S. P.
1N ’m, • ■.

Europa
Kns dvi savaites ant “O” laivu

NEW YORK—HAMBURG
SUSTOJA TI-11GPL PRIE!

Cherbourg ir Southampton
ORBITA . . 21 MOJAIS
orqit$a
ORPINA .

• I, 2 ir 3 klesos pasažieriai
Puiki vigada del 3 klesųa 

pasažierlu.
THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.

2« 1IK0APWAV NEW YORK

, . -i
. Is JUCIAI S

2« KR0APWAV
Arba pas Idle koki agentu.

J * * I U II I 1^ i,

SITAI , KUR

Lietuva innsn gimtine. 
Musu motyna tevyite, ■ 
Motinėle, geradejrt, 
X e pa l i a u k i m e mylėjai

Tai 'man tai, taji.tiĮęTip. 
N e pa 1 i a u k i 1 ne m y J ėja.

Kalba inus graži begalo,
Nieks juos iiit'kji.nt jipprivalO, 
i>zvelniąir 1

inalojiu pu k laimi i.
t< < | • im.'jliąi szirdi lyti,

iNet malopu paklausyti.
Ta i man tai, ta j j,ij<rai.
Net.1 malonu paklausyti.

Gi, Lietuveis mes r’ 
Visad Lietuva piyĮesim, 
Vis mylėsim, kiek gajesim,

vjisj oštum♦ Ji • ’ » : * ’

Vis mylėsim, kiek gajesim
Tik lietuviszkai kalbėsim

Tai man tai, tai tikrai, 
Tik liotuviszkai kalbėsim.

L- Jonas Jonila.
—------------------—--- ------------- —

NeuŽntlrKzklte kad dabar “SAULES* 
prenumerata yra .Į&OO aut ylso mete 

, n BĮJ>0 aut dujum* ueta.

SEKRETAS1
i.

VF •

4 .

SVEIKATOS
I

Mes paskelbiamo visuomenei kgd- 
esame PIRMA DIDŽIAUSIA L1ETU- 
VISZKA VAISTINYC7JA visoj Ame- 

- jikoj, kuri iszdirba vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokiu ijgu.

i. Alės turipre tą sękheta kuriuom 
PERGALIME viąokiąs ligas.

PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU-

kuri Iszdirba vaistus,

rr^PERGALIME viąokiąs ligas, Ta se- 
Jkreta sužinosite kaip vartosite MUSU 
iįy^jlSTUS, lies musu PA3ZL0V1NTI 

vąistąi PĄ$EKMlI<GAl G^ŲO.
V iSUO^p gOJ’080

^V/AjlSTUS.
41

visoj
gauti szlas musu

APTIEKOSE■>1 l ,

1 Amerikoj gulima
A nekarštas:
t| Siilutarii Riteri del viduriniu ligų.

- RegiiJatorius del moterių.■. ’F, * i • ,7
, Kraujo Valytojas kurie pats ųžyardjjijnas iszsaiszkiua reikąlingųiua.

►Salutiu’o Linimeohis del visokiu kaulu skaųdejiųjo jr kitokiu skausmu.
Trajankp. Kaagi dar jos nežinų? Tos garsjngos painu gyduoles. >
Reikalaukite musu suraszo vaistu ir žolių •— siuneziame už dyka.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted St. Tel. Canal 6417. Chicago
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>KAS NAUDOJA PAIN-EXPBLLERT?

*»£ *rA
v

niai pažlnata.’ Gydo užslnuodlnlma kraujo-Ir, *llpnyb«* 

paqinaneziaa, nuo n^czyptųmo kraujo. Atalszaukitą ypą« 

kai ii t.erikisz.kal. OfiRoš valingos nuo 9 ryte lig 5 vakare/ 
<3?^ b/idkllomis 9 iki 2 popiet.

4ht» <1'^1 W W I— M*
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*»

.py. KOLER, 638 PemLAye. Pittsburgh, Pa>
■y* į 
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Zmogue kasosi galvą.
• kad palengvint niežėjimą.

” Imasi pasidarą pąpro- ' 
eiti, ir tuomet žmogus ka-

. ‘ 7 " L . .. 
žino, kad jam niežtį jy:

j Kasįmasi pasidarą papro- 
1 J ( čiu, i‘ -

s sosi nejučiom?.t Ret jis. -| » > I
4 t W < til 

Vyrai ir moteris kenčia ('

kenčia bereikaling

visi kiti tą 'žino.
■ y 
j i 
I J, J
I 
! daugiau niežėjimo, kasjniosi, plaukų slinkimo 
Į jvykstančiu nou pleiskanų.
j A ' ■’ k u j?' r* O
į 1 . .... . _ .. „
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- J
■ nų atsinaujinimo.’1 ‘ • ij
i RUFFLE^yrą maistinga maudynė galvos odai ir L, .
I Ji nesugadina nei jautriausios odos. Jus negalite apsieili fbe •! 
i RUFFLES’, jei ‘turite pleiskanų.
| Jus aptiekininka$. parduos jums už 
J galjnie atsiust jums tiesiog^ jei gausime nuo jūsų 75 centus pa. 
j markėmis at mbney brder, kuriuos siųskite šiuo adresu:

AD. RICHTER G CO„ 326-^30 Bro^dw^y, New York •***
♦ . < *

. . , 1

niežėjimą nuo, 
o 1

I

4
pic isles nu y ■ * 
eikalingal, t

lengvai prašalinti. . jt
• ir kitų nesmagumų, i

v/ ALUVKl 17 V I V 1 <V<1 I M M 4^. T' 
nes tą niežėjimą * gabrna' Į

kitų nesmagumų, Į
jvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas."

plaujįca^is. & 
Lpsieiti be -r.

už 65c. bonkųtę. Mes taipgi i 
ime nuo jūsų 75 centus pacto 4T

j markėmis at mbney brdcr, kuriuos siųskite šiuo adresu:
*

X
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-k 4r -K k -K 
Nuža-Tone

4 f

J I

Pasekme pe 21.Šiem*
arbagntitRimeiwu .
pinigus.

PADAKA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,!
STIPRUS, NUOLATINIUS' NERVUS,' 4STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
I

damas neaiškų minte ir nusilpnėtu-(kūną; .pašibodis

V

Turėdamas sunaikintą Sveikatą’ ir Spėkas; ture-^l 
‘ A ’ w A-AjiS

Jmunt vaintUB dėl padldinhnn veikluoao ir vai&tUH »vaiginafc- 
ČluB, bandy k Nuga-Tone ir perai tikri k»kaip greitu laiku juu- v

%

1

softi visai /iftuju žinomu! pevynes id cUftimtea viąu žmogaus litru, 
tokiu kaip bloga? apetitas, ncrfvuomulA>*hnaa viduriu, gasad ir 
išpūtimai, uzkrtvJimuB nkilves, tulžlni?, ahornia, kankinimhrreu- 
niaturno, t>kau*unai galvon, nearsią, stQki*ė energijos, nusilpne- 
jlinaa nervu ir negalėjimuH mieguoti, paeina nuo stoka, nėrvu I 
pajiegos, ękjsto vandeniuoto kraujo |r, ne^itektinios cirkulacijos 
kraujo.

dajis kūno Ir koi{ia jo yeikme rcmiaHc ant nervu pajiegoa, 
kurios didžiauHet užlaiką geram atovluje pijjvą, jaknas, inkstus ii* 
fcrobus. ftirdeN plakimo, kraujo • <'; * r‘ 
protinuaR gydymas nuo nusilpnėtur neryu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kędėl? Todėl kad jip. yra; ^ut^Uytl i& aštoniu brangiu, j 
aveikati) dundančiu sudėtiniu vaUtu, rekomenduotu ir nuruodytu J 
liti' garwinguH Gydytoju^. Yra Įię ypąQhgąi maiatingi { Geležę ir ii 
rofiforą-maiBtUd dvi kraujo ir Nervu. *Z

Nugą-Tone prįduoda ovybę Juknoms, paatiprin grobus teip, fl 
jog jė‘ tufitimiRO rejrttlarUkal. Atgrtiviii inkltiis, i&vara laukui <1 
nubdlnieti atmatas. Nipqv duuniaus g^zu Ir auputimu. hifra smir
dančio kvapo ur apvilkto ItMūvIoĮ Nuga-l'one duos Jums stenukHng<

~ ' • i------------ r ’r n.ęrvua ir kiet^ paaUprinta, ypiegq.
Nuga-Tone sustlpris Kraujo ir pAgcrltja cirkulavimo jo, priduos raudo-

tokiu kaip bloga* apetitas, ncrfvuomul^vhnaa viduriu/ 
ii.............. ' ‘ ............ ‘

nervu Ir negalėjimu# mleguoti

ctpkųlavimo. Nuga-Tone yta labai 
> sunaikiuii^io j

sveikatų (iuudančiu sudėtiniu vaUtu, rekomenduotu ir nuruodytu ,/
“7~---------—"V’*’"

palengvinimui 
ųuo įtempto sunkaus t

Ukjninkas miudoja jį ir negalėtų apseki A 
be* jo. Ram-Ękpėlleris laikomas garbin- 7 

, g’oj vietoj’‘kicRyicno ūkininko namuose, įt 
kur 1. t 
užpuolimas

* /a>.. j. ■

parbiniųką^Y n/iu<|oja 
skaudamų muąkųĮų r 
kasdjeninio juaYbo. ..

be jo Rain-Expelleris laikomas garbin- /
- - \ . ” . Y - ’ ' ’ ‘ \ <L

gdlt'ųtšitikti betikėtus staigus ligęs n
<1

D1 r b t u v £ k .ji ar b i n į pi

nclairtiiųgas ;^t siekimas #>!«**« < « • a M t i Li I / I . *>(daugybe kitų.nelaimių ištikti.' ' 
kas

ir
4.S

A I

A

t

T V

' h

/

_ __ _ . .... naudoją Pain-ExpeŲąrj, nuo pečių ^koiUl&iiT 
skausmo ionč. šalčio ir kitų mažų'neiveikumų, kurie grūmoja jiėrt'rauki
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.

v r
(jf c

niūrų kruumul^Wma> LvirtŲ#
namo vėiduj ir žlbuipų pkicins l -NutfUrTOtfe pud^ra tv\rtuii, rustus \ W 
Vyrus |r sveikesnes ir puikesnes motored. Nuga-Tone nėt&lpln jokiu m 

skonf ir vartuoti galema be jokio riepuranukunio/Bandyk juop. * Rckomehduč;
, darom d puj^rotę vaistu. Sudėti Jie yra parankiam pundėlei. yra apvilkti ę

buvo prateki

nno, 
itritv

nava prctelvm«.
MUSU ABSOLIUTI

5ydymt>. Unldte pirKti Ac 
derlus, IjTuk NU<a*T/m>i 

sekmiy. sugražink bonkt

da miKoamu 
Qkru'm/jprKtyfto 
chdudM jmfemh

•v ‘4 **» bftkJFv •*
. '________________ . . r f .... . '

one yra Viena* ($1.00)*
19 Lankutes, arba'A eitu s menesius gydymo už uenVIda ($6.vO 
per dvide|u^t (20) dienu ir Jeigu ne busi ulyafiediataa * 

ir p^sus, o mtos ūmai su grąžu Ime jUeU plnifUi/ NtfuftO

H
* (M15) »•

1'■ <'h oS

-----------------TIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra Vienai ($1.00) Adei 
už bęnkute. Kpžna botikūtfi tįalpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba 
gydymo. Galote pirkti »esos bonkut&s, arba Šelfus menesius gydymo už penMlds ($$.v 

JV'L...........................
cniinp, n Mg 4.Mirv MvratXUtO _ , - — __ w , T — - -t- ______

p^hpuldyti vien^ . ppaioe riziką. Nufa-fone yrf pardavė,ėjąn^aa viw«e*
apttcKost tottiia pacioina UlygornK ir tą pačia gaVantfJa. ’ r’ . 'r

PRjRSIUSW ^AVA'FASTEUAVIMU ANT TUO KUPONĄ.
National* Laboratoryn J^ -r637 South Dearborn SU, Chicago, Ill.

Gerbiamieji: Idoiįiu čionai a $....................... ir meldžiu prisiųsti jnąn .
Z ( ’ f

Vųrdua ir puvardėl 11 
♦

Gatvė ir numeris. . 
* i >

PaiiLEąpeUerįAngĮiąkąsys ^naudoja i „ .
nuo reumatiškų skausmų, strėnų dicgim,o,. 
ngurhlgijos ir gjtd Ątsitikt.mų jų pavpjjn-

Į g;ųn uą^iėjnvn.ę^ nail užlaikius savo sveiJ 
kątą ir energijų. r ‘

x Nantu šeimhiin|<ė naudoja Pain-Expel- 
lerį, kuomet vaikių, nupuola ir susimusa— 
nuo musių ikąhdiino t r. kitų vabąlt, 

' nio ir tėn, kur geras lipimentas r,e

naudoja

nuo niusių ikąhtiUno ir. kitų vabąl

gani - ųą^iernįm.ę^ kad užlaikius savo sveiJ 
kątą ir energijų. r ‘ y.

, Namų še1minin|cC. naudoja Pain-Expel-

■ A '

Nutfa-ZTono.

Į4U>ittas;

-» l.
i I t t « « « • I

VFl»tI>

% « ♦ ••
‘ t

• j

bedikui

*

Moter.es


Tiff 
1T

> *

1

i.

t

1

i
T j.

SAULE
*

Apie vidurdieni atbarszkejo

: -v S3 ;m* * J .
tankiu girriu^ Lietuvoje palei

. f • » ‘ t * .*<•«.« .« t<.y w ■

Tikro atitikimo apysaka.
• •• S’- JJ <•

Tarp nžs|qkųsitų isz senovės 
tankiu gimn< Lietuvoje palei 
pati viėszkeltftto'ti nemažas su. 7 J • r ’ T' i1 •

Tame kaime gyvena pasitu
rintis ūkininkas, Juzapas pag
rįs,Jaba i szlyksztus žmogus.

Nerasdamas kitokio budo pa- 
didiniroju sąvo turtu jis siutui

W n JP

JiKARŽYGIO KAPAS.
■__ .» ,L

Lygioje pievelėj
Prie žajio berželio, 
Matyt naujas kapas 
Žuyusio bem.elio. I

Jo kapas nepnoszta 
Žolynais nesętąs, 
Tiktai medžio kryžius,

Praslinkus metams, pas ki- 

u<įta, kur buvo užkviestas ir 
Gerokai insigerę uki-

tnn ąflnHjffijt fljji

•ke)i yeįįįjjąui ye,s|^ypjęku; tąįjĮta ijkiniiika buvo kokia tai

Bębejes jatitįąyedžįus 
ial senovąs paprotį, 

su duona, ciniška ir)kltokiomis 
ceremonijoms.

ju buvo ir linksmus' jaunave
džiai. 

’’j •

patiko, pagili senoveą papr.oti,
J f t

P6 0 visi su-
A utsenoviszkomf*Uip^ęins kaimas. .s-irjn}ęo in.Aėkb^^^jpra^iJejo 

k

visoj/apylinkei i14 " % -* • •ri utis ūkininkas, Juzapas ^ag-

ne ąpvpsdinti savo vienturti su
nn. Tas nesiprieszįųę. P.o ke
liu savaieziu tėvas jau v.enge 
vestuves, - džiaugdamasis, kad 
ateis 600 rubliu margos krai- 
czio.

Isz vakaro priesz vestuves 
Žagris su savo žmona sėdėjo 
ant szilt-o pecziaus ir kalbėjęsi.

— A®2’11 Dievui, jau viskas

Žagris
>

vaiszes, o paskui szokiai.
pagarsėjęs % visoj: apylinkei 

pesztutas, 
laaipe savo ilgas^kojas, staiga 
parvirto ir prajojo bjhurjąi 

pjaut”. ^Paskui kitas 
pjaudamas oži sąrtųko laukan. 
Vėliaus pas stalą viena bobele 
nuvirto ir pjąųjama oži bjąų- 
rei reke.
linksmu veseĮijiųkii pasidarė 
baisius ligoniai, tik.keletas sve- 
cziu liko svęiki. Nuo 
užsinuodijo oras^ kad

sždkdamas visaip
•». J. T».'> * .

bjhurįai
’ ožį

ir prądejo

Už puav/Jandžio isz
vąsęĮijiįkii

puętft
^ągris. i 
ninkai užve,de‘ kalbą apie Žag- 4

u J* ^4 I *

surengta. Ryt sulauksime mar- 
czios su geru kraicziu.

— Viskas, tai viskas ale da 
mums reikia gaut koke moterį 
kad pradėtu mosztis. 
kad mano sveikata jau menka! 
— atsake Žagrienp.

— NA tai galima ir pasam- 
Asz manau, Žižįenn,.. Ji

Žinai,

dyt.
dar žiema in d vara neeina. Jai 
duosi duonos puskepali, tai ir 
padės ežia tau ruosztis.

— Teip, ji butu gera, netin-
Bet bijaių kad ji kar- 

Tu
gine.
tais ežia ka nepadarytu.
žinai ka apie ja kalba..

— Kalbatai, kalba, bet tan
kiai žmones apkalba ir netei
singai, — Žagris atsake, bady
damas su nykszcziu pypki.

— Ka ežia neteisingai! 
Juk tu pats žinai, ka padare 

Kaip tik
y

czia

Rudžio verszinkui.
pątnoczins pradėjo gražiuotis 
versziukas tuo iszvirto ir gata
vas. Na, ir kenjo.c^ia rkulte? 
Arba vel ^uzeųo vaika kaip tik
pasigrąžmvo, tuojaus vaika in 
kamuoti ..sutraukė. Vistiek ji, 
yra negera. Kalba, kad jos ir 
mocze toUė bU.yo už tai ja gysm

kamuoti .sutraukė. Vistiek ji 
yra negera.

ant laužo sudegino.
— Bet asz

pas mus nieko nepadary 
jos gražuoju papraszysin kad 
a a • %

manau, kad ji
Asz

ji nieką nedarytu.--------
— Na, kaip sau nori

kis, - 
rienp.

zmo-
6

1 

su rąnką numojo Zag-
I
r

ZJžiene su
Jos

• •
Ant paties galo kaimo, riog

sojo suhlžus nedidele grinczele. 
Joje gj'Vcno naszle 
(Įvejetu mažu vaikucziu.
diiondftvi vyra siunale dvare 
kuliamoji maszina.’ 
uždirbdavo 
ayba patarnaudama ūkinin
kams.

Vargas ir nepriteklius iszmo- 
kino ja nuolankumo ir manda
gumo, ji mokėjo kiekvienam 
tart malonu žotįi, niekas jos ne
inate piktos ir nusiminusius, 
niekad nerugojo ant savo nelai
mingo likimo, o visus nusimi
nusius stengės suramini. Prie 
tokio malonaus budę ji turėjo 
da nepaprastai gražu sudėjimą. 
Jį buvo vidutinio ūgio, vekĮąs

Ji duona' 
eidama in dv.ara

Jį buvo vidutinio ūgio,
baltas snųiaiszytąs su rauję-

• t » • « J « \' Ja Jakys mėlynos, d‘i-nais dažpjs, ;
deles; gražiai suaugę ant gal
vos tamsus garbiniuoti plaukai
dabino jos visa figūra.

Szita gražri moteriszke turėjo
nėszti sunku gyvenimo junga.
Kada jį pasilikdavo 
mylimais mažais vaikucziais be 
duonos ir kitu gyvenimui rei
kalingu daiktu, tadą eicląvo pas 
ūkininkus maldaut pagelbos. 
Jos pūdomus žodžiai suszvelny-

su savo

davo ir kietas ūkininku szirdis 
ir siLszelpdąvo ja pagal ižgale. 
Vienok risi apie ja blogai szne- 
kejo. v.

Vieni sakydavo, kad ji turį
pikta dvasia ir su tos dvasios 
pagalba vilioja isz ju sau rei
kalingus daiktus.
riszkei in ąkis ne vienas nedry?

Bet mote-

so tę pasakyt.’
. Žagris pasteiraves su saVo 

inotere, pasikyiejtę Žižiene pa
tarnaut per vestuves.

Apksti i*yta Ži^įepe atėjo in r?.,<«t,.,,.
prie jos, szypsbcįąpoąsia tarė:
Žagrius. ^eimipiikas, priėjės

— Na, tik žijuęk, tamįęfyt,

ožienos
nei

kaimu einant reikėję druc^mį- 
užspaust nosies sznerves nuo 
los smarves.

Žižiene tim tanui kamaroje

sznerv.es

t per

gamino svecziams valgius. Vė
liaus iUejo, ir, pamaezius tokia 
baisia regykla, nei nejuto, kaip 
isztare ežiuos žęjžius:

— ,Pel Dievo! kąs-gi 
ežia pasidarei

dar
ežia pasidarei

— Da klausi 
pasidarė! Ogi tu

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

ja Žagrienp 
suolo.'

Kaa ? - 
viszk^į.- 

I ' I

— kifiLtęhft/įn Zagriene tarė. 
Treczia lyel-szonke:

’ 9 t 4 ,

— Ta gyvate f pa rn u od i ja vi
sus. Ji pernai rųano yersziu- 
ka parnuodijo!

Vienas yyriszkįs suszuko:
— ’Duot tai gyvatei! Tegul 

pataiso tuojaus visus.
Tuojaųs kelios drąsios da

vatkos“ pagriebė moteri už 
plauku, praxtejo nemielaszir- 
dingai tašyt, szaukdamos:

— Atitaisyk,, 
mes tave užmuszime!

Moteriszke teisinos ir prasze 
pasigailėjimo, yienok apsvai
gusios bobos neklauso. Ka tik 
nutveria tuom musza nelaimin
ga maieriT.’ If^priŽispyrnsios 
szauke: i

— Atitaisyk, ba - neiszliksi

gyvate, kas 
nuodininke 

pąmuodijąi vusųs! — koliojo
atsikeldama nuo

r ’ — snszųko Žižiene ner-

rio nelaipiiD^aą vestuves. Vie
ni salęe, kad tikrai nabasznin- 
ko Žižiene pąniuodijo, kiti 
szinip visokias priežastis sta
te, betne vieni negalėjo priro
dyti teisingai. Pagalinus ge
rokai inkaūszes Žagris tarė:

— Ne vyruczoi! Asz ma
nau, kad tam niekas nebuvo 
kaltas, kaip tik asz. Turbūt 
paįszkadijo vestnvnįnkn vidų- 
riąins mano lasziniai ir alus. 
Mat, laszinus asz iszvires cie- 
la diena, szaltam vandenyj mir
kiau, o in alų (lojau naminio 
tabako lazdų. Turbut perilgai 
tuos lasziniųs ar mirkiau, o in 
alų mažu bi?ki perdaug taba
ko dėjau, tai už tai teip vemo...

Ta papasakojęs Žagris isz-

salęe, kad tikrai nabasznin- 
Žižiene pąniuodijo, kiti

• • « « A’ •

rokai inkauszes Žagris tnre:

kaip tik asz.

riams mano lasziniai

kiau, o in alų (lojau

gere stiklą degtines. Nepro- 
taujanezins kaimieczius tas jo 
prisipažinimas ne kiek nenus
tebino. Jie yienbaisiai tarė:

— Gal but, kurna,
teisybe!

Tnoipi kalba apie vestuves' 
užsibaigė.

ir tavo

Tabako in alų dėdavo netik 
seninus, bet ir dabar tuos savo-
tiszkus nuodus^ kai-kurie ūki-

V - - 'A

pinkai naudoja. M# t nuo to
kio tabakinio alaus greit gali-

V* AirįPa(^arel mą posigert. O tas i y svarbu 
9 r ‘ 1Treczia >eLszauke:

Ji pernai rpano yersziu-

ūkininkams. Mat tokio alaus 
mažai iszgeria. 
kur suserga.,

O jie kariais 
tuomet žmones 

ne alų kaltina, bet gėriką. Sa
ko: *

— Tas

7, c 
i l

gyvate. ba

gyva!
Moteriszke 

nosi:
— pel Dievo, kagi asz ati-

verkdama teisi-

taisysiu, kad asz nieko nežinau.
Pris'Aoko da keli vyrai ir vie

nus smarkuolis kirto jai in vei
dą sakydamas:

Tik mano kumsztis gal 
iszvarys isz tavęs pikta dvasia 
ir tu pataisysi visus svotbinin- 
kus!

Moteriszke nuo smarkaus vy- 
riszko smūgio parkrito, gulėjo 
asloje pastyrus, be žądo ir ąpsi- 
nyljis ne kaltoms aszaroms.
" ^agriene, pagriebus nuo lan-

> apmusijusi kryžių, prikiszo 
ai prie/lnpu ir szaukia: 
.<•— Bucziuok, gyvate, 

nekalta esi!
Žilienę nesijudino.

3 * 1 •

ragana apsimetė

Bucziuok, gyvate jeigu

Ji buvo
apąipUF.

< — -.įjf^čzia ragana apsimetė 
ųegy^a.' Da jai reikia ditot!

IfeletX^ykiu spyrė jai in.szona: 
— Dar reikia iszmost ant snie-

I
— rėkavo apsvaigęs vyras ir

_ ii v

IfeletA^ykin spyrė jai jn.szona:

I,
J

7 1
V H,

D ALTIC STATES B AN V
Jl^ Kapitalas ir Pervirši^$250.000.00 -'JlaL

Vienintelis' Lietuviu Valstijinis Bankas 
f f,‘ * Rtrtinnan ValdiiAcaRytinėse Valstijose.

r

M ■ $

TARADAIKA.
k K

Masacziužcs gubernijų, 
Karezemojc vieno, r 
La trolis plovdję, ',

Kailį szunolis lojb/;\

Ir jis nieko nebijojo, / 
Kad kas in kaili neduotu,

Ir gerai pnkoeziuotu;
Tokiu pusgalviu turime daug, 
Tegul juęsitis szunias stalių.

\ ( 1

Kaųj szunolis lojo7 •

Ant kunigo irDievo ptyvojo,

Viena lictuviszka 
Dvieju vaiku mamele,

Pagriebė nuo savo brolio 100 
doleriu, 

sau su kokiu 
bozmenu.

j Ne dyyai ba nieksząs buvo, 
Kol da in czion nopribuvo, 

Tok ios tą i 
Ar ne vertos

Ir iszrunijo

rūtele,

Kol da in czion nepribuvo 
yrą sesutes, 
ąnt kaĮko vir

vutes?

♦

7

Ir tpkiu kvailiu, 
Teip vadinamu pusgalviu.

netikės 
fkad greit pasigeria 
gm

Lasziniu mirkymas szaltam 
vandenyj yra tai iszradimas 

[dideliu szyksztuoliu. Mat to
kiu' ląsziniu sveczias greit pri- 
vąlgo ir pasidaro teip, kad vil- 
kflS sotus ir oszka lieka sveika.

‘--------------------------------------------“

1 ’ ANT PARDAVIMO.

gėrikas, 
ir d a ser-

Jog laike Gavėnios karcze- 
moje skripkavo, 

Kaip padūkelei klikavb.
O katrie in bažnyczia ėjo, 

Tai tuosius užsiszaukt norėjo, 
Gunde kad szokti ejtti, 
O in bažnyczia ne ejtu.

Isz to kitvieriai stebėjosi 1

Dydelei piktinosi, 
Ta karczema juokingai vadina

Ir isz paties szinkoriaus szi-
dina.

1

I ■

žeme gera 
kvie-

'Fatma, 40 akru,
rugiais,

Taipgi rna-
yvuliai. Priežas-

molis, apsėtą 
ežiais ir dobilais, 
szinerijos ir g 
ties pardavimo senatve, o vai
ku neturiu.
niu kreipkitės prie

I Kaz. Žvirgždas, 
Fountain Micb.

Del platesniu ži- 
(M.15)

R. F. D. - 1

ANT PARDAVIMO.
Aptieka Mahanoy City, Pa., 

geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czionais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki-

/" 4

tokiu ateiviu o nesiranda Lio- 
tuviszkos aptiekos, todėl yra 
gera proga Lietuviui mtsipirk- 
ti ir daiyti giara. tyizni. Galpna 
[ir nupirkti pąma kuriame yan-

'atsiszaukįte in
sa.

dasiszi aptiek a. Apie daugintis 
n 4 o n ii Tr i 4 n i n Saules’1 of i- 

(t. f.)
ISZBAIKITE PIRKT)
A? ą?VIRT A!

Asz pavasari rengiuosi iszvažiuoti in 
Lietuva, o da turiu kelis szimtus, 

APSZVIETA
tai noriu iszbaigt parduoti pamestinai: 
Apszvieta su 780 puslapiu, 7x4, druko 
kasztuoja tik 25c., ir 10c., prisiuntimas

Dauginus pas nieką Ju pirkt negau
site. /

• » I

Ant Park j^iyto^ s 
Per Negelia isz pat ryto,^ * 

Karczopiojc dundėjo, 
O vis rinktis pradėjo.

Pradėjo sau skaldyti terlaipcs,
Kada jau prigėrė munszames,

Duris treszkejo, 
Langai skambėjo. - >

Žmęnin daugybe lauke sto
vėjo, 

szunibiu žiu
rėjo, 

Iszsipyle gauja isz karezemos,
Kruvinu, laikydamiesi už

Ant tu baisiu

laikydamiesi 
galvos.

Vieni sukniubia gulėjo“, 
Kiti uliezia namon lapnojo, 
Tas dėjosi Vermonto steite, 

No ipaža(me mieste.
O kaip tėh merginos apsĮcjna, 

b
i ant tiek nesusi- 

į pranta,
Jog bažnyčioje guma k ramia 
Tai jau kiaMes paskutines, 

O ne

Ne> ipąža(me mieste.

Kada iii.bhžijycZia nuejną 
Jau jaigu

pranta
J

Ir pagriebęs apalpusia mote
rį įsznėsze pro vartus ir inmete 
in pilųa sniego griovų

Šzek tike atsigavę, kai-kųrie 
yestųvninkni suvirto ip roges 
ir leidosi namo, kaulei nusi- 
leųlųs pas Žagri jau nebuvo ne

TAM. A8TRAMSKAS, 
New York, N. Y.B07 W. 80-th Street, 

i.... - ■ ...... „■..■„ ■, ■■■

kaulei nusi-
* , '4 F!| ■ t ' V f * v i

vieno svetingo žmogaus, iszsįcy- _   i y. ' t •* • «***' -» j 
Zagris rūkydamas pas pecajn 
pypki, sau vienas kalbėjo:

— Svodba jau pasibaigė ir 

ko cziėli. Nors bis^i nesmagu-1

m s tik jauna marcziule. Tada 

pypki, sau vienas kalbėjo:

Pirmutine, Ltytu visike 
BANKA

Ir žodis padėtas:
Czia ilsis kare lis, 
Del laisves kovojo; 
Daug priesz,u nukovęs, 
Galvele paklojo.

No skubina niekas 
jQzjonai paraųdoti,

; Mąt jis buvo vienas, 
Nėr kam jo atminti.

Tiktai laiksztingeh*, 
Ant beržo nutupus, 
Gįeda jam dainele 
Per naktis ir rytus.

Ir tiktai berželis 7

Tasai žalias vienas, 
Aprauda kas rytas, 
Ir kas vakarėlis.

Kareivis.
Ir kas vakarėlis.

Mergtnu balberlu nzapM. 
(Jnlojs prekes pktal. Fra- t 

i 
yyrus ir tnerglnas balbe-r 
Hautl. Neužmlrszkite nu- 5

ttecljps. n *

sžoęi. Telpgl iszmoklname / 
yyrus ir herginaa balbe-r, 
riautl. Neužmlrszkite nu- y 
maro, ftetoli Union K. 1L<

I

N. Noaaokoffa,

r

I

1202 Penu Avė. Pittsburgh, Pa.*
f

Da vis atsiranda nieku, 
Velne vaikiu

Ant (Sanrntoa |
4 f ” I

•   ■ I> I !■ Į—» <1 IIIEI ’ M

GYVENIMAS JŽGANYTOJAl’S i
l

I
/ 
/

/

/
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SyiETO, VienzpatlvH musą Je-
z nu h Kristaus,, paraszytas ragai
keturiu evangelistu per Szv. 
Pranciszku serafiszkajl ir Szv. 
Bonaventūra, bažnyczlos dakta
rą. 366 puslapiu su daugelis pa
veikslais. Druczial apdaryta lu 
juoda audimu ir pamargintu

■ vyrazai....................  $!J>0
No. 113 Graudus Verksmai, ar 

ba* Paslbudlnitnas prie Apmisli- b: 
nlriio Kanczlos Vieszp., Jdznso { 
Kristusd. Pagal hėnovisv.ka būda J 
Preke........ ........  10c .2

No. 114, Stacijos arba Kalvarl-;ij 
ja, Vlesz., Jezuso Krisląso.... 10c 2

No. 116, Maldeles Arcibrostvos 4 
SzvencziaiiHi,o Vpido Vlesz., Mu- 2 
su Jėzaus Kristaus ......t..........10c g

» . 1

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4'/. 
liuaf galima prisiųsti per paštą.

Siunčiam c Pinigus j Lietuvą žeminusiu Kursu.
perlaidas.

r. / 7\'-' '
gdbstifne pąsljaryti reikalingus kelionei raštus ir

Pade

j Siunčiau)e Pinigus j Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga-
rąntupjąme už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
gclbstifne pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir

I kitokius dokumentus,
BANKO VALANDOS: šiaip diepomia—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety. 

SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
J ! , pANEDELj A IS ~ nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK
294;—8th Avenue New York, N. Y.

I <

nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.

I •> KA09PAU 25-TOO GATVES

APSISAUGOK NUO NELAIMINGU ATSITIKIMU
Nemesk szalln progos, bot gauk sau viena isz revolveriu, kuriuos parduodame 
už žema preke. Szle revolvers geriausio padaro, gvarantuotl Ir per tai kožnas 
yra užganėdintas"

•gRAr **?*>:
U 

i v
t

v

*

k

M, * (i?

M,

I- A'

' * X

No. 10 — Walther revolveris, auto
matinis, 25 kalibro, 7 szuviu, molino 
plieno, mažas ir gali būti ncszlojamas 

Preke $14.75klszeuyje........

No. 11 — Kaįp ir pirmas, tik turi
116.509 szuvlus Ir biski didesnis. ...

No. 12 — NikoliuotcH, 
ar 38 kalibro, 5 szuviu, be plaktuko. 
Preke tiktai ............'..................... $15.75

laužtas, 32

.k;i
M

No. 14 — Automatinis brauningas 
Padirbtas Belgijos vardu 

mažos micros, 32 kalibro, 
Vienas 1st. geriausiu

rervolverts,
"Bayard”
molino plieno.
automatiniu revolveriu . . Preke $26.50

No. 15 — 22 kalibro, 6 szuviu, nike
liuotas, labai mažas moterų revolve-

Preke $7.50
No. 16 — 22 kalibro, 7 szuviu, nike

liuotas, biski didesnis, negu No. 15. 
Preke tiktai .........................   $8.95

No. 17 — 32 kalibro, nikeliuotas, 5 
szuviu............................... Preke $9.50

ris

No. 13 — Molino plieno, laužtas, 32 
kalibro, 5 szuviu.- ....... . Preke $16.90

4

PASTABA: Kas užsisakys revolveri už $14.75 ar daugiau, duosimo revolveriui 
sjųiros makszti višlszkal dykai. Siunczlaut mums užsakymus, atminkite

Preke $9.50

sjyiros makszti višlszkal dykai. Siunczlaut mums užsakymus, atminkite 
duoti reikalaujamo revolverio numeri, teipgi $1.00 depozito, likusius užmokė
site kada revolveris ateis in jusu namus, 
pasiūlymas yra geras.’CAdreSavokilo szitclp:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave; i ■ ‘ ■ Dept. S. Chicago, Ill
A— ........... ..... ........ .  ■ - -r-~— .... ............. - ■■

rt ■ |

Užsisakykite dabar, Kol szis

• Dept. S.

i ■»ri f , f ’) ■ * r ? ., * 4

Liętųyos Prekybos „
, Z . IR JO SKYRIAI

w * ntir

f

• 1

♦*

Pramones Bankas
. 4 1* >>

4
I

VILNIUJ*
' ' PANEVEŽYJ

/SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ ...........
MARIJAMPOLĖJ

i

X 

t

f..

A

r

MALDA KNYGOS. Į 
Didelis Aukso Altorius arba f 

i »>n i/uiigisxKu bkiu i/ii.j 
Naujausias 

i 
Htas isz naujo. 
Skuriniu apdaru, 
su pakallmu........................ $2.0(1 S:

Ta pati knyga apdaryta szą-g; 
gripo miuksztala apdarais ir 5; 

A zalatytais lapais, su kabe. $2.50 K: 
< j: 2 ’
2 No. 105, Anlolaa Sargas, smagi 8 
g malda knygute, spaudiuta Saules J 
S spaustuvėje, 350 pus., visos rci- 5: 
n kalingos maldos, stacijos, grau- 
2 dus verksmai, 1.1. DrucziaU kp- 
n daryta in tamsel rusva audimą, Q 
5 auksuoti krasztal ................. 75c g
f No. 408, Gilus Atsidūsėjimas, 
S pulki nąiza malda-knygute, 256 / 
J puslapiu. Puikel apdaryta sku- 
r rlneis minksztals iszmargintats J 
'l ■ vyrszais, auksuoti krasztal. Szita 3 

knygute yra mažesne negu Ma- 
. žap Aukso Altorėlis ......;

No. 416 Balsas Balandėlis arba 
‘ Mažas Sząltlnells, 448 puslapiu. 
• Grąžei ir druczial apdaryta sku- 

; rjneis mlnksztais iszmargintats g 
: vyrszais, auksuoti krasztai. $2.75 Q

No. 416,/£, ta pati., baltos celu- :3 
■ loidos apdarai, auksintais krasz-

j
s

SZALTINIS Dangiszku skarląi.'t: 

Naujausius spaudimas pagal J 
tikra devinta ir szeszta perspau-
..4^.. i..,. n,<A.L.vxi., nno

paauksintas j:

spaudimas pagal &

Puslapiu 992.

malda knygute, spaudiuta Saules į

DrucziaV ap- 5

VIRBALYJE 
kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo 

Kol žemas auksino kursas, 
Ten gausi

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

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

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

AGENTŪRĄ NEWARKE. 
dek ipnjgus \L. P. ]?, JBankan.

n

PINIGAI IN LIETUVA

La

I

lietųvisžkos gražios 
merginos.

I Jau aųt įiek tokią mergina, 
Katra niekina lietuvi vai- 

o kiną,
Prie czhitabakiu kabinasi, 
Su jeis kas nakt bambileis 

' valkiojosi,
Tai bezdžionkos, tokios mer

gaites. 
Jau tai ne Lietuvaites.

Ba kad lietuvaitėms butų 
Bažnyczioje

; VV1’Su cziutabąkeis neužsidėtu.
I -.................... .. - L- - - -------------------------- -- --------------------- -------------------

REIKALINGA— Didella dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlobiu, jeku ir del pardavimo marflz- 
klnu, apatinu an'daroku, tleaog in na
mus. 7 Raszvklte o gausite sempeltus 
dykai. Madlęon Mills, 503 Broadway, 

I New York City.1 < t adv.
 —r— ’ >->. A W1

FASINAUDQKITH!

Uždėt aa
1841

Katra

valkiojesi

gurno nekram-O

■Z

7 
z

✓
/:

iUluUn iipuuldl, UUitbllllclln niunz* 

tais, briauneles apkaustytos pa- f

>bute....................
KANTICZKOS

giesmių.
tiktai ............     $1.25

Ta pati knyga, drabužu apda- 
dąrytas paauksintais vyrszais, 
geltonais papais......... ....... $1.50

auksuotomis bletelemis, su ka-
. $2.75 
knygaarba

Paprastais apdarais Z; 
Z 
Z 
Z 
Z' 
z

•Ii.
i

ĮJ 
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Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express

Kapitalas 
118,000,000.00

Kompanija, in Lietuva, priesz kare, ’
buvo vėl atnaujintas. į

Sugražinti kvitai parodo kad nu- • •
siusti įn tenais pinigai, buna pri-
imti traukija trijų sanvaicriu. Mes 
Lietuvoje iszmokame Markėmis, 
kurie dar tenais gyluoja. Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kapitula $18,000,000.00 ir siunezia 
daugiaus pinigu in Europa negu

yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa
■

i&e
Ss

IW

l&S 
LRS
IRI

kita kokia kompanija. Kompanija6
&
9 
&

m:į
Ta pati knyga, szagrino mink- j 

sztu apdaru, zalatytais lapais Ir \į 
auksu iszmarglnti vlrszai, $2.00 J

> / : t
PEKLĄ arba amžinas pragn- j 

ras. ir giesmes apie kanezias 
pekloje Ir apie keturis jjasku-

sztu apdaru, zalatytais lapais ir
6

lU

. turi savo locna 21 lubu milžiniszka 

kuri czionais matote, ir jaape talpi
nusi musu glauni ofisai.
, Naudokite’ musu °

L Money Orderius” del iszmokejima 
g pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in 

Kanada. Parduodame visokius 
Europinius pinigus.
in bile kur pinigus, tai1 ąiuskite per

narna ant Broadway, New Yorke, 
a * • ♦ ♦ ■ . • • a ' « •

Doleriniusvisi valgiai ir gerymąi pasiji-| 
ko cziėli. Nors biski nesmagu-' 
mo buvo bet tas ant gero... |

• • • |

Už keliu yalapdu atsigaivi
no sumnsztoji nioięriszke. Vęs- 
pe-vos atsikėlė isz gilaus gno- 
vio ir vaitodama, nuo baisiu 
sopiiliu, nusitverdama už t ve
rps, parėję jn savo ^2;alta su
lūžusia feknze. Isz jos ji dau-

eztoji moteriszke. Vęs-

vio h" vąitodąnia^ mio baisiu

rps, garėję ^n sąvo įkalta su
lūžusia bakii^e. isz jos ji dau
giau neiszejo, pasirgus kėlės 

mup numirė. Vaikucziai
ji. — Asz stengsiuosi daryt ko- ^ko paimti ūkininku globom 
geriausia, _ ‘ . • • • ■
f i • t .k ,• .i

kad jau ežia kas bent 1)logo ne
atsitiktu... - .......

Viskas bus gerai, — atsake

Slunczla piningus in visas dalis 
pasaulio.

joą prekes. Prlimą piningus del 

procentą * pud padėliu paliktu ne 

Notarlajlizkni užtvirtinu vUokluM. 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems ln Tfivyne. Banke esanti 
po didelis kaucija ir kontrole 
Valdžioj Bikinio pepąrtgiąąiito j 
eu kuria ątllekąnt rpa>|UB nfij> 
jokios baimes.' *’ Raszyklte ant ' 
žemiaus; pėdute adreso o gaųątU r 
visada aUąkJma:

4F* . • ,r

Joseph G. Bogden, 
A AWW*.

P. B. Llc. 169.
■ Cer. W. Long Ave. A S. Main 9t i 

DuBois, Pa.

Parduoda Laivakortes
KAt priąusiu ui kompaoL

saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą * nuo padėliu paliktu na ‘ 
mažiaus 6 menesiu. lązdlrbu ir ■ Ij;; 
Notarlajiszkal užtvirtinu, ytsoklud. 
Dokumentus, Paszportus važluo-

Mills, 503 Broadway 
. •1 ’ <

—r 1 " i ..?'■." ■
/ GERA PROGA!

Parslduosiu savo visa Bižni, Krau
tuve ir Spaustuve, talppogl stubos dai
ktus. Geras Biznis, geroj vietoj, apgy- 

_ \ i 
kbriais yra daromas biznis ir lęzdl^- 
tas per 20 mėta. Priežastis mano pėr- 
bavhno:,pątl mirė, ir asz turiu iszva
žiuoti ln' Lietuvą užimti uite. Kas nori 
turėti gera bižni ir ddr prie to iszmo-

dykai

r
S niNf ir giesmes apie kanezias 

įį cziauąius daiktus. Szioi knygoje 
3

4' •f.L 
’'■■i p

i

tuve Ir Spaustuve, taippogl stubos dai- 

įyeędęj lietuviu, Lenkn ir Anglu, su 
kliriais yra daromas blznjg ir iezfllrb- 

Įtas per 20 metu. Priežastis nuuio pąr- 
bavhno:, pAtl mirė, ir asz turiu iszva- 
žluotl in’Lietuvą užimti uąe. Kas nori 
turėti gera bižni ir ddr prie to iszirio- 

| klosiu drukoriszko > darbo, kollai fsz^

biznis, ateikite arba atslszauklte

T. p5kgi5Ai^iusięA^^

važjups|u. ąęrj ir žĮąo, kas tąi yrą 
[biznis, ateikite arba atsiszaukįte se- 

' lĮąnriiu'ąpIradzą: ' "i7 ” t*-
1" T. p.7<n^AijiAbsąA3;;

J1187 9, Main St,, Shenandoah, Pa,( M26)
' ‘ L. k - „ V. . j

czlaimlus datą
■taipgi Randasi 
t* ' 
szinus. i

3 Drucizni apdaryta juodais vyr
szais

iZ 
/ 
/

✓
y
/ 
/ 
✓

/

I

500 dideliu puslapiu.

....................... $2.00 į

?. i 1 ir apt® Stebuklui i 
Dievo šventose dusžlbs czy- \i

KAA t 1 1 *« .

' No. 110, Istorija Sz Venta, Seno 7 
Ir Nlmiln Tnufntvmn uii KA nnveL U

e ' visokius
Kada siusite

• > ‘l

Glaudas Ofisas 
American Express Co.

65 Broadway, New York.

visada reikalaukit® kvito nuo iszsiustu pinigus, idant
American Express Kompaniją ir 'nh,

Kreipkitės in bile koki d?usu ofisąturętumejt davudą.ir Naujo Inatatymo, bu 50 pavei
kslais. 110 dideliu puslapiu, dru- 
cziai apdaryta popierineis apda-

stato Syno jlr l^aujo Instatynio J
7 <) IT ' r

rais. Pulkus 50 pavąikslai per-

< Q Prekes-/
/

35c J 
7

arba raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna ofisą:

American Express Co.
Koyeign Money Order Department.

1-
11

h . lBI1
"i H' ii Ij

: "1,1 ‘ J"

' '■1

■

* " 

t

65 Broadway. New York
■ 1 ’ >

■ l| ri-.nT«.... r.— —,....y,,.........

7
IV. D. BOCZKOWSKI - CO., 

- Mahanoy City, Fa.--- g
*
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SAULE

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA 

t <►
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente. Estu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
In visos dalis svieto, pagal dienos 
kurso. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytoms kainoms. 
Parupinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ižykite apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

I Žinios Vietines i LIE'rHY"L. AP-
VAIKSZCZIOJIMAS.

Mugėki—--------------------- --------------------------- -- „n i ■ ■■ iii* m     ■ ■ t

uždirbu ant dienos nuo ii) lygltodel mažai .jaunuomenes pasi- 
_ « « • • t • i 1 t • t * n 1 i • i « . « Gi J15 rubliu ir

h 5

■ NAT40NALJ
IV * _  _ - - _ J 1

BANK
M AH A NO Y.
^3hSf

Capitol Block 
Bundu & Frofit*

<ity kJ.v

— Petnvczioi Sz. Kaži micro 
globėjo diena.

— Petnvczioi užima valdžia 
I naujas prezidentas Hard i ūg is. 
Buvusis prezidentas Wilsonas 
apsigyvens Washingtone.

I t Ponstva Jnrgei Bendins- 
kai aplaike liūdna žinia, buk 
juju duktė Marijona, miniszka 
prie lietuviszkos 
parapijoi Mount (’arinei mirė 
ana diena. Baisus yra tai smu- 
«ris del nubudusiu tėvu.

Norkevicziaus 
lapvaikszcziota 
; re su programų. 
Įsides lygiai 8 valanda. Po piet 
'programa vaikams prasidės 
12 valanda. Atsilankykite visi.

+ Antanukas, 6 metu sune- 
llis saliuninko, Juozo Aleksino 
1101 E. Mahanoy Avė., mirė 
subatoje nuo krogulio. Laido
tuves atsibuvo panedelije.

— Garnys paliko drūta ir 
sūneli ponstvai 

Juodeszkam, 
uliezios.

Lietuvos

i

mokslainos

Nedėliojo Gta, d. Kovo, 
svetainėje bus 

Tautos Szven- 
\'akar<‘ p ra-

vaikams

M*MB

Malianov Cit v
V t

szimet rengia
Szv. Kazimiero dienos Ko

vo Gta. d. su didele programa
Norkevicziaus s v e t a i n c j e.

perkelta

T. F. .34 Sk. 
apvaikszezioji-

ma

A p v a i k s zcz i o, j i i n a s

gaspadorius duoda 
valgi, girriosia ir prie ' kitu 
darbu uždfba po 35 ir 50 rub
liu ant dienos, 
badu nėra ka kalbėt.
kone visai nėra, bet visokios li
gos baisiai prus i plati 116 ir daug 
žmonių jnirszta. Mariampoleje

mane-

ir prie

(ai matot apie 
Žiemos

nuo Kovo 4tos, ant Kovos GtosV! randasi,daug kareiviu,
dienos kadangi nedeldieni ge- vr{“ duromi kas diena,, gal pa- 

vasarijo sulauksime d'.!.’’..resnes ])asekmos; taipgi geres- 
apielin- 

in rengiama
ne proga atsilankyti 
kės Lietuviams 
r"jkara.

Nauja
Teatrale” 
rodys ant
mais. Sulosz

Brolžudžiai.

“Ridos 
karta pasi- 
snvo gabu- 

penkiu veiksmu 
tragedija “Brolžudžiai.” Vei
kalas isp.udiugas - paimtas isz 
tikro atsitikimo tarpe kaim'c- 
ežiu Lietuvoje. Geistina kad 
visi szi veikalą matytu.

Protarpiais bus invairiu pa
sak v s 
p. L.

organizuota 
pirma.
scenos

i <

Prakalba 
redaktorius

Telsziu apskriti £ 
r>, rugiu j

liko namie.
maistas labai pabrango, 
pūras 200 auk., miežiu 160 a.

100a„
žirniu 100 a., bulvių 80 a., Mie 
šluosiu ir miesteliuose maistas 
pabrango: svaras duonos .3 a., 
pi rago 4 a., 
6 p., cukriaus

J Barodieezas

a vizų

a. ir t. t.

kvieczin .300
f

a., 
>

mėsos 7 a., deszros
12 a., tabako 48

vasarijo 
musziu.-

sulauksimo dideliu

\V. I) Cbmielauekas. —

Prisiunsta in redyste 
nuo J.

“Sau-
Barodico isz

“Sali
nes tai yra geriauses laik-

les”
I mokėsi

Aeziu už prisiuntima 
les”,
įasztis ant svieto už ka szirdin-

Tolsziu apskritijegai aeziu 
prasiplatino teip .varlinas deg
tines jog daugelis per jaja susi- 
musza ir susipėsZa.

skaitykite “Saui.E” 
SKAITYKITE “SAULE“

KURSUI NUPUOLUS
geriausia proga daug

Puse Prekes Pardavimas^
ž

i ■ ■■■uiiMni i —■■iru, iiM „m, it u any i i .........a

Moterems Siutai, Kailinei,
I

Kotai ir Andarokai.

I*<4

4i

\ Vyrams Siutai, Ovėrkotai
5 1 • t/

, Kelines 
Skribeles ir Kepures.

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dėdavo prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
auoee, nepaisant ar atneazafc 
parodyt knygute ar no.

Mes nortm kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Bubėto
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN. Vtco-Prea.
J. E. FERGUSON. KaslerlM.

Piu- 
436 W. 

Yrn tai pir
mutinis sūnelis isz ko Piuszas 

labai nudžiugins.
diena atsis- 

pažinstamais 
Kazimieras 

iszbuvo lietu-

į patogu 
jszam
i Spruce
I

i v ra I *
l’tarninko

sveikino su visai 
Į vargonininkas 

kuris

marginimu.
“Garso”
Szimutis.

Lietuviai! Neatsilikit ne vie
nas. Susirinkit kuoskaitlin- 
giausia rengiamam vakaran.

Tikietai jau yra an^jparda- 
viino pas T. F. Sk. narius. Pa
tartina tikintais kogrvieziausia 
pasirūpinti kad kartais nopri- 
truktii»>^

Po pie't

Tiek jo
sios slaptai privaro jog galima 
joje maudytis.

Telsziu taryba nutarė rekvi
zuoti nuo ūkininku 
sa rebahis 
Jaunu mene 
mm 1!) lyg 24 m^tu priverstinai

grutįus, mč- 
ir kitokio

jinn in tarnysta
maisto.

Tai 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim uogai lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
pa ras žals priėmėju pinigu. *

Lalvakorcziu agentūra In 
Licpoju, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei in Lietuva.
Padarymas Lletuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszy darni 
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavoklto szlteip:

P. MIKO LA IN 1S, 
53 Hodson Ave., 

Brooklyn, K. Y.

Order.

T i

1 Jiržis, 
'viszkoje parapijoj keturis mc-

bažnvtinis tar-

J speciale

prasidės

S. J. M0CKA1TIS, ProridentA*. 
VIKTORAS

UNION
1 \ 'C'Vi'•

M. YURKAMN, Vlce-Frczldentas.

tus. Buvo tai
'naS malszaus budo, kuris pildo 
savo dinsta nesikiszdamas in 
svietiszkus veikalus vien tik 
milejo savo profesijų. Už keliu 
sanvaieziu iszplauks in Lietu
va. Amerike iszgyveno (levinis 
metus.

į f Praėji a

I
I

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W, Market St. Pottsville I,

panedeli mirė
I Vincukas, trijų menesiu senu- 
Imo sūnelis
Laidot uvos 
rvta.

2 valanda
I mograma va i kams, 

Va k a re progra m a 
lygiai 8ta. valanda.
1 užauga 75c. ir 50c. /Vaikams 
vakare 25c. Vaikams po piet 
15c.

Visas pelnas Lietuvos Gyni
mo reikalams.

Nuoszirdžiai kviecziame vi
su atsilankyti.

34 Sk. Valdyba.
—........ .

GROMATOS ISZ LIETUVOS.

ne.05

T. F.

^TJNGVJIAITIS. KnsHerlus.

“M BANK
100 E. Centre St. (kaiųp&s White St.) Shenandoah, Pa.

—$—$—$—
VEDE BANKAVA BIZNI.

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

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziamį.
mums gale 

įeitai ir kaip galint 
turime

AITIS. KnsHerlui

BANK

Miko Labnczio. 
atsibuvo seredos ('binielauckas iszJ

I 
valandos lid lt) y olandą Ina ryto, j!YHv|e visai nesusimažino SU UŽ- 

f stojimu prohibicijos. Sūdo ran- 
300 teismu už 

prasikaltimus, 
apie szimlas kaltininku 

szimlas iszleisti ant balto bi-

su visoms ligoms priima, nuo Prasižengimai musu pa
1 ill B vai popiet. 6 Iki 8 vakare. 51

-------------------------------------- Į dusi arti
, kius
| via 
’° ;
;lieto. Moteres ateinanezia san- 

tarnavi-
su

Sbenan-

Mus tiesus ausinoszimas su Lietuva duoda 
nusiusti jus 
pigiausiai.
leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.• 
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir 
ežiu biznjuj,

pinigus in Lietuva g 
Mes esame Bankieriai po kaucija,

Daktaras Juozas J. Austrą J j 
lietuvis

Buvusi* Daktaras Karluneaeje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

£ Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
! 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
K Telefonas—Bell 359 IL.
S113 E. Coal St. Shenandoah

i vaite teipgi paragaus 
Ima aut “ ,x:.......”
: vvrais.
I
I
j pradės s

džiure?

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

■Ml F;

v įšo
ka Įėji me

draugo

Jeign gaspadineles vela 
ūkianti enkru kaip tai 

Įdare laike kar<‘> 
centus už 
vra

j ket i po 25 
('ukriaus

tai

Andriukas ku-j 
likos 

burba-

Vincas 
Mariampoles raszo szia groma- 
ta Aleksui Seminniui 
doah, Pa.

“ Mano sūnūs
ris tarnavo kariumeneje 
nužudytas 
riszku budu. 
ko ne apraszyti. 
priiiszo prie arklio ir vilko po 
aplinkiniu paskui nupjovė ran-

per lenkus 
Jog negaliu vis-

Nelaiminga

sukapojo.

Vaikams Siutai, Ovėrkotai, 
Sveterei ir Marszkinei.

. ___________♦ ____ ... - - n ir ■ ■■ - . _ . ............

\ Visokiu Panczaku ir Szkarpetku 
už labai numažintas prekes.

1
'į

už labai numažintas prekes.

GUINAN’
?Y, SHENANDOAH,JMAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL. 5

M

iszplauks 17 Morcziaus

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.
Didelis laivas “Mongolia”

Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 31 Morcziaus
(Tiktai treczia klosa)

Didelis laivas “Manchuria” iszplauks 14 Aprilaus.
Treczia klasa isz New York'o in Liepoju . $132.00
Trefczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00

Treczios klases pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
kambarįje. Uždaron^i kambarai del moterų ir vaiku.

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

‘V

A 

*< 

4,

.1

i

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

Mus visas laikas 
Szipkor- 

ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.
Pasportaį.

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

Szipkortes.
I

Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgu, Havre ir Rot teidama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie virsznje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.
O^JBankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

I 
—i —I MM MM W MM 1 MM — OI MB MB «— «B» <MM MB <MB «M» -BB> MB 'įM MB MB — MB MB1 MB MB> MB MB «MB> MBi BB MB, ^B

pasporta.

I
I
ĮI
I

t

I
I I 
t

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskrlausti atvikia In New Yorka, tai tlesog 

krelpktes pas Geo. J. Bartaszhi, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmalno ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dlfenos kursą. 
Parūpina pasportus Isz Suvienytu Valstijų, 
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvine nes užlaikėm narna «u 38 katnbaiais. 
ir ju bagažius ant laivu, 
kreipiasi in musu virsz-rninėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekadps. Tautieczial brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kvleczlam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus priderlste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. EARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonas: Spring 9537.

mas žmogus.
kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukaskas ir k ima baisai

Visa mano szeimyna baisei su
sirgo aiit til'uso. Bado pas mus 

neturime, bet 
žmones teip is/.tvieko, jog Deri i . t » i . rve I
aeziu Dievui da

I
I

Pašilių kam žmonis ant
Suteiktam

Paleidžiam pasažferius - 
Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie

turės mo- 
svara. 

užtektinai 
reike

ka npie tai m* kalbėt Žmones

kiek jumir pirkinei
»* 

i’^'.TT

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kimus numirusiu,

k
° F

7
• ■ I .

■aut kasdieninio pareikalavimo.
j nes jeigu pradėsit
Į mokėsit 
sziadion 

Tasamdc wholesale, 
automobilius, rlglnus lr vežimus de
laldotuviu, krlksztinlu, veselliju, pasi 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgius ir tl 
5Ž0 W. Centra SL Mahauny City, Fa

daugiau, 
parsiduoda

sukrauti ir 
Uukrius 
po $7.50

Petnvczioi ir 
P. J. KulxM'taviczins 
Pine St. nužeminta 
duos:

Subatoi, 
600 W. 

preke par-

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA
42 ^OAPVtMy ' ". 2 ’’ :'? d ■ . • NBVY YORK-NV

V JI P WIT PCnDPCO ęSzviežia bume nupjaustinta 29c VALulMI btuiiutv* ySzvieže szolderi (ne chicagine)

Ice Cream ir Kendesl || Pork czaps
Mat Rib galviena 
Verdama mėsa
Sopinę 14 oz. dežiute 
Szluotos dideles geros 
Hamburg Steak

*•*

Geriausio padirbimo visam 
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

(*

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelbinlnke 
mot ere. Prieinamos prekes.

51G W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas No. 149.

20c, 
30c.

8c.
18 ir 20c.

7c.
60c. 
20c.

SHENANDOAH, PA.
— Dainininkas Vaikszno- 

ra pirko
buezerne ir groseriu sztora, po 
No. 19 N. Union St., Jisai už
laiko tik goriausia 
sz v i ežia mesa,
drabužiu dvi mainieru. Atlan
kykite nauja biznierių jisai už
ganėdins jumis visame.

Kazimiero Navicko

tavora ir 
teipgi visokiu

(ari. <6

Ilgiau nešiota reiškia pinigų sutauputa
Visados klausk ^Raudona Koulys ženklo, kada Tamsta perki guminius batus 

arba ceverykus.
Tamsta sutaupysi pinįgus, nes Raudona Koulys reiškia augščiausę laipsnį 

ir ilgiausį nešiojimą.
I

TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
Per LIBAVA arba HAMBURGĄ — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks ,
KOVO 16“ESTONIA” 

“POLONIA” KOVO 30
“LITUANIA” BAL. 13 
“ESTONIA” BAL. 27I

Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite suezedinti $3.00 

ant poros czeveryku, tai parsi
traukite musu kataloga.
The Waterbury Mail Order 

Corporation,
502 S. WILSON STREET.

WATERBURY, CONN.

Nepainlrszklte nusipirkti szera 
szios kompanljOH. 
pirkti po $25, tuoj bus $50.

Da galima

REIKALINGA.
naminio

Atsiszaitkite pas (M t j
H. J. Schreyer, 

112 Ė. Center St.
Mahąnoy, City, Pa,

Reikalingi Mainieriai.

Mergina del lengvo 
darbo. BALLBAND

I

v M

Reikalingi 25 mainieriai. Gu
lima uždirbti 
ant dienos. Tame rbikale kreip
kitės in Maryd mainu bosą 
Maryd, Pa., arba pas J. P. Ve
lioni fire-bosa 415 E. Union St. 
Tamaqua, Pa. tarpe 5 ir 6 va-

nuo $8. iki $12

in Maryd mainu

“Raudonas Kamuotis” randasi ant kožno bato kelio, o ant užpakalio ir pado 
Himiner ir Lopac. Tamsta gali gaut baltus, raudonus ir juodus šiose trijose madose.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypatingai maineriams. Jie 
apsaugoja viršų ir yra pądaryti taip patvarus ir stiprus, kad ne aštrus kampai 
akmens ne anglies negali įpjaut ar įplėšt jį.

Ir “Ball-Band” batai yra labiausia išsilaikantieji ir tinkami nešiojimui. Žiu-
s;’ t ‘ ■ I

Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate p&gelbos 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai 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

rėk “Raudono Kamuolio” kada eini pas savo pardavėją.
Mishawaka Woolen Manufacturing Company 

460 Water St., Mishawaka, Ind.
“Namas, kuriu mnka milijonus iii lainsni.”

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbett 
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pit*.

J. H. Garrahėn, Attorney W.F. Rynl ew'ca
/ P. O. Fenton

D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Trees.
A. Danisewic* M. Garais 

T. G. Hornsby
ri




