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ISZ AMERIKOS
— .J___

.Užmirsztas turtas surastas se
nam kupare.

Stevens Point, Wis.
Edita Van 1 lou- 

gyveno pati viena.

Palicije iszvaike Ajdublistus; 
suėmė visus rasztus.

Shenandoah, Pa.
nusistebėjimas

kada dvylika vaistiniu 
jamitu užklupo 
rio.j(‘ 
imi >
sze \ įsu

\ įsus aresztavos.
X m> kokio laiko 

lubli>tai

hifvo czionais

t
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A na
diena mirė 
ten, kuri / 
sėdėdama ant krėslo per pen 
kiolika metu, nes mygalejo 
vaikszczioti.

Gymines daridami krata na
mie, rado 
kupara kuriame 
kiu bonu 
.‘’►4 tuksfaneziu doleriu. Senu
ke nepaliko jokio testamento 
ir dabar gymines esys už pa
likta netikėta turtą.
Ne teko minties, sugryžo po 15 

metu namon.
Cripple CrtM’k, Cal. — Pen

kiolika metu adgal, 
Williamas Zeisennhene 
darbo, likos užkluptas per plė
šikus ir kirstas per galva su 
griežia. Po tam neteko minties 
ir nežinojo kuom jisai yra ir 
kur gyvena. Per penkiolika 
metu trankėsi žmogelis po 
svietą o jojo paeziule nesu
laukdama 
apsi vedi*

lies

ant pastoges
ūžt i ko

ir brangenybių ant

metu

gyvena, 
trankosi

Didelis

palici- 
ant sales l<u- 

atsibn vinejo
Aidiihlistu. Palicije 

pra va rde>,
irteri ir \ isus rasztus. Badai

sona 
viso-

kada 
ejo isz

žmogelis 
paeziule

Williamuko. 
su kokiu tai 

William Proffitt. Vaikai priė
mė pravardes patėvio. Staigai 
tomis dienomis Willianias ad- 
gavo savo minti, 
mon ir pasisakė 
yra. Ant gilukio antras vyras 
Zeiseunlicnes buvo mires. XTa 
ir ka tiLsat kvailys daro? Ap
sivedė vela s#ii savo paezia bet 

savo vardu ant Pro- 
sako, jaigu jojo vai

kai priėmė pravarde antro tė
vo tai ir jisai permainys savo. 
Geriau kad butu suvisai pa- 
paikes.
Nužudė teva apginime savo 

motinos.
Lours i lie 

Glasser,

poriname 
ffitt, nes

savo 
vela

sugryžo mi
knom jisai

K v. — Gertruda
1G metu mergaite li

kos aresztavota už mižudinima 
savo levo Julia Glasser, in ku 
ri szo\ e du kartu 
ant vietos.

Pagal palicijos raparta

ir padėjo

, tai 
mergina szove in teva apgini- 
me savo motinos, kuris pradė
jo jaja smaugt. Tėvas mirda
mas, pasakė kaimynams idant

susirink i- 
sura

pamilę

t i eje i 
smarkiau<iui>ii>lai pradėjo 

kruti't Skulkino pavieto ir (įra
šei akdavojo savo propagan
da.
jus išsiuntė
anl šnipinėjimo su laja pasek
me. joo- \ įsus turi po akia ir 
žino kas yra priešingas 
valdžiai.
Apvaiksztinejo savo 106 me

tus gymimo diena.
— .Julijona 

dieniomis ap- 
106 metus 

Senuke sako, 
regulariszkas

savo
\ aidžia apie tai 

slapt us
dažino- 
agentiis

sziai

Philadelphia.
Walter tomis 
vaiksztinejo savo 
gymimo diena, 
jog prastas ir 
valgis duoda žmogui sveikata

Valgo vis-ir paylgina amži.
k a kas jin i pa tinka ir turėjo 
daktaru tiktai du kartus savo 
amžije.
Paliko $2,150,000 del mila- 

szirdystes.
New York. — Elzbieta An

derson, kuri mirė czionais, už- 
rasze testamente 2,150,000 do
leriu ant visokiu milaszirdin'- 
gu d raugu v iu

jojo duktere butu paleista ant '
Ii uosy bes, 
me kaltas 
nuszovimo.

Užbegimas tifuso

nes jisai buvo \ įsa 
užsitarnavo antir

11 h / 10. J>|K. ■
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Plebeseito Nebebus Prancūzai, Anglikai ir Belgai inejo 
Vokietija.Jau keletas 

žinia, 
sukusi nuo plebeseito darymo 
Lietuvoje, yra pasklydus! lai- 
kraszcziuose. Platesne apie tat 
žinia, isz Paryžiaus yra Va 
rio 3 diena padavęs The Xew

ii ienų kaip szi 
jog Tautu Sąjungą atsi-

in
Užėmė miestus Duseldorfa, Duisberga ir Ruhrota. Ameriko

nai nedalibavo užėmime. Vokiecziai visai nesiprieszino.

«

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. PA.

vs • ■FVFV/Fjrasr vv roan • • r ivn. a 

F. W. BOIZKIHVNKI, Editor 33 METAS

Visi kamisoriai nužudyti. Soviatai bombarduoje straikie- 
rius, daug užmuszta. Kerenskis badai vadu baltosios 

gvardijos Kronsztade.

Bolszevikai
ša

Paryžius. --u
York Times, o Vasario 4 diena allijentai
buvo gautas kable-

Koenigsbergor AUgemerue
Kovo 2 isz

Tautu Sąjungą at- 
plebescita \’ii-

“Eltos” 
gramas tokio turinio:

Zeitung pranesza 
Pa ryži a u s,
mete galutinai 
niuje, kadangi lenkai ir lietu
viai nenori. Tautu Sąjungos 
Taryba pranesza, jog abi pu- 
see davė pariudyma klausima 
iszsprest kitaip. Po Tautos Są
jungos priežiūra Lenkai ir Lie
tuviai tarsys trsiog. Zinia galtuviai tarsvs trsiog. Zinia 
tikra.ELTA. 4 III 1921.“

Be to nno Kum Dobužio ta 
paezia diena gautas yra toksai 
kablegramas: “ 
bcscitas panaikintas Lietuvos 
naudai. Dobužis.”

Pagaliau Kovo 5 diena, gau
tas yra naujas “Eltos” Kable- 
garmas, kursai 
nutarimą szioj formoj:

Kovo 2 
naikino 
daryti plebėscita. 
tuviu gineziu iszrysziinui nu
sprendė pavesti Lietuviu ir 
LoiAu konferenejai Briuselly,

Vilniaus ple-

<. Eltos 
paduoda visa

Tautu Sąjungą pa-
Briusellio nutarimo

Lenku Lie-

f‘ pirmininkaujant P. Hyniahsui.
I 1 >5VJ 1 M M 1<J 1

bhžnyczu ir t. t. Senuke piBikb 
viso turto [lenkis milijonus 
doleriu.
Nužudė paezia, pasikorė pats 

ir nusiszove.
111. — J a rvO 

turtingas farmeris, 
galva savo paežiai su 

josios gerkle,

ligonbucziu Taszkas. Derybos prasidės

««

I

Gen-
su-

Peoria, 
driek, 
teszkino 
kūju, peqijove 
po tam pats pasikorė ir palei
do szuvi in smegenis.

Priežastis žudinstos 
snsibarimas su paezia, jog to
ji no norėjo ejti su juom ant 
pasilinksminimo pas kaimyną. 
Kudykis gyvu iszvirtas inpul- 
damas in verdanti vandeni.

Milwaukee, Wis. — Eran- 
18 menesiu 

senumo inpuole in kubilą ver- 
Idaiiczio vandens prie pecziaus.

ciszka
AV is. — 

Blasty k,

Pakol motina atbėgo 
szaus iii kur 

lova, 
g was.

t [lakioti 
j iszvire 
iszkelei:

Visi grinoriai kurie pribuna

buvo

nuo vir- 
buvo nusidavus 

k ūdyk is kimia

1 leisi ngfors.
i likos sumuszti aplinkinėje Pet
rogrado kuris randasi pasike
leliu rankosia 
tecos Petro

ISZ VISU SZAL1UVokieti jo. ( 
Vokietija) \’okieeziai tuom yra labai 

mane, jog alli- 
kerszto neiszpil-

Panedelio ryta'ginusiu aplinkiniu 
inejo in

be jokio pasiprieszinimo nuo nusiminė,
Prancūzai, 

kai ir Belgai
1 nėjo

vokiecziu.
iszsk \ rent for- 

ir Povylo.
(Kronsztado leidže smarku ag
ni in [irieszus, 300,Oi) kareiviu

nes 
savo

Szaltas vanduo sutrumpina 
žmogaus gyvastį.

Paryžius. — Gorimas szalto 
i vienas 

isz pavojingiausiu daigtu del 
sutrumpinimo žmogaus gyve
nimo. Geriauso gerti viską ka- 
nuokarszcziausia. 
nėjo daktaras 
go y

A n gi i - j jentai 
■:kaitliuj(’ 25,000, dins.

I Itiseldorfa,
ls

in
ir Riihrota, o ant

stovi keliolika kariszku mime tujų vietų ir nepriside-

i sza
Dabar Vokieti ioi užsine-' . . 1 • • • p ‘ •a. ant revoliucijos. „. . A . k. .< -i • i r . užklupo ant soviatiniii Amerikonai nedalivavo uze- . ’ . ,

vvrn
Druisberga 
upes 
laivu pasirengia.
pakraszczins. Užimta vieta per neutralszkais ir nesikiszt dau-
allijentus yra viena isz turtiu- giau in europiszka politika.

i karei-’ 
viii, muszis buvo smarkus

bombarduot j jo nieko, nes geidže būti

Lygiu 
ir visos

savo 
riuomenes ir Lietuviu tauta kosime ir 
esanti didžiai sujudinta, kuo- reikes 
met matoma, jog plebescitas 
daromas Želigovskiui dar Vii- kuome jau pagelbėjo - ta pa

galba atnesz ir tolinus dar ge
resniu vaisiu.

plebeseito atsirasti, bu- sugriuvo.plebeseito. gali
lent ir bolszevikai gresia, jog griūti 
nepakęs Vilniuje svetimos ka-[jeigu 

ir Lietuviu f

n i u je t ebesedžian t.
Jeigu spėti jog plebeseito

darymas tapo panaikintas de-1 
lei musu zoniniu opozicijos, tai 
tuomet priseina. sutikti, jog
ploboscitas panaikintas Lietu
vos naudai. Lietuvos Valdžia 

pamatiniai nekuo- 
nenorėjo, nes

ir žmones
mot plebeseito
nepasitikėjo Tautu Sąjungai 
ir jos agentams, kuri aiszkiai 
stovėjo i iš stovi 
Spyriama Valstybių,

po menesio ir apims teritorijos .
ekonominiu#*• irklausima ir

militarinins santįkius. Ligi su-
(priimtos tokios sa-

* garbi role

sitarimo
lygos):

1) Zeligowskis1) Zeligowskis gražinomas 
Lenkijos disciplinon arba pa
mainomas reguliaria Lenkijos 
kariuomene.

2) Tos kariuomenes nedau- 
giau penkiolikos tukstaneziu.

3) Lietuviu kariuomene ta
me fronte nedidesne dvieju 
divizijų, kita grįžta in vidaus 
kraszta.

4) Lietuvos valdžia aprūpi
na maistu ir sėklomis Vil
niaus srities civilius gyvento- 
JUS-5) Administracija 
dabartine, jokiu nauju rinki
niu neturi būti.

6) Kontroliuoti
Tautu Sąjungos M i Ii tarė Ko-

už Lenkija.
. - Lietu

vos Valdžia yra pasisakiusi, 
principialiai ji tinkanti 

ant plebeseito, bet norėtu žino- 
i kur ir kaip jis bus praves- 

Prof. Voldemarui teko 
aiszkinti, delei ko 

Lietuvos Valdžia.negali be jo
kios atidairos [iriimti plebes- 
cito toj formoj, kaip Tautos 
Sąjungos Tarybos buvo nu
tartas ir ypacz delei tos prie
žasties, kad nėra, galima pa
siusti tarp-tautines kariuome
nes Vilniun.

Nežiūrint visu sziu nurody
mu Tautu Sąjungą vėl pris
kirtinai reikalavo inteiktoj no- 
oj Sausio 21 diena pasiduoti 
4»bescitui. Vasario, 1 diena 

palieka Lietuviai pasisako tinka ant
U

tas.

Vasario

pasilieka

Kada kudyki misija. Taszkas. Derybos Bliu- 
isz vandens tai 

skūra nusimovė 
kaip pirszfino. Po keliu minu- Tokios tat aficialios žinios.

r*.
visa

nuo kūnelio
zelv turės

ilobescito

eiti pilnos lygybes 
pamatais Elta. 4. 1921.

pa ežia diena
kaukesiu, 

mirė kitas

senumo, inpulda- 
in verdantai van-

tu mirė dvdeliosia
Ta

kudykis Eugeniuszas Graliam,
16 menesiu 
mas teipgi 
deni.
Skerdyniczios sumažino mo
kesti del 200,000 darbininku.

Chicago. — Visos skerdiny- 
ežios czionais numažino savo 
200 tukstaneziams darbinin
kams mokesti ant IŽVj centu, 
asztuoniu valandif darbas li
kos praszalintas. Paežiam Chi
cago numažinta mokesti del 
30 tukstaneziu darbininku, o 
likusio randasi kitosia, daly
siu. Virszininkai uniju kerszi- 
na iszszaukimo st raiko, bet 
darbdavei netiki idant dabar
tiniam laike darbininkai strai- 
kuotu.
Vienas užmusztas, 14 apdegin-

Amerikos Lietu- 
plebescitas panai- 

Už 
galima būti

Ar galima delei ju pasi
džiaugti, ar yra czion musu 
laimėjimas? Gerb. Kun. Dobu- 
žis romi no 
vius, jog
kintas Lietuvos naudai, 
toki nuraminifua 
tik dėkingu teeziau prisimena 
Kun. Dobužio telegrama, kuri 
buvo lygiai menuo tam atgal 
Amerikos lietuviams 
ta. 
tuva netrukus bus pripažinta. 
Dalykai gėrėja.
tis plebescitui.” Tuomet buvo

prisius-
Plebescitas priimtas. Lie-

bol-1 
szevikai gavo gerai in kaili.

Art derije Moskvojr paleido 
smarku szuvi isz aplinkiniu 
kalnu in straikiorins, 
darni ir sužeisdauii 
bet tuom straikieriai nennsi- 
myne. T 

nusimanymą mo- streiko daugiau 
gyva pajiega, o ! '

ir pinigais paremti, 
Amerikos Lietuviai vra

bodu turės 
kitos sąlygos,

SZ11VI

užinusz- 
daugy be.

ledinio vandens yra r • • • • f ■*

Fenais dabar iszejo ant!
szi nitu !i kaip 

kur tukstaneziu vyru ir motmiu.
Aleksandras Kerenskis ba- 

ve- 
in kova

I ’etrograda.

Toip isztiri- 
profesoris Boi- 

ir apie tai prancsze ki
tiems daktarams ant susirinki
mo Medicinos Akademijoi.

Kovo 5, 1921.
Lietuvos Informacijos Biurą

Kaunas. 11. 5. Vasario

Visur

K

3 d. 
praneszimu isz fronto, lenkai 
užėmė Szvento Jono kaima 
kairiajam Nemuno krante in 
vakarus nuo Prievalakiu. Va,- 
sario 1 d. buvo atjoję 15 lenku 
in Nacevicos
sziaura nuo Druskininku. Yra 

kad lenkai nori-paiinG 
in rytus nuo

daug dai randasi Kronsztade ir 
da rcvoliucijonierins 
prieszais 
bolszevikiszkas vaiskas perej-
na in glitas pasikeleliu.

Borisas Savinkow, vadas ru- 
siszku socialistu via. e

sziloji revoliu- 
soviatu vieszpa-

ir
mužikai kurie 

valdže

tosios

palivarku in

žinių, 
Palicpu kaima 
Kapcziamiesczio.

Kaunas 11. 5. Sausio 29 d.
apie 12 vai. apie 16 lenku ka- 

užpuole Labasztszkio 
kaima, kur buvoz musu dvieju
re iv m

žmohiu patrulis. Viena musu

likos
per palicije bernas 

kuris tar- 
----------- g,

socialistu 
nuomones, jo 
cije užbaigs 

o Lenino 
užvms 

inves republikoniszka ,.v, 
bet kaip rodos, t^i myne ap-

_ __ j"-;"?

tavima 
valdže

LT

rpFrockio

szauks koki myži^iszka rusisz-
T A

Didvsis kun. Mi
kola caro brolis veda nauja ar- 
annija prieszais bolszevikus su 
didele pasekme Siberijoi, nes 
jau paėmė 5000 bolszeviku iii 
nelaisvia, 30 armotu ir kitokio 
kariszko materijolo.

ku caru.
Zurikas. kun. Ali

Bernas permusze savo gaspa- 
dinia su szake.

Berli nas. — Czionais 
suvmtas
Otto Goppermann, 
navo pas ūkininką Starsburg, 
llohenselchowe. Kada ūkinin
kas iszvažiavo in miestą, ber
nas nudure jojo paezia su 
szake,

nudure jojo paezia 
manydamas kad jaja 
apvogė narna, paym- 

dainas 550 markiu ir kitokiu 
brangenybių. Motoro* atsigai
vinus apsakė k Hhh’nams kad 
jaja syžeido. ka? ivuai davė 
žino puik W 
eme ir uždare kalėjime.

o 
nužudė,

žino pativW

Nužudė savo vyra su pagialba 
savo milemo.

Munchen, Vok. — Važiuo- 
jent trukiu daktaras Lebrecht 
su savo paezia ir prieteliu, li
kos surastas perskyrioje negy
vu. Palicije nužiurinejo jojo 
paezia už nužudinima savo vy
ro, bet tolinus pasirodo, jog 
antroje perskyrioje radosi Le- 
brechtienes milemas, kuris ga
vosi in juju perskyra ir dak
taru nužudė ant josios paliepi
mo. I)r. Lebrechtas tik buvo 
vedos Kalėdų dienoje, bet jojo 
paeziule buvo jam neisztike- 
nia nuo pirmos dienos ir apsi
vedė su juom tik del jojo tur
to. Palicije abudu uždare ka
lėjimo lyg teismui, 
abudu pakart.

patrolininko paome in nelais
ve ir nusivedė in Purviniszkio 

antras pabėgo ir, 
Zabic linos

lenkai pleszia 
Pusius- 

karininkas su buriu 
iszmusze
nelaisve 8 lenku ka

reivius, 5 arklius ir 1 valaiszka 
Buvęs nelaisvėn pa

imtas musu kareivis sugryžo, 
smarkiai sumusztas ir nureng
tas. Musu pusėj daugiau nuos
toliu nebuvo.

Kaunas, 11 5. Vasario 3 d. 
6 vai. in Szirvintus atvvko 2 
ginkluoti ‘ lenkai ir pareiszke 
valscziaus virszaicziui, kad jie 
esą. paskirti milicininkais in 
Szirvintus. Jie suimti.
Kurjer“ praneszimu, Vilniu
je mėsos kainos kasdien ky- 

Mokama ligi 140 
markiu vienam svarui.

o 
in

parncsze, kad
1 jo be i s z i sz k i o k a i ma. 
tas ten 
kareiviu 
paėmė in

kaima, 
griže s kaimu,

lenkus ir

vežimą.

je! g u tik bus isz- 
eraustyta Zeligowskio kariuo
mene, jeigu Lietuva, bus pri
pažinta de jure ir t. t. Szio pri
pažinimo tuo tarpu Londone 
Afiantu premijerai nesuteike 
ir visas klausymas vėl norima 
ryžti jau tam tikromis salygo- 

ir vadovaujant Belgijos 
Užsienio ministeriui P. Hv- 

su kariuomene prof. 
Voldmarui teko gana asztriaiUnnczios.

uis

maus

susikirsti.
v i rsz i a u s i szdesty tos.

Tos sąlygos yra
Buvo 

jau nemažai gandu, jog patįs 
lenkai nebenori
Veikiausiai priseina spėti, kad 
ktais keliais jiems nusiseks 
daugiau laimėti, negu plebos-

plebeseito.

praneszimu,

Praneszimas Amerikos Perlo- 
jiszkiam.

Perlojaus miestelio szauliai. 
Mes Perlojaus Szauliai prane- 
szame TFanistoms apie savo

eito taku. Jau sziaudien Lietu- vejkinia 8U Lenkais. Gruodžio
ir maitinti

Bcilda reng- yiintiaU8 apskrities gyvento
vos Valdžia tur

jus ir duoti jiems seklu, o ad
ministracija ir kariuomene pa
silieka Lenkijos.

Prie tokios padėties visa 
Vilniaus gyventoju pyktis ir

nemato tik 
ir daugelis 

Lenku yra pasiusta upėn Mer
kin, amžinai maudytis. Da- 

sargy
va lia

tai jau ju niekas 
kas juos paėmė,

amžinai 
bar visa laika neszani 
ba, ir mums yra duota 
nuo Valdžios, tai jei mes norė
tum, tai iii silus nepraleistum 
jokio puodo javo, o pas Len- 

, bet mes pra
leidžiam ba gaila žmonių, o 

sznipu kaip sugauna
mo tai irgi 
na n sztaban.

kus visai badas
žmonių

*

Lenku
siuneziame amži-

Geriauso

15 straikieriu likos pakarta.
Mexico City, Siesikas. — 

Penkiolika
City, 

straikuojeneziu 
nieksikoniszku darbininku ant 

likos pakartais 
ant ejnanczio * 

trūkio ir apipleszima pasažie- 
riu. Straikas 
geležinkeliu platinasi labai.
Straikieriai jau sudegi no ke-

Ktfnigaikszcziute sztamo indi-
jonu Sioux.

.<2.

:<

r

Ak •

I
L •'
♦X.

>:

v .

Sztai paveikslas indijonisz-
sztamo

geležinkelio 
už užklupima

ant tenaitiniu

liolika tiltu ir stoeziu. Terp 
straikieriu ir vaisko kylo ke
li muszai, keliolika užmuszta 
ir sužeista. A

*

Nauja gyduole ant džiovos su
rasta Francijoi. 

T l*

Parvžius. — Ūaktariszki 
žiaunai isz valdiszkb mediką- 
liszko institi^o nudžiugo labai1 
isz iszradimo naujil ^gVduoliu 
ant g41 
cariszka 
Spa linger i.

Gyduoles likos isžrastos 
priesz kare, bet niekiu apie tai

8 d. 1920 m. Mergažeriu stove 
jo dvi kuopos Lenku, ir Molo 
dugnin viena kuopa, 
norėdami mus Szauliu paimti 
kaip tiktai, žmones suėjo in 
bažnyczia pasigirdo szuviai 
Lenku; žmones pavirto in'duo- 
bes po tvorom, kiti su riksmu 
bego kažin kur, o Szauliai 
smarkei pradėjo szaudyti. Mu
szis buvo dydis, bėt smarkiai 

, su riksmu 
o 15 paėmėm in 

nelaisve, ir pasiuntem pas 
Dievą amžinam stabai!; o li
kusieji Lenkai "iszbegiojo, irlkos kunigaikszcziutes 
dabar beveik kožna diena vis Sioux, kuri lankosi Washing- 
kelu Lenku nustoja. Dabar tone. Ne yra tai laukine la
mus Szauliai nueina in kaima dijonku kaip kas sau mano bet

Tai jie
>džiaugtasi jog plebescitas pri

imtas.
Isz neoficialiu žinių mes ge

rai žinome, jog toksai nutari
mas delei plebeseito priėmimo' nerymastis delei maisto stokos 
buvo sukilęs Lietuvos Unioni
se ypacz tarp Lietuvos džau
liu daug nerymastis o gal fr 
visa audra kaikuriu szirdyse.
Buvo raszomi memorialai ir kad Ir lenkai nepradės «reika- 
net kalboma apie valdžios kri- 
zi. Patsai Tautos Sajun’gos pir
mininkas L. Bouvgeois apie 
tat sužinojo i 
moj prie Kontroles Komisijos 
pirmininko Chavdigny - ‘ „ 
Sausio 30 dienos nurodo in pa-

••

gydimo džiovos J>ėr szvai- 
daktara a Hcnryki

da*

liks ant Lietuvos Valdžios už
dėta, o be to ir musu kariuo
mene nuo fronto atitraukia
ma. Nėra jokios garantijos, apszaude Szaulia i 

valio, žeisti, 
, ir

ti ekspliozijoi gazo.
Coaldale, Pa, — No. 11 kasi- 

klosią prigtdinezios prie Le
high Valles kompanijos, kilo 
baisi ekspliozi.io gazo seredos 
ryta kurioje likos užmusztas

laiiti ’atlyginimo

in Amerika yra peržiureti per 
daktarus kastelgardeje 
serga tifusu.
žiuri vaiko galva ar ne turijAndrius Kafanderis, 48 motu 
4ite)ju kurios Žlaugiause plati-

ta r ne
Daktaras per

ir savo telegra-

isz
senumo o keturiolika apdegin-

už pasitrau- 
kįiuk isz Vilniaus ar kitur.

**Delei ežiu ir daugelio kitu 
priozyseziu prisoina susirupin- 
ti, jokiu budu nereikia nu- 
įftinti. Acziui musu užsispy-

'i M Ak A A A

ti, jįęt jokiu budu nereikia nusto ja. Dabar tone.

ne buvo minėta del svieto, pa
kol gyduole ne buv<k išban
dyta. per daugeli daktaru. Ka
da ligoniai pasveiko ni^o to
sios gyduoles, tik tada apgar
sino apie pasekminga gydį-

rimui, jau esamo laimėjo, jog«£• Ziuriu ir Trakiszkiu tai jei pa* | yra užbaigus universitetą ir ma džiovos apie ka piaueszta.x,
• i • '•
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— |nasl kutnojo pristovoje* ežio
Aplaikenic isz Pittsburgo delnais >u 

ga kon‘spondencije apie tenai- laivu 
tįnius pataphihis mniszaczins. ateiviu kurie 
ant kurios randasi pasirnszes gOS iszplaukimo i 
naujas ir senas

Imigracijos virszininkai 
New Yorke tvirtina, buk skait
lio pribunaneziu ateiviu, didi-

A p lai kernu isz Pittsburgo ii I kožitn menesiu. Štokas 
sulaiko tukstanezius į 

lanke ant pro | 
isz ^711 ropos, 

laivakorcziu pasako 
Draugo prisiuostę atskaita pa- imigrantu virszininkui \\ alli-

> Pa sui New Yorke, jog imigraci-

komitetas. Acentai

pa .Hui New 
iždą- i

Ras/.y jog laivines kompanijos galėtu 
tojas užmvtine.k' “Saulei" buk laika vieno meto 

neteisingi. Ainerka 
raižoma i |ln atei\ iii.

Iaikra>zcziuosiaj|ijo> |uojaus

rupijos ięz 1920 meto, k a? 
rodo, jog klebonas buvo 
ves metine atskaita.

buvo

jos
\ i»rke, jog 

kruti'jima^ yra teip didelis,

<
atvežti in

langiau kaip
Isz paežius Vokie-

is/.plaukt u

milijo-

I*
SAULE

I

k i

i

daneszimai
Pradžv ergelio buvo 
a ugi isz k u ošia I 
isz kuriu žino paėmėm. Ne tik|tuoiii milijonai žmonių 
mes bet ii' kiti alikraszczei tai [Lietuvos ir Lenkijos iszplauk-

i >kelbe. pn npir tris milijonai žydu. Taspino ta, ka telegramai
Korespondencijos 

name, nes tas kiszasi vien Pit 
tsburgo parapijom! o ne visuo 
mene>. o kaip jau karta rasze

asz- 
o isz

dedasi ir kilosią sklypuo

J ilsu gimine?
uern

netalpi-, pats 
I >ia.

Jeigu valdžia nesulaikys 
ba įieaprubežiuo?

mc, jog taji eigtdi užrauk ‘m ir in rzioii ateis iu, tai milijonai 
nemanome tojo szaszo 
jint i ir duoto

Žmonim nubodo skaits 
ti .apie parapinius 
mu>, lai nuobodi pasaka, 
nas t uri .-a v o 
o ne i lipinti' apie kitu.

at nau
žoilžio laikvsi

i

pribus 
laike,

mes.

žmoniii
l rumpam 

permainadidele 
imno>uprat i j |<:

kož j u labai žemai, 
bedu užteki imu. j<ji(|rli>

l’on- kometa
apie

ketina
diena J u

Bet ni
24

ar
ai plaukimą

m
o

eziomiis 
tada kiltu 

larbininkisz- » 
švieti*, mokeseziai nupili- »

o
-tokus po vi

darbu Imtu 
a sklypą.

ir draugai gyvenanti .senoji' 
tėvynėje nėra ant liek laimingi, kaip jus esate, 

gyvenate Suvienytose Va įsi i jone..
Jums ezionai. Suv. V’alst., X’elvkos 

Ižiaiig'ina, linksmumą ir nepaprasl;! malonum:! 
justi giminėms ir draugam.' už; > yjc 

yra vienatine viltimi jusufinansine paglba -- ju
sti Amerikoniszkas dolaris.

To<

kurio
i-f'iszKia

( 

taeziaus

lel dabar, kol neprasid ijo dar skubiu' su- 
sikimszinuis siuntiniu, yra geriausia.' laikas pa
siunti savo Velyki! siuntini in senąją Ievyne.

Sugrįžę liudymai rodo, kad pinigai prista
toma siiineziamai ypatai apie in Iri.' sanvaites 
laiko. Mes iszmokami

I

tingai nešiojimui maineriams.

Hl MINER

ir
p-u « t,

J

tokMMlMMMM'.llfll/

I
1 iŠ
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/

Nešioji ikpau
Į

Jauti geriausiomis savo kojas
T

Kada Tamsta perki giiminį autuvą, tcmyk kad butų
Raudona Koulys dirbtuves ženklas.

Jis stovi ant augščia\isio laipsnio, kurį Tamsta gali 
nusipirkti.

</«»•** * t k . ‘'"į ’ X f ’ T n ■ 1 J, I •

BALL8BAND
AfAR^

Trįs skirtingi augščiai padaryti mainerio autuvo — Batas, 
Visi galima gaut balti, raudoni arbaHimincr ir Lopac. 

juodi.
Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypa- 

Jic .apsaugoja viršų bato, ir
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrus kampai akmens 
arba anglies negali nei įpjaut nei įplėšt.

Tamstą sutaupini pinįgus kada nešioji 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštu* 
dėti ant pataisymo.

Mishawaka Vi nuirti Manufacturing Company 
■|,’>0 U liter Si.. Mi'lihu'ftkH. Tn«l.

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnj.

<4 Ball-Band” nes

vokiszkomis markėmis, 
kurios yra legaliais pinigais Lietuvoje, 
pinirai siuneziami iii Lenkija ir in Latvija.

American Krpres> Kompanija yra insfoigtn 
ISHni.. ir turi sumokėto kapitalo $1 SJIOO.IMIO.IM) 
ir persiunezia in Kumpa <
bile kuri kita finansine organizacija, 
uos vi a žemos, o 
atsakant is.

K reipkites ;
AMERICAN EXPRESS COMPANY

65 Broadway — New York, N. Y.
( Misas Maltanoy City randasi prie 

Readingo Geležinkelio Stoties.

Taipgi

• f

Bureau of Internal IL-vonue 
Lzleido 
prigavingus

Biurui buvo 
praneszta jog miesteli Bi-llaire, 

sak vdama.- 
lL‘Venue”

surinko tris czekiii' nuo atei-
- czekai buvo už $97, $79, 

Pr i ga v i kax i gz p i a i n e 
ir

I 
mu ui' [ >ziad i<-n 

pi ie>z 
turitt- '|’ax kolektorius, 

kometa

pa >irodyt i
niaii'. menesi.
ko bijotis nusidėjėlei
nepataikius iii musu svietą ne>io|tjOt 
loji kometa y ra pilna kai>zt<> 
oi'o ir kad Irmiktu tai nieko ne 

> dau- 
i'zh'idžia isz sa

<» <»ro. bet me

padarytu, pana-zei kai| 
gelis žmonių 
x es daug karszl 
kam nieko nekenkė.

vyras, 
b •

persergejima
Income

langiau pinigu, negu 
Musu kai-

miisii palarnav imas \ ra pilnai

&

C,

‘I J
I

r.
■ A

t A

i.

L®&
¥

I*

¥

Musu tikroji 
garantija

Ant kiekvieno* Nugn-Tont 
bonkelė* yra šitokia Garantijai

“Šitoj bonkelej yri dovynib- 
deilmts (90) plokštelių, arba 
vieno mėneaio gydymas, kurio 
kaina yra $1.00. .

Jei vartojęs Nuga-Tone per 
dvidešimtį (20 dienų nebūti 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrgaink Iiku« 
slą pakelio dalį su krabele o 
gausi pinigus atgal?4

Kur matei kitą .vaistą parda
vinėjant tokia Garantiją?

arba raszvkite savo kalboje iii 
♦atsto- 

al'ieieriu,
uno

vau |a
I <..........................

\ iu
ir $92.

, czekius
pirm negu prigavyste

; I)upart meni of Justiei* 
tyrinėja dalyku.

I *a na ik i nt i
I iieome
U'

apleido tniesteli
surasta.

dabar
Eiladulfijoi atrasta nauja Ii 
kurios pirmutine 

Zibbk'blut t.
,'zimts metu senumo mergina.: mokejim:
Liko.* nusiusta in ligonbuleįvientik ofi'iiuse “Internal K’e

• * u,i....„jl;r.tk’* vemtu” kolektorių. MokOscziai
mohe^nhle

f,; T 

oi.dnttH-
ypatu. kii-

g a 
Rozalije

auka >r.i 
dvide

I 
paczle.

turi but

IN KOVA BROLIAI!pragai>zjma .
I 
į I n ko\ a, brolia i, už te\ y m-,

■ REIKALINGA— Dideliu dirbtuve roi- 
j kalauja pardavėju drapanų, panczlaku i

• i

Tax pinigini
mokėta

nusiusta 
Automobilit i?

sanvaite

l’rie kardu neikite visi!
ant “Automobilitis’7. Mergina 
|M>r visa sanvaite randavojo 
automobilius bet už juos 
mokėdavo.

mergina 
susilakyt

žiaviino autoinobileis.z 
merginu

tavojo, 
jog negali

* < I

I

ne-
Kada jaja aresz- 

pri.sipažino 
nuo va

sziadien 
autumobilits,’’ bet 

už gydimu moka jaunikei, ku- 
ligones

Dangidis 
serga ant '* »

ne paimu taisės 
piisivežinejimo.

i k J 1 ant

Dauginu kaip puse milijono 
(’zeku, atsiskyrė nuo Kymo 
Kataliku bažnyczios, idant 
tverti tantiszka bažnvezia nc- 
jirigulniinga nuo Rymo. Szim 
tai katalikiszku kunigu ketina 
pristoti prie tojo užmanimo.

Nesenai likos iszsiunsta in 
Ryma praszimas, idant popic 
žilis investu nvkurias reformų.' 
katalikiszkoje bažnyczioje ir 
pavėlintu kunigam paeziuotis. 
Kunigai tvirtina, buk 
yra rrkalingn nes laikui mai 
nosi ir reikalau.Hi nauju užve 
dimu tikėjimu.

atsiūk v re*

su

n r bu 
rims su “Collector 
md Revenue 
rbu pinigai turi but iszihoketa, 
gali but padarėt i “deputy“ 
kolektoriam.' ir “ H’evenne afi- 
cieriams, kurie randasi visur.

Vpalos, kurios 
mokeseziu
Ii Income taksu.', beveik visuo
met stengia* prigaut \ i'Uome- 
ne.

Mokant taksu> 
visuomene turi 
džia o ne valdžia

czek iais 
su

kaipo

padaryt i

moketojuins
sako jog atėjo rink-

nuo i 
jie-zkoti 

visuomene.

('zia iK'slovekim nusiminė, 
Ik busime vėl pavergti

Jii kova už teV\ne!

Ar duosime susikalant i, 
Luosiuosius vėl sąnarius.* 
Ar leisim dvasia nunokinti, 
Vėl stumt Lietuva in kapus?

In kova už Ievyne!

szlcbiu, joku ir del pardavimo maifiz- 
klnu, upatinu andaroku, thaog in na- 

! pnifj. Raižykite o,gausite sempeUus 
Madison Mills, 503 Broadway, 

New York City. adv.

! (U u n. 
dykai.

K I

ė į
................luiniem

t’Wr*. wrRMrw *

Nugo-Tonsai

1

-/I
2Ar»h-is\ me \ ei sudarkyti, 

Musu Tevvue Lietuva?
Musu szveidas teises paminti 

j M us garbi* žeist i visada .* 
i

)

4b

I

r.

*
Igarbe žeisti visada .*

1 n kova už tev\ne!
vai Ar leisim da daugiau žudyti, 

Lietuvos brangius kūdikius? 
Nebgalėtumo atlaikyti. 
Atremti Lietuvos pricszus?

In kova už tevvue! •
Ar negaila nuims, kad dejuoja 
Mocziute del savo sunAus?
O jos akeles aszaruoja, 
Kad nematys jo dauginus

Iii kova už tevvue! •z
Jis žuvo, iniri* už Ii uosy be 
Kurios mes ilgstame visi, 
Jis pers eiki' prieszu daugybe, 
Jo vieta pildyt ejk, vyre — 

lu kova už tewnel
Neturi prieszas jau pasigriebti 
Žemele musu Lietuvos!
Netur jis musu apgalėti.
Kol gy\’s viens suims molynus! 

Iii kova už tevvue!
Taigi kovon visi, kas

JlielgU ;

Aid tikrųjų negalima sakyti 
kas sziadien deilm-i Rosijoi bet 
su k vii mai 
kils tenai> \ ra 
pilvojiugi.

prieszais bolsze\ i- 
milžiniszki

rrLdeszimb
iszsimisti ant

ir 
t ūksT. .

tanezei kareiviu
iipmalszinimo sukilėliu atsisa
ko kariauti priesz.iis savoprieszais

tasai draugu'.
Lenino valdžia laikosi tik

tai aut i>ztikimvste.' kariame- 
įlies, bet kada toji atsakys tar-

Pmgoje nauja bažnyczia jau ny>tes. tada

valdžia
i

s

l! 
v Ie * * 1 *i 1 kj. f ■ " ------- l

'<* n V • • •■a t ’ ■ " w • ► * jDidziausis Nervams Jiega ir
A

d

I bolszevizmas ir
turi daugiau kaip 80 tukstan- >oviatizmas Ro>ijoi sugrius.

Rt'voliucijonierini 
visus bolszevikisz-

Petrograde. 
gainizonns li- 

o

ežiu pasekėju, prie kuriu teip 
gi priguli naujas prezidentas j iszžudino 
Masarikas; Pilzne priguli apie kus kamisorius 
27) tukstaneziai sąnariu prie 
tautiszkoA katalikiszkog bažny 
ežios tas pats ir kitosia dides- 
niuosia miestuosia.
< zei žmoni u pu visa 
pristoję prie naujos bažnyczios 
ir užtvirtina naujės permaina'.

Krasnajaginkas

suėmė ir

rn

kos paimtas per pasikelelius 
Leninas badai pasislėpė nežino 

rukslan kur.f f 1

('zekije \

g;a Ii,
Drasei, karsztai prie vėliavos!

prohibicije ir ge

kalėjimai vela

Bedarbe, 
rimas munszaines yra prieža.- 
te daugelio teismu po sudus vi- 
'iiin >klvpe o
pradėjo pri>ipildinet su prasi 
/.migeliais.

M otert 
t ripnpas 
cziaka? 
bezrlžionkos 

sitpratimu ir 
munszaiiie vra

nesziojc 
szlebes, szilkines pan- 

ir paudeiiuojesi kaip 
daugiaaše 

szeimininkiszkti

kurios

\’iedniuj<’, Austrijoj, vaikui 
mirszta kaip muses isz priežas
ties bado.
milaszirdingu

I Liveris
( 

paaukautu .”>7 milijonus del 
szelpimo 
K u ropojo.

vaiku

nieldž/ia 
hauguviu idant 

su- 
viduriiieje

i

$1

to

SKAITYKITE "^AUITl”
SKAĮTYRm: "SAJpLĘ"; V

rar 
nu-;

versi skyrimu, o 
priužaste tan-j 

kiti barniu tmp poru ir teszki-v 
f? J
.1

iiima per torius vieni kitiems
Tūlas slidžia" pasakė, jogj 

nesu-"
slidžia" pasakė, 

daugeli szeimininkiszku 
pratimu neprivalo būti sutai
kinti sviduosia, nes tąjį veikalu 
galėtu pasekmingai sutaikinti 
pacziOH poros per buczki ir at- 
leidiriia kaltes vieni kitiems, o- 
nę trankytis po sudus su advoA 

, katais ir liudhdojais. i
Isztikrujn tasai sudžia turi 

tosvbo!

■

ivto^^^totoHMtotototoMaBMMMBtoMMtoa

KURSUI NUl’C.OLŪS?
geriausia proga - daug 

auksinu in Lietuva nuHiuati. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
niok.H su manim negal lenk- $ 

•tyniuoti; visiems pinigu siun-^ 
tojams pristatau kvitas su 
paraa/ain priėmėju pinigu.

Laivakorcziu < agentūra !n y 
Llepoju, Hamburgą Ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Llotuvlsrku do4 

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. llaszydami 
pridekite 2c atlimpa Ir visada 
adresavokito szitolp:

P. MIKOLAIKIS,
G3 Hudson Ave< ' b 
'n lirouklyn) Nš Y» v

Tu!

■7;.-t V

..A'M** v.„

n

Eik iszvadiioti brangia sznli 
Žemele musu Lietuvos!

Iii kovu už tėvynė! 
Ta pati rodykim narsilma, 
Kiiip musu tėvai kitados, 
Parodykim mus galingumu
Žut-but kovoi del Lietuvos!

Iii kova už Ievyne!
In kova broliai mus, pirmyna 
Del Lietuvos drąsini visi!
O kad — ir migla kris žemyn 
Ir saule užti'kes szViesl, —

In kova už tėvynė!

17. S. Eglaite.
f

7

7

NESITIKĖJO JOG JAM PADAK1S 
TIEK SMAGUMO.

I

i

, Slunczlu Bzlrdlnga padokavono UŽ 
tetp puikia knyga kokia yra "Tūkstan
tis ir Viena Naktų*. Da tokiu Istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau tojo knygoje, kuri mano palink* 
sjuina diena Ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, Į 
no rupi man ncroikuUnBub vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apto ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz rodystes 
"Saules”. Vęlinu kožnam Jiaja pirkti
Ir Raityti o taros smagumo daugiau
kaip už szlmta doleriu. Su pągabba,
Vincas AlaUlazkt. finA?roWs Pdint Aid. i

i

Štai ka Nuga-Tone padaro 
o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio)

Duoda gfcrr> norą valgyli. . .

Viduriai gbrai 
lauka n.

Prašalina širdį 
damas kepenis.

Prašalina

Sutaiso virškinimą.
ir Itongvai išeina

C8 s u s 1 i p :* i n -

nervus.

pykiiha

blogą kvapą padarytą 
blogo virškifHnio.

Nuramina ir Auctiprino
Pagerina ,Airditia Veikimą ir kraujo 

vaikščiojimą.
Išvaro iš tikno ncŠvarutnuD ir nuodus.

v Padidina avatumą.
Padaro silpnus vyrus ir tnotčris sti

priais Ir tvirtais.
PaVaro urovę gausaus raudono kraujo 

per kūną.
Sugrąžina raudonumą išblyškusiam, 

be kraujo veidui.

Padaro silpnus vyrus ir hnottoris sti- 
» i 4. • j 11 4 < • J

Sveikatos Tvėrėjas 
Duoda Gausy Raudoną Kraujo, Stiprius Tvirtus 
Nervus ir Pajiegp V yriškumą bei Moteriškumą.

Nuga-Tone yra vienu geriausiu vaistu kokie 
kuomet buvo išrasto gydybos mokslo silpniems, 
sunykusioms ligotais nervais vyrams ir moterims. 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina 
•širdies pykimas, atsii’iigsti pavalgęs, neturi noro 
valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, ; 
esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus ! 
šito stebukliųgo vaisto, šitas vaistas yra, pasek
mingas nuo "kepenų negaliu, menko kraujo 
vaikščiojimo, nervuottimo, nusiipnčjusios niun
kos sveikatos, silpno širdies veikiftio ir tolygią 
negalių.

7

kepenų negaliu, menko kraujo

¥
Nuga-Tone susideda iš astuonių labai 

brangintinų vaistų, kurių kiekvienas veikia j 
kokią gyvastinę kūno dalį.

5 taip, kad jie išeina lalks 
Suteikia puikų norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą.

i svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai 
Nuga-Toną išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas, 
apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių, 
paliegusių, bekrauju vjtu ir moterų. I

padidina 
lllllfflU Nuga-To

Jią sutaiso vidurius 
i laika, ir lengvai. 

Jis

»

Nuga-Tone
yra tokn floraci vaiatas, kad mes noViinc, idaht lanihtA išmčfclhlurn j| be 
jokio riziko Iš savo puses. Viso hicnesio gydymasis Hu ^uga-lonfi 
Įeituoju tik $1š00, arba sesiems rhčnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- 
Tone, vartodamas žemiau paduotą kupoVią, tink j j per 20 diėnų ir jei 
nebusi pihihi užganėdintas pasokmctnis, sukrąžiuk likusią dalj hiums, 
o mes tuojaus sugr>jžiiisimė pinigus.

jo pardnvihčti JUa ab«oliluiškn. garantija. 
I 
pi|niau.iu . pasitenkinimu.

parankius pakelius, pavilktas aukrumi, malonus ir lengvas itriti.
• ■ k r ~ ‘

išlygomis ir tą pačia garantija.
1 ' - • '• -• •’ '• ■ ■ -----------

t

Panaudok šitą kuponą užsisakydamas Nuga-Tone.

/r

'V

■ tIii

. ■

f Nuga-Tone] 
į bdnn»latc« and , 
I strengthen* 

th4 eitai pow« i
I er*. I t . J • A I 

valuable blood, 
nerve aha 
health tunte. Ą 
combination 0/ 
ęorreeltv® *n<i ra»

J

a ouu, luuaniua
nebusi užganėclint

-

Viro mėnesio gydymąsi

r *
.9

•< 4

Jei Nuga-Tone nebūty toks, kaip mes rakome, tai mės ncgaKHunhs 
Tūkstančiai žmonių dabar 

imti aitą stebėtiną sveikatom taisytoją, nervŲ toniką ir krąubj valytoją 
w . » Nuga-Tone jokiu dcgulinfl) iidirbsnly,
jokilj opidtl/, pajpkrbtj sUdartinčili vhistŲ. Jis yra sudėtas j gražius, 

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose apliekose tomis pačiohlifc 
v . ‘ s

Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tortc į 
( t ; • t' " » ♦

» »»• • a v^aa a , v iiivm/,vt im, Bute, MouL
TutnisUy : - PrloDiuiu TutnUtuK laiAkp fu vurGulinimu dauffiauą 

Nugn-Tunvr yra labai tiaras vaūtaa. 
Jaučius daug glepiaUs. Ištarti Ačiū Ta- 

rius kad prlsiustumet dauginus Nuga-Toną, 
oius nu inanvH padiekswimo už tokias g c ims 

WM. P. BRUŽAS*^
tumi Bridgeport, Maw* 

r .... nuo TumistOs 2 butelių Nuga-Tone 
Vhtotui tie yra labai naudingi Ir yra Didelį 

visiems draugams tuos vaistus vartuoti* 
Su godone,

NATIONAL LABORATORY,
L 504— 537 S. Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji:
liidedu čia ............. , už kuriuos malonėkite pa

siusti man ...................... bdnkules Nuga-Tonc. šita užsisakymą
darau tl)ja išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidesiibti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusią 
dalį ir gausiu savo pinigus titgal.

alpsti man ..

Vardas ir pravardė...
’•Iii

Galvė ir numeris

M

’ >

. .................................................................................................jovę ; niu vu v m |z«.%

. bdnkules Nuga-Tonc. šita užsisakymą
i

(20) dienų, tai aš sugražinsiu likusią vua t <rit 1

'< 'i*"-- ■. ri ■ . •' V J C

Illi I a. iii ■Vii' ♦4 .. . . . j’
11 ii m rAi'iįii iM■■iniii

f

ihn—ntoi toto i» tos

A

v..

NATIONAL LABORATORY. Chicago. IJL 
Goilotihv

Nuga-Tohv. A& lubui užgauvniiAVs. 
Ai suvaitojau vlciU} bonkutę* ir 
mi.itotnH ir siunčiu penkius dūk r* 
Rukiot malonus imtalpinti j Inlkrni 
vaiatuH, Nugu* Tune. Su gojune,

NATIONAL LABORATORY; Chicugu, jllk
GudoHnda TarrilsHd:—Men nptureadme 

u?, karius iftturume širdingu učiu. *’ ‘ * * 
Sveikute* Tvėrėjui. Tai paraginu 
Aš biunčiu $3.00 ir meldžiu priaiuxti daugiau* Nutca-Tone* _

N. ADOMAITIS.*

Nonvbdd, Mas»« f 
, kini aš gavau vieniu bon* 
. Paxidari mnn greit laimi

Hute, Mout.

. - ■-...-r- m » S

> viiicMKv* ui. Norwbddi Mnsii* ^,41
Aš pranešu Tnmktoms. kad aš gavau vieniu bonw 

kūtę Nugu-Tune ir vartojau 3 hykinx nnd <lienox. Pauldari man greit labai
' A6 siunčiu »$2.00 ir meldžiu priRiuati 2 bunkutfcs

AŽiu Tamhtal labaf grąžei tend Jux nadavet i laikraščius Ir Aš vėlinti 
n pasauliui glditea tokiomea gidullunes kaip Nuga*Tvne. Vięlinu vliicme

Vartuoti Nuga*

NATIONAL LABORATORY, Chicago, 111.
GddotInaxi Tamhtba :•—/

I \ ~ ~
gerui ir jaiiutue lubftl gerui.
Nugu/fone.
Visam pHimuliui giditea tokiomea giduluinex kaip Nugu*Tune. Vielinu višiema 
ilgoncma vartubti tuklus giduivš. Aš sirgau labai daug mintu Ir buvai ant 
dpęntcUotų Vi^ H buVg milu u dabar kaip pradėjau ?? -Tvnis tįii liian dtkuij ^erinuH bWdurl. ! • r ' joNab vervokAs;

m ill i 'iiilnU ■iiiiiiH
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AfcZARELltJ VAINIKAS.

, V&isdelis isz gyvenimo.

Vejas uže ir lietus smarkiai 
plibke in langus. Mitroj kama
raitėj sėdėjo du jauni žmones, 
jauna porele.
di\ sėdėjo tam mažam savo na-

Pirmu syk juo-

ntelyj.
Huvo tai viduržiemis, 

cziuje ughis
Po-
Antkurenosi.

skuonos bldvejo tušz<‘zios duo
bes ir tušaėzia vjmo bonka.

Stepai, •— pra-

■* *»» —► KMB 
sžir’dūžyn1

-a

— Iva Tu kalbi, i 
Tegul jie pamato, kaip įiorėlė 
<>* 
mvli! • M

Viekas ėjo kaip pirma

beveik vistis mmiėSlš praėjo be
J 7 * M i V , - V I v . «

1 e'.- • • .

jo apsitVaukti ramybe. Jis pr 
de nrisiklausvti i .

I

yvehri ir viens kita karsztai

* * . . ,?a'- 
kas darėsi ilgesniu ir Ogdsniu;
1 • V '
persikeitimo. Vakarai prade-

a-
svetimiemsv>prisiklausyti 

balsams.
— Kai j) 

Stopai, mano

— Zinvek,
kilo ji, — argi nesmagu ar ne
dailu ir nepatogu czionai

— Bus da szimta sykiu pa
togiau, — atsake jisai. -— Mes 
pasirūpinsime puikius kaurus, 
pdtiesime ant grindų; didelius

t 
brau- se:

veidrodžius ant sienų ir visur 
visur. Kvietkos žvde *
giose vazose ir stikliuose ir...

— O, ne! Mum.® nereikalin
gos tos 
pertrauke. ‘

Jis maloniai atstume
josios gaivu,

v įsos grožybes, — ji

atgal 
puikiai rūtomis 

pitpuoszta, ir pažvelgęs in jos 
meilias akis, priglaudę savo lu
pas prie josios ųgniniu-

Tavo vieta tenai, ] 
lango, Jievužyt! Tu ten galėsi 
sėdėti su siuvimu.
siu arti^taves, prio savo rasza- 
mojo ?

Pagaliant; ' Stepas, kankina
mas jos maldavimu paš’akė:

-- Gertii, JtęViit, tinndu 'eir
mas jos maldavimu pašHkd:

1_ 't
šiva ryto pakukuoti Thiszkah, 
sykiu ^u.phhks^tolinis. ' ?

Ta naTiti ji nemiegojo. Auk 
tybam ryte jiiddu sėdo 
tramvajų, kuris buvo pripildy
tas žmonėmis, 
jo užpakaliniam

jiiddu
s-
in

ateis, 
eisiva 

mudit in. niisžka ir skaitysrne 
gėlėlė^ szauksmUs.- Ai* ne ?

pavasaris 
meiluti.

Szteij) kai-kada praknlbeda-
> nuliūdusį Jiova.
— Nu gi, teip... 

kini kalbėjome apie lai.
Tai ]>asakes jis pažvelgė in 

J ievos akis ir mate nuliūdima 
ir neužsiganedipima.

vo

- Mus yinksiipc

I

SAULE

BALTRUVIENE.

R. M.S. P. A 1
, P

<
■

Europa
Km? dvi sav’ailCH ant "O“ laivu

NEW YORK—HAMBURG 
sustoja Tinaią imi f:

Chorbourg ir Southampton 
ORBITA . 
OhdPESA 
OrtDl'NA .

I. 2

SUSTOJA teigiu prie

.1

b <*

IXC*^

I <*

Stepas stove- 
prioangyj, o 

J’u'va sėdėjo i'aiąie dvieju rie
biu hiotei'in, beveik slopinama 
nuo snsikimszimo.

— Argi lai nepikta! - pra- 
Ihre Stepas, kada juodu iszli- 
P0, .Pietus juodu valgė

Mes lan-tpavie^zkolio Alinėj, o veliaiiš
1 nuėjo in netolima sžileli. Ste
pas vos insirites in pavesi, isz- 
sitiese ant žoles.

v Kekejo 
noszti kauru, 
jo* 
szvs.

Jis te-

“aszhftv 
les”-, uupinsime dideli vainiku. 
Pamatysi, kokia puiki bus mu- 

"b • 1 a 1 i L>u 1
Vo ilgam 

klausė:
Ar nenori eit pas drau

gus? Tik viena dyięi?
Tuojaus jis 

priv’lr tame akyihirksny 
. 1 .! I Gini i n I n i I rl */1 «T u ui 1 • i i«

pavasario iszkihne.
tylėjimui .P uz-

pradėjo rengtis, 
buvo pa-'

ORBITA

mažoj

atsi-

f
žcnitis

,|1S s
— ba mano kelnes

mudviem
uniurzge-

snsipai-

Dabar... dabar mes klau
sysimės gegutes siūlomos lai- 

Ar pameni, Stepai?
Teip.
Ar tu vis dar mane myli

mes.
I

Stepai?
— Kaipgi ne!
— Tai del ko tu nesi links- 

sziadienį teminta didžiausia jo proto ko-'jmas? Juk žinai, kad

i

Viena mergica labai 
norėjo, 

Ir ant to szlektai iszejo.
O kad da jaunikio neturėjo, ‘ 

Ta k per kita sujeszkdjo.
In kita miestą nuvažiavo

Ir lenais* badai gavo.
Bet nebageli pargabeno surū

kyta,
Badai lakupia davė vietą, 

Na ir szoip teip susivinezevojo, 
Bet daug neulavojo.

Po tam jaunavedis kasžin in 
kur prasmuko, 

paeziule

i

i

. 21 MOJAIS 
. . 1 Jt’MAl S

» 1# .11 MATS
ir 3 klejos paBažieriai

Puiki vlgadil del 3 klrsos 
ttftbrižlvriu*

TriE ROYAL mail
STEAM PACKET CO.

2h IHIOAIHYAY
Arba pas bile koki a gontą.

NEM YORK

VISIEMS DYKAI
Kuris tik prisius savo ir nors 
poros lietuviu adresus, gaus 
dykai labai naudinga kny 
gele kuri susideda isz 16 
{^slapiu Vardu “Keno Nau
dai Dirbsime“? Reikalatik 
sžiandien adresuodamas at 
vi’rntė sziteip:

Lithuanian American 
Trading Co.

i v

i ii
V

4,

O A*

I
-- I

I
I
I
I
I

I

II 
.i

♦

I

i

Tinkamas Vaiku Auginimas
TeVai deda pastangas kad j u vaikai užaugtu
stiprus ir sveiki žmones.

Nesveiki dantys yra priežastimi daugelio 
skaūšhnt, ktirie padaro varginga gyvenimą 
vaikams ir augintojams.
skausmu, kririe padaro varginga

PMekitė jiems iszaugti tikrais vyrais ir mote-
fimis, 1

"COLGATE’S”
mokydami jtios valyti savo dantis su 

gaivinaneziu dantų valytojų.

GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”

Rooin 27. 112 N. Greene St. 
Baltimore, Md.vai guosta 

paliko.
Jaigu gyveno prastai 

Tai ir pasidarė 
. A*

V ienoje apigardoje Delovu-
i ro gubernijoje, x 

Atsilankiau anoje dienoje, 
Tai rots bobeles ten iždaro, 

funes padaro.
Kaip kiaturos suejna, 

Tai jau be

Jauna V

I

n
i f

1 

szelmiszkai.
I

I
I
Į

Vardan "<’olgatt s ’ ant 

Tclfmma, Gr.\mnna ir <;
t m lėtiniu daiktu g varant uoja 

b rūmu Uub/.icF. Insteigty 3806,
1 ■ 'r ; v ■

Jo veidas nuolatos keitė
si tai in (nudęmi^tai iii balta,’ 
tai iri

tėibUkip mfedžio iapmv’
- h ..

Asz sode- va.

mojo slihSiio.
- - rrĮ|ij)... As-Z’ busiu 

rami, ktiii nėt tu nežinosi, ar 
asz esmių oztrt, — nuolankiai 
szuekejo .fievllte. .

- Nežiūrint,

1O.
lj|Jij)... Asz busi
«4lk t :|a i < v• Vėjo, 

tas

s drebėjo 
papustas.

]MH’gnle<

«l

musu gevuzme.
asz žinau, asz ži- 

feul, — jis atsake, muszdamas 
klodus.&nt savo veido.

J

Teip,
- jis atsake,

kaip tykiai 
tu sėdėsi, vienok tu visados už-'1 
t-iliksi pils mane mintyse!

— liet tu turi mislyti, Ste
pai apie savo darbu..

JievuŽvt, 
kad butu

Paghlio&yii^

’ Teip, pJlUlo Inylimiausia 
i apleisti savo senu 

Asz eisiu

T

Jr Ji atsiklaupė ant keliu grei- 
kad jis pabu-

n

V

Pirmutine Lietuvi szka.
BANKA

t! j

Slųjiczia piningus lu vteas dalis 
pasaulio. Parduoda laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del; 
saugaus perlaikymo, teipgl moka; 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu Ir 
iNotarialtezkal užtvirtinu visokius 
iDokumentus,; Paszportus <• važiuo-1 
jantlems in Tėvyne. Banka esanti 
>po didelis kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
<au kuria at liekant reikalus nėra 
•jokios baimes. Raszyklto ant 
žeminus padėto adreso o gausite1

11

I
I

j
I L Ota jo ir prasze.

cziuotu.
Jis pabueziavo szallai ir vėl 

nugulė iri žole.
.Ji atsistojo ir žvalgėsi 

link, jieszkodama
Bet lyg nelaime, kitokiu nebu- 
ko. kaip tik aszurelos”.

ist
Kita diena ji vėl prasze. kad vai

savo drau

I r visokes f i
fi M <

neturiu
draugu
ant puses viilaudos.

Jis meiliai ja pabueziavo ir 
is.zejo.

Praslinko
už- kol jis sugryžo.

apleisti 
visiszkai.

ap- 
kvietku.

kaip- Djojoi,
geiseziau, 

baigtas ir kad tie maži piršle
liai niekados nebedirbtu. . 
tik man pasiseks, 
kitaip dalykai vii

• Juodij valandėlė ■ tylėjo ir 
džiaugdfti et?įiukruVoj,

Kai ritei® pavasari*, mu- 
diL Jkd^it, eisiva in girrias pa
sivaikszczioti — pažaisti.

-- jĮfcip. r '
takeliais, kur tarp medžiu vin
gi uoja A:' ’■

Jos akys sužibo, lyg 
Ji atydŽiai žiurėjo iji Ji.

-- t Tįen mudu i szk i Imi ilgai

asz

džiaugdjii eyįi ilctuVoj,

dvi valandos pa*.
Ui

Atsi
jas pradėjo skini i ta ruža- 
iszpiuta pievos kauro, ku-

ecu neapsiejna, 
O jaigu kokia isz kitur at

voži u oje, 
vektuoje.

Žinoma, vyras

pasaulio.
A
•Ii

Jei jis eitu aplankyti 
Jievnt, tada gus.

s. Į s
Ji dar.nebuvo migusi.
I Vėįiš datfžeši. lauke.

ris
Jis iszejo u* sziuo kariu įpirlii

luošai vilniavo nuo lengvo 
veja Ii o. Prisiskvnus

sugryžo antra Valanda iszryto. glebi, sugryžo prie Stepo ir nu-

C *
v j -j b‘T • neuzilg bus;

- ji praszneko. Tu ma i'm?
Pavasaris

sipynus vainiką 
f* (

•/ i

papuosze su-
* ' L

■ ’-M

ežia... —• 
jiq, širdie, pameni, kad mnd-

Tatef^puiki aišrpriyjtf i szkftW’tji ri a t s i Imti.

ugnis.

Jis ja palengva pabueziavo 
km °v

•suprasti, ’kad
ir sakot:
—Tu turi

meilė nėra pakakinanti, ^kad

i

vo 'kasas. " ‘
Slepiu,* aClu' ‘fnahes AcV 
Pabucziuok

n
dyti jos pras»yina,*atstume ja;

’ir pasakęs uSudie”, nukeliavo 
mipzko gihnnon. • , <

L_Ji ‘ - ■ * At a- ' — “

veidmajiiteka meile, ir pašijii

mvli
Ji;

> mane!
itsistojo ir vietoj iszpil-

Tai visos
Tuojaus munszaines bėga, 

turi fnndytie,
Gaujos bobines klausytie.
O kas tolinus darosi, tai nu

tylėsiu, 
pakalbėsiu 

vyras daug nu 
liehpze,

I t? •

*

Gal kilu kartu 
Tame lai k

11

r

y

A,ibiO
,Jr / t t

y

Jr.'1 ■
Yienojiuipųjaril 

nė, yra merginupara tuzinbį'?
Wi’V' I ’*» M

e Skulki>
u

Bet szWelek mano, ne kam,%v i. << 7 r3!77

visad, atsnklnia:

Joseph G, Bogden, 
Hanker & Alderman.

P. B. Llc. 159.
C’or, W. Long Ave. * S. Main »U

DuBois, Pa.

apvaik&žcziošime meiles žiede- 
Uu.> , 
bus tikra pavasario 
Rinksime žvdinezias 
les ir pinsirne vainikus, 
geltonoms
mes gegutes ir viens kitam lai
me spėsime.. Mudu busi va teip 
linksmus, kaip dievai.

Vejas dar smarkiau pradėjo 
dideliais lu-

—r kalbej#'* jisai. •— Tai 
iszkilme. 
kvietke- 

Tavo 
kasoms! Klausysi-

ir lietusstaugt i 
szais musze in stiklus.

❖ ❖ ❖i * <•

Stepai Jrasze per kiauras vai 
landas, jo juiti sėdėjo prie lan
go ir iszsiuvinejo brangius siu
vinius, pelnydama ptagyveni- 

Tankiai ji klausdavo:
‘ Ar tu nenori pasimatyti 

su stįvo draugais?
O įįts nuolankiai 

vo: ;

knth so
J)ar yra tiek daug kitu, 

dalykd. darbas, poezija, studi-’1 
javimas ir draugai.

—-^Tfcip, asz suprantu
— ji prataro, - 
sulaikydama savo aszaras. 
turėjo vilti jo meilėje. Gyveni
mas negali 
niu.

Ji lauke pavasario ir nuolat 
nekantriai žiūrėdavo in savo 

Obelis vos. tik
* xkĮlėki i si^vo 

žietluš ir oras buVo!; perpiidy- 
saldžiu kVapšiiind.

žmogaus gyVen i i n a s 
tus.

5

pasekmingai
Ji

but szventadieni-

maža darželi, 
btvvd pradėjus

tas 
adata

mu.

atsukvda-*

A>z turiu tave u z

1 Dabar?!ik Jiova suprato jd 
\ eidmaiiiiszku meile, ir pasiju
to esanti'tikvai sitVilta. }?o va
landai gilios sielvartus, Ji apsi-
dairį aplinkui ii’ pantis] i jo kad

S vertu 
/‘Yra. fyiigotu iri

■Jįfra siiįy^ikais, itį be vaiku.
’Yra.fagotu )iednu, 5 .

•■V ■'
'W (•

Ne kurios turi paaugusius
• siiublius, ■ <

ANT PARDAVIMO-
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Ar Jum Kajakina Plohkanoa
naudokite
Ar Jurn« Galvos Od^ bfielti ?
naudokite

'*-Af Jtptt Plaukai ALtrika?
naudokite .

Ar Jut Norite ApzaiųftAr Jvoa ?
naudokite:

Užlaikymui savo plaukt) tearia*s ir tankiau '
NAUDOKITE

Ui! ai tymui į'jfvoa odoi Tveikad ir V.tvJikI

// ‘
4

✓

NAUDOKITE ĮŲįffte*

NAUDOKITE

NAUDOKITE

Jos 
dirbo nenuilstancziai.

Stepas užtrenkė duris ir 
nri«‘laszirdingai pertrauke jos 
fantastiszkus dienos sapnus.

iu>

fantastiszkus
’Jis isžejo pasivaikszczioti! Ka
da jis sugryž? Szi vakaru, o 

ai tik ausztaiit.
Szi vakaro

<r K

-- Ne
drauge.

Jautiesi teip linksniais, kaip 
du meiles žiedeliai, 
viens kitam primindavo:

- - Pamislyk apie

ir nuolat

mes
, nu 

pasikavojes
Meiluži

ateinan- 
czia pavasario iszkilme...

Juodn ilgai tei|> gyveno nuo 
svieto užsidaro.
' Viena vakaru atėjo du Ste* 
po draugai.

— Pagalinus, Stepai, 
suradome tave! 
kurgi tu buvai 
l>er ta visa laika?

Iszpradžiu Stepas buvo szal- 
tas ir Jieva pradėjo nesmaguo- 
ti. Bet gteitai viskas vėl plaiv 
ke gyveninio sriove.
' Jfovd megda\ o su svecziais 
žaisti namsarge^ o Stepas klam
pinėjo Žinių apie aplinkini pa
sauli. Jie gere alų it atbata 
*ir mažoji kamaraite prisipildė 
jjoperosu durnais. Viena kviet- 
ka lange nulinko nuo trosZ“

' Jfovd mėgdavo

i nobci’eikalo gamta prilaiko jai 
aszareliu vainiką.

Ir vėl aszarose paplūdo. Vie
nok jos mintyse atvaizdino, 
vietoj paniekos, szio liūdni žo
džiai:

Suramiiikit man szirdele
Raudojanczios
‘ ‘ Aszareles

? Sugražįnkit mąii bernužėli.

KUR BUNA?

I t
■

Ka atlnrtkinbja'mdkslninos tna 
mus,

V ra ir tokiu sziezia,

)

atvaizdino

mergužėlės;
— kvietkuželes

Asz A. Pacukoiiis dar buda-
Anierikos kariiiinvueje, 

pajieszkau Mateuszib
riias

Pecziu- 
konio ir Frano Valukevicziaus. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

A. Paeukonis, 
Co. D. 40 liif.

Camp Sherman OHIO.

Bmlavu, apsikabis : 
balusioms rankelėm^ aplink jo 
kakla ir, bueziuodama sznibž- 
du jam ausysia iheiles maldas.

Žiūrėk, Stepai, -r karta

savo pa Paeittzkąu szvogerlo Liudviko Uut- 
įtuuckjo ir sbserB t . _ 
Seiriju Para., Gudouiu Kaimo, 
but gyvena Slicnaudoab, Pa. 
atsiszaukla ant adreso:

P. K. RUTKAUCKAS, 
451 HUdsln Avb Rochester, N.Y. (M15)

Juzės, paeinu isz
Tur 

Tegul

prašneko,' —jiavaiaris jari se
nei atėjo. Kada hiildu eišhlie. 
ten, toli, toli 
in rtiiszka?

— In miszka

pasivaikszczioti

‘Koki misz-
ka 2 H 1

lųehu: iries musu

kaus dfd.
— Dabar jie atVhdo tnhilli, 

•<— sznibždejo Jiova, kodd. sve-

valandėlės pfiw
'cziai Iszejo. — Dabar jau riiud
’Vieju ramybes 
fcliftko,

— Asz
pavasario gegužine

-- Nu, teip,.. Neųeik, Jieį- 
vute, dabar mudu eisiva... ka*- 
da-noVs....

— Rytoj?

, raieszkau Joną Šankaus, paeiną isz 
Suvalkų Red., Vilkdviszkio Apskr.^Oa- 
jiiniu Gmino, 18 metu atgal gyveno 
Pittston. Pa. Jisai mažo ūgio, dideliu 
akju, rudo veido, amžiaus 70. ’ Tėgiil 
atsiszankid nes jam liko dideli turtai.

MISS AD. SAN KUTE, 
Box 117, Retsof, N. Y. (MIŠ)

t

■ Mano dedęs Kazimieras GlabadšUl ir

t

4

— Nė, ne tytoj. 
tojaus 
vaiteliu lenktynėse.
. — Poryt/ arba da kitfy

I i * 1. • I I

< ■ Gal but.. J ui riiekas ne’r

Ant r v* 
asz prisižadėjau bull

jilikola VebckuB abudu paeina, ikž Su* 
paiku Red., Panemunes Parų., pinąiau 
gyveno GRberton, Pa. I’rasząū. atsi- 
Hzaukt, turiu ayarbii reikalą. Mano tė
vas nikė o motina SU kitu apsivedė,

END. SPRENGAUKIS,
Box 244, Kingwood, W. Va. (M18)

I .

dieni! f‘

perszkačlys.
Keturioms h Uiehdimr prar 

slinkus, ji Vėl Jam pfimihe; pdi
” Hieiidfnb praį-

-----  , f V. ’ f/ -- ,* f J. I 
thru įvys dienos praėjo ir ji ta*: 
pati atkurtojo., . Ji pasiryžo, jiį 
tdiTilpvalRszė^ibli shv6‘ seniai 

/.jjejtūžihė. 6 paskui 
veLVifekag bus posenovei,

PaloEzkau Jurgi Karaluna, pirmiau 
L' lt M. . v I , a, . b • 1 ' • 4 • , . b B i t ,

kur, Turiu svarbu reikalą. Praszuu
atBiszaukt ant adreso:

JONAS URBONAS,
040 Walnut St., Liizbrhe, Pa. (MII)

> ♦ r » ■ . I •

r v- . ... <• .7' . ’ A • '< , r . >

gyvėnb Scrahton, Pa., dabar ht žilinu

9

Ka augsztai noses rieczia, 
jaunikis pri

būtu,
Tai gal del saves iszsirinktu.

Yra da. szimtas merginu to
kiu,

Pusėtinu ir dydeliu girtuo
kliu,

Jaigu isz kur

i

RuHles galima gauti visojo bptickoso po 65c. bohką, arba tiesiog 
15 i&dirbėja per pafctą už 75c. banką.

F. AD. RICHTER & pb.
3rd Avė. Ai; 33th St. Brooklyn. N. Y.

5c. bonka. t

Brooklyn. N. Y.gera 
kvie- 

Ta.ipgi ma-

žeme 
rugiais,

Forma, 40 akru 
Inolis, apsėta 
Ežiais ir dobilais, 
szinerijos ir gyvuliai. Priežas
ties pardavimo senatve, o vai-

Del platesniu ži-
(M.15)

f

k u neturiu.
uiti kreipkitės prie

Kaz 
n. f. d. -1

Žvirgždas, 
Fountain Mich.

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja j j ir įiegalčtų apsėiti 
b<: jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kilų nelaimių ištikti.

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

palengvinimui

Seda ipgeria, 
Kol akis siivib pabala. 

Da ir tokio sztamo randasi, 
Ku naktimis banibilois trail* 

kosi, 
Ne sarmatos jokios ne turi,; 

Ne ant nieko iio žiuri, r.?_ _ ....... 1 l

/ ’ gauti,
Turite lakstyt paliauti 

Su bumbileis trankytis pa
mesti, 

. gyvenimu vesti. ' 
Ar tai gražu kaip visi juof 

kesi, 
ir maži vaikai 

piktinasi, i 
Ba dievaž vyro jokio negaiu 

site, Į 
nepasitaisysite j

siivib pabala.

Jaigu norite mergelės vyru

ir dora

Kittauczia

Jaigu greitai

y

♦ • •
Na da ko reikėjo, 

Argi ktis tai girdėjo 
Jaigu jau ant liek pasileidžia!

Jog szveutvagystes dasileir
džia.

!

f

Vienu pavogė isz bažnyezios '•’i i • j • *| • - i Ikoki tai daigia,
Nu ir likosi pagauta. 
Prova nuėjo in suda, 
Argi bus maža geda?

J

t

GERA PROGA! 
PASINAIDOKIT!!!

Parsiduositi savo visa Bizni, Krau
tuve ir Spaustuve, taippogi stubos dai
ktus. Geras Biznis, geroj vietoj, apgy
vento j Lietuviu, Lenku ir Anglu, su 
kuriais yru daromas biznis ir iszdirb- j 
tas per 2v metu. Priežastis mano par- 
bavimo: pati mirė ir asz turiu iszva- 
žipoli in Lietuva užimti ūke. Kas nori 
turėti gera bizni Ir dar prie to isznio- 
klnsiu driikoriszko darbo, koliai isz- 

j važiuosiu. Kas nori ir žino, kas tai yra 
i biznis, ateikite arba atsisziiukite se- 
kaneziu antraszu:

T. P. KRIŽANAUSKAS,
137 S. Main St., Shenandoah, l’a.( M25)

ANT PARDAVIMO
Aptieka Mahanoy City, Pa 

geroj vietoj. Daug daktaro re
ceptu. Czioiiais raūdasi didelis 
skaitlius Lietuviu,' lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie
tuvi szkos aptiekus, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daryti giara. bizni. Galima 
ir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptieka. Apie dauginus 
atsiszaukite in “Saules” ofi
są. (t. f.)

.   ------------------------------- gj—
Merginu balborlu azapas.
Unioja prekes tiktai. Pra- JEL
Hzom. Tolygi iszmokiname f V1A 
vyrus ir merginas balbe- f

• riauti. NeuŽmirszklto nu- vr1 
maro. Netoli Union R. R. ** 
etacijos.

‘Saules

f

Ir kas ant vagystes patraukei?!
* •11 1 1 • »

Aszi Agota S^arkszniutę^ po vyęu Zo-

>4
Įoniouo, paįėsąkau Havo pcdŽiu Szark- 
pzntų Pėtrak gyvenu iiaiumorė, Mit, b 
Jurgis PltUburg, Pa. Tegul atsiftskUdiv t
tint adresą: . •

R1MON ^LOtMIŠ,
Bot 494, Min^revUl^ Pa.

- . ’fl .

Ugi kad per daug munszah 
nes trauke. į

Kaip gerti už ka neturėjo, t

In baziiytuže nuėjo, ' ’
Apsivogė, h

Argi nutylėti apie tai gt)li!?

MMM MW iittlib moU’ 
o IliO aw( ptiei Beta ...

a

t

u

3
N. NOBHOkoffH, 

PltUbarKli, Pa.1202 Peną Avė.
1SZHAIKITE PIRKTI 
APSZVIETA!

A«z pavasari rengiuosi iszvažiuotl in
ILietuva, o da turiu kelis szimtus, 

AP 8 Z VIE T. A.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo pečių skaudėjimo, 
j
Calimybės uždirbti kasdieninę duonQ.

Angliakasys naudoja Pain-Expellerj 
nuo rcUmatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
nėuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin- > • — * « t • 1 • t * - __

skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu

i

nuo rcUmatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
a ••• • • • ■• ••• • _ i *__

gani užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energija.

lerj, kuomet vaikai nupuola ir susimuša---
4

mo ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expellerj.
- - -. ■■ ......................... „ . ,, . ....................... ......... .. .............................. .................

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 

nuo musių įkandimo ir kitų vabalų igili--

o TBtBaAwfcarwaeaahaaa o w ■ ytY
*• 4| 1 41

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgh. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
82 metus invalidas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paoinaiiczias nuo ueczystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolėr kalba Rustei

kai ir Lcnkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedaliomis*9 iki 2 popiet. L

Įfefc Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. 
*1.0 SS ei —I o o

*T 

b *

VYRU 
LIGOS

< F

SITAI KUR
SEKRETAS

** ■ .. ** *

■■1 ■■■ |—|»

svfflos
; paskelbiame visuomenei, kad

liti noriu Užbaigt bhrdiidti i\uneslinai: 
Apszviola su 780 puslapiu, 7x4, d ruko j 
k asz tuo ja tik 25c., ir 10c., prlsiuntimas

Dauginus pas nieką ju pirkt uėgaii- 
šito. ’ • •.

Dauginus pas nieką ju pirkt uogaii-

TAU. ASTWiSKAH, 
Į «07 W. tJOdl! Street, ?Now York, N. f;1

Mes paskelbiame visuomenei, kad 
esamo PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU- J 
VJSZKA VAISTINYCZIA visoj Ame- Į 
rikoj.
Europos metodą nuo visokjū ligų.

Mes turimo ta :
PERGALIME visokias ligas. Tė.iėe-

kuri iszdirba vaistus, pagal t<
L 

sekheta kuriuom

/kreta sužinosite kaip vartosite MUSUtŲSU 
INTIVAISTUS, 

vaistai PASEKMINGAI GYDO. . 
Visuose gerose
Atnerikoj galima gauti szias įpusu

nes musu PASZLOV

APTIEKOŠE fl'sbj

llokarsias:
^tdutara Riteri dėl viduriniu ligų.
Rogulalorius del moterių.

1 V-

Vr *

KdiuĮo Y'niyto.irtSi kurio pats užvardijinias iszaiezkina reikalingumą, 
Mnlutiiro Linimentas del Visokiu kaulu skaudėjimo ir kitokiu skausmu.
Tnijiinkir, Kasgi dai’ jos nežino? Tos garsingos namu gyduoles.
Reikiiiaųkitė 'įpusti aliraszo vaistu ir žolių -- siunozlame už dyka.
i

M

HI

SALUTARAS DRUG & CtfEM. COMPANY 
1707 So; Halsted St. Teh Cabal 6417. Chitagd * X.

k

v



i

t*
I

i

i

I

I

i

I

i

I

4 SAULE

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pinl- 
gal sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 

Į palalklmul. Siunczlu piningus 
ln rlsas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems lu Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szykito apio kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavoklto:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Ave. 

Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines

kursą.

l’ottsvilles sude tarnau
ji* ant sdžiures trys moteres isz 
iMnhanojaus, ponios Norkevi- 
eziene, Silliman ir Gorman. — 
Vyruczoi apsisaugokite, nes 
galite papult in džela ant viso 
gyvenimo už prasikaltimu.

Ne kurie farmerei par
davinėja bulves po 40 cetu bet 
juju ne veža iii miestą, tiktai 
suszere kiaulėms. Sako, jog ne
užsimoka vežti bulvių už tokia 
preke.

l’ž dvieju sau va i ežiu tu
pėsimo Velykas. Laikas grei
tai bėga.

-— Slopas Tunnel Ridge ka
sikiu uždarytas isz priežasties 
sugedimo. Daugeli darbininku

Laikas

vieziene. Ona Žarnauskimie R. I 
Peezkaitis, Ona Jenkertiene 
Antonina 
Strockiene, 
ežiom* 
Prikoekiem*, 
d ra v i ežiu s, 
viezius 
Adomas 
Valinezius.
riene J. Xe\’oraiiekas K. Neve- 
rauekienc 
Ziulaekas, 
linekii'ne
P. Maeejauekas, 
Pongonis, K. Pangonis.

Visiems szirdingai aeziu! 
'Tautos komi 34 skyrius.

Ona
I >enevicziene, 

J ieva 
Adoll. Alanskas, 

.1 uoZ.
Alexsandra 

Z1 laneviezius
I A'skeviczius,

r n

Alex.
Alex

/

uftioN b
... .. L

i NATIONAL
6

WBANK
MAHANOY.

CITY

Capitol Stock 1125,OOOt 
Surplus <& Profits |lMM>00Je

Mokame antra procentą anl 
Budėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Llcpoa mena* 
buomo, nepaisant • ar atnoBZAt 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą bu musu Bank* 
nepaisant ar mažas ar dideli*

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig S vai. popiet, S u bato-* 
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Pres.
J. E. FERGUSON, Kasterime

DAKTARAS W. BURKE j 
LIETUVIS

418 W, Market St. Pottsville

R. 
Stnnkevi - 

A n t. 
A lexsan-

Vineas 
l<\ Sklera S. Skle-

J. Ambraziejus A.
A. Szimkus M. Ži-
K. Stankrviczieiie, 

A. Ztkus I.

Mount Cannel, Pa. —

FARMOS — FARMOS

Pirkite farinas didžiausioi Lie
tuviu Ūkininku Kolonijoj, kur 
jau yra apsipirkia suvirsz 400 
lietuviu Varmas, (ai yra didžiau 
šia lietuviu ūkininku kolonija 
amerike. Norinti pjrkti geru 
i ainiu ir apsigyveni tarpe* savo 
tautos žmonių, reikalaukiti* 
farm u katalogo, ten rašyt e pil
na apraszvma didžiausios lie- 

M15

žinomu,

tuviu ūkininku kolonijos.
J. A. ŽEMAITIS, 

HH’NTALN, MICII.R. I

NAUJAS ISZ1UDIMA8 PLAUKAMS.

žmonių

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu.

Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 

o tuo jaus gausite knyga 
per paczta. Adrosavokitc:

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

75c.

KVITU

n

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

os ir

/

per tai ne teko darbo.
— Keli vyrukai šukele bol- 

s ze v i k i s z k a r e vo 1 i u e i je 
vieziaus saliune
Eight and Center ulvezios, pa
darydami gana dau 
l’ž savo kudikiszka sportą tu
rės surei užmokėti, 

met ini

I )ar- 
bai czionais eina gerai kaip ki- 

anglokasyklu ap-

Pitke-
ant kampo

tosia dalvsia 
linkinesia.

— Juozukas
ežiukas, S metu

Dekavoje % milijono žmonių n< 
pulkus plaukus, o telp-gl sulaiko pno 
Urna plauku labai trumpam laike, lt 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau 

Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Knygele Draugystcms del 
Iszmokejltno pinigu ligonia
ms ----- 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, xdel 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu ------- 50c.

VILNIUJ
PANEVĖŽYJ

SZIAULIUOS/
RASEINIUOS 

L\'EPOJUJ
<t KLAIPĖDOJ . '

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE 

kuogreiezinnsin iszmoka . pinigus pasiustus per savo 
A(1 ENTURA NEWARK E. 
dek pinigus L. P. P. Bankan.

•cal: Gvaranty.

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

------------------------------------------------------------

Kol žemas auksino kursas, 
Ten gausi

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

pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

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

Pinigus priima ir

g bledes.

Mazurkevi- 
seiiumo likos 

pataikintas per automobiliu ir 
pavojingai sužeistas, 
si Ashlando ligonbuti

Pagal metini raparta 
anglekasiu inspektoriaus A. B. 
Lamb, tai 
randasi 18 brokeriu 
sikloms, 
• > •)

musu aplinkinėje 
su 24 ka- 

iszkastakuri uosia 
,459,333 tonu augliu. Kasiklo- 

sia dirba 4,121 žmonių, ant vir- 
1075 žmonių,szaus nu.) žmonių, užmuszta 

14 po Ž4‘ine ant virszaus 5, įsi
žeista po žeme 96 ant virszaus, 
14, naszliu 
sierateleis.

— Mokslą i nes 
ant Velykiniu szvenciu 
v o

pasiliko 12 su 17

n

Raazy
Drs. Brandins Cosmetlcs, 

K f a. W. Brooklyn. N. I

todėl
malszei ir be jokios ru-

U,V.

Randa-

— Gyvenimas czionaitiniu 
Lietuviu yra apsnudes, 
gyvena 
jx'sties.

SKAITYKITE “SAULE”
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Puse Prekes Pardavimas
lull DIMIIIIIIIII "mil"*llMM*MaHlnai|M^aM■ ' "' J1; -JT ■■ III

Moterems Siutai, Kailinei 
Kotai ir Andarokai.

X t

Ą

Irfb- ♦—

JUODSNUKIS

Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines, 
> Skribeles ir Kepures.7 >« Tw »

Vaikams Siutai, Overkotai, 
Sveterei ir Marszkinei.užsidarys 

23 Ko
ganu 

laiko iszmargint kiauszinius.
spaustuve ap- 

laiki1 nauja darbininke 
jDomicidia Szatas.

f jog isz keliu szimtu
< ežiu tik viena atsiszauke

prie maszinos 
j linotype yra lengvas ir užsimo- 
Ikautis, o operatorių sziadimi 

stekas už gera užmokes- 
1 )idesniuosia

merginos dirba už dyka idant 
tik pramokt, bet musu lietuvei 

prie tokio darbo, 
zulvt po 

kad

2‘* 
idant duoti vaikams

I
i * * *

darbo.• - .

isz keliu
viena

I kirbas

pana 
Stebėt ina, 

mergai- 
prie

.
I \ ĮSU 1

valandos Iki 10 valanda įsa ryto, j L •
*

Su visoms Ilgoms priima, nuo

1 Iki 8 vai popiet. G iki 8 vakare.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

ButubIb Daktaras Knrlnmraeje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet « lig 9 vakare 

Telefoną.1*—Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

W. TRASKAUSKAS 
LILTUVISZK1S GRABORIUS,

—B" Yf
•*

* i !■ t'

MAHANOY CITY, PA
Pasamdė

o operatorių

miest uosia
STASIS
Lictuviszkas Kriauczius

Jutus ir

Geriausias Pasiūlymas isz Visu

\ Visokiu Panczaku ir Szkarpetku |
už labai numažintas prekes.

Mok nutarėm iszfmrduotl 3,000 G eteKkeli ui u Laikrodėliu «u numažinta preke 
tik per 30 diena. Tas laikrodėlis yra gelžkclinls, labai gražus, neką didesni? 
už sidabrini doleri. Vidinei pirmos klasos, su 21 brangakmeniu, yra nusiaty- 
tas iki vienai minutal Ir teisingai rodo laika, už tai daugiausia yra vartoja
mas geležinkeiloczhi ir tu, kuriems reikia žinoti teisingas laikas. Vidurel h 
virszoliaf gvarantuoti 20 metu. Toks laikrodėlis vertas mažiausia $20 bet 
mes parduosim per ta pardavimo laika, kurs tesis lik 39 dienu už $12.15 Ir 
kaipo dovana prie kožno laikrodėlio duosime, szias dovanas dykai:
paatiksuoia laikrodėliui dėžute. 2. Parankus briilclas. 3 Fontanino plunksna 
pirmo!; klasos Malykaa. 4. Balbcrine britva. 5. Geras britval galast diržas. 
0. Pinigams diržas, teip padarytas kad pinigu nepameslto Ir niekas pavogt ne 
galės, 7. Puikus burniniai (irmonika, kuriuos gavom isz Europos, 
suotas žiedas su puiku akmenim.
kožnam kuris užsisakys nuo musu laikrodėli. Ne vieno Isz szlu daiktu nepar
duosiu) skyrium. Noalideliok dėlto kad iszparduviinas tesis tik 30 dienu 
Siuskite tuojaus deposlto $1.00 likusius pinigus užmokėsite gavus daiktus in 
namus. Patenkinimas garantuotas arba gražiname pinigus. Raszykit szedten

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 Nortjli Irving Avc. •<’ Dept. 1007.

1. Puiki

/ %

J^MA&ANOY CITY,
■ GUINAN’S

SHENANDOAH, MT. CARMEL Ji

j tęs nesi vilia 
j veluk

I Judnn 
ka moka 
tuviszkai.

N e pa isa n t | >a I na ilgimo, 
.........    ir Suimt oi

pakampes. — 
mažai yra tokiu, 

skaitvt ir raszvt lie-

I tik ret iiyczioi
I k'aiii'Zi'i parduosim.
Ssz v i < • /. i u s szo 1 d i1 r i u s

(ne Cliicagiuvi)
Szvieže luirne 

IPork 
j Plat ribs 
į Verdama 
j Hamburg steikas
Sopynes 14 oz. dežiute...

czaps

gavienaOį 
1 • / ii v ' '‘L 1 *

******

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
QRABORIUS
Laidoja kunus numirusiu, 
*utomoblllUA. rlglunu Ir veŽimuR de ' 
ttddoturlu, krlksztlnlu, veaeillju, pa«l į S 
Važinėjimo Ir tL Kraupto dalgius Ir tt 
620 W. Centre SL

ttddotuvlu, krlksztlnlu, veseillju, pa«l p 
te a A I v* I I I 4 t Xr I i lt M Iv* ^-4

Szlnotos vertes 85c. po 
('loverbloom sviestas 

šviežios <l<*szros

se-

20c

29e.
32c.

Se.
1S ir 20c.

20c.
t e.

GOe.
5(ic.

Mahanoy City. Pa

i VALGYKIT GEORGES i

25 ir 30e.
Xepraleiskiti* proga nes kita 

bus brangiau.
i Kuhei taviczius 000 \V. Pine St

Szv. Kazimiero Lietuviu 
itautos durnoje kuriu 
j'kautos Komio 34 
del. 0 d. Kovo ant

• te te

sauvai te P. J.

parengt1 
skyrius Ne- 

Lietuvos 
i reikalu tapo suaukuota $111.51 
I Aukavo sekantieji:

pee Cream ir Kendes
> <- *

, C įy • » i. ■ • • ii1' •■««•*» »«i/v "‘“’‘"'uvui <pi t i.»n
l Geriausio padirbimo visam ! Aukavo sckantieji:
| Schuylkill Paviete ( Kun. P. Czesna — $5.00 So-1 

<’ Pija Rutkauskaite — $5.00 Vik
toras Žukas $5.00 Viktoras 

j Lapinskas $2.00 Mot. Gavėnas 
M. Sabaliauekas 2.00 

Mat. Gavialio $2.00 A. Czvinc- 
kas $2.00 A. Prikockis 2.00

Po $1.00
Pranas Katei va, Kat. Kara- 

nauskiene, Magd. Danisevi- 
cziene Magd. Geležele Magd. 
Mociejuniene, Jnoz Moeejunns 
Magd. Lapinskiene, Kat; Na
vickiene, Ona Navickiene Sim. 
Jurczikouis, Jonas Szlamskas 
Juozas Szukaitis Vladas Las- 

Ign. Pongonis Petras 
Ant.'

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street. Žukas $5.00 Viktoras

$2.00

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagclbininke 
mote re. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite suczedintl $3.00 

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

Corporation,
502 S. WILSON STREET.'

WATERBURY. CONN.

r Nepamlrszkite nusipirkti szera 
C szlos kompanijos.
( pirkti po |25. tuoj bus $50.

Da galima

manas J
Kuberta, Ant.' Leskauskas 

Litvinas, Mart Geležei©
Petras Dunczikas, 
tauskas, Vait.
Cziginsk|is Jurg. Petkus Morta 
Bružinskiene *Jbn. Simanaitis, 
Juoz. Burneckis, Agpta Neve- 

Vikt Pangoniene 
Mare Buirevicziene Ona Budre- 
vieziene, Mat. Aidukaitis, Ign. 
Daukszys P. Velioniszkis, Ant. 
Daniseviczius, Ptain. Kara- 
szauskas Kaz. Žeglys, Mare 
Cziginskiono, Vorom Suprana-

J uoz

rauskienef

St. Klapa- 
Jusaitis, Juoz.

Pran.

.. T - - -, - - 4,

■ « ......... ■■■!

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
r T

o\'er- 
nuida. 

‘inpeliu

Siuva
kotus
Turu visokiu nauju
ant pavasario ir vasarius ir 
v ra

n1

v i so k i lis 
pagal naujausia

H
pavasario

isz ko pasirinkti.
taiso, iszvalo ir iszprosina 
vyru ir moterų rubus. Darbas 
yra geras ir užtikrintas. Prekes 
prieinahios.

102 East Centre St. 
Shenandoah, Pa.

isz vai o ir
Teipgi

REIKALINGA.
naminioMergina del lengvo 

Atsi<zaukite pas (M I |
H. J. Schreyer,

112 E. Center St.
Mahanoy, City, Pa.

ilnrbo.

Publicznas Pardavimas.
Didelius Parmos

Bns 
sab' fl 1

ant
21

8. Paauk-
Tuos 8 brangius daiktus duosime dykai

*

H
)

J

J

’t v i J

s Chicago/ III.
V •’*’

✓
KZ ■*>

^Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu ' 

BAMBINO 
Čiučia-liulia.”

Greičiau* bčgki į aptieką ir
nupirki 50c. bonką

BAMBINO
!—rriyBrtfiiiiMiinlrrwMB

Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die-
girną ir i kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins

Mongolia” iszplauks 17 Morčziaus 
iszplauks 31 Morczlaus

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą

Parankiausias kelias del Lietuvio ir Rusinu.
Didelis laivas “

Naujas laivas “Minnekahda”
(Tiktai treczia klesa)

DidelisJaivas “Manchuria” iszplauks 14 Aprilaus.
■ te. ' ‘ .P’>4 . • a ate /-te ate Zte

TreczuPklasa hz New Yorko in Liepoju . $132.00 
Treczia klasą isz New Yorko in Eidkunus $130.00 

Treczios klasos pa'h(id(jvini gauna valgi didelam valgomu
Treczia klasą isz New Yorko in Eidkunus $130.00

Kiidildni mėgsta ji I Jie prašo danginusi”“Kūdikiui mėgsta ji! Jie pra*o dnnęianslM
Mot inos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskito 

COc. pašto markėmis tiesiog į
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn,

užkietėjimą.

N«w Yorfc City.

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA
42 BROADWAY NEVV YORK N Y. .,

aTIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
•% v 'B t A vr 1 . « ■ « * M • X M A a v < ra t i r w v 1kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku. Per L1BAVA arba HAMBURGĄ — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
ESTONIA” KOVO 16
POLONIA” KOVO 30
Visi laivai tūri puikius kambarius 3 klesos keleiviams. 

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

parduota
I ’amaleli 

mulai ark- 
maszi ne

viena mile nuo 
ir 3 miles nuo

(M. 18.)

120 akieriu 
iszdirbtos žemes in 120 akiei’iu 
grrios.
‘ ‘public
Morcziaus.

</* . .
ir t. t. 
stot ie 

Rock Glen.
Mrs. Mary Gelgot, 

Sugar Loaf, Pa.

kliai, 
rijos 
T’ank

Teip gi 
gyvuliai, .ievai,

m

invales laiko
'rin ite lų 

kojinio už
p* -------

r p 8 menesiu del užmo- 
musu szerus ant len

gvu mėnesiniu mokeseziu .
Calite mokėti po $5, ant me- 

Jeigu panorėsite 
jusu pinigus su 

(j procentu, priesz iumokejima 
paskutines mokestis 
mumis 6 dienu laiko.

Su pagarba,\
Power

Ilt'Slt).

sugražiname
tai

duodant

&Pennsylvania Power & Light Co.
Pramone kurioa reikalingumas 

yra pastovus.

Pennsylvania Power & Light Co. In
vestment Dept.

8th & Hamilton Sts. Allentown, Pa. 
Send mo free illustrated 1>ooklet and 
more information about jour Piefor- 
red Stock. <

Name

Street

Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York
< _ Z ____arba pas vietinius agentus,

r
M. YURKAXIN, Vice-Prezidontas. 

VIKTORAS M. UNGURA1TI8. Kaperius.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

—$—$—
VEDE BANKAVA BIZNI.

Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes. 
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas. 

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu. 
^-$—$—$— .

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusįuncziami.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda mums gale 
nusiusti jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 

Mes esame Bankieriai po kaucija, turime 
leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 

• galimo žuvimo jus

S. J. MOCKAITIS, Prezidentas.

jus pinigus in Lietuva 
pigiausiai.

alimo žuvinio jus 
Mus visas laikas 

paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu bizniuį, 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.

kad jus esate apsaugoti nuo visokio 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.

Szipkortes.
>•' t 
k

Mes atstovaujamo ir parduodamo szipkortes/ant goriau
siu Linijų, kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas 
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite 

. . . * 4 ■ • • • «

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

pas mus pasiteirauti-’placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosįme paturima DYKAI.
^’’Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

< (

< c
“LITUANIA” BAL. 13 
“ESTONIA” BAL. 27

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 pagalbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba taip tankai 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. Bzita

»-T“* r w-

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

MAHANOY OITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckeft, Vice-Prea.
\V,F. Rynkewict

____ j T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pres.
J. II. Garrahan, Attorney

P. O. Fenton

D. F. Guinan, Treaa,
A. Danisewica M. Gavula

1




