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ISZ AMERIKOS

ojsterius
valgydama

hotelije,

da iszemusioant
pamato puikia
verte isznesza

kad
metu senumo

Peria Cjsteri verties 2000 
doleriu.

' 'Atlantic City, N. J. — Mrs. 
R. Waldneriene

Travmore 
inkando in ka toki kieta ir ma
ne kad sau iszlauže danti. Ka- 

pažiurejo
kieto daigto, 
peria, kurios 
ant dvieju tukstancziu doleriu.
Gaspadinele norėjo nutrucyt 

savo burdingieri.
Bangor, Pa. — Už tai, 

Bessie Day, 35
moterėlė, norėjo nutrucyt savo 
burdingieri 80 metu senumo 
Czaluka H a m, 
pyt kaucijos 3000 dolerius ly 
teismui, (’žaliukas užmetineja 
savo 
inpyle truciznos 
geisdama idant

80 metu 
turėjo pasini- 

<r

buk jiji
9

gaspadineliai,
in jojo valgi 
greieziau ap

leistu svietą idant gauti po jo
jo mireziai visa jojo turtą kuri 
nžrasze ant josios vardo.

(šiliukas pasirūpino dabar 
sau kita vieta
tamenta ant geresnius ypatus.
Bimbazelis apsmaluotas ir api

barstytas plunksnomis.
Kuopa 

namo
kuri nu

ir perrasze tes-

Lake Charles, La. 
žmonių 
Rev. W. B. Bennett, 
vede in užmiesti, apsmalavo ir 
apipylė 
pe trauktis von isz miesto ir 
daugiau nesugryžti. -

Rev. Bennett apleido savo 
szeimyna už ka likos pasūdy
tas in kalėjimą isz kurio pa
bėgo ir vela sugryžo namo, su- 
muszdanias savo prisiegelia ir 
ižgnjo laukan laike dydelio 
szalczio. Kaimynai nenorėjo 
tokio kunigėlio terp savo bū
rio, nutarė ji iszguit isz mies
telio, ka ir padare.

iszt rauke isz

ji plunksnomis palio
vei!

Susirgtas ir be darbo, paskan
dino savo kudyki idant ji 

nubaustu mirezia.
New York. — Persiskvrias 

nuo savo szoimynos už tai, jog 
buvo susirgtas ir be darbo per 
du metus Walteris Liddle, 29 
metu senumo, nutarė priskubyt 
savo mirti, per paskandinimu 
savo asztuoniu menesiu kudy
ki, idant ji teisingyste už tai 
nubaustu mirezia ant elektriki- 
nios kėdes.

Liddle gyveno pas motina, o 
j°j° pati, pas savo tėvus, nes 
negalėjo užlaikyti namo. Ana 
diena atėjo pas paežiu, pasiėmė 
sūneli, nusinesze pas motina ir 
tonais vanoję kudyki paskandi
no. Nuejas ant uliezios, pasakė 
palicijantui idant ji uždarytu 
kalėjime, bet palicijantas ne 
nolejo jojo praszimo iszpildyt, 
manydamas, jog tai kokis pa-
miszeliš? Bet kada pati prane- 
sze apie žudinsta kudykio, pa- 
licije ji aresztavojo ir yždare 
kalėjime. Liddle pasakė, jog su 
mielu noru ejs ant ^lektrikines 
kedes idant užbaigti savo var
ginga gy venimą, nes neturėjo 
drąsos papildyti savžudinstos. 
Munszaine iszede jam dantis.

San Francisco, Calif. — 
seph Jerome, prohibicijos

Nigerei nukryžiavojo balta 
vaika.

Winchester, Va. — Fletchey 
Day ir (’has. Mennifield, likos 
aresztavoti už baudimą nukri- 
žiavoti 14 metu balta vaika, 
Harvey Greenvalt, už tai, kad 
su kitais vaikais metvdavo ant 
nigoriu akmenis kada tiejei 
maudėsi.

Nigerei pagavo Harvey, nu- 
nesze prie seno tvarto tykslc 
nukrižiavojimo ji. Jam prika
lė viena ranka ant duriu ir ke
tino prikalti kita, bet ant riks
mo vaiko subėgo žmonis ir 
ka paliuosavo 
nigerius suome.

vai-
nuo kaukiu u

Mariute Pickford aplaiko kas 
dien $1,950 ant dienos.

New York. — Nor ko stebo- į 
t is, jog krutamuju paveiksiu J 
aktoriai kvailuoje aplaikydami 
dydelos algas ir turi stebėtinus 
laikus, jeigu toko aktorka 
kaip Mare Pickford aplaiko 
kas diena po 1950 doleriu arba 
$11,700 ant sanvaites.

Viskas iszsiaiszkino sude, 
kada poni Wilkening apskundė 
Mare ant 108,000 doleriu už pa- 
raszima jiai perstatinio už Ka 
jiai neužmokėjo. i

jeigu 
Mare

Kūnas mirusios paczios dingo 
ant kapiniu.

New York. — Laike influ- 
enzos 1918 mete mirė pati Ka- 
roiiaus Siegrist, . kuna atvožė 
ant kapiniu, o kad tada nespė
jo laidoti numirėliu paliko gra
bą ant rytojaus užkasti. Po ke
liu dienu grabas dingo nesYlar- 
bininkai užkaso kitur ir užmir- 
szo kur. Kada vyras veliones 
norėjo paeziule perkelt ant sa
vo kapo kur

kūno nesurado, 
atkasė keliolika kapu, 
nulindęs vvras skundže valdi
ninkus szv. Raymundo kapiniu 
ant ° 
ma

vieta,
iszmurino puikia 

norints 
Dabar

500 doleriu už pražudini- 
jojo paczios kūno.

Darbininkai spyrėsi permainos 
prohibicijos.

Washington, D. C. — Aineri- 
Eederation of Labor, ap- 

arsino buk reikalauje permai
nos prohibicijos idant valdže 
pavėlintu dirbti gera alų ir 
vyną, 
padare dau

Visi

can 
g<

nes prohibicije sziadien 
g bledes; kaipo tai: 

žmonis laužo tiesas, 
tukstanezei žmonių dirba mun-
szaine ant farmu ir namuosia, 
szmu k leriai parduoda mun- 
szaine visur nuo ko pralobsta, 
apgavikai pardavinėja visokes 
truciznas, 
daugino 
visokiu prasižengėliu, tukstan- 
czei žmonių neteko darbo 45 
dirbtu vesią kurios sustojo per 
prohibicije, bilijonas doleriu 
užaugo ant padotku irt. t.

Prohibicije niekados nein- 
vyks czionais ir tik daugiau 
bledes žmonim padare ne kftip 
naudbs.

parduoda

terp žmonių pasi- 
daugybia paikszu ir

Ne nori gyvent su socialistu.
Detroit, Mich. — Ant pada

vimo priežasties ant persisky
rimo nuo savo vyro Mrs. Elz
bieta Blumenberg užmetineja 
savo vyrui, buk nuo kada pasi
liko socialistu, neturėjo ne va
landėlės ramumo ir szeimy- 
niszkas gyvenimas payro.

Blumenbergas persiemias so
cializmu, ajszkei pasako savo

Jo- 

spektoris užvedė teismą prie- 
szais valdžia, kuria skundže už 
netekimą dantų. Jerome buvo 
priverstas ragauti konfiskuota 
mnnszainia konia dvi kvortas 
ant dienos, nuo ko jam iszede
21 dantis ir dabar reikalauje Elzbieteliai, jog ne nori idant 
nuo valdžios 220 doleriu atligi- 
nimo.

Jeigu munszaino iszeda žmo
gui dantis tai ka to ii trucizna

jiji gimdytu vaikus kad tiejei 
užaugus pasiliktu 
kais kapitalistu,”
ia ia dirbti fabrike, o nata snor-

“nevaluin- 
privertinejo

Amerikos Valdžios Kasa Buvo Pavojuje
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Nesenei ugnis kylo valdiszkam name kur randasi visi pinigai arba Valst. iždas. Ugna- 
gesiai greitai pribuvo ir liepsna užgesino. Vienas isz,tepliorių jiždege baezka smalos
žoliniu žibintu. Bledes padarvta ant keliu tukstancziu doleriu.

PALIUOSAVIMAS ATEIVIU 
KURIE LAIKYTI DEL 

DEPORTAVIMO.

jums didele padėka už siunti- 
Haules” boto už 

gautus 1922 melams kalendori.
nejiina man 4 k

Isz Liet uviszku Kaimeliu

ISZ ROSIJOS
Badas duodasi jaust bolszevi- 
ku armijoi. Vadai pradeda 

nerimaut.
Delegatai kurie

ISZ VISU SZAUU
I

Su lyg 
Sausio 
States 
peals byloje Ross priesz Wal
lis, New Yorko miesto imigra
cijos komisijonieriu, imigraci
jos virszininkai ateityje nega
les sulaikyti ateivius del de- 
portavimo dauginus kai ketu
ris menesius po ateivio iszbai- 
gimo 
Jeigu ateivio deportacija

in ta laika, ateivis,- 
teismas laiko, gali gauti jo pa- 
liuosavima “habeas corpus” 

gautu priežastim ‘no- 
i uždarymo kalėjimo.’ 

Nusprendimas buvo teisdario 
Hough, su sutarimu teisdariu 
Manton ir Mayer, paraszyfas.

“Teise deportuoti,” 
“neiiiima teise

kaus uždarymo kalėjimo po 
priedanga laukiant progos de
portuoti.

“Tas ir visi kiti deport avi
mo užsakymai reikalauja, jog 
tinkamas uredninkas sugra
žintu ateivi in ‘kraszta isz kur 
paeina’ ir del to tikslo iszpirie
ti ateiviui pergabenimą.

žinomu instatv- 
tas Imtinai reiszkia, jog 

iszgabenimas bus gautas ir 
ateivis deportuotas iii tinkama' 
laika.

‘Tinkamas laikas’ 
su aplinkybėms; laike pasauli
nio karo, deportavimo progos 
buvo retos ir Igaii tęstos. Turi
me žinoti, jog dabar taika pa
skelbta ir regulariszkas susi- 
neszimas randasi su Didbrita- 
nija, ir todėl 
musu nuomone, 
tas pasakotojas,

I ž viską labai ijzi rd ingai'tariu
9uusiminiasyg nusprendimo perduoto aeziu. Buvau nėt

o 19 d. 1922, (hiited i maniau kad jau del manes 1922 
Circuit Court of Ap-|metams “Saule” netekes, bet

J

jo legaliszku bandymu.
ne-

iszpildyta

rasztu, j 
teisingo

sako,

i i

mu,

9 S 
4 4

Po gerai

gali g
habeas

priežastim

J 
labai nudžiugau kuomet gavau 
pirmuosius du numerius szhi 
metu. Dabar turiu vilti, kad 
vėl giarbamoji redakcije siun
tines man laikraszti 
ir kad asz vėl 
laika maloniai praleisti ja bes
kaitydamas. Todėl siuneziu ju
mis g. T. sz irti ii litus linkt* i i mus

teismas 
neaisz-

mainosi

mes re iszk i ame 
jog jeigu szi- 
arba bile ki-

“Saule”
galėsiu liuosa

<zirdilimits linkėjimu 
jusu darbe.

rl\*ip p,at szirdiilgai dekavo- 
ju savo broliui Jonui (irebliu- 
nui isz Szenadorio, už jo bran
gia. dovana už užraszvma man 
“Saules.” 
jums s 
ir praneszu kad me^ visi name 
gyvi ir sveiki. Pas mus labai 
szalta, 
Teip viskas ramu. Derybos su 
Lenkais tęsęsi, kaip pasibaigs, 
nežino. Dabar da karta p. re
daktoriau tariu szirdinga aeziu 
už siuntinėjimą man 
Musu kaimo 
Sziauliai lavinasi 
tik vargas tame, kad maža kas 
skaito laikraszczius ir knygas 
del ju brangumo. Todėl nuo
lankiai praszome jusu brangus

9

Taigi broli siuneziu 
zi r< 1 i ngus pas vei k i n i mus

Pas mus labai 
žiema — gilu sniego.

Saule.” 
jaunimas kaipo 

, mokinasi,

i 4

mokinasi

užjnaro broliai amerikieeziai 
kad jus mus užpremimeravotu- 
mot mums laikraszczius omums

“Saule” ir knygas už 
ka labai busime dėkingi.

laikrnszczius

Su pagarba pasilieku
P. S. (Irebliunas 

Nemajnu Kaimo, 
Lazdijų Pasztos.

J

Poni S. Laukaitiene isz Du- 
Bois 9 Pa. aplaiko sekanczia

tas žmogus panagiai bosiran- grolnatll IUio savo sesers Vaitu-
des,4 nebus deportuoUtis in ke
turis menesius po ateivio isz- 
baigimo jo legaliszku bandy
mu, tolesnis arba kitas sulai
kymas po priedanga laukti 
progos del deportavimo, abol- 
nai bus skaitytas kaipo netei
singas kalėjimo sulaikymas, 
nuo kurio paliuosavimas duo
tas nauju ‘habeas corpus.’

GROMATOS ISZ LIETUVOS*

Gerbamasis Redaktoriau I
Jau antri metai kaip skaitau 

jusu laikraszti “Saule,” kuris 
man labai patinka del savo 
akyvu žinelių, invairiu pasis
kaitymu ir del to, kad jis yra 
kiekvienam suprantomas: dy- 
deliems ir mažiems — moky
tiems ir bemoksliems. Del visu 
ilisil “S>Lldo,, ttv.vinn'zin cinvn

Saule

M7:vuw. in

< I *

lonienes isz V i Ik i nikų 
cziaus Leipumi:

sesute:•

9 vals-

SHENANDOAH, PA.
— Da žmonis neatsikvotejo 

savžudinsta Alekso Lukaucko, 
kuris pasikorė ant nektaizes 
praejta subata, kad sztai velk 
daginio apie kita žmogeli ku-

1 ris atome sau gyvastį. Buvo tai

Milema sesute? —'Kada 
per Naujus Metus nuvažiavau 
ip Veisėjus, pastatom arklius 
ant kunigo kiemo, o patis nuė
jom in bažnyczia. Per suma ut-
ėjo veisėju valscziaus atsitar
navusieji kareiviai, pasikinkė 
mus arklius ir nusivarė nežino 
iii kur. Pasiskolinom 14 szimtu 
rubliu ant sujeszkojimo vagiu 
bet lyg sziam laikui juju da 
nesuradome. Sakoma nuvaro 
arklius iu prusus. Tokiu arkliu
pas mus. nonųpirksi’te ne už. ke
turis tukstanezius. Vagiu Lie
tuvoje priviso po visus krasz- 
tus ir žmogus negali nuo ju ap
sigint. Varg’as .daugiau niekp. 
Asz labai sirguliuoju plauczin 
liga.

___ A* .JI

Antanas (Hobis, 50 metu senu
mo, gyvenantis po 233 E. Ar
lington ui i. Globia, ar Glebia ga
vės* pedia, nedirbo per kėlės 
dienas, tik turėjo gerus laikus. 
Atėjus namo apsvaigintas pra
dėjo bartis su paezia kuri jaitt 
paliepė ejt gult. Glebia pasic- 
mias britva patrankė sau kelis 
kartus per gerklia ir neužilgio 

Savžudintojas paliko 
Prigiv •I

— Julius Rabinovicz (ar 
tik ne bus jevrejus) kuris ne
gyveno su savo prisiegelia nuv
ejąs pas jaja, gerai iszpere kab
li ir dūme iu platu svietą. Pali- 
cije jojo da nesurado.

— Tik ir puikei intaisyta 
Kazuno aptieka kurioje galerna 
visko gauti kas tik yra re i kau
linga del

9

atliko.
paezia ir du posūnius.
lojo prie lietuviszkos parapi
jos. *

Al osk va. —' 
važiuos in Geneva a pin ike pa
tarimus idant sutiktu ant viso
kiu pareikalavimu, jaigu jiems 
pasiseks aplaikyti pinigiszka 
suszelpima aht atstatimo Rosi-

Soviatu valdžia pradėjo la
bai nerimaut ir pradeda 
prasti baisu budėjimą I 
kerszina visa Rosijo. 
isz pradžių 
nes kol budinę giltino smaugė 
praszcziokelius ir kaimuoezius 
tai buvo gerai, bot kada badas 
pradėjo skverbtis iii glitas rau
donos armijos 
Maskvos, tada 
iszsinnte savo kamisorius 
kaimus rekvizuot maistu kurio 
niekur nerado, o pradedant su 
atejnaneziu menesiu sovietine 
arm i jo no turės ka valgyt.

Jaigu bolszevikams pasiseks 
paskolinti piningu tai beda 
praszalins, bet jaigu tos pasko
los ne gaus, 
traukti .savo 1^)0 milijonu isz 
kasos del maisto savo kariuo
menes bet ir tas neapsaugos 
Rosijoi nuo kruvinos revoliuci
jos kuri turi užejti.

Driek tam, 
yaldže neaplaikys pagialbos isz 
kitur, tai juju valdže sugrius.

Ukrajina užsispyrė neduot 
jokio maisto del bolszeviku ar
mijos ir uždare s'nvo rubežius.

Padėjimas Rosijoi yra labai 
pavojingas ir baisus, 
revoliucije užstotu, tai bolsze- 
vikus visus iszkartu drauge su 
juju perdetineis.

ša
kok is 

Valdžia 
nesirūpino badu

ir aplinkinėj!* 
soviatu valdže

po

tai

tada tur^s isz-

jaigu. Maskvos

O jaigu

žmogaus sveikatos;
Užejkito in nauja lietuviszką
aptieka, o patis persitikrinsi
te. _________

Cumbola, Pa. — Petras Mak- 
lockas padavė savo gaspadino- 
liai szimta doleriu ant suezodi- 
nimo,

Bolszevikai tik pripažysta 
” Washington© ” dolęrius. 
Moskva. — Bolszevikai turi 

dydeli užsitikejima varde 
“Washington” 
t i m ta u t iszk os bumaszkos 
dėjo prasiplatinėt po Bosiję. 
Skolintoje! pinigu ne yma jo
kiu bankiniu czekiu, o svetim
tauti szkos bumaszkos 
yma su paveikslu Jurgio Wa
sh i ngto kurias praminė
i k

užsi tikėjimą 
nuo kada sve-

pra-

tiktai

Dvi bombos Fiume.
R imas. — Kas tok is numėto 

dvi bombos prie palociaus su 
tykslu iszneszimo in padanges 
stovineziu tonais kareiviu, bet 
bombos ne truko. Piktadarei 
prasiszalino.

Apvogimas vyru kiszeniu.
Madrid, Iszpanije. — Alfon

sas Dieseo, turėjo stoti,priesz 
suda ant iszsiteisinimo už su- 
muszima savo prisiegeles, kuri 
iszeme pinigus isz jojo kisze- 
niaus kada Alfonselis kriokė.

Sudže nusprendė, 
turi tiesa 
gus isz

jog pati 
“ iszczystyt ” pini-' 

savo vyro kiszeniu, o 
jeigu vyras už tai nubaudže sa
vo moteria, tai peržengė tiesas. 
Alfonsas dabar turi raportavot 
in palicije kas diena per szeszis 
menesius, jog gerai pasielgine- 
ja gu paeziule 
sios uždėtu
uždarytu už groteliu.

Dabar 
stengėsi

o jeigu ant jo
nui ka, tada bus

iszpaniszki 
invest

idant kriauczei daugiau ne siu
tu vyriszku drapanų su kisze- 
neis.
Baisi kova su velniszka žuvę.

Parižius. — Kada kelios mo
terėles maudėsi Pa rd igone, vie
na isz juju Mrs. Dodd issę Tun
bridge Wells, pajuto kad ko
kios tai slydžios triubos afjpjn^

vyrai 
papratima

W
I

t a
$
fl

tįi.

N

į

o kada josios paprasze 
idant jam atyduotu tai gaspa- 
dinele Zopije Rumpela pasakė 
Petrukui, jog pinigus pralosze 
isz kaziru. Petrukas apskundė 
Zopije kuri turėjo pasirupyt 
300 doleriu kaucijos, kuria pa
state vienas isz Petruko Budin
tojų. _

Saint Clair, Pa. — Vhstirio 
27 diena, apie antra galan
da po piet, saliuninkas Jur
gis Mikalauckas nuszbve ant 
smert ąavo burdingieri Jopa 
Danilevicziu, 
numo. Mikalauckas ne senei 
pirko narna su saliunu keturis 
menesius adgal.. Jonas buvo 
kaltas M ikalauckui už burda it 
už tai susipesze taja diena. Da
li i lev i cz i us norėjo užraszyt
gaspadoriiii savo podia, bet ant 
to Mikalauckas nesutiko, nes 
pedes buvo uždirbta per mažais 
bot Jonas prižadėjo atiduot 
viską kita pedia, bet ir ant to 
Mikalauckas nesutiko ir szoko 
Joną įpuszti, bet jisai nesidaVe 
tada saliuninkas ji isziHete lau
kan. Iszmestas sake buk turi 
ojti ant naktinio szifto it turi 
permainyt drapanas ir tame 
norėjo inejti in viduti.' bet gas- 
padoris ji pasitiko terp durip, -a . * « 'M . w '

28 motu se
ne

kurias 
Waszingtonines. ’ ’ 
Priežastis to yra ta, jog kup- 

czei priymineja kanadiszkas 
bumaszkas, manydami, buk tu
ri ta paezia verto ka ameriko- 
niszki pinigai, bet vėliaus da- 

kanadiszkos bu- 
vertos 12 centu 

tiktai 
amerikoniszĮcas ant kuriu yra 
labai godus.

Už viena amerikoniszka do
leri, bolszevikai moka nuo 300 
lyg 550 tukstanezius rubliu.
Štokas maisto priežaste mai

szacziu.
Isz priežasties 

Tiflise

žinojo, buk
maszkos yra
mažiau, todėl priyma

Tiflisas.
dydelio štoko maisto 
kylo kruvini maiszaczei kurie 
tęsęsi per kėlės dienas. Isz tuju 
sumiszimu pasinaudoję prieszi- 
ninkai bolszeviku, kurie atnau
jino agitacije'priesz bolszeviku 
valdžia.

Bolszevikai tikėdami dydes- 
niu maiszacziu nusiuntė 15,000 
vaisko in Baku idant pasikėli
mus apmalszyt.

Kas tok i s pasakė, jog gyve
nimas moteres yra nuolatine 
kova per visa josios amži, ba 
nuo 15 lyg 25 metu kovoje su 
szirdže ir iszmintia; nuo 25 lyg 
35 metu kovoja su gamta ir vi- 
sokcis dežalais ir miltelems, o

josios kojas • ir f)egtoįėjo pAsi- 
judyt isz vietos. Ant riksmo 
atbėgo kitos ir net pastyro isz 
dydeles baimes, kada pamate, 
jog tai triubos velnio-žuves ku
ri pradėjo traukt! moteria gy
liai! in vandeni. Ant laimes vie
na isz moterių surado pagali ir 
pradėjo durti in akis velnio- 
žuvei (oktopus) ir toji paleido 
motere.

Egiptas .aplaike liuosybia.
London. — Vyriauses Angli

jos ministeris Lloyd George 
apreiszke buk Anglijo duoda 
liuosybia Egiptui, tai yra atsi
žada nuo tolimesnes globos to
jo sklypo.

Angliję mano duoti visiems 
sklypams liuosybia kuriuos 
laike po savo padu.
Žudintojas 20 moterių pabėgo 

isz kalėjimo. Dare deszras 
isz juju.

Berlinas, Vokietije. — Pet
ras Grupen vokiszkas mesiny- 
kas, kuris prisipažino buk nu
žudė dvideszimts moteres, ku
rias supjaustė ant szmoteliu ir 
padare isz juju kunti deszras 
kurias po tam pardavinėjo 
žmonim, pabėgo isz kalėjimo 
Hirszbergo, miestelio, kuris 
guli prie rubežiaus Szležing0s.

Grupenas ketino būti nukirs- 
dytas szia sanvaitia už taji bai
su prasižengimą.

w budintojas kėlės dienas ad
gal užsikeisejo ant savo gy
vasties ir likos pernesztas in 
kita kambarį, kur radosi da du 
kalininkai idant jiji saugotu,* 
bet sugavės kur ten peili, pasi
darė isz jojo pjūkleli, perpjovė 
sztangas ir pabėgo.

Kalėjimo sargai

Lloyd George 
a « s a r <«

tvirtina, 
buk Grupenas buvo hipnotis- 
tu, nes kada in juosius pažiū
rėdavo, tai stovėjo bo jokios
valdžios. Zudintojas laike teis-* 
mo prisipažino, jog pirma sa
vo aukaš^ užhipnotizavojo, po 
tam nužudindavo.

Praejta subata
Francijoi gi lotina nukirto gal
va garsingam barzdoeziui HeA- 
rikiui Landru, kuris nužudė 
apie dvideszimts moterių su
degindamas iuiu kilimą
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Gal ne visi 
y Dažny ežia ;

thus szimtus

žino, jog szimet ' 
apvaiVztinoja sep- 
j nu f n sukaktuviu 

nuj> kada užsidėjo troezes zo-
—...to b’ranciszkaus,

dirbimo daugiau kaip pusantro 
bilijono svaru sviesto, 400 mi
lijonu svaru sūrio ir 260 galo
nu ant ajskrimo.

V’ 
z B

ii

konas szvent
kuri instoige 1221 mete. Tosios 
draugoves sanariai apvaikszti- 
noja taisės sukaktuves po visa 
svietą.

Turtas ne visada 
žmogaus gyvenime, 
turtas gimdo 
neramvbia ir nuliūdima, c 
tas nors

& Papelczius
* i, t * 

»■»'■"■■■ «*>"—«* i '' , , ■ >

Atsimyk, jog isz dulkiu pa
kylai ir in dulkes pavirsi!”

Teip kalba kunigas kada pa- 
pelcziujoJiarsto imt jusu gal
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PASlSZVĘNTltoAS KUNI- 
v GO UŽ SAVO ARTIMUS.

atsitiko perTai atsitiko per vokiecziu 
kara su l’raneuzais. Vokieeziai 
inšiveržą, in k'rancuzijps pa- 
kraszti labai 'žiauriai elgesį su

u Viskas jau 
anglekasinio 
liaus. ” T

i * 
f 'I'? 
k

ij#

■.

t;
Ui' j

Taksu Kvitos. <
Kuomet, tiiksai užmokėti, ant 

pareikalavimo, kolektoriai t.u- 
■; i’žmoketojui iszduoti kvitai 

su pilna uzmok’eta suma ir ko
kiam tikslui pinigai užmokėti 
paraszyta ant jos.

Su visais ineigu taksu klau
simais kreipkitės prie:
Eoreign Language Ini’. Service

I jit linanian Bureau,
119 West 41st Street

New York City.1
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ji
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' N n trinkiu sat*

v«./ Ci> vkulIsnl t <tb

skausmus 
Rctnhalfkkus, 

N'cnralgijiį, 
^lubunuj, 

Nilcstėrėjlmą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

PnntiĮ

irr;i

ftf»j"

B

iį

vietiniais gyventojais. Žmones 
buvo labai,nepatenkinti vokie- 
eziuis ir, progai pasitaikius, ne 

j iri i *sza n u žud y d a vo.
karta ’ Ardomi

iŠ
vos pas^pentytus pelenus. Tie- 

niekvstbS'kas vra žemiszko ir * * 1
žmoguje.

Dulkėmis

Skaudoj imą,jei žodž$i. primena mums visas

Aril biime 
'I'ankei 

vargu, mmilsi.
Tnr-

yra, kaipo pritrau- 
• džiaugsmo, 

bet jis tankei pavirsta in asza- 
ras.

Laimingesnis
tas, kuris mažiau kuom užsiga- 
nadina, negu kad tiirczius vi
suomet nori daugiau turtu su- 

ir sunkiau 
jiems sunku por- 

turtii, kuri rinko

! ! kent is daigias prie1W»I. . .. ? . '

parengta ant 
st raiko I Apri-

Teip skelbia Hooveris.
• Bet patis jinglekasiai straiko 

o kompanijoj vi
sai apie tai nesirūpina.

Žinoma
galema tikėtis 
per kokia tris : 
taisimo brokeriu 
kurios vra 

•h

Jauna pataisimo, 
bitini darba. m* buvo kada juju 
j in taisyt.

Kompanijos tvirtina, buk ne-1 
padidibs anglekasiam mokesti.) 
nes anglekasiai sutiks ant da-l 
bartinio mokesezio ir tu paežiu 
iszligu.

visai nesitiki.

sustos ir
* *

kasikius
. “suspenszeno 
sau va i tos ant su-' 

ir kasikiu,!
apleistos ir reika- 

nes per nno-

žmčgiis yra

rinkt.
j mirszta,

. * siskirt
į be pasilsiu pt*r visa savo am- 

Ar daug turtu surinksime 
ant ž(*iU(*s begyvendami,

Turcziai 
nes 
su

fp

ŽIU.
ezion
kuriuos galėsime nusineszti in 
amžina gyvenimą .’...

Tas tik ir bran- 
l ginusias turtas, kuris ir ana 
J pus grabo bus naudingas.
I ■’

rv \ ra tikras 
t urtas.

Prival iszkoją skryneje
I ’opiežiaus

mi- 
Benedikto. 

surado 700 tuks- 
, tanezius lyrų pinigais.

rūsio 
sekretorius

o kalėjime į 
k < ' i1 n R’ < i s ! 

senumo, ku- 
ipkaltiutas ant. penkių i

F-iladelphios miest 
randasi seniaUses 
turintis 93 metus 
ris likos a 
motu už pavpgima visztos. Ta
sai žmogus pradėjo peržengi
mą tiesu nuo 40 metu savo gy
venimo ir nuo tojo laiko sėdėjo 
visokiosia kalejimuosia. Ant 
galo nubodo jam liuosybe ir 
nutarė pasilikti Lalėjime lyg 
pabaiga*

Del k o (asai 
gelis nepasitaiso.’ Visa slapty- 

jog tasai žmogus m* 
valdvti savi-

Jeigu badirb< 
na, kuriami* galima bus atimti

toki areopla-
kuriami*

keliom' aplinkui svietą iii lai-
...i 24 valandas 
bus sed<*ti namie

tai goriauso 
ir laukti kas 

su tais drasimleis atsiliks.

jam
pasilikt i

savo gyvenimo.
senas prasižen-

o*

Vilniaus 
balsais prieszai

i Vydurines 
k i jos. 
vo

sejmas
S

be tame, 
turi tvirto budo 
mi.

Kiek tai žmonių 
budu sutinkame 
me ?

su tokiu 
savo gyveni- 

Silpnas būdas žmogaus, 
yra priežastimi daugelio pra-
sižfŲgimu gyvenimo žmogaus.

Jonrzolimiszka szlekta, arba 
, nema- 
rabimis

prastai pasakius žydai, 
žai nusistebėjo, kada i 
dr. Aleksandras Lvm Crook- 
lyne, pasakė žydeliai. - idant 
nusiskustu barzdas 

o mot x*s 
i r

cycalu, 
peni kas 
sziu.

Progresi\ i>zki

žvdeliai.i-
nenesziotu
įienesziotn

-.kuštu pakan-

>

žvdai sau 
nieko isz to no daro, bet senes
ni, tnom paliepimu labai su
pyko, sakvdami buk tasai ra-
binas papa i ko.

Rabinas Lvons tvirtina, buk 
•k '

ne barzda žydo priduoda tikė
jimą tiktai jojo iszpažinimas, o 
priek tam žmogus jauezesi 
sveikesniu ir szvaresniu be 
barzdos. — Aj vai!

Vienu isz svarbiausiu szian- 
dieniniu klausimu yra atejnan- 
ti geni karte vieszpatyacziu, 
nes toji vieszpatyste, kuri tu
rės geriause gentkarte atejteje, 
bus pasekmingiause visame.
. Francije 1913 mete turėjo 
39,(101,000 gyventoju, o 1921 
mete susimažino ant 36,084,- 
000, o moterių turi tris mili
jonus daugiau ne kaip vyru. 
Ne tik kare buvo priežaste su
mažinimo francuziszku gyven
toju, bet džiova payma kas 
metas daugiau kaip 
tukstaneziu.
ežiu kudvkiu mirszt 
viena meta,
mirszta, nes motinos ne nori ju
ju žindyt, o kiti mirszta, kad 
motinos yra per tamsios auklė
ti vaikus.

szimta 
tukstan- 

a priesz 
o 30,000 kudykiu

Szimta

Suvienituju Valstijų gyven
tojai praleidže daiigiau kaip 
49 milijonas ant dienos ant 
maisto, arba konia pusantro bi
lijono doleriu kas menesis. Ko
nia ketvirta dalis tuju pinigu 
ejna ant duonos, bulvių, vaisiu, 
enkriaus ir t. t. Daugiau dvi 
czvertis buna ižduota Ant mė
sos, žuvu, kiausziniu, sviesto, 
—‘ i ir tauku. Gyventojai 
■£io sklypo sunaudoję in meta 
pusantro bilijono kiausziniu ir 
kbnia deszimts ir puse bilijonu

skriaus

va Len k i jos ir 
pagal konst it u- 

Visi bolszevi- 
ix i kala vi-

prie

nutarė 90 
6 prijungimo 

Lietuvos prie Len- 
Laike posėdžio atsibu-

gana dydelis triukszmas.
Dabar visa \’ydiirine Lietu- 

prigules 
turės taik\t is
eije 1921 meto, 
kiszki ir kanniszki 
mai likos atmušti.

to galima t ikėt is nauju 
ergeliu.

Kraszto 
M misteris, 
pasiuntė 

visuomenei
radiograma: 

broliai 
aukomis

1/u‘tuvos 
gos 
žys, 
viii 
nio
musu

\ iena 
Teip viena 

pelenoms yra kalnuose ties kainui Domrpmy 
viskas, prie ko žmonis yra pri- Iranctizu szaulini miszove kele- 

Dulkemis ir pelenoms ta vokiecziu kareiviu. Vokie- 
visi Kvietinei <"z’mi insiuto. Ir tuojaus buvo 

ir pole- insnkyta be niekur nieko sua- 
gyventojus ir 

suszaudyti, kad 
s neramiuosius 

Šiaulius. Kaip iusa- 
t *ip padaryta. Ir sztai 
valanda

ir Yra tiktai
'T4

pratę.
vra žmonis ir 
smagumai, dulkėmis 
nais yra turtai, mokslai ir gar- resztuoti sz<‘szis 
bps • ..| p .. . .

turime stengtis idant atsikra- Ifioicuzu 
tyt nuo rysziu, kurie mus suri-pDte 
sza su nusidėjimais. 1 
ežius no yra diena, I 
nuliūdimo, yra jisai diena <Jy- 
delios paguodones, kuriom pra
dedame gavėnia ir laika kau
kes musu Ižganytojaus.

Dulkėmis
žmogus ir daugiau 
pinigai, ne garbe, 
ta ir pajėgos ne 
sulaikyti nuo tosios pabaigos.

Papelczius yra pradže pakil
tos ir pasnyko. Pirmutiniuosia

kareiviu. Vokic-

gyventojus ir

karves
sudėtas Libby

‘ . • puojaus juos
Bet neturime loom niisimvt, ^no mbauginus 

turime stengtis idant atsikra-

va k a re szi'szi 
beviltiniol.’X'lnimingieji kaliniai buvo in-

Iki pel-į lenkta

fcomendan- 
Vokiecziu kari- 

leido vietiniam klebo

in vokiecziu 
skiepą.

mest i 
t u ros 
pinkas 
nu i suteikti tiems žinoneriams 

I’
Kalinhi rankos buvo surisz- 

ri- 
Ir jie buvo leip 

susikrimtę kad vos-ne-vos be
galėjo suprasti kunigo žodžius. 
Du kaliniai visai rodos be nuo

lai košia kri kszezionybes paku- b'* 
tavojo publieznai

Įiikejimo paguodos.
ne 

ne sveika- 
gali žmogų

ir pele n om is yra ' 
nieko,

tos iižpakalyje. Viena virve 
szo ju kojas

n 4

bleszinese
Dauginus nieko negaunate
kaip tik ofcista karves pic-
na, kada perkate Libby’s 
pieną bleszinese — karvespieną bleszinesę

kuris yra dviejepai

r? '*4r* • •

pienas Diznio ŽurnalasI --------- i----------- -- '

EIS SYKI IN MENESI.
Tame Žurnale bus raszymai, 
patarimai ir pamokinimai apie 
bizni 
kata.
sekaneziai:

i
i

'"I

«
I5W

IBM®
i Du Oi

į,

■

I

Galvos

Pergalimą.
Tžfayktto, kad 

butų 
INKAnO 

VAISBAŽEN- 
KIJS.

į
IJ

ir kaip užsilaikyti svei-
Vasario menesi raszo

REIKALINGA AGENTU

MARSZKINU

pieną 3 kuris yra dvujcpai 
skanus už tai kad yra isz- 
imta didesne puse vandens.
Visas maistingai dalis yra 
jame paliktas ir sudėtas in 
bleszines.

DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
į reikalauje agentu parduoti ju rnarsz- 
I kinus tiesog neszlotojanis. Pigios

1. Pamokinimas kaip bizni i prekes, lempelei dykai. Madison Mills 
užsidėti ir būti jį pasekmingai 
vesti.

2. Nurodimas kaip jauni vai-!
kinai iszmoksta ir uždirba in! 
$25,000 in meta. j

3. Nurodimas Lietuva kaip 
už jia reik kovoti.

4. Patarimas kaip būti gra-1 
žus ir sveiku.

5. Apsisaugojimas nuo Moon 
shine. Paskui bus invairiu pa- j 
siskaitymai.
PRENUMERATA S1.00 ANT

viso Meto. '
PAVIENIS NUMERIS 10c.!

Piisiuskite 10c. gausite ta nu-^
-meri per paczta. ;

503 Broadway. New York. ad.

PARSIDUODA FARMA.

140 akieriu 100 akieriu isz- 
roszta girria. 

Tris miles nuo Rock Glen, Pa.
Mrs. Mary Gelgot
R. 1?. D. Sugar Loaf, Pa. 

! ( m. 3n_________ ___________
)

dirbtos žemes, 
r nį11 y •" ■ **•* w**-*"- ■ 
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HAMBURG
|sz X<*w Vorko tiesiai in Ihinziun Ir 

Vurs'zaia, ant Nniijn Laivu
OIHH N A 3 Mareli, 1 r II April, 
OltOri.SA March 17 ir April 28.
ORBITA 31 .March, 12 .May,
Jždaromi kam barai del motoru ir 

ir Kzcimynu.
The Key al Mall Steam Packet Co. 

26 Broadway, New York.
| 117 IV, Washington St. Chicago.
! Arba pas vietinius agentua.

vokus buvo sukniubo, o vimias 
karszl ligos apimtas

'.l* ikaip proto uotekes. Ties paežiu 
Įgalu virves buvo pririsztas ke- 

; meili \ vra- su 
hz pažiurus iszvaizda.

Jis buvo tėvu ir vieninleh* pa- 
jrama penketus mažu vaikeliu.

nekurie nu-1
sidejeliai už sunkius nusid(*ji- 
mus ir tai pradėjo pirma di<»-i7i •j j 1: ' . L 1 ,j |t ui iasdesztmt<

ramiapasninko.

I >1 a sz k es i

na dydelio pasninko. Pospa-Į 
viednei stodavo basi apsire-' 
dia gaileis rubais priesz kimi-' 
ga biįžnyezioje, kuris ant juju j.';;;,', ^'į,

|mir *. hz pradžių jis rodos su 
nilun atsidavimu Dievo valiai

inaisza ir
Buvo tai

uždeda inaisza ir barsto ant %
ju pelenus. Buvo tai ženklas 
pakiltos, žinomas jau pas seno- 

da priesz a toji-viszkus žvdus < ■
ma (Jhristuso.

Pa bars t imas 
pažinstame, jog 
mis, neturėdami jokios verties. į- 

ii* ko

pelenams, pri- 
esame dulke-

Dievą i

' "-*2" M"

• 'i
Jt. 

H M >|įi, ItelĄai d3t
k

S Ig illJi 
SJ

Skanus, parankiu, ekono- 
miszkas ir saugus pienas 
ka perkate pas savo gro

ži sziandien 
ir naudokite kur tik reik? 
pieno ar Smetonos.

L i b b 3 *, M “ Nei H e
Ch’CL o

TO

. šerniuką. Pirkit
i
i

t

i

WATERBURY MAIL 
ORDER CORP.

793 BANK STREET, 
WATERBURY, CONN.

pilnu atsidavimu Dievo 
klausė kunigo kalbos, bet tuo
jaus ni'tekes vilties jis paplūdo

Jo prakeikimai 
pasaulin g 

parkviest i. Kiek siiminkszlejes 
kruvinomis aszaromts 
savo naszlaicziu, 

gal net rukus vargai 
užkaniuos. Tada jis vėl 
kad draug su juo pražiltu ir jo 
mažulėliai, ir tuojau nusįk\ii- 
tojes b(*proczio juoku sipzuko: 
“Teip, 
duka< szove iii tuos nepriete
lius! Tegul ir ji žudo!”

; kunigo paslaugom pa- 
siidnžii'da kalinio siela 

susiru- 
iszejo ir lėtai žingsniavo 

sargybos vada, 
žiu karininku 

ramiai heriikanf isz poreeleni- 
nes pypkes. Karininkas, neper
traukdamas klebono kalbos, 
•pamažu leido isz burnos durnu 
debesis.

- Gerbiamasis 
prabilo kunigas -

Jc'iksmais 
dos pragaru

no 
atėjo •v x

I

L ibEy
i

I I

r* #' ~rwr>w
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Ar jui Knoluna Pleiskanoj r 
NAUDOKITE 
Ar Jums Galvot O 
naudokite
Ar J’HPlaukai 3lenk*?
NAUDOKITE

Ar h’3 Ncriio ^Jsa^cAKji— 
NAUDOMTE —

Odą *NitK

■■'Z-

Uiti?

ai Slenka?

Juos ? / 
w '

Vil<v.t\7T.’.ui sz’/o plaukų įfmauu* ir tankiai*

A’X/

i į

f
\ r1 zv

/

\x*r- 
k tiri uos 

nelaimes 
geide.

I

nusižeminame priesz 
su gaileseziu pradedame paku-

Kaip pelynus yra karezios 
teip privalo Imti 
t is už musu 
pelenus turi 
n imu, ka reiszke, 
ga ir teisinga pakula apezisti- 
na žmogaus duszia mm grieku 
ir priverezia ji ant pildimo ge
ru pasielgimu.

Pelenai, 
barsto ant 
sudegintu paszventytu perejto pas 
metu paimu. .Jisai reiszke grei
ta pabaiga galinguma ir nie- 
kystes svieto.

‘‘Atsimyk, jog isz dulkiu 
pakylai ir in dulkes pavirsi!”

Taiseis žodžeis Dievas ižda- 
ve vyruką ant pirmutiniu musu
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musu gailes- 

nusidejimus. Bet 
ir drut i apezisti- 

jog szirdin-

z naudokite
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naudokite Ruffles
tai trijų metu Bernai* *
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UžjįjMb1 ū galvos odos sveikai u tvariaii
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F. AD. RICHTER A CO.
3rd Ave. &. 3Cth St. Brooklyn. N. ¥.

33 gnl:r-a rruaiu J

r puJ>i i u

apsau- 
Majoras Szli- 

Amerikos lietn- 
szio turi- 
” Brangus

Amerikieeziai: 
Justi aukomis lietas Laisves 
Varpas iki neinsitvirtins Ge
dimino Kabu*, Vilniuje, laiki
nai patalpintas Karo Miizejaus 
Bokszte Kaune. Acziu už daug 

I ja išvešreikszminga dovana.
Varpas bus akyvas ženklas J il
su ir musu vienvbes ir drąsiai 
‘skambins Suipuns Lietuvos. 
Tas laisves nevertas kas negi- 

J J Jna jos

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

(War Tax $5.00)'
Pinigu Siuntimas in Lietuva 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar-

• • Aii « • •cziausiame paszte laike 25-30 
dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

PARSIDUODA GERA
fArma.

Karma turi 150 akieriu, 90 
akieriu iszdirbtos žemes, 60 
akieriu girios. Jjabai geroj vie- 

mile nuo Tama-toj tik viena
qua, Pa. Namas turi 8 ruimus 
ir didelis tvartas. Bėgantis 
vanduo. Visokiu vaisingu me
džiu. (iri.10)

st„
A. L. Hadesty Jr. 

130 E. Broad 
Tamaqua, Pa.

UETUVISZKAŠ 
SAPNINYKAS 

Arba iszguldimas Sapnu

205 Puslapiu — 310 Paveikslu, 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit
75c. , o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresą voki te rper paczta. Adresą vokite r i— i A. f* ki bė

\ i sos
guosti :

kunigas I nuėjo veltui. Klebonas 
aivų paejna nuo piiux • 4
kuriuos

J°K

tėvu Adomo ir JcVos iszguida- 
mas juos isz rojaus. Ir taiseis
žod^eis j&evas szauke in mus, 
idun^atsiĮhintumem, jog niir- 
tis'<^įMįus paymti kožna lai-
i d uii t; a^Įitii n t u m e
A * f lt

ka U'tl&j&us po (am lauke mus 
1 a m» ’ • V IV .Tie jei žodžeiDievo šiidaš!

szauke žmonis ant darinio pa
kiltos, ba gal tai jau paskutiniu 
valanda del juju. Sugryžkim 
prie Dievo visa musu szirdžia. 
Jisai yra geni ir milaszirdingu, 
kantrus ir atleidže noringai vi
sus mušti nusidėjimus, kas už 
juos szirdingni gp’lesi.

Kunigas apibarsto galva m:-
si'dojelio kaipo ir galy a nekal
tos ypatos, idant ’melstųsi ir 
pakutavotu ūžtuos, kurie to ne 
nori daryti. O kiek tai randasi 
ant svieto tokiu žmonių ka pa- 
pelcziaus diena visai ne ejna in 
bažnyczia? Svarbiuose dalis 
pakutos yra pasninkas, kuris 
su papelczitim prasideda.papelczitim 
Stengkimcs susilaikyti nuo vi
su 1 nieky8C74u ir pagundų, o 
tuoni užsipelnisim pas Dieva 
atįeidima už savo nusidėjimus.
B
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Ant pardavimo.
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5 ruiąni narnai, po

A

vokiečiu 
Jis užtiko voki'.a

z Į? 9Z
’ M'A i

Pienas

VYRU
LIGOS

Tjęjsy'njLyj i

Szeszi, 5 ruirpu i 
$2000 už viena. Puse gali pasi-
likti ant biorgeczio. Du, 6 rui- 

puse gafi įpąsilikti ant 
ežio. Keturi, :"
namai po $6500, puse gali )5a-

mu nanuti po $3000 už. v iena, 
; tnorgo- 

1.2 ruimu nainui

s i likt apt morgoezio.
Jphn Goyne,

i 7 41

(Ap.l)
C11

kapitone, 
K... jums -yra 

pristatyta szeszi kaliniai kurie 
už koletus valandų bus sugau
dyti. Ne vienas ju 110141 szoves 
in jusu buri. Jsztrukus prasi
kaltėliams.. jus negalite nu
bausti tikrųjų užpuoli k u; gi 
sziuos

Tegul jusu grosorninkas 
buna jusu pienius.

r
Daktaru KOLER yra Tlęnatlnla tarpa Lietuviu daktaftfc' 
Plttcburge. Jisai mokinosi Varuzaroja, studijavo be<1>1 
82 metus tavalrias ligas vyru ir moterų, todėl jM UBodS** ■ 
nlal patinsta. 'Gydo užsinuodlnima kraujo ir ailpnybeti 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, fnvairlu Ilgu 
paolnauczlas nuo neczystnmo kraujo, ktstoutikfta Fta* 
tiszkal, per laiszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba RualM- 

kiti Ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo • ryte lig 6 Vakaro !
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Dr. KOLER, 638 Penu Avc. Pittabupgh, Fa.
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ii('galit<‘ 
užpuoliku;

g y x' < ‘B to j 11 s I >a i i sd a m i, 
man rodos jus tenorite ižgaz- 
dinti tolimesniųjų' apylinkių 
žmones. Tai-gi jums x'lj^Kk ar 
jus siiszaudysite PrJra ar An
taną, .Joną arba Juozą. Man 
iszrodo net, kad jums dar butu 
geriau, kad suszaudymukskir- 

jta auka hntu placziau žinoma. 
Todėl asz ir praszycziau vienos 
malones: — l.eiskiti' mane už- 
ymti vieta vięjrto tėvo, 
nužudymas vaTge paskandintu 
penkis jo 'vaikelius. Mudu abu 
su juo (‘Sava nekaltu, Lot mano

dinti tolimesniųjų

Ik
kurio

mirtis Jums bus naudingesne... 

su panieka’. paniuręs karinin
kai.

Ir tuojaus keturi kareivini 
nulydėjo kleboną in kalėjimą, 
rrėn jik.liuvo pririsztas prie ki
tu aukų, vieton nokiiihitigojo 
teVo. v

Ant noltVimes tas iszgasti il
gas prietikis ‘nes-pejo invykti. 
Mat apie ta nuotil<i sužinojo 
gan žmoniszkBs Vokioc'/Jti ko- 
menda'ntAs, kuris dolei kilnaus 
kunigo •' jihsiszvėhtimo paliuo- 
savo visus kalinius.

. —     ....... itl.',;,, ...........

VVIT11 KnJ«elft i del
R ii I U ^mokėjimo pinigo llgonia-

/**' r 60c.
KVITU Knygele Draugystėm*, del

susirinkimu '

regul bus ir t ei p, tarė

KaMorfaua hog itadetu pinigu ant 
. - „ ■ / - -L . 60c.
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SPECIJALE KELIONE IN LIETUVA
r „ 4 1 ' ■ , • <’' * ' .i ■ pi. « ii , ; * X, ’

SI PALYDOVU
LAIVU ISZ NEW YORKO IKI KLAIPĖDOS <MEMEU0>
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f21 Diena Kovo (March) 1922
' "A

Su kcliiiivais važiuoja Lietuvon
Lietuviu Industrijos Bendroves direktorius,

* į,— ir

reikalais. Visi, kurie važiuos ant szio specialiszko iszplau- 
kimo bus pilnai aprūpinti visoj kelionėj, 
parvež in Lietuvos prieplauka—Klaipeda.

Turime paeniia geriausia laivo dali paeziame viduryj 
laivo, kur
4 ir 6 in kambarį.
kiaine vielia kambarį be jokiu extra mokėjimu. r ■

musu atstovu prade- 
ir Užsisakykite vietas

* I 1

X1 t

Jonas L. Petrauskas, 
bendroves

nes "įiekliudami
t V 1 «

*. *

• visi musu keliaiviai bus vienoj laivo d»lyj po 2, 

Šeimynoms ir draugams įpielai šutei-
. J ./jį <1, *' 11 % "' J

Manatieji keliauti in Lietuva su
• > • ’ ’• ' ,v ■■ , .

kite rengtis isz anksto ii-Užsisakykite vietas »nt latvD. 
Taigi dabar yra geras laikas persiusti pinigus in Lietuva 
ir depazituoti Lietuvos Banke. Del platesniu paaiszkinimu 
kreipkitės ypatiszkai arba per laiszka. •
Lietuviu Industrijos Bendrove

"■ x ’ ■' ‘ . k ' J * ' ’A.t v ' .*<•iLfcbii'rk ■ lliacfefe tr»«i ii o •
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Main Ofisą:
55 W. Market St.
Wilkes-Bane, Pa.

-------- i—į-------- (—_—   
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1501 N. Main St.
Scranton, Pa.
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ALIUKAS — PUODELIS.
Sulietuvino Leonas Žurnuskas.

Aliukas buvo 
brolis. Pavadino ji puodeliu už 
tai, kad motyna karta pasiim
to ji diakonieuei puOda pieno 
nuneszti,

mhžesnvsis S'

SAULE
........... ........ FA ■ 2.,,^ 

ežias, ji jam pasakė:
— Xnip-gi,.

%
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“Ot, tai (Minijai” LTstini- 
ja padėdavo jrtm, kur tik galė
davo, ir jis ja, ir-gi neužmirsz- 
davo. Ji papasakojo Aliukui 
apie savo . gyvenimą, kaip ji 

kaip ja teta

.«!

Vyrai kalį) vyrai,
Su tais, Kis gerai, 

Tr da mamužes szeip teip už
silaiko, 

Tildai kad savo dukrelių 
prilaiko, 

ln kaili neplieki.n, loyrina, 
Nuo naktinio bambiliavimo 

negyna, 
valkiojęs?,

jas vakaru maudo nuo bėgioji
mo ir jis pyko ant ju. Aliukas 
bijojo, kad levas, atvažiavęs, 
paimti už ji pinigus, nenu
skriaustu ji už ta, kad pirklys 
už batus iszskaite isz algos.

Žiema, Aliukas atsikeldavo 
lyg szviosos, skaldė malkas, 
paskui iszszluodavo kiemą.

VO:

SZ v lesos, 
iszszluodavo 

szere ir girdo karves, arklius. 
Paskui kūreno poezius, valyda
vo batus, drabužius szeimiuin- 
kams, stale virtuvus, valydavo 

arba pardavėjas 
arba vi
nį i ūky t i 
Paskui 

miestą, tai su 
pas szoimininko 

mokvkla, bet mokslas nesisekė dukteri gimnazijou, tai atnesz- 
ti sviesto del senutes.

o jis beidamas su
klupo ir sudaužo puodą. Afoty- 
na primusze ji, o vaikai pradė
jo ji erzinti ir vadinti “puode
liu.” Aliukas-Puodelis — tai}) 
ir liko toks pa vadinimas.

Aliukas buvo mslidelis, lie
sas, jo nutepusios ausys kiok
sojo tartum sparnai, ir nosis 
buvo didele. Vaikai snkvdavo: 

Pas Aliuką nosis, kai}) kablys 
ant sienos. ’ ’
4 4

Sodžiuje

juos, paskui
kam-nors szaūkdavo, 
rejn liepdavo jam 
teszla, valyti indus, 
siunsdavo ji in

buvo nisztelin, tai

Aliukui, boto ir mokytis nebu
vo laiko.
gyveno pas pirk Ii miesto, o 
Aliukas isz mažens jiadedavo 
tėvui. Jam buvo dar szoszi me
tai, o jis jau su savo sesele ga
nė akis ir karve, o 
gojo, pradėjo saugoti arklius ir 
diena ir nakti. Dvylikos metu 
jis pradėjo jau arti ir dirbti. 
Stiprumo nors neturėjo, bet bu
vo darbi1 greitas. Visuomet jis 
buvo linksmas, \ aikai szaipesi 
isz jo, bet jis tyli1 jo, arba ir-gi 
juokėsi. Jeigu ji tėvas bare, jis 
tylėjo ir klauso, 
nustodavo barti, 
sojos griebėsi

Kur
I ’l *Vyresnysis jo brolis I” prapuolei, prakeiktasai!

szis, tai tas. — 
eiti. Aliu-

J t

kaip paau-

s.
devvniolikn

Ir kai}) tik 
jis nusiszyp- 

už darbo, kurs 
tik buvo po raukomi

Aliukui buvo
metu, kada jo broli jiaeme ka
riuomenėn.
Alinka in brolio vieta — kiem
sargiu. Aliukui davė senus 
brolio batus, tėvo kepure ir 
nuvežė miestan. Aliunas nega
lėjo atsidžiaugti 

vienok,

Jr tėvas nuvoze

Aliukui davė

savo apsiaus
tu, bet vienok, pirklys buvo 
labai juo nepatenkintas.

— Asz maniau, kad isztik- 
ro žmogų vieton Simo atveži,— 
pasakė pirklys, apžiūrėjęs 

kaž koki
pirklys,

Aliuką, — otų man 
snargli pristatei. Kam jis man 
reikalingas!

kyti. ir nuvažiuoti kur, ir dirb
ti; jis tiktai atrodo kai}) nusu
sęs, o tai}) tai jis gyliuotas.

— Na, tai pažiūrėsiu.
— t) kas dar labiau

jo paklusnumas. Darbui j)aw- 
di.

dis viską gali. Ir pakin-

Ka-gi su

ta i

tavim darvti.

dele:
na, vyresnysis, 
sūnūs, 
k a rtu

Palik.
Ir Aliukas apsigyveno pas 

pirk Ii.
Pirklio szeimvna buvo nedi- 

szeimininke, sene-mot i- 
jan apsivedęs

paprastai iszaukletas, 
su tėvu dirbo, ir kitas 

sunūs, mokytas, pabaigęs gim
nazija, lanke universitetą, bet 
isz ten ji iszvare ir apsigyveno 
namie, ir dar 
gimnaziste.

Isz pradžios Aliukas 
sai patiko, labai 
inužikavotas 
gai, ir jokio apsiejimo nemokė
jo, visiems sakydavo “tu,” bet

viena duktė -

no vi
jau jis buvo 

ir apvilktas blo-

“tu,” 
dėlto greit inprato. Tarnavo 
jis net geriau ir už broli ir isz- 
tikro buvo paklusnus; in viso

ji siunsdavo, ir 
• su noru ir isz-

kius darbus 
viską jis dirbo 
pildydavo greitai be perstoji- 
rno; viena pabaigęs, 
masis kito darbo.
mie, tai}> ir ežia, pas pirk Ii, jis 
apeidavo visus darbus. Juo la
biau jis dirbdavo, juo daugiau 
jam darbo duodavo. Szeiminin
ke, ir szeimininkes motyna ir 
szeimininkos duktė, ir szeimi- 
ninko sūnūs, ir pardavėjas, ir 
virėja, visi tai szen, tai ten ji 
siuntinėdavo, tai szi, 
jam duodavo padaryti.

Nubėk brolau,

griebda-
Ir kaip na-

tai ta 
Tik ir 

“Nubėk brolau,” 
Aliukai, tu ta pada- 

Aliukai, už- 
, ne- 

— Ir Aliu-

girdėjosi: — 
arba — “ 
ryk. — Tu ka-gi, 
mirszai, ar ka? — Žiūrėk 
užmirszk, Aliukai.” 
kas bego, taisydavo ir žiurėjo, 
ne užmirszdavo, viską padirb
davo, ir vis szypsojosi.

Brolio batus jis jau sitneszio- 
jo, ir szeimininkas baro ji už 
tai, kad jis vaikszcziojo sulo
pytais batais, ir nuogais pirsz- 
tais, ir liepc nusipirkti ’turguje

bardavo ji tai
“ Ka jums patiems 
kas nubėgs. Alink! Aliukai! 
Ir Aliukas bėgdavo.

Pusrvcziavo ♦ 
pietaut i

jis eisenoje, o 
retai tesuspedavo su 

kitais. Virėja bardavo ji už ta, 
kad nesutinka su visais kitais, 
vienok visgi ir gailėjo ji, ir pa
likdavo jam szilto valgio ir pie
tums ir vakarienei. Ypaczdaug 
darbo Imdavo

po szvenczm.
szventemis 

duodavo “ 
nors ir mažai — susida-

bet vis- 
pinigai ir juos

priosz szventes 
Ir Aliukas 

todėl, 
ant arba-

jis nusi-

megstus marszki- 
ne-

ir

džiaugėsi 
kad jam 
tos,” 
rydavo kapeikų 60,
gi ir tai buvo 
jis galėjo iszleisti, kai}) norė
jo. Algos jis savo ir akyse ne
matė. Tėvas atvažiuodavo, ir 
}>aimdavo jo visa alga ir tik 
peikdavo kad tai}) greit batus 
sunesziojo.

Surinkęs du rubliu szitu 
‘ ‘ arba! in in ” pinigu,
pirko, kaij) patarė jam virėja 
raudonus 
nius, ir kada apsivilko, tai 
galėjo ir atsidžiaugti jais.

Kalbėjo Aliukas mažai ir 
nors ka ir sakydavo, tai visuo
met trum})ai. Kada

padaryt i, 
klausdavo, ar gali 
tai padai’yti, jis visuomet atsa
kydavo: — “Tas viskas gali- 

— ir tuojaus pradėdavo 
dirbti.

Poteriu jis jokiu nemokėjo: 
kaij> ji motyna 
užmirszo, 
vosi ir 
melsdavosi 
damas.

I ai}) 
pusantrų metu 
metu puseje atsitiko su juo 
pati isz nepapraseziaushi jo gy
venime permainų. Tas atsitiki
mas buvo tame, kad jis, ir pats 
ne stebėdamas, sužinojo kad, 
be tu snsineszimu tarp žmonių, 
kurie pareina per reikalingu
mą, yra dar ir kiti susineszi- 
mai, labai ypatingi: ne tai kad 
reikalinga nuvalyti batai, arba 
nuneszti pirkini, arba užkinky- 

o tai kad Jas žmo
gus yra visai bereikalingas ki
tam žmogui, reikia jam tik pa
tarnauti, 
jis, tas Aliukas, yra lygus tam 
žmogui, Sužinojo jis per virėja 
Ustinija. Ustinija buvo nasz
laite, jauna, tokia pat darbi
ninke, kaip ir Aliukas. Ji pra
dėjo gailėti Aliuką, ir jis isz 
pirmo net sykio jaute, kad jis, 
pats, o ne jo patarnavimai, 
yra reikalingas kitam žmogui. 
Kada motyna ji gailėjo, jis ne- 
patemijo to, jam rodėsi, kad 

turi būti, kad tas 
jam yra lygu kaip i r pats save 
gaili.(k Bet ežia jis pamate, kad 
Ustinija jam nors ir svetima, 
bet vis-gi gailėjo jo, palikdavo 
jam puode koszes su sviestu, 
ir kad jam valgant, Ustinija 
žiuri in ji. Jis irgi žvilgteri in 

ji nusijuokia ir jis nusi- 
szypso.

Tas apsireiszke jam taip 
naujai ir nuostabiai, kad isz 
pradžios net ir baugino ji. Jis 
jaute, kad tas pakenks jam 

1 • .4 • • m • 1 .• <■ • a I

nors

ma * 1

trumpai, 
liepdavo

jam k a 
ar 

jis ta ar ta

mokė, jis jau 
bet vistiek melsda- 

rvtais ir vakarais — 
rankomis, žegno-

pragyveno

t i arklius,

Aliukas 
ir ežia antroje 

atsitiko

ji pamylėti, ir kad

tas taip ir

ja T

tamauti, kaip jis iki sžiolei tar
navo, Bot yis-gi jis buvo links
mas ir ka da žiurėjo in sulopy
tas Ustinija kelnes, lingavo

naujus batus, Batai buvo nau- galva ir szypsojosi. Tankiai

ar paklausiai 
tėvo, ar mesi savo kvailus pra
sima nvnius.

— Matyti 
atsake Aliukas 
pradėjo verkti. 

♦ #

Nuo to laiko 
nebkalbejo daugiau su Ustini- 

beti, o jam buvo malonu klau- ja apie vestuves ir gyveno po

savo
tapo naszlaite, 
priglaudo, kaip ja atvožė in 
miestą, kaip pirklio,sūnūs ja in 
kvailybe prikalbinėjo, ir kai,) 
jo nusilcratė. Ji labai mėgo kaI-

Jis nuo jos girdėjo, kad 
tankiai atsitinka,

svti. 
miestuose 
kad
apsiveda su
Ustinija ji užklausė, ar greit 
jis apsives? 
dar nežinąs, 
nori imti sodiete.

pa klauso ji.

gR 
Minui

lis, o kaip mitriai kalba, — su
sijuokė ji, suszerus jam rank- 
szluoszeziu per nugara.
del-gi neisiu’

Užgavėnėse senis 
miestan pinigu atsiimti. Pirk
lio žmona sužinojo, kad Aliu
kas užsimanė vesti Ustinija, ir 
jai tas labai 
neszczia, kur ji tada pasidės su 
vaiku.”

Szeimininkas 
gus Aliuko tėvui.

— Kaip-gi manasis

m u ž i k a i -< I a rb i n i n k a i 
virėjomis. I*

♦Jis atšaki*, kad 
ir kad jam uosi-

Ka gi tu in si žiurėjai ?

Asz tave žinau. Ar eisi ? 
Matai, puodelis, puodo-

kad mosiu
1 susijuokė ir

*
Aliukas jau

u

TARADAIKA, 
I

Mieži gano

E

n<‘-

senovt'i.
Gavėnioje

nukasti sniegą nuo 
stogo. Jis užlipo ant stogo, nu
kasi1 sniegą, pradėjo atkasinė
ti jn-iszalusi sniegą nuo lovio, 
kojos kaip tai slydo ir jis nu
krito. Jo nelaimei krito jis ne 
ant sniego, liet in apdengta 
geložia iszojinia. Ustinija pri
bėgo prie jo, pribėgo ir szeimi- 
ninku duktė.

Susinuisziai, Aliukai ?
— Kur-gi tau siisimusziau.

pa rd a vo jas pa-
si ui ite ji nosmnn buvau 

Apie bevaikes tenaitines da-

Ijyg pusiaunakeziu 
1*1’10 vaikinu kabinasi, 

Badai nekurios triubeli turi

Ko- Nieko.
I Jis norėjo 

at važiavo' galėjo ir tik nusiszypsojo.
I

nopat i ko. 4 4 Bus

Jis ]iasake vyrui.
atidavė pini-

gyve-
gerai ? — paklausė jis,na, ar

— asz juk sakiau įiaklusnus.
— Paklusnus tai paklus

nus, bot ir sugalvojo gi! Su
mano apsivesti su virėja. <1 asz 

nelaikysiu.
mums neprieina.

Kvailas, kvailas, o mat 
tarė tėvas. —

Tu ne sielokis. Asz jam prisa
kysiu, kadąjis mostu.

Atėjės in virtuve, tėvas atsi
sėdo, laukdamas 
u stale je,
su .reikalais, 
•sugrįžo.

— () tu-gi

apsivedusiu

ka sugalvojo,

Tai

sūnaus, uz- 
Aliukas tebeginejo 

galop uždusęsir

ka sugalvojai?
— paklausi1 levas.

— Asz nieko.
— Kaip tai nieko. Apsives

ti nori. Asz pats žinau kada 
tau prieis laikas apsivesti, ir, 
taip-pat, gerai žinau ant ko, o 
m1 ant kokios ton miesto isz- 
tvirkelos!

Daug dar lovas kalbėjo. 
Aliukas stovėjo ir dūsavo. Ka
da tėvas pabaigė Aliukas nusi- 
szypsojo ir tarė:

galima ir pamos-

O lovas

Ka-gi, r**

ti.
— • Tai -g’ i.
Iszejus tėvui, ir likus su Us- 

tinija, jis pasakė jai (ji stovė
jo už doru ir klausė, Igida juo
du kalbėjosi):

— Xinai,
Užpyko,

iszeina.' 
Girdėjai? Užpyko, neleidžia. 
Ji tyliai pravirko in prijuoste.

— KaiĮi-gi jo neklausysi. 
Kaip matosi, reiks pamesti.

Vakare, kada pirklio žmona 
paszauke ji uždaryti langiny-

____ . ~ 1 t. . y .......  s - -

blogai

— Visur 
vis niekai.

bet tai 
szeimininkas

Aliukas dvi
o in treczia diena, nu-

Ustiuszeli, kad

žinojau, 
vaiku nenori, 

ergeli turi, 
Mat, turi šluboje sėdėt, 

Ir vaikus prižiūrėt,
O sz<‘i}), kaip v .yra i in darbu 

iszejmi,
Tuojuus kelios bobos suejna, 

Velkasi in k romus,
Ar kokio pelno ne bus.

Mat, kaip kelios inejna pra
deda deret,

Tai sunku |)iižiuret, 
Kožna turi ka privogl,

O paskui isz szlorninko pri- 
sijuokt, 

Bet nesenei tas buvo,
Jog viena hi'vaike pagavo.
Pasikiszo szilkinio ceikio ant 

krutinės,
Ant savo nelaimes,
Ir jau namon ėjo, 

Tame klarka ja nužiūrėjo. 
Vytis ir szaukt pradėjo, 
Kad vagilka sulaikytu,

Ir vogta daigia sugrąžytu.
O ka, ar gražu teip daryti

Be pinigu pirk’iii(4i? 
Ant to ne žiuri, 

Norint sarmata turi!

Del ko 
Ba su vaikais

J
Jog žmohims in akis nežiūri, 

O da Dievulis geriau nubaus, 
Kaip dovaneliu gaus. 
Kaip jau viena gavo /

Ir turi dži/iugtis knip su
vo.

SIV

Ta ra-t a-ta-ta.
Ar-gi ne sarmata!

* • e

Nekurios mergieos Neva r k e,
Labai save apsiszauke, 

O tokios puikios, jog 
i Kaip katra jnigu ka gauna.

lai vali,
Ant nieko nežiūri, 
sarmatos jokios neturi,

(ierai mergeles darote, 
daigu toki bizni \aroP-, 

t ž tai no ilgai gyvensite, 
' (Ireitai pasensite, 

gausite, 
užsitrauksite,

Kur siera ir smala laksite, 
Tfu, be Sarmatos, 
.Jus pasmirdėlės.

O ir

Gala
Pekla sau

FARMOS! — FARMOS!

atsistoti, bet lie
ji 

mmeszo in kienisargina. Atėjo 
feldszeris, apžiurėjo ji ir pa
klauso kur skauda.

skauda, 
Tik

užpyko. Keikia loveliui žinia 
duoti.

Pragulėjo taip 
dienas, 
siuntė popa (kunigą.)

Ka-gi ar jau mirti rno- 
szios? — paklauso Ustinija.

— 0 tai ko-gi? Ar-gi visuo
met ir gyvensimo? Kada nors 
ir reikia, — greitai, kai}) vi
suomet, prakalbėjo Aliukas.

— A ežiu,
gailojai mano. Sztai dabar ir 
gerai, kad nedaro mums apsi
vesti, o tai kas-gi isz to, dabar 
iszojo? Dabar viskas tvarkoje.

Meldėsi jis su popu tiktai su' 
rankomis ir su szirdžia. 
szirdyjo nebuvo,
szi rd is to, kaip ežia gerai, jei
gu klausai ir no skriaudė kito, 
tai taip-pat ir ton bus gerai.

Kalbėjo jis mažai. Tik pra- 
sze gerti ir vis kuo-lai stebėjo
si.

Kalbėjo jis mažai,
sze gerti ir vis kuo-tai stobęjo- 
si.

Pasistebėjo, pasistebėjo jis 
kuo tai taip, ir numirė.

O jo 
nejautė jo

O kaip josios burdiugiriius 
užlaiko ?

Valgi suvis nepataiko, 
Kaij) viralu pagamina;

Tai vydureis apsargina!
Tu r dejuot i

Tr Iceles dienas lovoj)1 gulėti.
♦ • a

Vusteri, boba be dantų,
Kenke labai del žmonių, 

lukanda kožna,
viena dant i t ari

Kad ir žmonis jaja keike, to

Turiu daugybe farmu ant 
list o, dideliu ir mažu New Jer
sey Valstijoje no toli Newark, 
N. J. ir New York. Žemes ly
gios ir derlingos. Platesniu ži
nių klauskit laiszku, norėdami 
važiuot asz užmoku tikieta 
tam kas pirks fanna.

Mike Churinske,
, Sand Brook, N. J.

(1.19)

Box 46

Ar norite darbo?

45 k pra-

PAIESZKAU.

Asz Uranas Kazlauekas ja- 
j(»szkau savo paezios Autoses 
Kazlnuckienes, kuri mane ap
leido 11 diena Vasario, paym-, 
dama su savi1 mergaite Marga- 
rieta, 2 metu 4. menesiu
mo. Mano motore turi apie 30 
metu senumo ir kas apie jin 
man pranesz tai duosiu $10 na-* 
grades. (m.l.0(

Kr. Kazlauekas, 
606 E. R. R. St. 
Mahanoy City, Pa..

senu-

> -K * * * -k 
Nuga-Tone

FADARA rnttTA, RAUDONĄ KRAUJĄ,!
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, !

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
I

damas neaišką m I rito ir niisilpnčtii kūną; pasibodis 
imant vatatUH dėl padidinimą veikiamo ir vaiętus avąiginan-

Turėdamas sunaikinta Sveikatą iy Spėkas; ture 
t* 
imant vaiatUH dėl padidinimą veiklumo ir vaistus avaiginan- 
čiu», bandyk Nuga-Tone ir pemitikrik kaip greitu laiku jau- 
•esi visai nauju šniogut Dovy nes iė deftimtea Visų fcmoirau^ ligų; 
tokiu kaip blogus upetltas, negruornulnvinias viduriu, guzai ir 
išpūtimai, užkętėjimaiį skilves, tulžinis, anėtnia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvon, neuralgia, stokai^ energijos, ųurtilpne- 
pajiegoH, sklMtb vandenluoto kraujo ir neuitektinioa ėirkulacijoa * 
kraujo. _ . n . ..

V«<«i«r> nuliu •! vvm.iav «v*av iivi ▼ V» |>f*j

kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, ink&tus ir 
grobus, Airdea plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai' 
protingas gydymus nuo nusilpnėtu nervų ir ubelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad Jie yra sutaisyti iė aAtoniu brangiu, į 
bveikątą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nurųodytu / 
per gamingus Gydytojus. Yra Jie ypatingai maistingi | Geležę ir įh 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. >

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, pastiprin grobus teip, N 
Jog je tultlnase regularl&kai. Atgaivln inkštus, išvara laukui U 
nuodlnies atmatas. Niera daųgiąus gasų ir suputirnu. niera smir- 
apetltą, giara gruomuiavimą, tvirtus nervui ir kietą pastiprintą miegą? 
Nuga-Tone aUstlprls kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui tr tlbųpią. akiems I Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus

noriais tik
J

nežiūri.
Kad kas pasigailėtu, 

Su akmeniu apteiki u,
Ir ta pati danti ižbelstu, 

Teip turi padaryti, 
Arba nors pamegyti.

• • •
Dvdelis v ra miestas, • •
Tasai K Ii vela ridas, 

zren yra nemažai Lietuviu

Agentu reikalinga nereikia 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka
rais užsidirbtie gera nždarbė, 
galima padarite po deszimti ir 
dvideszimti doleriu in savaite 
ir danginus neleiskite vakaru 
už dykai bet pradeki t iszversti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszyk|ite del jums nau
dingu informacijų sziandien 
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.
Collegeville, Pa.

Asz Ona Zonkauckieno pa- 
ieszkau sesers .Katarinos Krie- 
leckiute, po pirmam ,vyrui va
dinosi Ausztriene po antram 
Meronas; taipgi paieszkau Jo
ną Bepirszti *®z Vilkaviszkio 
Apskr., Gražiszkiu Kaimo. Pir
miau gyveno L. D. Illinois da
bar nežinau kur. Malonekiteat- 
siszaukt ant adreso.

Mrs. Auna Zanks
R. I<\ D. Box 82, 

Rockville, Conn.

1

(t.19)
7 11/ ■'

Paieszkau Pij-uszo

( Mass. Kas apie ji žino 
arba tegul

Žalkaus- 
ko kiek laiko gyveno Port An- 
Irews, 

meldžiu praneszt,
pats atsiszaukia.

Miss. Lliz. Stroliute,
1117 Stark St., 

Utica. N. Y.

Paieszkau savo dodos A. Ka
marausku, paeina 
Red., Ked. Apskr., 
Para. Taip-gi ir pusbrolis An
tanas Kamarauskas isz Katino 
Miesto. Yra svarbiu žinių i«7. 
Lietuvos nuo jusli molinos ir 
giminiu. ŽinanHeji apie juos,, 

praneszt. ,h .
«. V.. Kamarauskaito, 

1462 Jackson St., 
Waukegan, III.

malonėkite 
Miss

M 

¥

isz Kauno 
Josvainiu

y.

i
■’f

a

T"ii

Paieszkftu Kazimiera Repsze 
isz Pupeles Parm, Riinszu Sodo 
dabar gywena Brooklyn, K, Y. 
P r a sza n a t s iszaukt.

Dom. Kazlauskas, 
112 Bond St.

Elizabeth, N. J.
I

Mano brolis Jonas Aupnisiiu- 
tis ir sesuo Ona Misinkeviczfe- 
ne, pirmiau gyveno Philadel
phia, Pa. dabar mažinau kur. 
Tegul ai<iszaūkia ant adreso.

Adam Augustaitis, 
o«‘ii A ve., Rockdale,

Joliet, Ill.
Kazimieras

725 M

Mano brolis
Bagdanaviczia paeina isz Kan

. ino Red. ir Apskr., Seinų Para. 
Kas žino apie ji ar jis gyvrls ar 
miręs, mehlžiu praneszt.

.1 os. Bagdanaviczia, 
206 N. 3-rd. St.
W. Hazleton, Pa. ’
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GYVENIMAS *j

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI St

W. D. Bockow.kl.Co. 
Mahanoy City, Fa.
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Prigimžėja isz visu szaliu.

Fv u?

tvirtu padu

. Alfi

* >

Mainerio čeverykai su H

k.

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai mainerio 
nms; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršus 
čeverykų del jo apsaugojimo ir yra įtaip Sunkiai 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies itj 
akmens negali įpjaut ar jplešt jo.

BALL($BAND
■■■'.« *■ -1

M
T.

Pasekme po 21 Miron
arba grąžiname Juns
pinigus. k V *< t

Fv

A

Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainote. 
Tamsta nereikalauji pirkt naujus batus dažnai' ii; 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirkti 
“Ball-Band.” . . -.5^

R

Ir

nesi visai nauju imogul Dcvynes iš dešimtos Visų fcnioirau? ligų 
išpūtimai, užkętėjimaiį skilves, tulžinia, anėtnia, kankinimai reu« 
matizmo, skausmai galvon, neuralgia, stokai energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu V 
pajiegos, skilto vandenluoto kraujo ir neuttektinioa cirkulaci joti M 
kraujo, ................. t . A .. , . ( . .* i

Kofcna dalis kūno ir kotna jo veikme remias* ant nervu pajiegos, » 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 1 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai ' j

frveikątą duadanČIu sudėtiniu Vaistu, rekomenduotu ir nurųodytu 
per garsingus Gydytojus. Y 
Foaforą-maistus dėl Kraujo „ 
, Nuga-Tone priduoda gyvybę juknoniH, na»tiprin grobu# teip, 

Atgaivln inkštus. Išvara laukui
danėio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nu^a-Tone duos Jums stebuklingą

ftumo veidui ir ilbtijną akiems! Nuga-Tone padaru tvirtų 
Vyrus ir •veikesnes W .S?r, Njiųu-Tone

.. . . , , T i juos. Rekomenduosi visiems
•aVMUŠU<rABSOLlUTlAKA GVARAHCIJAt Prekė Nuga-Tdho yra vienas (|1.00) doleris 
už boakuta. Kelną bąnkute talkina devynios dešimtys (frO) piliulu, arba vieno mėnesi

i ir Jeigu ne bu<i uxgnhelintani m- 
•UgrMI.lm. jutu plnlfue. Negalite

daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pųndelei. 
»kon| ir vartuoti galemk be JOKI o nepatanukumo. Bandyk

įlnln sKvyJ lokiu mlgdąmu «r' 
Yra apvilkti cųkrdm, prilmno

dhe vienas (91,00) doleris 
už boBkute. Kaina bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno minėsi 
Joto*!!*.' 
••luniu. •tifoiilnk bonkute Ir pUtyg, • mes unisl feUgirMlshne jutu pinigus.
prspuldyti ,vien< cente. Mes jmame rizika. Nuga-Tone yrs. psrdavintjemas visose 
•pliekose tomis pačioms lllygomia ir tą pačia garantija.

1 « PRISIUSK 3AVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, L. 23. 1018 S. Wabash Ave. Chicago.
Gerbiamieji: įdedu čionai* ••• 4 • •• •>• • ir meldžiu prisiųsti man .•••••••». bonkut 

Kuga-Tonet 
4

boti kute ir piltus, e mes urnai

Kugu-Tone.

Vardas ir pavardė

• o • 4 o • • e

i

Tamsta gali gaut “Ball-Band” Batus, Himiner ir 
Lopac; spalvų baltos, raudonos arba juodos. tTemyk 
kad butų Raudona Koulys kada pirksi. Tai ženktaM 
augščiausio laipsnio dirbtuvės.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
A A.'^a jL. . u. v . .. .. . . . . • < H ’IfcA 1»460 Street, Mishawaka, Ind.

“Namas; kuris moka milijonus už laipsnį’*
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Mokame antra procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie Jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis. ,

Bankas adara^ nuo 9 ryte iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

.CAPITAL STOCK $125,000.00
Surplus ir Profits $536,346.50
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Žinios Vietines POTTSVILLE PA.
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Suimtoje Szv. Kazimie-

Kazim ieriams 
linkime kanuogeriausio pasise
kimo. x

Visiems

Adelina, dūkte Antano 
Stankevicziaus isz St. Nicolas, 
likos suriszta mazgu moterys
tes su daktaru James P. Giam- 
baba isz Brookline. Adelina 
dabar vadysis poni Giambabo- 
nieitv. .Jaunavedžiai 
vens Brooklyne.

— Skulk i no
I kurie norėtu aplaikyt žiediniu

I

Brookline.

npsigy-

gyventojai 9

> SAULE

I p r

■Ml*'"

IM

i

H. BALI
F. J. NOONAN, Vicc-Prezldent.
J. E. FERGUSON, Kaslerlua

Prezidentas ir daržovių seklu dykai tegul 
jraszo pas musu kongresmeną, I 
1.0
11 Ion. John Rvber

W. TRASKAUSKAS
PIRMITIX IS LI ET V V ISZ K AS 

CUUBORil’S MAHANOY (H Y, TA.

* k

Pasamdo

aplaikys. Adresuokite sziteip 
, Room 210 

I louse (Iffiec Buildin
[ington. I). —
įtinęs tiktai lyg

Ne tik ant 
lydele sniegine 

nukrvto ne mažai

Room -i.,,
Wash-

(

Mahanojui 
sniego serr(los nakti.

I ■

-

f

I
Ji

<rS *
Sekins iszsiun

it) Morczinus.
West u buvo

viesulą, bet ir

t

Laidoja kunus numirusiu, 
automobilius del laidotuvių, kriksztl-

- nlu, vesellju, pasivažinėjimo Ir 1.1.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa..

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos 
teisėjo, reikalaudami atšaki-! 
mo nusiųskite 2c marke ant 
szito adreso:

1 JOSEPH G. BOGDEN,
; Aiderman & Banker
' 4 S. Main St. DuBois, Pa.

Kazis Rėklaitis 2
Lietuviszkas Graboriui

*

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pagelbiulnke 
moters. Prieinamos prekes.

B16 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa.

B«ll Telefonai No. 149.

1

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

EhIu po

Parduodu laivakortes

Didele keactje sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
prtetlura Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bandoje negali 
pražūti. Priimu pin ingus saugiam 
palaiklmui. Siuncsiu piningus 
in Tisas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytame kainoms. 
Parūpina paszportus keliaujan
tiems 1d Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai.- Ka
išykite apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Daktaras Juozes J. Austrą 
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Karlumeneje.
Gydo visokias ligas. Priima ligo
nius lig 10 valanda ryte. 12 lig 2 
popiet. 6 lig 9 vakare.

Telefonas Bell—359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

J

CHAS. S. PARMLEY
Estate Agent. — Notary Public,

Jeigu norite pirkti ar parduoti Btubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Raadavojame namus, kolektav« re 
randas Ir telp tolinus.
238 W.Centre St. MahanoyCity

kolektav.

DR. J, A, TANANEWICZ
Gvdytojas ir Chirurgas.

Gydo invairias ligas vyru ir 
moterų.
sveikatos
1 - S ~_1____

Duoda patarimus 
dalykuose

A ________ .M
per

Ashhuitlo ligonbuh'jc li- 
operacijc ant 5 

melu Marintos Smar isz mies
to. kuri nurijo maža vilti o ku
ris sustojo gm'kleje.
butu už keliu valandų mirus. .

Ana diena mire William 
Morgan, del daugelio lietuviu 

kuris 
'dėžini 

J įsai 
praeita Se-

ko> padaryta

Mergaite

pažinstamas pluniberis, 
per daug metu 
sztora ant N. Main St. 
likos 
reda.

laike (I

palaidotas

Po namus musu pavieto 
o gal ir kitur, slankioje vagys, 
kurie ateja prie duriu pasisako 
moterim buk yra valdžios ins
pektoriai ir nori prižiūrėt na
rna. Ineja in narna, ižkrausto 
viską ir pasivma brangenybes 
arba pinigus, o jaigu užtinka 
samagonka, tai kerszina palici- 
je, jaigu neužmokes jam reika
lautos sumos pinigu. Viena mo
terėlė užsispyrė tokio inspekto
riaus
da,jog 
o kada m 
jo su 
prisisega 
krūtimis 
siems ir
Tokiu inspektorių 
siuneze po namus 
kur atejs, 
Židikus in rankas palicijos 
ha su ginklu praszalinkite
duriu. Ne bukite lengvatikiais 
ir nesiduokite bile kokiam pa- 
szlemekui apsigaut ir laikyki
tės ant sargybos visados.

idant jai parodytu dava- 
tikrai yra insp(*ktorium 

‘galėjo parodyt, ižgu- 
szluota. Nekurie rakaku 

t 4kokia
parodo

“ iszczistina

bleke” ant 
nusigandu- 

” narna. 
valdž<‘

o jaigu 
tai atiduokite tokius

ar
imo

ne- 
in

DAKTARAS I. W. HODGENS
l’hilmlellphla Specialistas 

Bžsiseiiejuslu ir Chrouiszku Ligų

Eikite ten kur esate tikri kad gau
site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
llszka gydimu, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszki ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 

atejkite pas mane ir pas-
Laukti yra

papuczkos,

e«ft padare, 
lapt ingai pasikalbėsime, 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, glizai, svaigulis, silpnumas sz.lr* 
dies, |n4visos viduriu netvarkos grei
tai paldhgvinti.

Odos ligos, Iszberimal,
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vj al ar pajėgos jusu jaunis- 
tes Jus apleidžia? Ar esate nuvargo Ir 
silpni? Ar'suokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne. ,■ r

Kiinmtlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztlno ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate ncrvuotl ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, bo 
ambicijos, bo gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatjyvl, 
greitai pailstai, pikti, iszbllszkusis ir 
Iszberimal ant veido, pailsės, 
skausmas peczuoso, 
luošo, skausmas gerklėje 
orgijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara, astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo giyde- 
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir spoclales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. ..j ,

Ateikite gausite rodą dykai. Po 4am 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, gores
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padokavoncs nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomondavoti per 
garsinglauslus Europos Ir Amerikos

atminties,

nuvar- 
kau-skausmas 

stokas en-

t is.

Specialistus:
Kožnn Kol vergu, Pelnyczln ’r Subatii. 
O(Ik<»h vuliiiidoN: 10 ryte Iki H vakare. 
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.

$2 DOVANŲ $2

Tiktai $5.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA. .

Antanas J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius ir 

Balsamuotojas.

Laidoja kūnus numirėliu pa 
naujausia mada.
Taipgi pristato

visokiems reikalams.
801 E. Pine St. Mahanoy City.

rr

gal 
Pigi preke, 

automobilius
M

Mu ill ii I 0 MiffJdb*

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 
1269 puslapiai.

.... ......

GYVENIMAI SZVENTUJO
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

iy

Stcbetina szirdis.

a 
o

O’ 
o 
o 
/J

GražbylisOnute: — Gražbylis vakar 
sakėsi man atidavęs szirdi am
žinai.

Mariuto: 
laikyti ir apsižiūrėti 
diena jis man pranesze kad asz 
jo szirdi suplaisziusi.

Patariu gerai ja
9 nes ųna

SKAITYKITE “SAULE” 
SKAITYKITE “SAULE 
' SKAITYKITE “SAULE”

< f

A

4

Alfa* 4mm 4to 4b»w4i

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

4-

r LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. 
Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J. 
Bartaszius Agentūra, nes ezionai parduodamos laiva
kortes pigiausia kaina ne fjk jsz New Yorko ir Bostono, 
bet ir jsz visu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniau
sia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliaviu apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
sime juos dykai po sekaneziu antraszu:

, GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York, N. Y.

Padarome

i

Keliavimas in Lietuva
Buvo laikai, kuomet žmones 

liaudavosi keliavę per juras, 
prisibijodami sunkios keliones 
ir blogu oru. Bet dabar važia
vimas Lietuvon per lietuvisz
ka instaiga BALTIC STATES 
BANK New Yorke nesiliauja 
ir žiemos laiku. Tasai Bankas 
taip gerai aprūpina kelione, 
keleivius siunezia tokiais pui
kiais laivais, turiiicziais nau
jausius ir patogiausius inren- 
gtmus, kad dabartine žiemos 
kelione yra daug lengvesne ir 
smagesne, negu seniau kad bū
davo vidurvasary, 
paminėti tokius 
greitlaivius, (taip
11( )M ERIC, LA PLAN D, IIAN
SA, ar gražiuosius Szvedijos 
laivus STOCKHOLM ir DRO- 
TflNGIIOLM, kurie lygus ka- 
raliszkiems runulms, kad insi-

Užteks tik 
milžiniszkus 
OLYMPIC

9

tikinus, jog Baltic States Ban-

Nesiliauja. RALTIJOSAMERIKOQ
I IĮ U LINIJA 9Broadvay, Nev\ork N Y L?

LIETUVA
PER. HzVMDTJUGA.pTi-----

r. — —~

/’ 1/
aplenkia lenku juosta (karidora) 

/ Visa treczia klassa padalinta in 
z kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.

iszplauks 8 Kovo 
iszplauks 22 Kovo

Treczia klassa in Hamburgą $103.50 
In Piliava $106.50. In Liepoju $110.

Kreipkitės prie musu ugentu jusu mieste.

tos Ihivakorcziu kainos, laivu 
suraszas ir visi patarimai ke
lionei. Baltic States Banke ga
lima gauti laivakortes in Ham
burgą, Bremena, Antvprpa, 
Rotterdama, Gdanską, Piliava 
(Karaliaucziu),

9

Cherbourga, 
Liverpool!, Southampton^, 
Stockholma, Gottenburga, Ko
penhaga, Odesa ir visus kitus 
pertus.

Važiuojantiems 
pasižiūrėti,

Lietuvon 
ar pasisveeziuoti 

BALTIC STATES BANKAS 
suraszo reikalingus^ popierius 
ir suteikia informacijų link 
pargrižimo atgal in Amerika. 
Dabar atvažiavimas iii Ameri
ka yra apsunkintas, tad kai 
kurie keleiviai, 
atodairos Lietuvon, nebūna 
leidžiami atgal grįžti, jei netu
ri atatinkamu 
nežino

v ra
iszvažiave be 

Lietuvon,

TIESI
KELIONE

7, r

Jr If t .

Ik

DU P. G A PILIZ^Ą 
ARBA LIEPOJU

Lietuviai važuojant in Piliava

“ESTONIA 
“LITUANIA

J 9

J 9

Pirkite Kuknin i 
Pecziu Dabar

t

— Ateinanczioj Nedelioj Ko
vo 5 d. 8 v. vakare Norkevicziu 
svetainei bus apvaikszczioja- 
ina szv. Kazimiero diena su 
tani tikra programa, kuria pa
tieks szv. Juozapo baž. choras 
ir 104 Vycziu kuopa. Virszmi- 
nota vakara rengė Tautos Kon
do vietinis skyrius, kuris 
lonei kvieczo 
mo Ivties 
remti labdarybės darbu. Inžan- 
ga vakaran tik vienas 25c. tad 
visi vakaran

Kviecze Tautos Kondo
Vietinis Skyrius

Petnvczioi ir Subatoi 
bus sekanezios kainos parduo
dama :

Szvieži Sholderei, czieli 17c.* 
Pork Chaps 28c., versziena del 

15c., del zupes mesa 2 
— 25c. Hamburg Steak 

15c. Ketchupo — 3 bonkos 35c.
s 5 už

Teipogi szia sanvaite tu
riu pagaminęs tikrai lietuvisz- 
ku deszru ir kaina tik 25c. sv. 
pamegyk pas P. J. Kubertavi- 
cziu 600 W. Pine St.

SZV.

virimo 
svarai

ma-
visus be skirtu-

atsilankytie ir pa-

DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) 1- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apio 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika-. 
lūs: gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir šei
ni o s visokius 
sekretus. Gra-

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00. (2)

SVEIKATA, tai knyga, kuri
veikslų, kaina $7.00. (2)

Plotila kvepantis muilą 
2^e.

viską pasako 
ną. Jei norit 

pažint ir geroj sveikatoj užlai
kyk tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite, kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų; KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdalyta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE-

• apie žmogaus ku- 
ei norite savo organizmą

kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas.

asirinkit bile
1

drapanas— Duokite savo 
iszczystyt, sutaisyt ir iszprosyt 
del Onos Viszinskienes, 309 W. 
Market uli (t.m.3)

— Jeigu norite nirkti ge
rus czeverikus pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 
ziegornikas Stankeviczius isz- 
parduoda visa czeveriku tavo- 
ra, kuriu
Sztai proga pirkimo czeveriku

daugiau nelaikys.

TUS; apd., $2. LIETUVIŲ. 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZ1-

LĖj'apd.,' $2. TŪKSTANTIS 
n.A.xy,* apd., $2.00.
Pirkit Knygas ir siųskit Jas

JOJ; a^d., $2. MEILĘJr DAI
LĖ; apd.
NAKTŲ;’ apd., $2.00.

Pirkit knygas ir siųskit Jas 
j Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musii DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN-

MOKY'kLOS KATALO-

tyt, tiii reikalaukit

LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
9A9fl Cli Paul Amą

3 ų Dl- 
KATA-

I

I
I

. ‘j • « •kas instongia patenkinti kelei
vius laivu parinkimu. Kelei
viai, užsisako pasztu laivakor
tes Baltic States Banke, tampa 
paimti to Banko globon nuo 
pat atvažiavimo in New Yor- 
ko stoti iki pasieksiant Lietu
vos rnbežiu.

BALTIC STATES BANKO 
patarimu daugiausia 
važiuoja 
liaueziaus
(Piliau), nes tai yra paran
kiausia lietuviams kelias. Per 
ežia važiuojant, 
vizuoti pa sport u s 
nors konsulus, - užtenka Lietu
vos Atstovybes paraszo; - ir 

apsilenkiama ‘(Lep- 
9 9

Piliavos
pasiekiama

to

keleiviu 
per kata-Lietuvon 

porta PILIAVA 
nes

yisiszkai 
lajos Koridoriaus 
jos.

nėra reikalo 
pas kokius

ir Latvi- 
Isz Piliavos (Kąraliau- 

cziaus) pasiekiama Lietuva 
gelžkeliu tik in 3 valandas lai
ko. Bilietąs kasztuoja 39 Mar
kos. Pagerėjus sar!tykiani^ušu 
Latvija, 
žiuoja Lietuvon ir per Liepoju.

Greta gero ir teisingo kelei
viu aprūpinimo, Baltic States 
Bankas parduoda ir laivakor
tes pigiausiomis kainomis. Ka
dangi tos kainos nuolat maino
si, tad priesz iszvažiuosiant 
reikia paraszyti Bankui laisz- 
k,a,
BALTIC STATES BANK, 294 
EIGHTH AVE., NEW YORK, 
N. Y. isz kur bus tuoj atsiuns-

dabar daugelis 5>va-

dokumentu ir 
imigracijos 

iszleistu reguliacijų.
Atvažiavimu isz Lietuvos 

Baltic States Bankas taipgi 
uoliai rūpinasi. Visi keleiviai, 
turintieji parsiunstas laivakor
tes isz BALTIC STATES 
BANKO, buna aprūpinami nuo 
pat atvykimo Kaunan, jei ke
lias apmokėtas nuo Kauno, iki 
pat tos vietos, kur laivakortes 
siuntėjas gyvena. Su laivakor
te keleiviai gauna prirengtus 
Affidavitus, sulyg kuriu kon
sulas pavižuoja pasportus Kau
ne. Keleiviams nereikia kreip
tis in kokius nors agentus, ar 
meklerius Lietuvoje, nes Baltic 
States Banko atstovai (Kaune 
aprūpina keleivio reikaluą ko- 
toisingiausiai, neimdąmi užmo- 
kesnies už patarnavimą. Todėl 
keleiviai su Baltic States Ban
ko laivakortėmis neturi jokiu 
bereikalingu iszkaszcziu ir no- 
susitftlka su jokįĄis nesmagu-

valdžios
dabar pirkti negu vėliaus in 
Turime dar didesni ir geresni

Gerinus 
rudeni, 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18

coliu didumo

$77.50
puikai enamelavotas 

Galima matyt musu sztoro lange.
J

adresuojant

mais išzgavime vizų, suradime 
kelio in laiva ir t. t.

Aiszkius patarimus ir pamo
kinimus kaip parsigabenti ke
leivius isz Lietuvos BALTIC 
STATES BANKAS iszsiunczia 
pasztu ant kiekvieno pareika
lavimo. Raszant Bankui, rei
kia visuomet adresuoti taip:

‘ BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave.,

New York, N. Y.

ŲNJMCH0
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Užsisakykite vieta 
dabar Jusu mieste 

esanti agenhi.

Grąžei apsleiiuniui 
su keleivinis.

Paprastas Lietu-
viszkas Valgis.
aiiiiiiiHiiiiiuiaiiiniiiiiiitii

YPATISZKAI VEDAMA EKSKURCIJA ANT GREICZIAUSIO 
MODERN1SZKO LAIVOxPER SOUTHAMPTONA.

Laivas AQUIUANIA 21 Kovo.
Atvykus in Southampton koloįvial bu» persodinti ant kito Cunard laivo 
ir tuoj plauks tiesiai in Klnipėdn--Meinel, kuri pasieks in 9 dienas. Kelei
viams troezios klasos bus duodama kambariai del 2, 4, 6 žmonių, ^zoi- 
mynoms. atskiri kambariai. Ekskurcija veda Cunard valdinlnkąs, kuris 
pąsirūpins Jusu bagažu, pasportais ir kitais reikalais, dykai. Vokloczlu 
vizos nereikės.
IN PILAVA $10«.50. IN KAUNA $107.50. Antru klnsn $155.

KITI LAIVAI IZSPLAUKS:
Per Hamburgu:

SAXON i A 7 KOVO, 18 RALAN.
CORONIA 8 BALAN. IiPGEGUŽ.

Preke Klibinote $130.

Nupigintos prekes:
Taksu $r>, 

if
Ter Southampton, Liverpool 

ir Glasgow
CASSANDRA Jsz Portland 30 Kovo

. ‘22 VASARIOSCYTHIA . .

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
i„nm® 22 coliu didumo viduriu

yra tai didžiausis ename- 
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin- 

' karnas peczius del dide
lius sziminos. Dar syki 
Rakome; pirkite pecziu 
dabar.

OCJINAN’S
MAHANOY^ CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

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

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieodal Ir 
pažinstami. Į

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningna* arba pirkti 
namus. < i t ,

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name
Yra tai juso Banka. >A-
Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu tavo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. 8s!ta
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetL
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY. PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham. Pree.

9

D. F. Guinan. Traaa.




