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ISZ AMERIKOS
Ne kask kitam duobele, neg 

pats in jaja inpulsi”
Mahanoy Plano, Pa. — Gy

ventojai szi° miestelio nema
žai persigando, kada ižgirdo 
oksplozije Nedėlios nakti apie 
dvilekta valanda. Tirynejimai (Įeij 
parode, 
namo Miko Valio likos suar
dyta su dinamitu o torp grlu-

Rudraskyt is 
Frano Bernarczuko,

buk užpakaline dalis

•<u-
40

vesiu gulėjo 
nas
metu senumo.

Franas pamote bnrda L nu- 
ispadoriu, bet 

tciuiik nepatiko ir norėjo 
idant jin Valis priymtu adgal

ėjo pas kita 
jam

gi

b

bet ant to senas gaspadorius 
nesutiko. Bednarczukas kor- 
szino užmuszimu Valio nž ka 
likos apskunstas. Po keliu die
nu Franas dingo ir tik tada 
jin surado kada kylo oksplo- 
zijo.

Matyt Bednarczukas norėjo 
atkerszyt Valiui už nepriėmi
mą jojo ant burdo ir pakyszo 
dinamitu po namu, bet pats 
puolė auka savo kerszto._____

po namu

Wis. — Laike 
prioszais Ado-

' sirode, 
r i szka i 
prisiegelia

Adomu kas žve- 
sn savo

Motore,

paskutinio 
iszperdavo

nuszovimu.

• Pasielgė su savo motere ar- 
sziau kaip su szunim.

Milwaukee, 
teismo užvesto
ma Polna per jojo paezia, pir- 

kad 
pasielgdavo 

Juzefina.
pro verksmus papasakojo buk
josios vyras tankei pasigerda
vo, lauždavo rakandus ir to- 
rielkas, tankei jaja apleisdavo 
nepalikdamas jiai ir penkiems 
vaikams nė cento ant maisto.

Po pa gimdimu i 
kndvkio Adomėlis
kaili jiai du kart ant dienos, 
jog net turėjo perleist kėlės 
sau vai tęs ligonbutejo, o ant 
galo kada iszejo, kerszino jaja

Tankei vargszc
turėjo pernakvot ant szalczio, 
iu\S jaja iszmete isz sziltos lo
vos o szuni paguldė in josios 
vieta.

Sudže Adomėli liepe užda
ryti in kalėjimą ant dvieju me
tu o pati su vaikais aplaikys 
paszialpa nuo pavieto.

Iszkase sau kapa dvi dienas 
priesz mirti.

Hazleton, Pa. — Pranas 
Marterilli, 74 metu senas ita
lus. kuris likos surastas negy
vu lovoje nuo paraližaus, turė
jo prijautimą, jog
atsisveikins su sziuom svietu

.. ’ j

I m,.,.....

33 METAS

Senam szienike rado $1500 - 
norėjo jin sudeginti.

Lock Haven, Pa. — Mrs. 
Minerva Miller, rado ana dio- 

szienike pusantrona senam 
tukstanezio dolm hi.

Milleriene iszarde 
tyksle sudeginimo. Kada isz- 
inete sziaudus užtiko ant pun- 
__ io, kuri at įdarus, 

me daugeli bumaszku nuo do
lerio lyg dvideszimts - isz viso 
radosi 1500 doleriu. Milleriene 
aplaike taji szienika nuo savo 

isz Centro pavieto,

'4

szienika I |

rado ji iIii.iI
<4

Badaujenczioi Kini j oi. 1SZ OSIJOS Isz Lietuvos

diedienes 
kuri mirė dvideszimts penki 
metai ndgnJ.

Lietuvis Apszaude Kelis 
Asmenis

New Yorkas. — Dienrasztis 
New York Times”

trijų policmanu ir savo 
go Verbitskio. Pecziulis

nėra

suimtos

EGIPTO SULTONAS ATLANKO SAVO PADONUS.

W. P. AOCZKOWNK1, Prftu. A N r r 
F. W.HOC'ZKOWNKl, Editor

■ i .

Egipto sanjasĮ

iU

atlankė dydesnes 
su savo

parodo jauna ogipcijonka kuri padovanojo sultonui 
dovaneliu su pasveikinimu.

aplin- 
padonais. Pa-

lutonas l’uad, 
kines Egipto idant geriau susipažyt 
veikslas
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Kaunas, 1. 27. Grįžtant mu
su belaisviams isz lenku, Kra- 
szto Apsaugos ministerija gau
na daug praszymu iszreikalau- 
Įti isz Lenku valdžios ju imant 
in nelaisve, 

turtą, 
kad plcszimuose kar- 

kareiviais dalyvavo ir 
lenku karininkai, k. a. Isz’*vy
resniojo medicines felczerio B. 
Szilkaiczio, 
ve netoli 
lenku 7-to ulanu pulko vyres
nysis leitenantas 
atėmė pinigus, laikrodėli, visa 
felczerio instrumentu rinkini 
ir kitus daiktus, o vėliau tik 
to paties pulko karei v iai* pri
baigė pleszti, kas liko.

REVOLIŲCIJF. ROSIJOI
Įauga.
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London. — Su pagialba 
Raudonojo 

Angliję nusiuntė 
pieno ir maisto del 

gyventoju K i-

s
• _A.< J*. J J

belaisviams isz lenku, Kra-

Bolszevikai nužudė szimtus.
Juoduju Mariu pristova pa- 
ymta. 5000 bolszevikai pa- 
ymti in nelaisvia. Bolsze
vikai ejna ant Vilniaus.

London. — 
valanda k via 
szimai, o sdviatu virszininkai 
sugaudo 
ir visus 
milaszirdystes.
sisako vesti savo draugus prie- 

o tukstan
pristojo prie

Mosk v oje 
dvdo.su i

szi nitus 
sus.zaude

Hzais

kas 
sumi

pasikoleliu 
jokio? 

it
be 

A ficioriai

"Ainorikoniszko 
Kryžiaus, 
daugybe 
badaujeneziu 
nuosia. Ant paveikslo matome
motina žindant savo mirsztan- 
ti kudyki, 
aplaike gerai pavalgyt ir sten
gėsi savo milema kudyki pa- 
penet.

nes motina, ka tik

i 
i

Į 
pleszta 
aiszkeja 
tu su

J

ir nelaisvoje isz- 
Isz praszymu

imant ji in nelais- 
Rodunes miestelio,

(poruenik)

Kronsztada, 
czei darbininku 
pasikoleliu.

Soviatu vaiskas likos pa- 
szauktas isz l’krajinos in (Me

ant apmalszinimo tenaiti- 
tenaitinis gar- 

revoliucijo-

ft ft Vilenski ji

įtalpino 
ilgoka apraszyma apie lietuvio 
Antano Pocziulio, apszaudyina 

drau- 
gyvo-

no Kearny, N. J. Jis pirmiaus 
apszaude Verbitska, reikalau
damas isz jo $1,()(M.) piningu. 
Pastarasis suteikė jam septy
nis szimtus doleriu, bet kad
angi septyni szimtai tai
tūkstantis, tad Pecziulis ji isz- 
vijo jieszkoti, daugiau pinigu, 
gu.

Tas bilvo pereitos 
vakarė.,

Ant ritojaus Pecziulio 
boję vėl prasidėjo 
Kur buvęs kur nebuvęs pribu
vo poliemanas. Tasai norėjo 
Decziulio suimti. Betgi pasta
rasis, 60 metu amžiaus senelis 
poliemana apszaude. Pribuvo 
daugiau policmanu, 
nei vienas negalėjo prieiti prie 
senio.

Pagalinus atėjo tūla moteris 
Lulus, kuriai pavyko i neiti in 
Pecziulio stubele 
policijai ji suimti.

Pecziulis sake pa Ii ei ja i 
sziaudes dėlto, nes manės, kad 
czionais valgiai* ateje, kurie ne 
senei jam pavogė apie $371 
pinigu ir auksini lakrodeli.

seneli ir nu-

vo poliemanas.

stu- 
szaudymas ft/

taeziaus

ir pagelbėt i

.P*

Policija suome 
gabeno in kalėjimu.

ižegzaminuotas
Manoma kad Pecziulis

Ten jis 
protisz-bus

kai.
susirgo proto liga.

Negras nužudė Bažnytine
Muzikante.
Amboy, N. J. — Už-

Daktaras aplaike bomba per 
paczta.

Madison, Me. — Kada dak
taras John Pepper, atydare 
pakeli koki aplaike per pacz
ta, tasai eksplodavojo su dy- 
deliu smarkumu,
nias jam ranka ir baisei apde
gino veidą 
sudrasko.

Kas jam prisiuntė taja vel- 
niszka maszina, tai negali da- 
siprast, bet paczto virszininkai 
pradėjo slieetva
suėmimo niekadejaus.

nutraukda-

o kambarį baisui

ir turi vilti

Auksas sumažėjo gulėdamas 
užkastas žeme j e.

Chicago. — Mare Adamec- 
ka gyvendama ant Eighteenth 
Place, dirbo sunkei, czedino ir 
dėjo skatiką ant skatiko idant 
turėti ant senatvės keliolika 
doleriu. Nežinodama kur to
ji savo skarba paslėpti nes in 
banka bijojo nuneszt tiek pini-, 
užkaso visa savo turtą suside
danti isz .1,400 doleriu po gon- 
keleis. Pinigai silsejosi, kaip 
mane naszle Adamecka- ir ne-

ssa 
niu sukylimu, 
nizonas pasidavė 
nioriams.

Pristova Poti prie Juodojo 
Mariu likos,, užyinta per bol- 
szevikus, bet pakol Žmonis pa
sidavė, tai pirma sudegino vi
sus magazinus anglių ir laivus. 
Tiflisa teipgi paėmė,’ kur bol- 
szevikai nužudo daugeli 
ventoju. •

Brolis žuvusio caro Mikalo
jus veda pasekmingai muszius 
Sibire prioszais bolszevikus, 
paymdamas daugiau kaip pen
kis tukstaneziu raudonųjų in 
nelpisvia su daugybe kariszko 
inaterijolo.

Isz soviatines armijos 17 
tukstaneziu kareiviu parėjo 
ant szalics revoliucijonieriu ir 
nusidavė tiesiog 
da.

Bolszevikai kas dien daro 
krata per namus Petrograde, 
jeszkodami ginklu pas žmonis. 
Pas kuriuos i 
jaus suszaudo, 
bodu mano gazdinti gyvento
jus idant nelaikytu szali pasi-

užymta per bol-

karei vi u

gy?s.

in Kronszta-

Perth 
vakar czionai tapo nužudyta 
Edith Wilson, muzikos moky-i • • ... . .
toia ir baznyczios vargoninke. .. 1 •{••♦ir vi
,r . fr, *, . . . diena reikėjo jai keliolikaKas in nužudo, isz svkio buvo . ... . d ,. ..’ _ szimteliu ir nuėjo in “bankasunku suprasti, taeziaus 
liau paaiszkejo, kad žmogžu
džiu buvęs tūlas negras, Geor
ge Washington 
New Brunswiehk, N. J. Prie to 
jis pats prisipažinęs. 
<e, ntvykęs 
ten pasigėrės, paskiri ja užmu-

Wilkes-Barre tai szes-
Drebcjimaa žemes davėsi jaust 

daugelinosia vietosią. * 
W ashington, D. C. — Buvo 

jaustas czionais lengvas 
bejimas žemes kuris buvo pa- 
na>zus in smarkia ekspliozija 
ir teip isz pradžių buvo mano
ma, bet kada pradėjo 

tai ketvirti dantis kurie iždy- kinet telegrainus isz kitur pra-
y 

iri tai gi- 
Apie drebejiina

J 
Paris III.’,

neužilgio

nes dvi dienas priesz įnirti isz- į 
kasė pats sau kapa ant kapi
niu. Senukas nemiledavo ke
lianti stritkareis no trukeis, o 
kada jam reikėjo nusiduot'su 
reikalu in 
ejda.vo pekszczias.

75 metu senukas gauna ketvir
tus dantis.

Albany, Ore.
Charles Vogei jau pabaigė 78
metus, bet tomis dienomis su
silaukė ketvirtus dantis. Yra

Norints

go Vogeliui. Senukas yra. pil
nas gyvasc/io, sveikas ir daug 
vaikszczioje.

Vis varo

reikėjo jai

Vilnius, 1. 27,
praneszimu. Varszu- 

laikraszcziu žinios, kad 
Vilniaus žydu gyventoju da
lis, nežiūrėdama bendroms nes 
nutarimu, ‘dalyvausianti rin
kamuose iii seimą 
grindo.

Vilnius, 1. 27. —
praneszimu 

sekmadieni,

Kurjer 
vos

? y

demvbe isz 
nauio sukurti savo laiminga 
biiiti. Paczios Amerikos noro- 

primena Lietuvos 
gerove

NAUJAS AMERIKOS PRE- parsekiojianu ir
ZIDENTAS IR NAUJOJI 

VALDŽIA.

pasitikėjimu ir 
dauguma 

lauke
Jukesczu

Lietuviu yri
A me r i k os Su v i e n y t u 
prezidento ir jo nu- 

pildamosios va 1-

didolu 
širdingu 
Amerikos 
naujoje 
Valstijų
skirtosios 
d žios.

Tat ir suprantoma. 
•i demokratu
■si velysi i nedali noriosios Rus
ijos principus, kaip i kokia gi
ria, negalėjo užmatyti ir pri- 

Lietuvos Valstybes, 
‘Res- 

Priesz inauguraci- 
kuri čion Amerikoj 

pripuola szv. Kazimiero- die 
uoje- kuri ir Lietuvoje yra pla
čia szveneziama, 
stovyboje 
užklausimu, ar negalėtu 
nors ir svarbesniųjų

Sėno-
administracija

Valstybes 
kaipo atskiros ir savitos 
publikos.
įjos diena,

pažinti

Lietuvos At
gauta daug 

kaip 
lietuviu 

_______ irganizaeiju atstovai dalyvau- 
suranda, tai tuo-1G t°se iszkilmose ir tuome pa

buvo

nes tik tokiu reikszti savo pasitikėjimą.
Tecziaus buvo paskelbta, jog

ais i bus be 
ir ypatingai 

kas diena pasikoleliu pul- lužkvictimu. Tuomet prisėjo

pati inauguracija 
keleliu, bet tai mažai ženklina, Į jokio 
nes
kai įauga 
ginklus aplaiko 
nežinomu patrijotu kurie gei-

iszkilmiu

gi 
savo 
Amerikos

ve visados
g went o j a m s, j og 
naudojęsi ir ju broliai piliecz- 
iai, kurie gyvena po Amerikos 
vėliavos apsauga. Delei tos tat 
priežasties su ypatingu atsi
davimu ir szirdingumu linkiu 
J usu 
Tautai,

laja

visai

dalyvausianti
esą be pa1

“Vilenskij

Ekscelencijai -ir 
vadovavimai 

rainiai ir 
kuoilgiause laika

'Pautai, kurios
Jus esate pasmaukti, 
laimingai 
plėtotis.

Reikszdamas aukszcziausios 
pagarbos ženklus lieku 
nuožemiausiu tarnu

Jonas Vileiszis

J usu

sausioIvUrjer
23 d. sekmadieni, Vilniaus ■ 
lenkai gyventojai iszkihningai < 
apvaikszczioje 1863 m. metines 
sukaktuves. '

Ryga, LJ27.r2

ju teismo
antrojo sienų sekretoriaus pa
komisijų, paskirstė ginezijams 
vietas in tris rajonus ir iszsky- 

tarpę tiems rajo-

y >

*G automis ži-įvygi*, i. Zf. zi-
d jomis, Ii et u v Ii* laivių \reczi u- 

sienoms isžspresti

re sz savo
Lietuvos Atstovas Amerikoje. na,us lri? PnkmmsiqeJ.es, ku-

* ' a z**. « '■ r-a a ZX ft J / « 1 . rv V < O ,r»' W ■»

Kovo 4d., 1921.
2)
(I 

y

stiju Vice-Pirmininkui.
(lerbiamasai:

Įleiskite man isz reikszti
Jums nuo saves ir nuo Lietu
vos Valdžios ir tautos szirdin

Gerbiamam Calvin Cooli- 
Amerikos Suvienytu Vai

rios sausio 27 d. iszvąžiavo in 
vietas statistiniepis dąyiniams 
patikrinti. In ra joną 

iszvažiavo
ir isz latviu puses

Pikeliai 
inžinieris

man

-agare
Vizbaras
Feldmanas; in Žeimelio - Rad-
viliszkio :rajona - musu atsto
vas Sabaliauskas ir latviu at
stovas . Bergas., in Aknistos 

“valscziu 
vakarus 
Bielskus 
Aronects.
nedalys jokiu sprendimu ir ne
klausiuos žmonių noru, tik pa- 

etnografiniuš ir eko-

giausiu linkėjimu isz priežas-^ 
ties Jusu apėmimo tos auksz- 
tos vietos, ant kurios Ameri
kos liaudis • yra Jus pastacz- 
iusi. Ypatingai smagu ira man 
reikszti tuos linkėjimus Tami- 

nes Massachusett’o Vals- 
gyvena daug tukstaneziu 

Lietuviu ir atkeliavus man i 
Suvienytas Valstijas pirmiau
siai Bostone prisėjo szirdingo 
priėmimo datirti.

Kaipo
Vice-])rcžidento,

ir Kurszo kampa in 
nuo Aknistos - prof, 
ir latviu inžinieris 
Tos pakomisi jells

tuome, kas kitu 
Lietuvos Ats- *' j M .

tovybes nusamdomas * namelis 
dže ižgialbcti tevynia isz Troc-1 kursai teip reiszkiai yra atsi- 
kio ua<»u. prizes i Pennsylvanijos avenue

kuria keliavo visa inauguraci- 
Bolszevikai ejna ant Vilniaus, jos procesija isz W hite House 

į Capitol ir adgal, buvo dailiai 
Stokholm. — Rygos kores- iszdabiutas su ke)eta Amerikos 

žvaigždėtu ir keletą, musu dai
nių trispalviu vėliavų , kurios 

lekiojamoms -arsį traukti atyda visu praoi-

ir susidrutina, o ir pasitenkinti 
slapczei isz puvo daroma. štai, 

t i jas
ir atkeliavus

tikrins etnografinius ir eko
nominius statistinius davinius 
nustatytom instrukcijomis. ;

Vilnius, 1. 27. -r uVilensko- 
je Slovo” praneszimu, ° Vidu
rines Lietuvos^’ vidaus reika- 

departmentas

diena
szimteliu ir nuėjo in 
pasiymt

“banka” 
pinigu. Net nutirpo 

|moterėlė nesurasdama pinigu, 
bet už tai artimas žmogelis 
turėjo gerus laikus per kelio- 

y.__  ilikft sanvaieziu. Palici.je pra-
in Pni-f \n?hnv sznipinet ir ant galo ture- 

'jo nors karta giluki arcsztavo- 
ti vagi, pas kuri surasta tiktai 
suimta doleriu, o likusius pra
leido ir turėjo gud taims ant 
naszles pinigu. — Pamokini- 
mas isz to — dek 
banka.

Knight

ve-

isz

Jis sa-

dre-

a pi ai-

»

į Capitol ir adgal, buvo dailiai

pondentas pranesza buk dvi
deszimts divizijų bolszeviku 
su artilerije ir 
maszinoms ejna ant Lenkijos |vį 
isz szalics Smolensko, Vitebs- Į 
<o, Orszos, 

: žieminiu szaliu.

lu trispalviu vėliavų kurios

pinigus in

Austrijokai kerszina iszsker- 
dyti visus žydus.

Mohilevo

vi u.
rPa paezia diena Lietuviu

Suvienytu
‘t.

seis pildyti didžiai atsakomin- 
irbingos pareigos ir 

Ta m i st a i kuoger- 
pasekmes,

gos ir gi 
asz

Valstiju
Pamištai at- lu departmentas pranesžes 

Vilniaus miesto magistratui, 
kad miesto tarybos nutarimai 
esą patvirtinti ir todėl depart- 
mentas nedalysiąs .Vilniaus 
miestui kliueziu 15 milijontf 
markiu paskolai gauti.

Vilnius, 1. 27. — “Vilensko- 
je Slovo ’ ’
16d. apsilankiusi pas gen. Že
ligovski centralinio rinkimu 
komiteto atstovu delegacija 
su Vilniaus miesto viceprezi
dentu p. Lnkucovskiu ir intei- 
kusi jam magistrato iszdirbta 
memoriala del maisto produk
tu didelio brangumo ir ju sto
kos mieste.

Sulyg memorialu, 
krizio priežastys szios:

1. planingas maisto produktu 
slėpimas. 2. kariuomenes isi- 
laikymas “Vidurines Lietuvos 
maisto produktais. 3. spirito 
dirbimas isz grudu ir bulvių.

Kad paszalinus miesto ka
tastrofa, magistrato nuomone, 
reikalinga uždrausti invairias 
rekvizicijas plovyklose, rinko- 

ir keliuose, ei- 
in miestą ir dele-

linkiu
įaustos
Tamista atsižimejes ir

kokia
Tamista atsižimejes ir kaipo 
Massachusett’o Valstijos Gub
ernatorius.

Reikszdamas Tomistai auk- 
pagarbos ženklus,

(‘SI

ir kitu pauĮ0S ii; Valdžios vardu Lie-
Itiivos Atstovos Amerikoje yra

■ ger-
Valstybts

Vice-prezidentui

Artimoje Polocko . divizijos Į pasiuntęs pasveikinimo ir 
jausiu linkėjimu 
Prezident ui, 
ir Valstybes Sekretoriui. 
Lietuvos Informacijos Bnra 
P. S. Sziu pasveikinimu teksto 
vertimai toliau Seka: 
Jo Ekscelencija 
Warren G. Hardingui. .
Amerikos Suvienytu Valstijų 
Prezidentui.
Gerb. Prezidente :

likos czionais pa-1 Vardan Lietuvos t Respublikos

raiteliu su artilerije ketina už- 
ant lenku isz szalics 

Vilniaus.
klupti seziausios pagarbos ženklus 

lieku Tamistds isztikiam u.
Jonas Vileiszis

Amerikoje

praneszimu sausio

Anglikai pakorė 6 ajriszius; 
20,000 žmonių meldėsi ir 

kalbėjo ražaneziu.

• Lietuvos Atstovas
Kovo 4d., 1921.

3) Gerbiamam Charles E. Hu- 
Valstybes Sekretoriui.ghes.

Gerbiamasai:
Vardan LietuviuTautos ir 

Lietuvos teleista bus man isz- 
tarti szirdingiausi Tamistai 
pasveikinimuisz 
apėmimo Suvienytu Valsstįju 
irValstybes Sekretoriaus vie- 
tosir linkėti Amerikos Val
džiai ir Valstybes Departmon- 
tui, kuriame Tamista pirmin
inkauji,

drebėjimus
tada valdže pradėjo 
liau t iri net.
ma žinios pribuvo isz Danville 

Terre Haute, ]
Chicago ir kitu vietų.

4,000 darbininku pasiliko 
be darbu.

Carbondale, Pa.
sunaikino elektriko narna prie 

paeina isz Coalbrook kasikiu isz kur ap
turėjo visa paojga ant varimo 
kasikiu, todėl apie keturi tuks- 

1 žmonių pasiliko be 
Jdarbo. Blode isznesza ant $80,-

neszanczius apie

neužganedi-“von“ 
nanezius.

New York. — In 
prisiunsta keliolika neužgana- 
dinaneziu svetimtaueziu kurie 
nuolatos žiopliavo priosz Su v. 
Valstijos.
Detroito ir bus 
ten, 
supras savo kvailysta, ir ■ 
nos, jog Amerikas yra geriau

czionais

III.

1

Ugni?

Visi
nusiunstais in

isz kur pribuvo gal tada
Žį-|tanczei

Viednius. — Kad nebūtu pa
licijo užbėgus planams jtioda- 
szimeziu, ir juos ne iszvaikia 
o vadus aresztavoja, tai szia- 
dien svietas butu ižgirdes apie 
baisės kruvinas žydu skerdi- 
ne^, bet neapsiejo be kupriniu

Dublin, Irlandije. — Szeszi 
ajriszei kurie nužudo anglisz- 
ka nficieri,
kartais po du pertraukoje Vie-1 Valdžios ir visu jos gyventoju 
nos valandos. | turiu garbes sveikinti Jusu

Dvideszimts
žmonių susirinko aplinkui ka-|Jusu Inauguracijos, kaipo Su- 
lejitna, darbas visam mieste

kokius žydai aplaike po visas sustojo. Myne susirinkusiu
kožnas koniadalis miesto. Jau dydele gan-

» •

Myne 
pastate altorių,

maisto
szirdingiausi Tamistai 

priežasties

garbes 
tukstaneziu I Ekscelencija isz priežasties

ja pradėjo ejti in dali miesto turo^ uždegta žvake ir kulbe-
užgyventa poxw žydus tyksle 
pradėti pogromą, kad tame

1 • • ♦ 1 V ♦ I • « VIpalicijo dažiiiojo

jo ražaneziu už numirėlius, ku-
nigai teipgLdalibavo tosia ne- 
paprastosia pamaldosia. Ajri-

ir užbėgo szeį ketina už tai nedovanoti

vienytu. Valstijų Prezidento 
Lietuvos žmones auklena savo 
szirdyse ypatinga prisiriszima gai atlikinėti visi reikalai, 
prie Amerikos žmonų veikiau
siai tęs priežasties delei, jog- 
netoli viso miliono paeinan- 
cziu isz Lietuvos asmoįu czion' 
vrn* surndo" nnsnn.<rn. tmn•■snn. Lininvna A-isfnvnc

laimingai ir garbi n-

Tamistai auk- 
pasi-

Reikedamas 
sztos pagarbos ženklus, 
lieku Tamistos.

Jonas Vileiszis
A mnrilrnin

se, krautuvėse
naneziuose
guoti agentus in Didžiąją Lcn-
Irinn Imrl ii ri ni I ii wwwx/ll**Ir! Ircirl 11 r? iii i»l* 411 S

dvdo.su
PnkmmsiqeJ.es
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I
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Angliszkas
katOs apskelbė, buk liga influ
enza 1919 meto paėmė daugiau 
aukų Europoje ir Azijoi no 
kaip avietine karo in laika 
keliu menesiu. Priežasties in- 
fluenzos ligos da neisztirineta 
ir niekas nežino nuo ko ji ji 
parejna.

minhrtoris svoi-

ir Azijoi 
kare

nežino

Į—I---------- ----------

Radot kai surinkt i 
vanijoi praejta meta 
ant. 169,821,385 doleriu. Isz to-

Penusvh a 
isznesze

■ II1^ I     į .m

randasi karszczionagszoKtan
J78- laipsniu F. Gal žmogus 
niekados nedažinos kas randa
mi vidutije žemes, ir tik gali 
manyti jog vidurije randasi 
verdanti Ieva su dvdeliu karsz- 

kas duodasi mums sii- 
iprast, del ko vulkanai istzmeta 
isz saves inkaitvta lava arba 
smala.

jog viduti je

dta

07411,

AMERIKOS RAUD. KRY- 
ŽIUS LIETUVOJ. .

(Du menesiai - 
lapkriezio 19 d.

ti no 
iki

sios sumos surinkta del užlai-'sausio 20 d.)
00,9.) i,41 S j per |a| hukotarpi

1920 m.
m.1921

padėti ji atremti. Kauno sky- 
personalas

jam priskiriant nauja nari Dr. 
Washburn.

Pargabentn 
keturi vagonai 
kuriu

ria us padaugėjo,

1

Į,,/., . „ ...... ....., , r .

n Vaikai- ribstbliitė*1 ' ' ’' 4 
bereikalihjgab peStis 
yrn užtektinai BAMBINO A

KUR

isz Rygos dar 
reikmenų, isz 
pažymėti tris 

dezinfekcijos kameras. .Jei mu- 
Depart mentus 

ir smnr-

galima

su Sveikatos
tikrai imsis griežtu

kovai neinsi-
Lietuva epidemijų, o

a ]) isre i szk i a ne.zia I i k v i -

kiu priemonių
leisti in
viduj
duoti, nes abejojimo, kad Am.
Kauti. Kryžiuj jis ras sau nau
dinga ir apsukru padėjėja.

Anot pulk.
Kr. Baltijos pajūrio

jum abiem E1 >
j « O i . r f

• Kūdikiaimėgsta jĮI 
Jie prašo dauginus t 4 v

SEKRETAS

kimo inokslainiu 
doleriu, d
<42; del keliu tiltu ir tilicziu j Kaune suszelpe 
$34 
kimu $60.957,418.

Norint s surinkta
ant pataisimo keliu, bet musu | \lvtui ir kitur

' te ' ; • .................. ..... ‘
jam padėjimo

Amerikos 
Skvrius *

\ --------------- - ---- - --------- -------- | <vct Ullt: mm tilkit Be

1,5^9,004, dpi kitokiu užlai-iLirnože 65 lovų ligoninei Kai- 
vm 4U\I I d. 1 I • i___________ v   • ____ __ _____

milijonai karo ligonines

lel^ biednuju $10,024,- [Raudonojo Kryžiaus
• 25 i n staiga s.

sziadoryse; žymiai aprūpino 
Ala r i ampulėj,

paviet kolei yra tokiam bio-1 
gam padejimor ’ 
lei negali iszvažinot isz purvi- I
no- Lietuviu

xf. . . ... liams T.Mirtis ženklina pradžia
naujo gvvenimo dvasiu sviete, .• . , ...norija; Apskrities

| Kėdainiuos; Lietuviu
ežiu Prieglauda 7
K. A. M. Sanitarijos Skyriaus;
Karo Ligonine Szancziuos (nu

Kyan, y\m. R. 
va 1st v- t 

bems virszininko, žodžiu. Am. . t
Baud. Krvžiu reikia skirti ano 
'A įnori kbs 
fr&t iVmerikos 
j<ia. identifikuoti su tautos pa-

Kand. Krvžius yra 
organizaci-

vv riausvbes.
valdžios

Taip 
n erei-

rr

SVEIKATOS
Mes paskelbiame visuomenei kad 

/įsairĮOoPIRMA DIDŽIAUSIA^ L1ETU- 

rlkoj, kuri iszdlrba vaistus, 
Europos metodą nuo visokiu Ilgu.

,Me»- turime ta soklięta kuriuom 
JPĖHGALnfE visokias ligas.

[SZIAI

J

VlSŽKA VAISTINYCZIA* visoj Ame
rikoj, kuri iszdlrba vaistus, pagal

p . '.' s' .H: ' ■ (• ■. "f-■ ••

Net ir mažyčiai žino, kad 
lt

• i’

/V ?H

11
j

Ta* se-
yreta sužinokite kaip vartosite MUSU 

nes musu PASZLOVINTI
yra goriausia gydūokTvisinido tinsa'ulyje, Rnri duoda galimybes būti
Iiuosu nuo vidurių užkietėjimo, JI J_ .™ū*f

• Idngvai, taeiaus tikrai I Aptickošo parsiduoda'po 50c. arba už 60c.
A Vi * A • W f f W* J* * • t, te 1 j • W

Ji paveikiu por vienų., naktį*, 

apmokėtu pažto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog is luburatorijos.
F. AD. RIGMTER & CO.

3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York City

Ii uosu nuo vidurių užkietėjimo.

VAIfiTUS, 
vaisiau PASEKMINGAI GYDO. 
Visuose gerose APTIEKOSrc visoj
Amerikoj galima gauti szias musu

•f

51

Z 1
, Į

I
I

l liekaJstasi '
| SftYihara BHeri del viduriniu Įlipi. 

Rcffhlutorlus del moterių.
Kraujo Valytojas kurie pats u įvardi j f m as Iszaiszkina reikalingumą. 
Salntaro l.iuiuicntas del visokiu kaulu;tikaiidejlmo Ir kitokiu rfuruamn. 
'Prajunka. Kaagl dar Jos nežino? Tos ^arsingoa namu gyduoles. 
Reikalaukite inusu suraszo vaistų ir žolių — slunczlame už dyka.

SALUTARAS DRUG & CHEM, COMPANY
1707 So. Hakted St. Tel. Canal 6417. Chicago

1

žiūromis.
Amerikos žmonių 
ja, kuriai priklauso doszimtoji $35 NAGRADOS

Kiekvienam kuris pirks 5 szerus mwu Preferred Stock’o, 
kurias dar galima gauti beveik už $465.00, ~

Paeiliui skaitant gavo jia- 
jog aiitomobi-jHZalpos szios instaigos:

Karo Ligonine Szaneziuose; 
Prieglauda Sone- 

(Muziejaus g- 
M i esto Ainbnlm- 

Ligonine 
Xaszlai- 

Xr. Kaune;

gavo pa-

ženklina Kaune 
ve); Kauno 
nerija;su tuja pnezift meile, nonpikan-

ta. savmylysta ir prakilny
bėms, ” kalbėjo laike praiekci-
jos Edvinas Markham, garsusI

Bostom. L kart:) Karo Alvtuj; Karo
“I)usz4‘ numirusios vnatosl. r>v ... . • .(Ligonine I anemune.);uzgrabimam gVvemme, turil, x, . . . ,■> •_ iT .. 4. 7’ . . . , jbvne Xaszlaicziu Prieglaudatabulmtis pagal dasekima ko-1 • r . . h i n n y

ki turėjo už gvvemino ant s/.mi T) Xl . , , v..,.„i„:•’ i"“: Rusu Mokykla, ir Xaszlai-
Raseiniuos;

i Lietuviu Mokvkla ir Xaszlai- 
,cziu i 

vo nusidėjimus arba aplaiko1 
atliginima žu savo gorus dar-L .v ., ‘kart);bus.

Butu viskas gerai ir galoma 
butu in tai intiketi jaigu poe
tas Markham duotu mums da- 
va/la, kokiu-budu jisai isztiri- 
nejo ta viską, apio ka kalbai

sfivm virsta♦ *

numirusios ypatos 
gyvenime. bvne

Va 1st i-

SZ1O 
žmogus ir pn mir- 
su savim 

svieto neapikanta
Dvasios nekeneze tonais už sa-’ 

nusidėjimus 
žu savo gorus dar

Xaszlaicziu 
vaiku skvrins) Kau

svieto, ups 
ežiai nesza ant ano* 

arba meile.

(mažųjų
| ne
leziu Prieglauda

Kaune ( l)i-Prieglauda 
džioji Vilniaus g-ve 30;) Karo 
Ligonine

Ligonine
Panemunėj

Szaneziuose 
i(trecziu kart); K. A. M. Sani- 

ka rt); 
Svei-

(antru

tari jos Skyrius (antru 
Lietuvos Goležkeiiecziu 
kates Skyrius; K. A. M. Sani
tarijos Skyrius (troeziu kart); 
Karo Ligonine 
Valstvbine
glauda Kaune; Karo Ligonine 
Kaune: K. A. M. Sanitarijos 

(ketvirtu kart, - grįž
tantiems musu belaisviams isz 
lenku); Valstybine Xaszlai- 
ezin Prieglauda Kaune (tro
eziu kart): Greitosios Pagial- 
bos Ligonine 
Armijos Evakuacijos 
Kaisziadorvse;
Ligonine Kaune;
Moksleiviu Bendrabutis Mari- 
ampolej; basliu Karo Xaszlai
cziu Prieglauda; Lietuviu Mo
kykla ir Prieglauda Panemu
nėj; Lenku 
glauda; Lietuviu
Prieglauda Panemunėj; Lenku 
Xaszlaicziu 
ne; (Senajam
katos Departmentas prie V. R. 
M.; Lietuviu Xaszlaicziu Prie
glauda Kaune 
nas). Be to, suszelpta 
deszimtys neturtingu

jaus, iszdave. nusprendimą, jog|nu’ 
pagal Volstead tiesas, alų gali 
užraszinoti 
“ligoniu.” 

Bravorai

katedra lisz- 
Lorette, Itali- 

padaiV* bledes ant 
Ugnis 

užliek As
Skyrius

dailies.

Per sudegimą 
kos bažnvežios 
joi, ugnis 
dvileka milijonu lirų, 
sunaikino kniausės

Ugnis teipgi sunaiki
no nameli isz Nazareto, kuria
me, kaip padavimai kalba, ke
tino g5*venti jame Szventa 

o kuri tai nameli 
ketino atneszti aniolai isz Na
zareto. Jaigu tai butu teisybe, 
tai kodėl aniolai neapsaugojo 
taji nameli priesz ugnia. nu- 
neszdami jojo in stulgia vieta!

gj'yenti 
Szeimyna,

vvruczei kurio 
Alų vėla ketina 

kiku

Džiaugkites 
mylite aluti! 
dirbti su ‘‘ 
prohibicije.

Nesistebekite. 
konai prižadėjo 
mainas valdžioje.

Sztai teisingy.sfes depart
ment as po vadovyste

t T kaip priesz

Juk republi 
invest! per

proku
ratoriaus Daugherty isz Oha-

daktarai del savo

e tai,ižgirde api 
pradėjo dirbti sena alų isz ko 

ligoniudugelis 
naudotis.

l i pradėjo

M ariampolbj;
Xaszlaicziu Prie-

Kaisziadoryse;
Punktas

Antroji Karo
Neturtingu

Xaszlaicziu Prie-
Mokvkla ir

Prieglauda Kau-
Mieste); Svei-

(Žaliasis Kal
kei i os 

szeimv- 
IK

Kad
A me r. Raudon.
liekama darba Lietuvoj, pažy
mėsiu dovanotu tuos du me
nesius kai kuriu daiktu kieki: 
dezinfekcijos kamenu - 6; vil
noniu antklodžių - 921; paklo
džių - 775; užvalkalu - 145; li-

geriaur> va iždu otų mes
Kryžiaus at-

^Jaigu mes
me, kad abuolis yra (lydumo gonims
musu žemes, tai skūra ant to- 521; ranks?,luoscziu - 
kio padj'dyto i:- I---- •
storumo

sau

tautos dalis, ir isz jos konkre- 
czitr darbui galima spręst apie 
Amerikos- tautos labdaringu- 
ma ir- Lietuvai užuojauta.

Ir Kauno skyriaus darhuo- 
toliu prasi tari imt, jei Ameri
kos'valdžia turėtu progos taip 
Lietuva . pažinti, 
ezi a' bos i d a r b U o j a n 1

knip jiems 
teko pa

žinti ir pamėgti, jos politika ir 
in Lietuva Imtu kito-pažiura 

kia.
.Julius Kaupas.

ATSAKYMAI.

East Hamilton, 
Acziu už prisiunstas 

. Kaip tik padarysime pa-

I PINIGAI IN LIETUVA

perstatysi-|goniniu marszkiniu -'1,329; li- 
apsiaustu (chalatu) - 

889; vil-
abuolio turėtu non in apat marszkiniu - 1,2.34; 

myliu, vilnoniu i
Kaip mažai žmogr|) pažinsta vilnoniu kojiniu 
savo žeme arba lukszta žemes 
ant kurio gyvena, nes tik isz- 
tirine.k) josios- storuma vos ant žiu - 635; eilių muilo - 280 ki- 
v'ienos mvlos. Žmogus su logramu. 

iszminczia ture- 
isztyrinet gyliai)'

dvideszimts

Žmogusmvlos.
sziandieninia
tu rūpintis
žeme ant kurios gyvenama/ 

Gy liausiąs

Mrs. B. X. 
X. Y. 
e j les 
veikslą musu milemos dukters,

drauge su ejlo-patalpinsime 
mis.

Ta-

apat. kelnių - 1,06.3; 
i 1,882 poru; 

sveterin (megztiniu) 
vaikams ir mergaitėms drabu- IV* *1 •

521 ;

vargu ai-

tikėlei, 
protu

R. K. Bayoime, X. Y. : 
mistele bhisti labai, Dievo esy
bių pripažinsta dydžiausi ne- 

o tik kvailei su skvstu * 
sako kad Dievo norm

Gal daejsi kada prie proto iv 
kitaip apie tai maustysi. Pla- 
cziau apie ta dalyku nenorimo 
disputuot, nes ( su skystpro- 
eziu neužsimoka gaiszyt laiko, 
o prick tam
esi prehumeratoriu 
rints .ir skaitai laikraszti.

randame kad ne 
musu no-

A. S. Mount (’arinei, Pa. -—•
Spiritualizmas yra uždraustas 
per 
Gori use nobimdvk szaukti 

ypalas isz ano svieto, 
ba gal tau sprandu nusukt už 
nedavimą ramaus 
silsio. 
leis nedraugą ujo, 
k a ne turi vietos 
karalystėje.

katalikiszka bažnvezia.

rusins

amžino at-
Geros dvasios su kvai

li k tokios;
daugi szkoje

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

. Arba iszguldimas Sapnu
205 Puslapiu
Tiktai 75c.

Toji nagrada yra tai procentas isz szitu szeru; $8.75, pir
mose dienos s January, April, July ir October menesuose 
arba $35 in metus.

Klauskite bile kokio muso darbininko— 
jie yra musu agentai.

PENNSYLVANIA POWER &LIGHT COMPANY 
Vrainone kurios reiknlliitninuis yra pasloviiH.

I’ennsylvania Power <Sr Light (’o., 
JnvcHtment Dopt..
Hrth <t Hamilton S’lB., Allentown, Fa.

iI

I
I

Send me free, illustrated booklet and more information about your Pre-
furred Stock.

a a me

t

I 

t

— 310 Paveikslu, 
ir mes užmokame 

nusiuntimo kasztus. Prisiuskii 
75c. o tuojans* gausite knyga • 
pėr paczta. Adresavpkitbi;

W. D, BOCZKCWSKI-CO; 
MAHANOY CITY, PA*

Pamėginkite juirj°- —r 

jfaffles v

Street and No. . ..

City .... • ♦ > • ■

t

i . t ■ J T - -/>
/) - •

. . .

I

*

lt .4 *

v
Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Liniment as! 

r 
aptic- 

p a r d u o d a 
Pain-Expellerj. Ta- 
Čians, visviena persi- 

gau- 
; nate tikrąjį su Inka- 
, ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim-

Pain-Expclleris 
yra naudojfiiiias, sųy.

■’I beveik visose pašaut 
Iio valstyBCse.

Nuo 
skausmų^ 
jos, apšlubimo, nik- I 

raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalini mui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, išlikimas 
šeimynos 
suteikia neapkainuo- 
jamų pagalbų.

4 viršum ppr .50 metų « •« • - r

rcumatiŠ'kų
ncuralgi-

sterejimo,

draugas

Uždėtas
1841

u

I

Kapitalo h
$13,000,0’00.00

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

Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express
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Sugražinti kvitai parodo kad nu
siusti in tenais pinigai, būna pri- i 
imti traukija trijų sanvaiczitL Mes I 
Lietuvoje iszmokame Markėmis, I 
kurie dar tenais gylUoja> Musu pre- I 
kės žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa, 
kapitalu $18,000,000.00 ir siunezia 
daugiaus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanijai 
turi savo locna 21 lubu milžiniszka 

į narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri czionais matote, ir jame talpi- ' 
naši musu glauni ofisai.

Naudokite f< Dolerinius
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G faunas Ofisas 
American Express Co. 

65 Broadway, New York.

musu
; Money Orderius” del iszmokejima

pinigu it iszsiunthna Aiherilte ir jp 
Kanada. Parduodame visokius 
Europinius pinigus, 
* • M « » , • ! » t •

Pdrduodame
Kada siąšith I 

in bile kur pinigus, tai siuskite per r
« • , * ^1 1 « .1 -j>.. ji ' • . «< aW" ' '•? 1 x
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szulinis randasi 
ant Lake Farm, Fairmont,. W. 
Va., nes- turi gylumo 7579 pė
du arba pusantros mylios gi
lumo.

• Gyliauses szaftas ant svieto 
yra1 kaąi klosią , Mario Volho, 

kuris turi 64-00/pe- 
Mažai

luksata žomes,

Brazilijoj, 
du gylio. žinome apie 

o da mažiau 
apie viduri žemes ir josios gy- 
lunUL Tik tiek žinome, jog vi
ctoria- žemes yra karszta, o 
kuom gylyn leisimės in viduri 
tuom. karšatie yra dydesnis.

rusint nrt'minftm . UTj*.

Minėtieji daiktai 
svers gausiai teiktos tvarsto,- 
mosios medžiagos, medika
mentu, dezinfekcijiniu ir kito
kiu preparatu, 
felaugotojoins 
ei joms instrumentu ir i n vai
rios nomenklatūros daiktu ver
te, kuriu tik Am. Raud. Kry
žiaus sandely yra.

/Vožiu- greitai 
akcijai, pradedanezios siausti 
musu armijoj apidomijos kaip 
Mariampolej sziltines, • buvo 
sustabdytos. Ir dabar, kai Lie
tuvai graso limpamųjų ligų 
antplūdis isz Bubil ir anapus, 
demarkacijos linijos, Am. 1L 
---- ♦ \AT»n nfiuirimaizA T JAinVfli

Su užreglutraota vaiabažonkUuBuv. VAlit. 
; Putrtltu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos-tvirtos, genialus užrnušav.- 

čIoh ypatybei) ?Jnnio vaisto idetoa, 
bu prietnaiSa priimnlal fiveloauB 
kvepalo.

Rnflloa yra labai paveikiantis 
pleiskanų pnšallntojąs — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojus, kuria

čiofl ypatybes feiaiuo vaiito įdėtos

ploiflk'nnn pnšallntojąg — begaliniai

medžiagos,

gydytojams ir 
chalatu, opera.-

Am. R, Kr.

nauirnnar/A
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Kaina VS 
35c. ir 70c. V 
už bonką. 1

---- t .tV

Kiekvienas 
korius

\ tikrinkite, ar

I

i. kite, kaipo netikrų ir 
Į neteisėtai 
kkuotų.

sufabri-

v,

; • v
i F. AD. RICHTER & CO.,

' 3rd Ave. 35th St., 
Brooklyn, New York-

American Express Kompaniją, ir . 
visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant 
turėtumėt davada. Kreipkites in bile koki musu’ ofis^ 
arba raszykite 'Lietuvišžk&Vtiesog in musu glaūna ofisą;

American Express Co;
Foreign Money'Order Department. _ ;

S

Kreipkites in bile koki musu ofisą-

65 Broadway. New York
'f------ H----------—------ —ii-
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Daktaras KOLEH yjra, vfonitlhls tarpe Lietuviu daktarai 
Plttaburge. Jiaai mokinosi Varszayoje, studijavo 
82 metus invalrlaa ligas vyru ir motoru, todėl jaa nuodug
niai pažins ta. j „
vyru, spuogus, n ložėj Imus, ligas tininso. In vairia* ligas, 
paeluanczlas nuo necz.ystumo-kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkal, per lalszkiis asz negyriau. Dr. Koler kalba RusUw- 

kai ir Lenktszkai. Oflsos valąndos nuo 9 ryte lig 5. Vakare 
Nedeliomls 9 iki 2 popiet. s .

Plttaburge. Jiaai mokinosi Varazayoje, sturiljavo Įwtlj«

Gydo užsinuodintma kraujo Ir allpnybm

paeluanczlas nuo naczystumo- kraujo. , Atslszauklte jrpa-

fe Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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'Skilvio Nedatekliai, Nervin 
gumas, Prastas Kraujas

1

■ -

1V

irCirkuliacija
yra priežatjs devynis i^JdeŠiinties musų ligų, kentėjimo ir :
vargo, i

-teur* 1, H S T I ” T J W !■ ■ ’’"’T" P * V

puikias gyduolės Niiga-Tone kuris- padaro tirštą ir raudoną^ 
kraują, stiprius nerv^i^ ,ir tvirtus vyrus ir moteris; . ;

Silpni Nervai
*—| reiškią silpnu, paniurusią, 

l .
y temą. įCiekvicnasorganus

X ir veikljiia^, kūno priguli
II nuo nerViT'stiprumb gyvc*

n> me irt eikime.
k M stiprumas vi
I 9 spren/.iiia n
’ liuoJtM'l inttsų

i . „J“ 
sinumą jr must; laime. 
Vyrai ir’mOterĮs su sui
rusiais )tieryais, silpnais 
nervais yra ligūsti, 
vingi, LaugAtųs, 

tlnkairtis sutikti *. J »* i < J.

DauguinaĮ^Tp ptiežaščių gali būti prašalinta vartojant

+2

pava^fcusfą nenocrnalę sis-

ir veikimu kūno priguli

Nervų 
ra pamatinč

_____ Auri koptro-
‘ . r " ..

musų .veikimą, musų link-

Skjstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.s 

Nuga»Tone turi daug 
ueležios kuria yra geria* 
usia gyduolę Žinoma 
del padarymo* tirštą 
raudono kraujo. NfcraJ 
nieko kito gerennld del

svclkatr), išblyškusių, silpnųt 
lA 

vandeniniu 
Jis taipogi 

sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirku Ha* 
cijų Ir priduoda MUgk1 
gaivinant} kraują |

aencmlškŲ žmonių su 
skystu, 
krauju.
sutaiso veikimą Urdtes 
1
ciją Ir priduoda &ilt<H 
gaivinant} kraują | 
kiekvieną organą ir raumenį visame kūne* 
Nuga*Tone veikia’ant kepenų? Iri iimatų» 
padarydamas vidurius; reguliariais* (uQ)ni 
praiallndumal užkietėjimą* *

Musų Absoliutiškas 
G varan tavi mas

Nuga-Tone kainuoja Sl.OO.už bonk% kurloa 
užtenka visam inCneaiui, arba ♦ > (ieilas) 
bunkos Už SS.00. VartokSt Nuga-Totie per 
20'dTenŲ, jeigu nebūsit užganMInif p*«‘eK. 
inOmis sugražinkit likusią ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj' 'Mtnl6WtI.’*Jų» 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imame vis* atsakomybe-. Siųskit jūsų 
užsakj-mi| mums šiandien ir aigOuklt savo 

ir gyvumą. Nug*«Toi* 
parsiduoda kiekvienoje tfetdje aptiekoje ant 
tų patlų Išlygų ir gvaranc|joei

r IF J'

srnųs ir nčra 
atsakomybčs.

1 - , . . , 
ęilpnoflTs ir ncrvintfOfHM . sutemoms, 
turi sotyje daug Phosphoro hų| h 
stiprius nuolatinius 
raudonas Ir llhkstną apsicjinu|.

Skilvio Ned^t'dkliai
nevirŠklpi pia»» 

hnas^gąsal vidų- 
nutg^jimust • 

riiK&tunifls» ne* 
priimnus kvapas, 
apsĮvęięs liežuvis, 
vio Iigos ir pana*

ner- 
nellnk- 

Kyvcnhno

Niiaa-Tonė yrn phlkiniisiat3-Mtfoie'pasattly|c 
' ’ _ ‘ . Jh

turi antyje daug Pliosph^O kų£,is3iilnulavoju 
■ ‘ erų sveikatą,

Geriausias Pasiūlymas isz Visu -Wvi vi laudiao * cxoiuijr iiiao io<« v iou*
Mes nutarėm IszpardUotl 3,000 Goležkeliųlu ikro tie llu su numažinta .prok o1

tik per 30 dienu. Tas laikrodėlis yru gclžlcellnts, labai gražus,' n|ka' didesnis 
Už sidabrini doleri? Viditrei pirmos tklasos,;su'21 brangakmeniu, yra^npšiat'y- 
tas iki, vienai mlniltai ir teisingai ) oc|o laiką, už. tai .daugiausia yra vartoja
mas goložlnkeliečziit i? fu, kurienlk relkiti Žinoti teisingas laikas: Vidurei ir 
Virszollal gvarantuotl 20 motu. r‘.. L. 1..J 
j 
kaipo dovana prie kp^no laikrodėlio duosime szias ddvanas deltai: 
rtn a ti V ait rd n 1 n i V h i lu*/) A# n I n 9 . Pnvnnknu KriilA^na Q 1?AT1 fn n ilin

t

AptiekoBo
• parsiduoda’ 
j poOJo. arba 
’ ataiuBkite
175c., tad 
’ atsliiBime
■ por pafitiy
(tiesiog iŠ 
labara*

j torijos.

I i dyspvpsiM; žaksCj- 
iinabt gitsal vldti- 
r i u ošė i ir Zarnu- ' ha • • ose» i 
nig&tumiu, ne* 
priimnus.kvapiu, 
apsivylęs liežuvis, 
deginimas, skil
vio Ilgus ir pana* 
šus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai

tas iki,vienai mlnutai ir teisingai J-otlo laiką, už. tai daugiausia yra viųdoja-

Toks laikro'delis vertas mažiausia $20’bet 
mes parduosim per. ta pardavimą laika, kurs tesis tik 30 dienu už $12.45 Ir

i * „ .

Mf a •;!
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: 1. Piiikl
. • Parankus brulefąs. 3 Fontanine1 plunksna,

greitai prašalinami var^oąą^t‘(ši^$ geras , sveikatą* spėką* ir gyvumą

y Būtinai 
relkultni- 
kite 

< šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite,

INKARO. 

baŽOMkilL

e kad buOj1 

▼ids- 7

i

i

paauksuota 1 a ik rodei Ink dožu te. «.
plnnos klasos dMykaM;X (4. Ralherbie britva. 5./Geras brltval galąst diržas.
6; Pinigams diržus, (toip« padalytas fotui pinigu nopameslto ir h tekąs pavogt rie

1 :___v. ,rL -- - ‘
ftTnos 8 brangius daiktus ditosifoo dykai

5. Geras brltval galąst diržas.
J! .*' ■ . « *■ . * . * 4' ’ 1'

ghlos. J. Pulkas bXiruiniai arnwnika. kuriuos gavom' isz Europos.
suolas žiedas su išlikų akmenim. gTuos 8 brangius daiktus dth

duosim skyrium. 1
Riuskilo tuojaus deposito $1.QO likusius pinigus, užmokėsite gavus daiktus ln
1 - - » ' 4? k ■ p , -*r » >• / , M » . L ’+' • k i > a l '

, 8. Paauk-
nuviuo 4ivvi_i(,n on p uin.il cinui viliu*. n* n»/o u miuki^iuo

kožnam kuris užsisakys nuo musu laikrodėli. NČ,vieno isz salų daiktu n e pa r-
Neatldeliok (leltcf kad iszpardavhnas tesis tik* 30, dianti.

gyduo^ta Nugn-Tone. Jos suteikia 
miegi) ir jauti kaip liaujas žmogtik.' ’
>■ lllllllllll

National Laboratory, L. 70O,> ■ >837 S. Dearborn St., Chicago.

Ouodotlhl-Tamstos H-kasit ilOia-ldetą $v.....w-.__ _ už -lai prlslųskit- štampais apmokCtq*

....... .bonkk|' Nuga-Tohe. į •

gerą C

PRISIUŠkIt ŠITĄ KUPČNĄ ŠIANEHĖN

UI * ’«

V %

namus. Patenkinimai gafa^tu^us'ltrba gražiname pinigus. Raszyklt szodlen.
' \ . PRACTICAL SALES COMPANY. PRACTICAL SALES. COMPANY

L ?. / *5 . ■' . * z. i r- : .

.1219 North Irving Avė. " ’','Dcpte 1007.
J.
Chicago; IlLrJ- > *

Vardas ........................... .

hatvC lr No. arbJ H. P. D

■' > - ' s‘ ■ 
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SAULE

ANT AN AB- KARSIVIB;

Kafcziama. - r

s

I
/

ergo-

.la
mams jokios

turite?

O ka ežiai tai Žalnierius 
paleistas ant urlopo. Baisu to
ki nndet — paskui butu 
lio i n vales!

Tiek to, tegul guli! 
gn kas butu, tai
bėdos nebūtu. Mes ežia greiez- 
iaus nepasirodisim, pakol vis
kas neapsimalszis.

Na, ar ka toki 
--- paklausė szinkorus.

žinoma! darbas užsimo-
- atsake čigonas. —

. ir baigsime 
szefta, ba Mauszkus 
reikia paskubint.. O tu, gaspa- 
dor, ar 
paklausė čigonas 
Tamosziaiis.

— Ira viskas! 
talpinsime

kės!
kie arielko?

Duo- 
' ne~ 

sake, jog

parengei kavonia? — 
atsigriŽias

Arklius pa
in tokiu ka vonia, 

jog nei pats velnias nesurastu.

c

/

1

11

privaževo' sir r’ Tai paduria; 
vežimu prie grincželcs, Ta
moszius pabai'szkino in langa 
ir atisille’po’ balsas:

— Tuojaus, tuojaus.
Sugirgždėjo duryse stnmu- 

te,
žibtelėjo szviesn ir eiela* gorė
ti h. insivorte in vidų.

Sžitai keli 
audimo—tarė

durys atsidarė, tuojaus

ritinei milo 
cigonka —ir

parduok i e, gaspadin, kad ir už 
puse vertes. Supjaustikio in 
szmotus, tai greieziaus parduo
si. Mums puse pinigu atiduosi.

paduokie szinkoriui, 
jin rasinio, tiktai 

ba žinai, 
jog čigonai apie viską, dažino.. 
Zinai ir tai, jog pas čigonus 
yra szarpus 
toJV tai mes tuojaus prova pa- 
dary tumėm.
avi ir žmogų pjauja, o grineze- 
le pažibint gali.

Ir sunosze

Pinigus 
•tai mes pas 
teisingai padalykie,

jog P«h 
peiliai ir degu-

Čigonai lygiai

in grineze daug
o ir del kitokiu daigtu turiu visokiu $nigtu, o jkada sudėjo,
gera padėjimu.

— Na; tai
Mes keli eisim o kiti liks 
ezemojp. .liūs kaip ežia liksite 
o jaigu

prie darbo...
kar-

pajusite, kad pakelei-

tarė vi ori as isz čigonu:
— Už nedėlios prisiimsime 

siuntini pinigu — ir iszoja so
do in vežimus ir nuvažiavo.

Tamosziene likus viena, pri-
vingas nemiega, tai žinote ka gesino žiburi’ ir pradėjo desti-

. " - net daigths tai in sirynos tai
Ir pradėjo cigoniszkni in Ii- ;n kitokes kavoniasMr už va-

• ’t • 1

sn juom padaryt....

kasius varvaliuoL
Norint Antanas nieko nesu-

, vienok prijautė, jogvienokprato, vienok prijautė, 
mokina kaip su- juom pad ari t.

skaititojam
pribuvia in

Dabar, brangus 
gali suprast jog 
kareziama oigonai buvo vagei, 
kurie turėjo su szinkorum, 
Mauszkum ir Tamosziumsusi-1 
neszima — visi buvo piktada- 
riMos draugais.

Tie čigonai, ka diena kareze- 
moje pasirodė, 1 
neszikai, jog nteinanto nakti 

Jang'‘tavoro, tai kad 
lauktu - ir teip dabar stojosi.

iszojo su Ta-

pribus

net daigins tai in ajerynes tai

landos buvo po triusuh
Čigonai

karėzeiha neužėjo in:Vidu, tik
tai piksztelojo isz botago, duo- 

anioms

važiu&Hthi pro

buvo tai PraJ užtrenkė.

Dalis ,cigorih 
inoszium» 1 
kareziamojo.'Lankia buvo gir
dėtas dvieju vežimu ir keletą 
beganeziu arkliu dundėjimas.

Bovnžiudjrtnt paklauso vie
nas isz cigrihu Tamošiaus.

Ar stovi -szeriakt kaimo sar- 
giba(pana!tt<*’),' ar 
nekenks į....

— Nebijok^

darni aniems i r V’szinkorhi i 
ženklą, jog viskas gerai nusi
seko, ir akimorko čigonai isz 
kaimo isznyko, jog nei ženklas 

(nepasiliko.
Tada szinkorius, užstume du

ris, žiburį užgesinę ir inejus in 
savo kamaraite dtiris dmeziai

kifa-gi dalis likosibor’įus
I ibi r C

Vos kareziamojo aptyko, ve
la pradėjo 
muszt. Baladojimas buvo 
sus, nuolatinis ir drąsus. Szin- 

isz popa t alų 
pas langa pa

kareziamos duris 
gar

jie mums

szenakt mano 
kalci na ant safgoS.. kitos, 
no draugas guli g 
duszios...;.

— Tai gerai!

mu-
irtas, kaip be

I

BALTRUVIENE.

Bostono

ir 11

Ir ant kitu 
Kazirninku

bobeles

trauke

nekurios 
daviniuos, 

bridžiu ’ ’
gadnos,

paibeliu tikusios, 
akademijų atli

kusius.
O ir ejniki su vyrais traukia, 

parėjusVyras nuo darbo 
laukia, 
nusiprausti 
duotu, 

Arba vakarienių pastelliotu.
O jus netikusios tingines 

K a žirniu kės!
Ar tai moterei pritinka teip 

daryti, 
klastas varyti,

Kad vandenio

Ir tokus
Ar isz kaziru tuip traukti.
Ka dori žmonis apio jus gali

Ir apie tokia

t )i jus 
Darote labai

Del jus

misi y t i, 
boba gerai 

sakyti ?
vvrai

terės tnvitef
Kodėl juju neprižiūrite!

Kam įn ta ja urvą leidžete, 
Ant pę^igarinio kelio vedate, 

Kuo!jus per motinos, 
Jaigu esate kaip dieglos, 
Nežitiote kur jus duktė nak- 

timt .valkiojesi,
Banibileis po bjauros vietas 

< trankosi,
1

SVEIKATOSKAMPEUS
Prisiųsta par Raudono Kryžiaus 

Dtauguve.

O ka gali daryti
Reikė bile, mergaites vadyti, 

Kad vyru prie j tu, 
Tada bizhi's geriau ejtu. 
Su szitokiu pasielgimu ger 

ne busj 
\Tisos tokios vietos netrukus 

pražus, 
ant to žmonis 

nusižiuri, 
Ir jau kitokį protą turi.

Ne teip reikia daryti, 
Ne teip bi zn i va ry t i.

Kad dorybių' po kojų minti 
Ant

o

Jau kitaip

r

J 
atejties neatsiminti.

Dievas ne skubus,
Nes visada teisus,

Tokiu ne nukens darbu
Jaigu bizni daro su pagialba

f

j

Viena

vaiku; 
*
Sknlkine 

baise! užpyko,
ja ja paliko

morgica

Kad vaikinas
Su kita, pavaikszeziot nuėjo, 
Toji susilaikyt

Szoko staezia
* t

raumens,

KAIP VĖŽYS ISZAUGA!. 
f * % ‘ 1 1 »

Yra gerai žinoma kad žmo
gaus kūne audiniai, 
gležnis, kaulai ir t. t. susideda
isz labai daug mažycziu ce
lių. Tos celes, kaip kada yra 
palyginamos in plytas muro, 
ir jos laikosi viena su kita, su
jungtos medžiaga kuria gali
ma palyginti prie kaliu inu
re. Tecziaus tos celes nėra tai 
negyva medžiaga kaip yra ply
tos. Jog yra gyvos, nuolat au
ga, ir mirszta., prisilaikant kai- 
kuriu insftatymu, 
gerai nesuprantame.

Kartais kurios nors isz tu 
coliu pradeda augti ir vyst it is 
pamasziai in kitas 
paprastu budu. 
grupe, rodos,
ja isz kurios pasidaro nesvei
ka ir auganezia kūno vieta. Ta 
vieta gali Imti odoje, krūtyje, 
pilvo, gerklėje, ar kitoje ko
kioje kimo dalyje. Dažnai ce
les siudaro maža kieta gumuhi- 
ka,
cziopti ir kuri gali chirurgas 
lengvai pradžioje iszpjauti.

Jeigu originalis 
yra neiszimamas paprastai ji
sai auga ir prasiveržia in apsu
kui osanezius kimo audinius. 
Tas prasangimas yra 
mingas

kuriu mes

/žmones* isz tu namu vaiksz- 
. czio/^ po invairias miesto vie-

dės epidemija, kuria vėliau ne- 
budu sulaikyti, 
ugnele yra grei

tai užgesinama,
bus labai mažap bot jei1 leisi 
ja platintis, ji iszaugs in dide
li gaisra, kurio

tag, hera' abejones' kad prasi-

galėsi jokiu
<*«*•* \ZJeigu maža

pragaisztis

ii gaisra, kurio nebus galima 
net ir geriausiomis priemone- 
mfe( užgesinti.

Priežastis kurios veda prie 
vėžio!

Paprastai yr'ti Sakoma, kad 
mes nežinome delko vožvs at- 

Tai reiszke kad mos 
kas prlverėzia pir- 

cole arba

LIETUVOS ATSTOVYBES
AMERIKOJE 

PRANESZIMAS

visai ne- 
Maža coliu 

sudaro kol ion i-

rti randa.
nežinome,
maja maža
grupe permainyti savo pabudi 
ir persikeisti in tokia kuri tu
ri nelaba ir nesulaikoma jiega 
augti ir platintis. Tecziau kai- 

žinoma (daug daž- 
kai-kurie žmonos

coliu

vizos i

giininlu .

visokios ni-

r.
Dele iszgavimo pasu, 

ant pasportu, affidavit!! paliu- 
dyjimo pagabonimni 
isz Lietuvos ir dalei patvirtirii- 
mo ingaliuojimu,
fszies dokumentu ir dėlei nujie- 
zkojimo turtu, bylu vedimo 

visados kreipkitės prie Lietu
vos Atstovybes ofiso sziuo ad- 
703 — 15th Street, N. Y. Wa
res u:

s bvhi

Lithuanian Legation, 
shington, D. C.

Dėlei

n »

Lietuvoskada yra
niau, negu
mano.) Apie sulygau kurios, 
rodos, yra prielankios tai ne-

Ypatin- 
vužvs 

nno-

II.
persiuntimo pinigu 

Lietuvon giminėms, nuo karo 
miki’iitejusioms arba dūlei par
siuntimo atiku Lietuvos Val
stybes reikalams, Lietuvos Gy
nimo Komitetui,
Szauliams, Liet. Rand Kryžiui 
ir kitimes reikalams, 
visais Lietuvos Paskolos reika
lais, Prekybos ir pramone* da
lykais ir delui Li(*tuviu pilie- 
eziu registracijos raszyk’Pe vi
sados sziuo adresu: Lithuanian 
Representative, 162 West 31st 
Street, New York City, N. Y..

(to Apr.l)

o teipgi

laimingai permainai, 
gai mes žinome, kad 
dažnai atsiranda po ilgo 
latifiio kokios nors vietos tv- 
rinimo ir aplink paprastas pe
raugas ar skauduliu.
ir burnos vėžys yr žinoma, jog 
atsiranda nuo iszdegimu

žinomo,

1 aipos
kuri lengvai galima už-

negalėjo.

Su suvo kumsezia, 
Rože vaikinui, in tarpaki 

Pati greitai atsitrauki, 
Vaikinais at si kvotėjo, 
Prie merginos priėjo, 

veido ranka 
pridėjo, 

Ant žemes iszilga padėjo.
A rm ider i s pasida re, 

va i ta nuvaro, 
provos nelai

mėjo, 
Su geda namon parėjo. 
Nereikė musztis pradėt, 

Priesz vyrus reiko nutilot, 
Ba kožna motore per menka 

Ne atlaiko vyro ranka.

ANT PARDAVIMO.
Aptieka Malianoy City, Pa. 

geroj vietoj. Daug daktaro re-

J

guzukas

nuo 
pypkėj cibuko, nuolatinio tri- 
nimos iszgedusio danties ir 
terp Rytu Indijos gyventoju, 
nuo kramtimo betel rieszntu, 
kurie turi asztru erzinanti ke
vale. Vėžys gerkleSt yra randa
mas terp kyniecziu, kurie val
go per karsztus ryžius, o visai 
neraudas terp ju motoru, ku
rios valgo ryžius szaltns, ant 
antrojo stalo, 
vėžys gali 
skaudulio. Vėžys yszcziaus 
dažnai yra patirta, kad paejnn 

s n d rasky m o (kūdikiui 
nuo. skauduliu,; 

erzinaneziu 
ir vežkis

Publicznas Pardavimas.
i

120 akieriuDidelius farmos 
iszdirbtos žemes in 120 akieriu 
grrios. 
4

negerai, 
priguli boba suval

dyti,
moteres isz-1 
mokvt i.

vyrais.
verszeis,

pamatysite, jog 
lauksite, 

senatvės staugsite,
y

jaigu jos ne- 
iszvare,

Ir vaiku iszsižadejo, 
Ba krepszelninka

Ant davaduos

Ne esatį’ 
Tiktai

Ir to su-Į

Jog ant
Ne vienas jau boba praganė
Pati iszbego,

Merginai prie

Vyreli pas 
Bet mergica siskiria 

krauju

Pilvo (skilvio) 
atsirasti isz pilvo 

• Vėžys yszcziaus,

Bus parduota ant 
Panedeli 21public sale

Morcziaus. Teip-gi mulai ark- 
kliai, gyvuliai, jevai, 
rijos ir t. t.
Tank
Rock (Hen.

Mrs. Mary Gelgot,

m stoties

maszine- 
Viena mile nuo 
ir 3 miles nuo 

(M. 18.)

Sugar Loaf, Pai.

nolai- 
nkirtumas torp pa

prastu gūžių panasziu in kar
pas ir nelabųjų guzu panasziu 
in veži. Ant galo iszauga dide
le masa ir mažos jos dalys at- 

ir papuolusios in 
ir iszsiplatina po visa

kuna. Ji paprastai cele i'szeina 
isz savo vietos ji beveik nieko 
riereiszkia; nes tokia cele mir
szta. Vėžio celes-gi turi tokia 
gaivumo jiega kad auga kur 
tiktai papuola, ir kur tik vie
na tokia cele apsistoja, naujas 
vėžys pradeda augti. <

Vėžio išzsiplatinima kūne 
galima palyginti prie iszsipla- 
tinimo limpanczios ligos, kaip 
tymai mieste arba gaisras na
muose. Jis prasideda vienoje 
vietoje sveiko kūno taip, kaip 
ir tymai prasideda vienuose 
miesto namuose. .Jei uždaryki 
namus ir nciszleisi tymu iszej- 

Bet, jei

1 r

nuo 
gemant) ir 
odos vėžys 
karpu ir 
krueziu nuo neprižiiiretu žais- 
du, suskirdimu, o ypatingai isz 
gyzu kurie, isz. pradžios yra 
paprasti ir nepavojingi. Iszti- 
kruju, kaip dabar yra žinoma, 
tai nėra labai didelio skirtumo 
terp paprastuju ir nalabuju r 
įszangimu, kurie tie dvi klosi 
aiszkiai atidalintu.

Paprastieji krneziu guzai, 
jiusliukos, skauduliai ir t. t., ne 

gali pers b 
mainyti in nelabuosius iszau- 
gmus ar veži. Tikrai sakant, 
ankstybas pažinimas ir gydy
mas^ kurio nors tu vėžio pra
nokėju gali tikrai ‘ apsaugoti 
nuo vėžio. Apsisaugok nuo in- 
vairiu nuolatiniu kūno tryni
mu, erzinimu ir apsisaugosi 
tuo paežiu nuo vėžio atsiradi
mo. Nuolatiniai skauduliai, su- 
shirdlmai, žaizdos, karpos ap- 
gmnos, kurie mainosi ir auga : 
didyn turi būti praszalinti. 
Protingai apsieinant su tais ir 
kitais pavojaus ženklais, kaip 
ir ankstybas^ nusiinananczio 
daktaro an chirurgo ja prasza- 
linimas, labai 
mybė turėti vėžio liga;

R. M. S. P.
IN

Europa
Kas dvi savaites ant “O” lajvu

NEW YORK—HAMBURG
SUSTOJA. TEIGTI PRIE

Cherbourg ir Southampton
ORIUTA .

; OROPESA
OflDUNA .

J, 2 ir 3 klcsos pasažieriai 
l’iiliii visada del 3 klcsos 

pasažieriu.
THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO. . .

NFAV YORK

iszlindo 
iri prisiartinęs 
klausė:

— JRms ežia ?
— Atidaryk! žandarai!te
Nutirpo szinkoriuą ir rodos 

ar tik nepradėjo 
poteriauf, o 
nekalbėjo, teip kaip daugumas 
amerikpniniu 
t imi s pradėjo barszkint 
keike perkūnais,

IpsL Inejo du žandarai ir trys 
____ ..J, ir paklausė rustai:

— Buvo ežia čigonai *
— Bu..bu..vo — atsake 

drebarieziu balsu szinkorius.
— Kur nuvažiavo ?
— A».a..asz ne..ži..nau.

> 
isz baimes* 

kurio tai niekad

szinkoriu. Dan- 
, už- 

užžiebe ska 
;tikinia žvakutia ir atidarė du

Tnom laik musu pakeleiviu- ZpmsWjįj
gas Žalnierius gulėjo kaip nu
tirpins ant suolo, nes* isz bai
mes szaltas prakaitas visa api
pylė. Nei kojos nei rankos ne- 
pajudinojiktai apie Dievą 
mislijo, ba nesitikėjo likt givu 
Jau vos givu buvo isz baimes. 
O vela kas labianse jam szirdi 
spaude, jog ir jo brolis turėjo 
tame dalybas, jog jis turi bro^ 
Ii vagi ir piktadarį; Toji nak
tis del jo buvo snnkiause už 
visais, katras savo gyvenime 
praleido. No karta stovėjo ant 
sargybos prie lavonu arba ant 
kapiniu, vienok tiek baimes 
dhr niekad neturėjo kaip da
bar. Dare prižadus: jog Jaigu 

užlaikis, i ai 
jo koja'in karezema neinžengR 
ir kožna nuo karezemos atknl- 
bines, kurioje szinkorius, kaip 
velnes, ant visko yra pasiren
gęs; tokis szinkorius ir kcksze, 
tai vieno budo: keksze tik th- 
da vyra myli, 
glamonėjasi, o tokis szinkriins 
tik tada žmogų myli, kada pas 
jin geria.

Goveda latru su Tamoszinm 
prisiartino pas jo grinezelia. 
Grinczele buvo gale kaimo ir 
tai tolinus lankuose. Sznries 
pažine savo gaspadoriu nei ne
sulojo, tai 
sukinėjosi.

Visi nusidavė iri kluoneli, 
ka tolinus stovėjo." Čigonai in- 
vedė sžeszeta arkliu ant gren
dimo. Tamoszius tuojaus pra
dėjo szalineja traukt kulius ir 
kada kelis Užtraukė, pasirodė 
slaptort dureles. Kada atidarė, 
davėsi matyt keli' puikus au
klei, kuriu vertė frnvo drttf- 
giaus aht tukatanczjo rubliui 
Ir patalpino atvestus per ei* 
gonus arklius, davė szieno ir 
abrako, o dureles uždare, vėla 
kulius sudėjo, grendimą nu- 
szlave ir kluoną užkakino.

jin Dievas gyva

kuriu

I

apie

pakol su j >ia

linksmai apie jin

iri kluone!i

I
I

pa m ilejo. I
t

Vienas davė in mane tiligra- coplu. Czionais randasi didelis
pa sziteip: 
Baltru v ieiiele,Mano miela 

pakoeziok viena szinkorkele, 
Kuri turi dukrele jauna, 

Bet pave’rzda pikta gauna, 
Nevesk boba isz kelio dukrele^ 

Tosios nekaltos jaunos mer
geles, 

katros (lukiu jus motinos,

nuo 
apgamu,

skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o Uesirartdii Lie- 
tuviszkos aptiekos, todėl yra
gera proga Lietuviui nusipirk
ti ir daryti gi ar a bizni. Galima 
ir nupirkti niimn kuriamo ran
dasi szi aptieka. Apie dauginus 
atsiszaukįte in “ 
sa.

Saules” ofi- 
(t. f.) ti, epidemijos nebus.

Vėžiai isz pradžioj

....II —>ff

I
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BROADWAY
Arba pas bile koki agenta.

nn — O kas ežia

Jie 
ne..ne..nesako in kur važiuoja. 

Tu nesibijok! mes cigo- 
jeszkome.

miega?
Paszoko dabar kareivis ant, 

kojų it. ruskai atsake:
— Ja otpnsfnoj soldat! idu 

na rodinuL
— Bilet u.was jest?
— Toczno!

Tolinus bus.

GER^ PROoi l
PASINAUDOkiTU!

Parsiduoshi savo visi" Bizni, Krau
tuve ir Spaustuve, taippogi stuboa dai- 
ktuH. Geras Bizniu, geroj .vietoj, apgy
vento) Lietuviu, Lenku* ir- Anglu, bu 
kuriaia yra daromas biznis 
tas. per 20 metu. PileŽąstls 
bavimo: pati mirė ir asz turiu iszva- 
žiuoti in Lietuva užimti ūke. Kas nori 
turėti gera bizni ir dar prie to iHzmo- 
kinsiu drukortszko darbo, kolial isz- 
vafiuosiu. Ka» norf ir žiu6, kas tai yra 
biznis, ateikite arba atslszaukite se
ka neziu antraszu: '

T. P. KRIŽANAUSKAS, 
137 S. Main St., Shenandoah, Pa.( M25)

i ir iszdirb- 
s mano par-

a—Mb—b......... įį

KURSUI MUPUOLtJS
’ Ta! geriausia proga daug 

auksinu in Lietuva1 nusiusti.
. Greitume nusiuntimo pinigu 
’ nieks bu manim uegal lenk- 
; tynluotl; visiems pinigu siun

tėjams pristatau Kvitas ’ bu
< paraazais priėmėja pinigu.

Laivakorcziu, agentūra in 
Llepojtr; Hamburgą' Ir vieni4.

Pasal kelionet In Lietuva. .
Padarymas Lletuviszku ,do

kumentu. , v
Pinigus siuskite per paczto

t •

• paraazata priėmėju pinigu.
* - a * » •

I

,į Money Order." Raazydaml
\ pridekite 2c stafnpa ir visada 

adreaavolcite sziteip:
P. MIK0LAIN18, 

M Hodson Ave^
Brooklyn, X T.

t

.5

*

1

A i

Mainerio čeverykai su 
tvirtu padu

; i i ■ ■

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai maineri- 
ams; jie žymiai iššiteriipia toliau nlegū pats1 viršus 
cčverykų del jo apsaugojimo ir yra* <taip suhkiai

' nesftiiiŠlSjamt; ir driiti, kad aštrųš kampai anglies ir 
negali1' įpjaut ar įplėšt jo.

C1 < - “

■(Adu
V

erzinimu

VISIEMS DYKAI
Kuris tik prisius savo ir nors 
poros lietuviu adresus, gaus 
dykai labai naudinga kny 
gele kuri susideda isz 16 
ptfelapiu vardu “Keno Nau-
dai Dirbsime”? Reikalauk

A f 4 " ' H f .

sziandien adresuodamas at 
virute sziteip:

Lithuanian American
Trading Co.

I

* Tj

. f. u

BAL
•VFtApjfr

r?, fix

Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainos©.
T amsta nereikalauji pirkt' • nail jus - batus 1 dažiiai4 < ir-

____  1,^ ’ A L Y i -ii;Tamstai mažiau kaštuok • anf' patJaisy^rių* kadi< pltksL 
“Ball-Band.” • , • *• >oii y.iiu pirkv./“Ball-Band.” MU ('U' k<-..

Tamsta1 gali gaut “Ball-Bžmd” Batus, Hlminer ir
Lopac; spalvų baltos, raiidotioš'rtrbAjuodošJTetnyk i
— ai * * . m— —. __ - 1 - J* . -k •* \ . - ♦ “/ i <

kad btitų Raudona KoulV^ kida 'pirksf‘.K »Tai žėnklay- 
augščiaušlo laipsnio dilrt>tuvš».'V'xfe, 1VVNĮ; 'I'-u,

Ml
u,

sumažina gali- te

fcoom 27. 112 N. Greene St. 
Baltimore, Md.»

r V

(

Svarbesnieji vėžio ženklai.
Pavojingiausis dalj’kas su 

vėžio ligft yra-tas, kad ji daž
nai prasideda be skaudėjimo 
ir auga iszlėngvo. Jei vėžys 
savo pradžioje tiek padarytu 
skausmo, kiel^ padaro dantų 
skaudėjimas, ausu skaudėji
mas, žmones isfzkaVto pamaty
tu ir isztikro1 stengtųsi'ji pra- 
szalipti be jokio užvilkimo.

T^cziaus prie vėžio skausmo 
(tos paslėptos palaimos) pra- 

near. Taigi

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

t

Slunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakorte# 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu Ir 
Notarlaliszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esant! 
po didelis'* kaucija Ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nSra 
jokios bailes.
žemlaus padeiO adreso o gausite 
visada atsekime:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. 3: Lie. 159.
Cor. W. Long AVe. A Si Main St

I

*
i

i

Mishawaka Wdolen Manufacturing Company

džioje paprastai-
460 Water Street If J

“Namas, kuris moka milijonus už laipsni.

' • i

r A
E» >>.> t % U v* t z / I. kiekvienas protingas žmogus
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LOPAC

į HI MIN ER ' i K
te.

1
i. n,

v ' '■ "s-

turi žinoti dažniausius, apsi- 
. Reikia 

atsiminti; tėcziaus, kad tie 
žžftklai riovišuomot gali reik- 
šzti veži, bet jiems pasirodžius 
reikia nieko nelaukti, kreiptis

reiszk a nezi u s ženklus, 
tėcziaus,

irt gera gydytoja* ar cliirrirgn.
Atmhxk- lend no- viėnfts geras
daktaras nbgydis ligose kuri 
gal’r būti vežinu 
atsargiai jos neisztyres.

tinkamai iv

Raazyldte ant

DuBois, Pa.
f
i
i
v

Merginu balbfrlu etapas.- I 
Unlojs prekes tikta!. Pra- J 
etom. Teipgi istmokiname / Ą 
ryrus ir merginas baibe-r^Š 
riautl. Neužmlrszklte nu- 'A

KevImlniMte kad dabar “SAULES* ?^_NetoU Unlon *• 
fmmaeraU yra imt tlap. torto
# a«U.

i

rtactyos,

1202 reni! AY& ritisbnrsK Pa, •
W. NoMokoffm



I

4 SAULE

* 
1

a

Esi U po

Tvir cziansia Lietuviszka
BANKA

4
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad plni- 

Į gal sudėti mano bankoje negali 
i pražūti. Priimu piningus saugiam 

palalkimul. Stunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 

b kurna.
kompanijų nustatytoms kainoms.
Parūpina paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai, 
szykito apie kalnas o gausite

i teisinga atsaklma. Adresavoklto:

; V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

i Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ha

r
i f
H

,įKMAhanoyJįĮAHANOYA

Capitol Stock (125,000.**
Barplns X Profits 11<I<M)**.**

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dodara prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mone- 
suose, nepaisant ar atncazat 
parodyt knygute ar ne.

Mos norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaran nuo 9 vaL 
ryto lig S vai. popiet, Bubėto
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN. Vlco-Pre*.
J. E. FERGUSON, Kaslerlna.

,<KWraS»KMmaBBSVBHaii

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

- XI T . -------------ar- -1 ■ b t irtfaiL f

"i Žinios Vietines
Suimtoje pripuola

Juozapo. — Visiems 
[kurie turi vardu tojo švento
jo, vėliname sveikatos ir ilgo 
amžiaus.

i
I — Nodolioj 
lia”.

4 i Verbų Node-

Mariuką, 10 menesiu se
numo dukrele Petro Szupie- 

iniaus, 617 W. Spruce uli., mirė 
l ligai, 
pnncdo-

y I

ana diena po trumpai
I baidot u veH 
liję.

I

I

atsibuvo

Ponn-Augszcziausos 
sylvan i jos Supreme Court sū
dąs

; Pottsvilles teismo

A*

KUR BUNA? I
4Mmi■ata **

1 fr* T*

’i • ?’

i

<• •

ihtwtn T

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

os irKaž(‘vi(*zia 
Stakneviczia.ir kurio

paliko 
dviem.

SU kitais I 
I

■ (U ’
11;

a .fi
1 f 
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Paieszkau Juoža
Vinca 

motina užmusze Zi(‘gler, III. ’ir 
vienmete

Jeigu kas žino apie ji
meldžiu praneszt už ka busiu 
dėkinga (to 23

Magde Rntkauekiono.
R. D. — 3 Burgettstown, Pa.o

Paieszkau savo kaimynu Joną 
abudu

Pilnijos para.
Tegul

Vincuir Vinca. Kineliu
Vilniaus Red., 
Vaisodžiu Sodo, 
szaukia ant adrt'so.

J. Vai!keviezius
Box 66, So. I)c(‘i'l add, Mass.
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kuogreieziausia
AGENTŪRA NEWARKE.

Ten gausi

VILNIUJ
PANEVEŽYJ . t, 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

IXEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ . 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

iszmoka pinigus pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas,

dek pinigus L. P. P. Bankan. 
t

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

Pinigus pasiuntiniui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 
. M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

Linksmus vaikai privalo'turėt
IB.I Ji •

r__ szvarius dantis į
Kad vaikas butu linksmas ir sveikas jis turi 

.turėt szvarius dantis.
Pagede dantys užnuodija maistai, kuri vaikai 

valgo, pagimdo viduriu užkietejima ir 
sulaiko sveika augima.

Jei norite kad jusu vaikai butu linksmus ir 
sveiki niokinkit juos po du kartu in diena; 
nusivalyt dantis su “Colgate’s” ir nuves
kit du kartu ant metu pas dentista.

Jiems patiks gaivinantis jo skonis.
“GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”

pasiuntimuiatmainėKovo 14 diena 
nusprendi- 

Lietuvin R.
i K. parapijos teip vadinamiems 

trustisams” nedaleido už-
Į i traukti
į nnosavvbiiL
i

I
I

Antanu
J ina Szv. Juozapo

i 4 9 I 
skola

nedaleido 
ant pampi,jos

Paieszkau Anlnna Antanaiti 
paeinanti isz Varczulu
Autana Mikelaiti isz Dapkini- 
szkes Dvaro, taipgi .Juozą En
driukaiti isz Krogdaneu 
mo, visi (i(‘K'’i>idiszk(‘s

Tegul atsisziauko

Kaimo

Kai- 
para.

Praėji a meta musu pa
viete mirė 3082 y pa tos 

line 5724 vaikai. Paežiam Ma- 
Į lianoj u i 
Į 639 gymo.

I — E.
Ipadekavoje visiems kurie atsi- 
!lanke ant gailės misziu už dn- 
szia dukters Irenos.

mirė 323

> o gv-

žmonis, o

ir Valscz. 
ant adreso.

S. Valantinas,
294 Snydani SI., 

Brooklyn N. V.

Boczkauskn szeimvna ciorna, v T \o.

418 W, Market St. Pottsville <
*    —--i

Su vlnoma Ilgoms priima, nuo ( 
valandos Iki 10 valanda Ihi ryto* 1 
1 iki B vai popiet. 6 Iki 8 vakare. 1

c Daktaras Juozas J. Austrą
J LIETUVIS *
I Buvusia Daktaras Karlnmoaeje, 
fi GIDO VISOKIAS LIGAS

£ Priima ligonius lig 10 valanda ryte, 
t 12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 350 R.
b 113 E. Coal St. Shenandoah

W.

SHENANDOAH, PA.

— Ut arui nke 
vilna anglies Shenandoah ka-

I

per nugnu-

siklosia, likos baisiu sužeistais 
|.James (’antwell, Juozas Gviaz- 

Vaszinskas ir 
Kazimieras Jakimaviczius. Vi
si likos nuvežtais in Aslilando 

į ligonbut ia.
— Neužmirszkite, jog Ka- 

(z.nno aptiekojo gausite visko.

dovski, Vladas

I

alszyla, 
isz rod o

kaip kuria 
jau ant tikro

T , laikai

į Puse f Prekes Pardavimas \
i-------—------------------- 1

t

Mano brolis Laurinas Span- 
kiek motu gyveno

1209 Leidv St. Providence
Scranton, Pa., dabar 
kur. Ji'igu kas žino 
meldžiu praneszt ar 
ar mires.

Kazimienis Spaneierna
Kauno Redybos,
Kėdainių Apskr.,
Airogalos Paszto, 
Niegirvas Kaimas.

Arba gali atsiszaukt ant
Simmons St.. Du Bois, Pa.

Pajleszkau Zigmonta 
pirmiau gyveno Chicago 
S. Morgąn SI. 
meldžiu praneszt.

M
Mrs. M.

Jei kas

C ‘ /e

po

nežinau 
apie ji 

jis gyvas

!

III

Grigą ra vieži u 
po No. 3347 

apie ji 
(to

žino

Anna Wetkay
Vogel, 
Chappaqua, N. Y.

Pujleszkau mano dėdes Carito Bar- 
pirmiau gyveno Shcnan- 

Kuimo 
Praszau atslszaukt 

(to 22)

nauiikie.
doah.
Kauno Redybos.
ant adreso

Juozapas Barauskis,
I.owsville, W. Va

gyveno
Paeina Isz Stunguriu

Box 21

Moterems Siutai, Kailinei, 
Kotai ir Andarokai.

Vardas Colgate's” ant t.oiletiniu daiktu gvarantuoja 
Teisumą, Grynuma ir Geruma Rusz.ies. Insteigla 1806.

t

I

D ALTIC STATES BAN1T
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valktijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose, 

h t

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4Z<. Pade-
. liūs galima prisiųsti per paštą. - , .

t I

i
I
I

I

I

\ Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines, 
Skribeles ir Kepures.

ž

Jf

Vaikams Siutai, Overkotai, 
Sveterei ir Marszkinei. Ą

Szkarpetku į

!
:■

1

I Visokiu Panczaku ir , 
už labai numažintas prekes.

J
į MAHANOY CITY,

OU1NAN’
, SHENANDOAH, MT. CARMEL. {į

AMERICĄN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yprko in Hamburgą 

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.
Naujas laivas “Mipnekąhda” iszplauks 31 Morcziaus 

(Tiktai treezia klesa^
Didelis laivas ‘ ‘ Manchuria ’ * iszplauks 14 Aprilaus.
Didelis laivas “Mongolia”
Treezia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00
Treezia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
kambarįje. Uždaromi knmbarai del moterų ir vaiku.

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

Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu.• Gt>- 
ranfuojame už visas per mus siunčiamas pinigųPajicszkau Ignacu Bredi ir Klenicn- 

abudu 
Žadveiniu 
Meldžiu

ii
I

Politiszkas

samogonka

6 lig 9 vakare 1 į

pusėtinai 
laiko.

TRASKAUSKAS 
LIETUY1SZHAS G RA BOKI US.

j t

• 4
■»— I e • 4r^»»

& —

sa KriHzeziuna abudu Kauniszkiai, 
Joniszkes Para., Žadveiniu Sodo, 13 
metu ainerike. Meldžiu atsiszaukt 
nes turiu svarbu reikalu. Ona Zakn- 
rauckicze arba.

Ona Yankauckiene,
Box 22 West St. Mechanicsville, N. Y.

(t 23)

perlaidas. ■' - ■ ........... >
Parduodame Laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 

gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

treezia klesaį

iszplauks 28 .AprilausI į n

DuBois, Pa. — Oras ezionais 
'jau gana 
diena 
pavasario. Darbai po biski su
mažėjo, ne žine ar ilgai taip 
busi Žmonelei jau pradeda de
juoti. Czionais “drai
ne labai aiszkiai pasirodo, nes 

dirba kas kelinta 
stuba ir užsitraukė 
nežiūrint nei gavėnios 

susi pratinas yra
blogas, ne.8 nors diduma, lietu
viu yra teip sakant gertus ka
talikais, bet daugiaaše puczia 

jin dūdas isztvirkeliu ir su bi- 
reikalais kad ir

I>atarima, tai 
su bile reika

lais pas netikėlius, kurie nors 
akyse pasirodo prielankus bet 
už akiu juos 
rienis 
kas priežodis: 
gausi, tokiu ir pats pasiliksi. 
Tame nokurie pasirodo, jog 
jiems dar trūksta apszvietos 
ir g(‘ro

tulikais, Asz Barbora Paplausk luto pajiesz- 
kau mano broli Motiejų PaplauskaMotiejų

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

SU DATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare. 
PANF.DfiLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

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

KAMPAS 23-TOS GATVES

SU DATOMIS

į
teipgi Jo keturiu stinu kurie gyvena 

^Motiejus paeina isz Zaga-
kokiais

gauna
11(‘ 
blogesni 
vistiek lankosi

Chicago, 
rlszkiu.

Meldžiu atsiszaukt arba
apie ji maloneklte praneszt

Barbora Stoczkclieno,
Girardville, Pa.

M.'
-■ A’N*.

PIRMUTINIS LTETUVTSZKA9
ORABORIUS
Laidoja kunus nemirusiu, 
automobilius, rlginus Ir vežimus do 
laJdotUvfu, krlksztlnlu, veseiliju, pasl

'e r**?
žinantiej

(to 23) TiiQTunai

MA HA NOY CITY, PA
Pasamdc

važinėjimo Ir tL Krausto datgtua ir U
520 W. Centre SL Mahanoy City. Pa

VALGYKIT GEORGES

iszjuokia. Nekil
tai pritiktu liotuvisz- 

“su kokiu drau-
9 >

139 Ogden St.

nokurie
dar

susipratimo jog nepa
žysta savo tikru draugu.

Giliuszes Muzikantas.
Ice Cream ir Kendesr€ į

yezionais pribuvo Juozas Dum-
< blinckas isz Wehrum, 
? tyksle pirkimo l’armos, su vi- 
J sa savo szeimvna
< ežios isz paezios,
< ir dvi mergaitėms.

I * « « a a

Hart, Mich. — Ne senei in
Geriausio padirbimo visam 

Schuylkill Paviete
HARRY C.E0RGES

24 W. Centre Street.

Kazis Rėklaitis 2
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pajtelbinlnke 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 119.

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite suczedintl $3.00 

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

Corporation,
502 S. WILSON STREET.

WATERBURY, CONN.

Nepamirszklte nusipirkti szera 
szlos kompanijos, 
pirkti po 135. tuoj bus $50.

Da galima

Pa.,

susidedan- 
tris vaikais 

Pasisam- 
nuejo ant atsil- 

Motere pnprasze locnin i li
ko stabu idant jlai d.uotu ma- 

jža perzinka suszildyt kudykiui 
ptiena. Kada jau visi buvo su- 
P"ig(>, 
, tęs

t(les kambarį 
I šio.

priežas- 
cksplodavojo, 

ir baisoi 
ir deszimts metu 

nuo ko mirė, o kiti 
baisiu apdegimu,

Paieszkau .lona Šankaus, paeina i«z 
Suvalkų Red., Vilkaviszkio Apskr., Os- 

18 metu atgal gyveno 
Jisai mažo ūgio, dideliu 

Tegul

kiniu Gmino, 
Pittston, Pa. 
akiu, rudo veido, amžiaus 70. 
atsiszaukia nes jam liko dideli turtai.

MISS AI). SANKUTE, 
Box 117, Retsof, N. Y. (M18)

REIKALINGA— fJldella dirbtuve rel- NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS, 
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlebiu, Jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatini! anduroku, tiesog in na
mus. Raszykite o gausite Kumpelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 

. • adv.Now York City.

SKAITYKITE “SAULE”
o aa ■

n*Dekavoje H milijono žmonių 
pulkus plaukus, o teip-gl sulaikė puo 
Urna plauku labai trumpam laike, Ii 
vieta Užpuolusiu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai
RftBzy-

Drs. Brundzas Cosmotfcs,
Sta. W. Brooklyn. N. 1

• b

M. YURKANIN, Vice-Prezldentas.

BALI UOS -AMERIKOS LINIJA
4% BROADWAY  •   NEW YORK N V. w

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

IN LIETUVA

isz nežinomos 
peeziukas

i kambarvs 
apdege pati 
dukrele 
iszliks nuo 
Motina su dukrele likos pui- 
kei palaidotos su bažnytinėms 
apeigom^ ezionais. Nelaime 
atsitiko 4 Kovo.

užsidegė

ezionais.

— Nu- 
augsztu gonku, 
Sadauckas, misi- 

mirdamas ant

Mount Carmel, Pa. 
puolės nuo 
Konstantas I 
lauže sprandu 
vietos.

— Dvdelis sztoras Leader v

Dry Goods Co., sudege praoj- 
ta subata. Ugnis padare ble- 
des ant tą voro ant szimto tuks- 

Įtanczio doleriu o ant namo

1

(

JUODSNUKIS
w

STASIS
Lietuviszkas Kriauczius

Siuva visokius siutus ir over- 
kotus pagal naujausia mada. 
Turu visokiu nauju sempeliu. 
ant pavasario ir vasarios ir 
yra isz ko pasirinkti.
taiso, iszvalo ir iszprosina 
vyru ir moterų rubus. Darbas 
yra*geras ir užtikrintas. Prekes 
prieinamos.

102 East Centre St.

isz valo ir
Teipgi

S. J. MOCKAITIS,. l’rezideiitns. -- - - - --- - - -
VIKTORAS M, UNGURAITIS. Knsljerins.

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. 

t Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu. 
—$—

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziąmi.
Mus tiesus susineszirnas su Lietuva duoda
nusiusti jus . pinigus in Lietuva 
pigiausiai..
leidįma nuo Pennsylvnnijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvestUs.shm t i nejimui Užrąbežiniu Pinigu ir S?žipkor-
C2ju b'^niuj, ir pius vyriausias siękis yra jums intikii.

4 Pasportai.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta. > - M

mums gale 
ęrėitai ir kaip galint 

turimeMos esame Bankieriai po kauciją,

Mus visas ląikas

ųSzipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų, kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas 

, Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite
pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime patarimu DYKAI?
^'Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

Laivai iszplaukia kas 14-ta diena 
Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks

KOVO 30
BAL. 13

“POLONIA”
“LITUANIA” BAL. 13 |
Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams.

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

> >
“ESTONIA”
“POLONIA”

BAL. 27
GEG. 13

į 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 pagelbo* 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecriBi 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.
• t tia » . T*'***'

Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

1

I

1

T T**«r J*

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szitfc
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY. PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pn*.
W.F. Ryokewici

P. C T O T-Tnmubw

D. M. Grabam, Pros.
J. H. Garrahan, Attorney

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




