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Pasikėlimai kareiviu
Londone.

Paveikslai maiszat i

-

palicijantui, yH
• •

xc.

AKk£!sririG ^iorc,i75 ,a»4 £ag> gRinkimai Chicagoje ir kitur.
Socialistu skaitlis mažinasi.
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vienas 
amerikoniszku kareiviu 
prieszino
jin norėjo uždaryti kalėjimo.

parodo 
koki šukele Londone ameriko 
niszki, australiszki ir 
ki kareiviai, kada

o >5
/

m!fl
o
J 4

Naujos gėrimo tiesos
Į Į

Micldgano valstije.

naujos 
naudojimo 

Jeigu

Lansing, Mielių— Mjchiguno 
valstije likos inyostos 
tiesos kas kiszasi 
s va i g i n a n cz i u gorimu.
pas ka palicijo užtiktu svaigi- 
nanezius gerimlus tai tokia 
prasižengėlis " bps 
ant užmokėjimo) 1000 doleriu 
bausmes arba nijo sžesziu lig 
dvieju metu knlpjbiio. / Paliči-. 
jo turi tiesa daryti kratą .vijo
sią kromosia iszskyriRht pri- 
vatiszku namu.

Daktarai turi 
cepta del ligoniil kurie ' yoika-^ 
laujo alkoholiais, ne daugiau^ 
kaip 8 uncijos. į >

tai 
nubaustu

< v ♦ I
tiesa duoti to-į
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Didžiausias kareivis 

amerikoniszkoje armijoj.
Cleveland, Ohio.— Žine pri-‘ 

buvo iii czionais^ buk kareivis 
C. Miller, likos sužeistas ir 
randasi ligonbutije Francijoj.į 
Milleris turi septines pėdas iri 
du colius augszezio. 
tosia daneszuiejd, 
suosia turėjo daigeli 
isz priežasties savo 
prasto augsztump, nes visados;’ 
turėjo stovėti t_________ _
idant jin vokiecziai neužto^ 
mintu. -y

Groma- 
jog apka- 

: ergeliui 
nepa-»

susi lenkias

4 I
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isz AmeriKos B*

Pirma diena Ap- dažinojus apie tai aresztavojo(’hieago.
riliaus atsibuvo rinkimai mica 
tiszko majoro ir kitokiu ure< 
ninku.
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PADARYMAKAIZERIS, JOJO SŪNŪS IR KARISZKI RODININKAI PRIESZ PADARYMA SU- 
TAIKOS ANT PAtlOVIMO KARES. YRA TAI PASKUTINIS PAVEIKSLAS KAI

ZERIO KAIPO OIESORIS.
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Armijos Gazines Maskos 
Kasikiuose.

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.

Raganos
mažam piemeneliui isz ku
rios iszvirc stebuklingas

* gyduoles.
Havana, Kuba.— 

Kubos sujudo, isz 
baisios žudinstos, kokia Uko?s 
papildyta ant mažo piemenė
lio vardu ,K.V” i k ■, 'a '-t . ; *’ / ■ n
Agrainonte, aujį.;£axmos~: Lcn 
na <
anos apsaugojo savo vaikus ir 
ieiszleidžo joju niekur, idant 
ir jiems panaszei neatsitiktu 
kaip mažam Lopezo.

Nuo kokio tai laiko gyvepto 
girdėjo apie kokius 

raganas

> J iszpjove szirdi

Vidujiniu Reh

'4

ISZ VISU SZALIU!

Visa sala 
priežastiesV

Lopczo., pavietą
• • ' ;y. J-T, .i

de I*djtiriSA Šzi &id ierl ii 1d
"l.i' *i

Ungar ai užklupo ant Francuzu
— paeme 350 in nelaisvia.
Paryžius. — Mažas pulkas 

francuziszku kareiviu kurie ra 
dosi terp ungarijos ir Rumu
nijos, likos užkluptais per

Washinton, D. C.
kalu Departmento, < Kasyklų Biuro 
Direktorius, Vau. H. Manning per- 
sergsti malnlerlus, kad butu atsargus 
vartojant dirbtuvėse Ir kasyklose ar
mijos gazines maskas, nes tai labai 
gali būti pavojinga gyvybei,

“Kadangi armijos gazines maskos 
pasirodė taip geros tam reikalui, ku
riam jos buvo aklriampa,” sake Man- 

iszsidirbo nuomone, kad tos paezios 
maskos gali būti pasekmingai varto
jamos visur, net'lr visai nealsuoja- 
mamo ore, ir kad galime apsieiti be 
nepatogaus oxygeno—alsavimo prie
taiso. Toji klaidinga nuomone beabejo 
nes bus patvirtinta milijonu sugryi- 
tanczluju kareiviu, kurie buvo iszmo- 
kinti, kaip tas maskas vartoti ir. kad 
jos jiems suteikia pilna protekcija 
prlesz visus gazus, kokie gali būti ka
rėje vartojami. Tie vyrai neiino, jog 
atvirame kares lauke, oro gazu nuo- 
szlmtls niekuomet negali būti taip di
delis, kaip uždarytame dirbtuves kam- 
barlje. Maska gali sutelkti pilnaap- 
saugos neduoti viduje, kame gazas 
iszsiverže ip susprogusio indo ir pri
pildė tirsztąi visa kambarį Reikia 
teip— pat atsiminti, kad vartojami ar
mijos gazo maskose kosztuvai, kurio 
perkoszia nuodingus gazus, yra tik 
pritaikinti kareje 
zams. ir paprastai neveikia prlesz 
dažniausiai randamus dirbtuvėse ga
zus, ka szvlecziamojo, naturallo, ir p.

“Armijos gazu maskos negali būti 
vartojamos mainose, nes nežinoma 
tikrai kiek ore randas ir kiek gali bū
ti oxygeno, kuris reikalingas gyvybei, 
trukumo pavojus. Ji vartojant mai
nose priverstu prie nelaimingu atsi
tikimu ir žudymiu.

“Armijos gazu maskos nėra teip jau 
neprasta apsigyvenimo priemone, 
kaip žmones kad mano. Ji nesuteikia 
visuotinos apsaugos prieez 'įsus ga
zus ir negalima drąsiai vartoti ore ka
me randas mažai oxygeno. Ji nesutei
kia oxygeno ir tik tegali praszalintl 
maža dali tu gazu kurio inkvepuojaml 
isz oro Kaip tik nuodingu gazu randas 
kiek daugiau, tai jlo kiaurai per mas- 
ka pereina ir užnuodina.

“Armijos maskos gali būti tik nau
dingos kai—kuriose chemikalu dirbtu
vėse apie tirpinyczias kame sieros du- 
du randas, ir industrijose, kurioss 
vartoja chloriną Armijos maskos turi 
vatos kosztuva, kuris nepraleidžia 
nuodingu duju ir praszalina niežejima 
tas jos naudingos apie tirplnysciaz, 
isz kur reikia praszalintl cieros, arse
niko dujas .

Armijos maska 
karbono monoksido. Tie yra nuodin
gi gazai apie tirpinyczias, ir kitus ga
zus dirbtuvėse ir mainose karbono 
monoksido pąli būti ir gaisrus bege-< 
einant. Beto visuosia tokiuose atsitiki* 
muosb dažniausiai trūksta oxygeno, 
Taigi, kad tinkama apsigint reikia 
turėti oxygeno kviepavirriui prietalea, 
ir pasitikėjimas ant armijos maskos 
gali būti pražūtingas.

I
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rism jos buvo s^iriampa,” sake Man 
nlnga* saro pfsMMifift" 2 22__1_ „' un- 

gariszkus kareivius. Unga-i 
rai paeme in nolaisvia 350 ka
reiviu.
cuziszko generolo nelaisvei li
kos paleistais ant liuosybes.

Padėjimas Ungarijos yra 
baisus, 
paliepė

/Vnt paliepimo fran-
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Ungarijos
Vokiszkas ministeris 
visiems vokiszkieins 

padonams apleisti taji sklypą. 
Apie 200 ypatų likos suszau 

apipleszi-

suteikia pilna
jai Kubos
;en raganius ir xu6<uuw, 
rios gydė vi sokes ligas su

Kompanije norėjo sumažyt 
mokesti; anglekasiai 

sustojo dirbti.
Scranton, Pa.— • Suvirszum 

tūkstantis darbininku sustojo 
dirbti Jermvn 
Old Forge už tai, kad kompa
nije norėjo sumažyt darbinin
kams mokesti arti ant vieno 
dolerio ant dienos. Darbi
ninkai nutarė sustoti dirbti ir 
sziandien kasyklos 
Locnininkai kasyklų tvirtina 
buk anglekasiai 
didelius mokesezius, 
iszkasinio augliu yra dideli 
kompanije ne turi atsakanezio 
pelno.

ku- 
gy- 

duolems iszvirtas isz žmogisz- 
kos szirdies, bet mažai in 

intikejo.

visus vadus ir kerszinante
go.

tavotu randasi Vincas Wvczis 
bolszeviku

Badai valdže visus isz 
Isuropa adgal. Wyezi

1 -1 vol i nei Je dingo
\\ ni. 11. Thompson n 

publikomis likos vėl aprinkti! 
miestiszku majoru apl<iik\ 

\ irsziaus 
Robcr 

Gyventojai szi 
gi balsavo kas 

Prieszais pro 
301,200, už

majoru
mas 17,000 balsu 
ie mok ra t u kandidatu

M. Sweitzer.
(
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rc-
Teip aresz-

Pa.
Petrogradas. —

isz East End, 
i das.

va-

s

ne

kasyk losią,
uz i sums m 

t badai darbavosi New Yorko ir 
i- Į kilosią miestuosia.

Bolszevikai kankina ir žudina 
kuningus ~ 20 biskupu ir 

szimati kuningu žuvo.

Nuo kada
bolszevikai apėmė valdžia, 
tik pradėjo žudint turtinges
nius gyventojus, praszalino ti
kėjimą ir bažnyczes visu isz- 
pažinimu.

dytais už visokius 
mus ir žudinStas.

;uji 
paskala intikejo. Norints 
dingdavo kokis gyventojus isz 
tarpo juju bet mažai apie tai 
rūpinosi, bot sziandien 
ant to visko žiuri ir ant slap
tingu dingimu i 
ant tuju raganių.

Ana diena
dingo ganydamas avis. Gyven
tojai susitarė jieszkoti dingu* 
šio piemenuko ir pasiseko At
rasti jojo kuna paslėpta kru- 
muosia, apie dvi mylės nua'vfe. 
tos, kur ganydavo avis. Kūnas 

bolszevikai vaikiuko buvo baisei supjaus
tytas, o kada paszauktas dak- 

užtemino,

Hindenburgas sukuopina daug 
vaisko Prusuosia.

fl u
vartojamoms ga-kitaipNuo kokio 

į tai laiko paliejo turėjo 
Į ant visu nužiūrėtu 
ir bolszeviku.

atyda ft/
anarkistu

to miesto teip- 
link probicijos. 
bicijos balsavo ,> 
bicija balsavo tik 144,032. 
cialistai visur likos 
\ isam mieste socialistu baisu 
buvo mažiaus kaip 25,000. I 
eita rudeni socialistu balsu Im

inėtai adgaluf.s 
buvo |

l landytojas peiliu ir žirkliu 
iszmintingu spekulaciju,

Di'O

So-I 
sumuszti.

) •a

nedirba.

v o (15,038, du 
skaitlis socialistu balsu 
net 102,080.

>ou ir 
listai Milwaukee paviete lik 
sumuszti laike 

402 Iv<<

M ihvaukee, Wis.
< )S

Vokiecziai su- 
vaisko po 

Hinden-

Paryžius. — v
kuopina daugybia 
vadovysta generolo
burgo rytynioje Prusuosia. 
Taji vaiska kuopina daugiau
sia Grandenze ir Tore idant ap 
saugot geležinkeli nuo Danzi- 
ffo in Poznaniu.

Kreminio 'katedra Moskvoje 
kaipo ir Yaroslave ir Simfe
ropoliu je likos apiplesztas nuo 
visu brangenybių.

uždeda

mažas

kalte

ryty n i oje
Lopez

" Ii

Tas pats 
atsitiko Moskvoje ir Petrogra
de.

Galandytojas peiliu surinko 
$3,000,000 turto.

Saint Louis, Me. 
na czionais mire 

idu Sosthenas Galiais, 
paczeduma kaipo ga- 

ir 
sūri n 

ko turtą iszneszanti ant trijų 
milijonu doleriu.

Galiais surinkęs kelis 
tanezius doleriu

Sost lumas 
per savo

Ana die-
Graikas var- 

kuris

rinkimu, 
13,100 balsais.

•* : i: < Į tanezius doleriu, pirko sze ra seita rudeni Socialistai isznnko ....
i *i ...... . aliejaus kompanijoj ir per ko-

ki tai laika visai nežinojo apie 
Miestui ISil'° Kilo’ki, jog kompanije isz 

ai szulinius su 
Nuo tojo lai

ko turtas Gallaiso 
staigai pasididini, 
metu pastate puiku 
deszimts laipsniu ir 
gi ngo galandytojaus 
milijonierium/

)
nuo Į
Pra-1 t uks-

peraplaiko
o kasztai

ir

Pittsburgh.
vakarines

pasira-

metropolitą Ki-

■ii
■

pavietavus Į 
kandidatus bet szimet i...... ,
geliams nepasiseke.
Mailison, Beloit, Superior, Ed-Į 
gerton, Stoughton ir x_... 
kurie buvo be ealiunn tai 
žmones tuose miestuose 
deli nubalsavo kad vėl butu sa 
liūnai. ’ • <

savo gilinki, jog 
kasė pasekmingi

a i i ...a rasdami alieju.Ashland i • d
dar

Pane-

Phila. Bulletin

Anarkistai surengė pasikelima 
prieszais valdžia.

Pittsburgh.— Tik už trupu- 
czio butu czionais iszkylus kru 
v i na revoliucijų 
ge czionaitinei

, kuria suren- 
anarkistai su 

bolszevikais ir ketino
valdžios arslnolM ir apszaukti 
visiszku straika, befJ paličiję 

; ; 4c h L 2 .f T1 lt_

užymti

n Uu A; 0X1

turtas pradėjo 
Po keliu 
narna ant 
nuo var- 

pasi I* ko

12 anglekasiu užgriautu 
kasyklosia.

Trinidad, Colo. — Dvyleka 
anglekasiu likos** 
kasyklosia Empire 
ekspliožijai gazo.

užgriautais 
Mine,
Keliolika 

AngJekaSiii jau surado. Kasyk
los pradėjo degti.

w>h

po

4 M ■p
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Moteres straikuoje ant 
pigesnio maisto.

Deszimts tuks 
tancziu moterių isz
dalies Pen nsy Ivan i jos 
sze ant protesto idant nepirki- 
net sviesto, kiausziniu ir 

pakol knpcziai 
prekes ant tuju

me- 
nesuma- 
dalyku.

Vladimiras, 
jevo, 20 biskupu ir szimtni ku- 
uingu likos nužudytais. Priesz 
juju nužudiniina, ’_________
supjaustė juosius ant szmotu, 
o kitus sudegino gyvus, 
da žmonis ejdavo su procesi
joms Petrograde, Tūloje, Kav- 
kove, Kliogage ir kitur, tai bol 
szevikai szaude in juosius, ųž- 
muszdami szimtus.

Ka-

valdo,

tas moteres isz
idant
brangu maistu.
teip padarytu, tai

valstijų 
prieszais

SOS, 
žins 
Tosios moteres pakvietė ir ki- 

kitu
strai kuotu

Jeigu visos 
kongresas 

greitai 'priverstu1 kupczius ant
iiumažiAlino prekių 
dalyku.

Nelaime laike apkrisztinimo 
laivo.

Philadelphia. — Penkiolika 
ypatų nuskendo laike sulužL 
mo risztavones Herriman 
Merchant Shipyard dirbtuvė
je kada nuleidiiiejo , laiva po 
pakrikeztiiiimui., 
,tu likos {sužeista

risztavones

14’

i.‘ m SfllUBMiU .i
U

ant tu j u

Jiang .ypa-

"MĮ> <

Kalte ir

Kur tik bolszevikai 
ten krikszczionybe yra baisei 
paniekinama, arsziau kaip tris 
szimtai metu po užgymimui 
Christuso.
bjaurinamos- o moteres yra 
loonaste žveriszku bolszeviku, 
kurie pasielgė su jomis bal
sei.

Miniszkos yra su- 
- ? o moteres

taras jin. apžiurėjo, 
jog szirdis vaikiuko buvo isz- 
pleszta isz krutinės.

nužiūrėjimas tuo-
jaus puolė ant tuju raganų ir 
gyventojai dabai' spyrėsi 
jieszkojimo ir nubaudimo tuju 
rakaliu.
Argentinos indi jonai nužudė 

15 kareiviu ir sudegino 
x forteca. \ ' > A. "
Buenos Ayres,

Pietinis Amerika^.— Ppy pa
sikelima indijonu isz
Tobo, aplinkinėje A vx^^, 
neteko gyvasties 15 kareiviu,

su-

Argentina,

All A. W/411A411114.

Allijentai iszvaikino 
rauduonosius Arkangele.

Arkangelis. — Bolszevikai 
užklupo ant allijentu prie ge
ležinkelio Odarzerske, 
kos smarkei atspirtais per mu- 
siszkius, o isz kitos puses pa
puolė po smarkia ujenia nuo 
paežiu bolszeviku. 
lekiotojas užtemino tris gink
luotus trukius, isz kuriu viena 
sunaikino su bomboms.

Keturi aficieriai ir 
niolika amerikoniszku karei
viu aplaiko garbes medalius 
už nepaprasta atsižonklinima 
laike musziu.

bet li-

u gni a 
AUijentu

asztuo-

apsigyvenimo

ne&psaugoja nuo

*’ j

„1 “
i 11

M 
I

F-

I

sztamo 
Formosa

* 1

Pik

ta per pasikeleliūs. Pagialba 
likos nusiunsta in tonais ant 
apmalšinimo paszolusiu indi- 
jonu, kuriu badai randasi apie 
100 tukstancziu. Tobosai gy
vena prie Argentinos rūbo-

Visur matyti varga, mirti ir o forteca Ynuka likos sudegin- 
bada, gyventojai yra valdomi 
kaip gyvulei, o katras pasiprie 
szina, buna suszaudytas.
ant Siberijos ir • aplinkinėje 
Uralu kalnu, žmonis kvepuojo 
truputi liuosybia nes isz tonais 
bolszevikai likos- ižgnitais ir ži^uš/iBadai Vokiecziai pąkur- 
neprileidžiami. sto Indi jonus ant pasikelipo.

i

Demokratas.
— Motinėlė, kas tai 

Demokratas ?
— Matai, tai tok is žmogus, 

jog norint butu dideliu ponu, 
myli visus o ir savo tarnus lai
ko už lygus sau.

— A-ha, jau žinau!
musu tėtulis demokratas; 
irfta in' glebi ir bueziuoje muąu 
sluginąitA Agute.

yra

Tai ir 
ba

j A! Li

*

Sunki liga.

vyras, Jurgiene^ 
labai sunkia liga praleido!

r— Jau ka sunkia, tai sunkia
I* * J

da ne buvau žinojus apie tai< 
kol daktaras pareikalavo 
gydimą 50 doleriu;

Tavo

■

I
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KAS GIRDĖT

uždaryti, tiktai lie-
Kas

kui rt i isz bado.
nos

sze 245 žmonių, o 2835 
do.

suzci-

% suBukime teisingais, 
stipreis 
pilni saldybes be apmaudos, 
nes ne veidmaineis ir

Stokime im.darba 
szviesumoje saules su 
geros atejties, o ingalejimas

sprandais,
nes 
bukime

iszmin-

«

A f

BAU LB

j^otpitais 
Gruodžio men. už- 

in puolia bolsgfevilįįai ant Kijevo, 
ir apieliiikes skerdė visa hite-

1918 m.

1

*

-w
Kiri-:

1

Latvijon ir

tingais.

kiti turi
o

vilczia

Lietuvon.

musu turi būti.

pie, nesuposedžiu protokolą Iszsiuntl- 
nojom visiems laikraszczlams ir tiki
mos kad bus atspauzdinta.

♦ ♦ •.
Atėjo praneftzimtis isz Paryžiaus,

... f

. >!

NESIUSK MUMS'PININGU /*

gus.
sanita-

uždraudže bu-

pasiliko bolszeviku my- 
kurie su jomis elgesi

bncziuojc.

ženklintus per 
soviata.

du milijonai
susimažino

Kareiviai aplaikineja

Motina pabu-

Bucziavimas numirusiu yra 
kenksmingas del sveikatos it 
daugoliuosia vietosiu 
riszka valdžia
cziuoti numirėlius ir kryžius 
kurios laike szermenu žmonis 

Aha diena mirė 
Wiskonsine kudykis Joakimo
Szulco, lenko, 
cziavo numirusi priesz užda
rymą grabo. Ant rytojaus ap 
sirgo nuo užtrucinimo kraujo, 
o norints daktarai stengėsi 
motina ižgialbeti nuo smertes, 
bet mirė už dvieju dienu.

I

Bostone
Tu-

gaivu, 
ant G00,-

Tame mokytame 
dideli stebuklai dedasi, 
las žmogelis, kuris plake savo 

užmokėjo 25 dolerius 
Jojo-gi kaimynas,

Lig sziam laikui Petrogra
de iszmire du szimtai tuks- 
taneziu žmonių nuo bado. Vi
si k romą i
jei, kurios laiko valdžia.
laiko szali bolszeviku, tasai ap 
laiko bilietą maisto,

Svaras duo-
kasztuoje szimta rubliu, 

apsiredimus ir apsiavimus; ne
galima pirkti už jokius pinin- 

Daugelis cerkvių ir baž-
nycziu apmainyta ant szokiu 
saliu ir pasilinksminimo vietų. 
Patogiausios moteres privers
tinai 
lemos,
kaip su ncvalninkems.

Bolszeviku valdžia Moskvo- 
je turi batalijona kiniszku ka
reiviu, kurie iszpildo visokes 
žudinstas ir szaudo žmonis pa- 

bolszevikiszka
Szimtai tukstaneziu 

ypatų tokiu budu iszžudinta.
Gyventojai Petrogrado, ku

riu radosi tris metai adgal sa
vi rszmn 
dabar 
000.
300 rubliu ant menesio, o jeigu 
randasi ant kariszko lauko, ap 
laiko po 30 rubliu ant dienos. 
Prick tam pavėlinta jiems api- 
pleszinet užymtus miestus per 
tris dienas.

\ iena

arkli,
bausmes.
kuris iszlupo be miclaszirdys-
tes paezei kaili, užmokėjo tik
tai 10 doleriu bausmes.
matote vyruezei, Bostone turi
diesne verte arklys, ne kaip I tarnavimas 
motore. kliasai

Tai

į

"iStebėtinas Laikrodėlis 
$8J5 su 6 rodyklėmis 
1 Rodo valandas

I

ligentija be malones; tiems,raz kttd “^‘ctuvos valdžia sudaro preky- 
> ’ 't. hnu cj 11 i n 1 ei 11 Anrrllln Dncrnl etninei

per <baininkams val^tiecziai ‘ ” 
soptynos dienoj turėjo paga-

I
i i ■’ "*« 1 < į , 7T

bar tas jau rodosi.
badmetis ten tosia jilab2ia.ro- 
lia, o bolszevikai ♦ veržėsi, 
svetimas szalis Vengrijon, Len, 
kijon, Ukrajinon,

Bolszevikai ganū-
bija svetimus kardu, o ju szali
Bosija baisiai ganubija badus1 .mino laikyt kaimuose, maistu, 
ir nelaiminga’anarkija.

Allijentai spėjo ragus 
Įauszt Vokietijos
tai dar kyla kita beda bolsze- •z
vikismas kursai gana visiems
pavojingas, nes toji epidemija 
greitai prigija
ir kariumeneje.

ap- 
kaizerizmui

darbininkuose

kad kur jie užeis idaht 
gatava ko jiems reiks, 
kainuccziai muistą turėjo da- 
statyti in tėii, kur liepta, o bol
szeviku gaujos arsziau negu 
meitėlius inteligentija, ukraji- 
niecziu aficiorius, dvaru
įlinkus ir randa tori us> adminis 

bei kitus perdėti- 
nius iszpjovc iki vienaih bai
siausiu budu, Vokiecziai nors 

bet pei’Szkados
Kriminalisto Pctluro 

banda, apsupusi miestą Kievo I •
iszpjoVe ten visus 
aficiorius ir kitus.
liūs nedavė užkąst, bet paliko 
būt revuose kur sumėtė. Dvare 
Jaropawcuos v i enuol i ka

rastu
arba

savi-

i > pranesza

bos sutartie su Anglija. Pagal szias 
sutartis Lietuva gaus paskola daik
tais, keliu milijonu franku verties. 
Kauno prancszimas skelbia, kad Ame
rikos misija tirineja maisto klausimu 
Lietuvoje. Kovo devynioliktoje die
noje Kaunan lirlbtivo Francij'dš nVili- 
tarė misija, b in kel<w dienas Ulpmasi
anglu misijos”.

’ • 1 z

Rodo minutas 
3<—Rodo sekundas

“Draugas” pranesza, kad 
Philudclpliijoj Szv. Kazimiero 

klebono Juozapo 
Kaulakio buvo laikytas pami
nėjimas varduvių dienoj Szv. 
Juozapo, kur Ijuvo prakalbos 
su prirodymais klebono nuopel 
uu per 26 meliis toj par., 
bona u jaut ypatingdĄ.^ .klebonas 
užsipelno paVhrba su insteigi- 
mu SieratuKams Prieglaudos 

‘F /

parpijos

klc-

Sieratu 
ifama.

T, 1 ’
Korespdndbntas sako

tratorius »

ten buvo 
daro.

ne-

$ 
uredninkus 

. Negyvej-

'.•U J 4<—<k Rodo 'Wnvaites dienas ,
*■—1 tff !ĮK ‘ 1 1. Ik ' <įi

\ Uodo ineneaio dienas

i

Szi prancszlma pat
virtina kablegrama nuo 
r - ” ’ “ . 

ŽGb.; kurioje Jie pasakė: 
šliaukė pagelbos nuo [Anglijos, 
nlus greltaĮ bus piusu rankose. Lietu- 
1

J usū barama viliuose {•clkaluose 
ncatbulina| reikalinga.

sža, kad p. Paksztas aplankęs Lietuva 
važiuoja Paryžiun, o isz ežia tuojaus 
gryžta Amerikon.

Profesorius Valdemaras prisiunezia 
isz Paryžiaus sekanczla kablegrama: i 
Lietuvos valdžia keturiolika paskyroj 
delegatu taikos konferencijom 
dėtnaras, Klimas, C 
ruseviezius, Yczas jau ežia, 
kės lietuviams užleidžiamą keturios 
vietos. Norus jau ežia, tuojaus sius
kite kitus tris atstovus, kurie gerai 
anglu kalba vartoja. Delegatas Pa
ryžiuje reikalauja stenograflu, 
jaus prisiusklte bent tris su 
nomis ir reikalingais daiktais. Lietu
vos valdžia tuojaus reikalauja steno- 
graflu, anglu kalbos mokytoju ir gy
dytoju. Patariame jums organizuoti

Noraus ir 
IjOpatbs isz Paryžiaus, gauta

: “Lietuva su-
Vil-

Kovo-

vos karolviju kovoje entuzijastiszkai.
’. "" i a > yra

■ - ■ ■■ - - - ),

Kablegrama isz sžvėlcarljos prane-

gryžta Amerikon.

Val-
Galvanauskls, Na- 
jau ežia. 'Ameri-

tuo- 
maszi-

Rodo vardus menesio
71 Rodo atmainas menesio

Yra tai stebėtinas daigias. Kas szi laikrodėli tnri nereikalauja kalen-

1 laiku ir diena sanvaites, diėna menesio ii\j£tmtina mcnliljo. Su tuo laikro
dėliu jus nustebepite kožna. Szis laikrodėlis labai gražiai apdarytas, 16-to 
saizo. Eina mlnuta in minuta ir gvarantytafl ant, 20 metu. Laikrodėlis yra 
vertas ne mažiaus kaip $16, bet tik per trumpa laika mes jin parduosime 
tik už $8.75 ir kartu mes duosime visai dykai puiku paauksuota lencUgeli 
ir kiszenini peliuką vertes $1.50 ir kompasą, rodanti vakarus, rytus, pie-

KUFONAS.
Union Watch Co. Dept* 7 W 

1013 Milwaukee Ave. Chicago, III.
Gerbiamieji:- PraszOme prisiųsti 
man kalendorini laikrodėli ir kartu 
su juo paauksuota lencugelf, kiszeni- 
in peili vertes $1.50 ir kompasą, i^o 
prlėtatymul daigtu asž užmokėsiu 
$8.75 ir jagu asz kartais buczlfeu rie- 
užganedlntas in 30 dienu sugražinsiu 
daigtus Ir jus sugražinsite man pini
gus atgal.

laikrodėliu .... ................. ........

7 Rodo atmaina# menesio

• dorinus. Pažiūri ant po ir pamato netik valandas, mintitas bet tuo paežiu 

doliu jus nustebepite kožna. Szis laikrodėlis labai grnžląi aędarytns, 16-to

’ tus ir sziaurius. Mes nereikalaujam 
Jokiu piningu nuo jusu isz kalno, tik 
iszkirpkitc szita kuponą ir prisiusklt 
mumis, o $8.75 užmokėsite kada gau
site daigtus. Jagu būtumėte neužga
nėdinti. galite laikė 30 dienu sugra- 
nlnti mums daigius o mes sugražin
sime jums piningus. Jus nieko nenu- 
stojate ir visgi persitikrinate koks 
pukus yra szis |aikrodelis. Galimas 
dalgtas kad jusu draugas norėtu Ir 
pirkti toki laikrodėli, patarkite jam 
sziadien, kol prekeą nepakilo. Nfe- 
attideliokite, got raszykite szedlen.
Union Watch Co; Dept. 746

11016 Milwaukee Ave. Chicago
...... / ii^ i ^įė i ii 1 r

..—..

KUR BUNA?

Praszbme

Kiekypa
tų isz tarp administracijos su
varė in požeminius urvus, ir 

tol

Vardas ....
Adresas ..

ii:

dytoju. Patariame jums organizuoti 
raudonojo kryžiais vienataš ir ttib- 
jauš minėta sztaba savo lieszomis 
siuskite .Lietuvon, Lietuva atsiszau- 
kia in Amerikoj lietuvius, kad jie dlrb 
tu santalkoje Ir padvigubintu savo pa
stangas jai nepriklausomybe užtikrin
ti. Justi broliai Lietuvoje savo krauju 
moka už laisve, jus privalote jiems 
pagelbeti.

Profesoriaus Valdemaro kablegra- 
ipojc nurodytais reikalais Tarybų 
Pild. Komitetą jau rūpinasi. Kas link 
Raudonojo Kryžiaus, sziuom kreipia
masi visas lietuviu kollonijaš praszy- 
dami, jei kas Žino kokios lietuvaites 
randasi Amerikos Raudonajame Kry
žiuje. Europoje, kad mums prancszti 
ju toliais adresuš. Isz esanczluju Eu
ropoje lengviau ir pigiau bus suorga- 
niztioti." 
szi'ud 
Washington, DC;

ir.

, kad 
klebonas paaukauja tai instai- 
gai savo namu, bllo tik prigel- 
bejus nelaimingiems vaiku- 
cziams siera toms.

Szi labdaryste klebono, 
bene tik bus isz lietuviu kun. 
ptises pirmutine, ir tokis pasi- 

biednai lietuviu 
suteikia klebonui di- 

dia pagarba bei nuopelnus. 
Pas lenkus senovėje tai buvo 
radosi toks doros ir artvmo v 
meiles gaivintojas k. Stašicas 
kurio vardu ir sziadicn yra 
Sieratu Prieglaudos Namu 
Warszavoje.

Sakoma, prielankius 
reiszkimus klebonui daro 
tiktai purapijonai, bet, ir , val- 
namaniai su socijalistais.
1( Fręjsingai sakant kas tokius 
darbus jeigu peiktu arba pei
kia, tai pasirodytu trumpapro- 
tis. . .

nelaimingiems

vandeniu

ten
baisenybių i tuom

tai

y ne
y

užleido gyvus 
laike kol gala gavo, i

Negalima apraszyt ka 
bolszevikai
laik pridirbo.

Dabar skaitome kad Ukra- 
žydus ant 

kož’no žingsnio ir sako kad isz-
skersta iki 20 tukstahcziu.

jiniecziai skerdžia

ir Mikas Sovickal visi paeina isz Vil
niaus gub., Traku pav,, Turiu svarbu 
reikalą, tegul atsiszaukia ant adreso.

Amilla Rudis, 
1277 Reynalds Avė.Mano brolis Antanas Kuczin 

skas, paeina isz Suvalkų gub 
Kalvarijos paw., Ludinavo pa
ra., girdėjau kad gyvena apie 
Philadelphia, Pa. jeigu kas Ži
no apie ji, praszau praneszti.

. (to 27) 
Miss M. Kuczinskas,

So. Boston,, Mass.

M

Scranton, Pa.
b

Mano pus—sesere Ona Matulalcziu- 
te, po vyru Kriscunas, pirmiau gyve
no Waterbury dabar nežinau kur. Isz 
Suvalkų gub., Naumiesczio pav., Nor- 
vaiszu kaimo. Tegul atsiszaukia ant 
adreso.

4’’

Tai-gi už bolszeviku bandy
tu darbus, ukrajinos zniQhija 

nekaltiems žyde- 
Tuocki ir kitus 1,nu

žydi ja biednoji 
bestijas,

S. Vcnslovaitis,
413 New St.. Duryea, Pa;žluje. Europoje, kad mums 93 C. St.dalis 

bol- 
vra 
tar-

Vos viena dcszimta 
Raudonosios Armijos yra 

kareiviai 
ka riszka

Jeigu aficieris arba 
kariume- 

nes, tai visa jojo likusi szeiiny- 
na vra suszaudvta. • 

Fabrikai ir visa

szevikais; kiti 
priverstais iii 
nvsta.
kareivis pabėga isz

Patogas, 
žmogus, yra

mažo proto 
irro-

pramone 
sustojo, tik valdžios aiiiunici- 

o skaitlis
darbininku likos sumažintas.

rn

jos fabrikai dirba,

Tokis tai sziandieninis 
dėjimas 
jhje” 
valdžios 
niuo ir Trockio, 
rojaus visi iszpažintojai

Dirbti jieje 
apipleszi- 

net, žudyt, ir gyventi isz darbo 
kitiL

Todėl
sus 
tojus, 
skelbia apie 
vikiszkas linksmybias, 
musu nevidonai, nevidonai 
musu moterių ir vaiku, tai ap- 

"mokamas agentas: žadintoju, 
plesziku ir tinginiu, kurio mai- 

žinogiszko kraujo; 
apimti valdžia 
žmogaus, idant jin

da daugiau prispaudinet ir 
jojo

bet 
panszus m 

mata, kuri labai puikci para- 
o suvis kvailiszkai.szyta,

5

nes

Raszysite mums apie 
antraszti: r ‘

pa- 
bolszcvikiszkam ro- 

Rosijoj, kur
randasi rank osia Lc- 

Prie tokio 
‘ ‘rau-

4 i

vadeles

donuju* trokszta.
ne nori, nes geriau

c c

(r r* 
raudonosius

Kožnas,
rojų ir bolsžc- 

” tai

in k i te nuo saves vi- 
praplatin- 
kuris jum

>)

l 4

nevidonai,

■ tinusi isz
• geisdami 
vargingo

žadintojų

ant

prispaudinet 
iszcziulbt paskutini isz 
lasza kraujo.

Kožna toki latra, 
valdžia Suvienytųjų 

in padan- 
atyduokite

kuris pa-
• niekina

Valstijų, o 
gias bolszevikus, 
in rankas miestiszko burmis
tro arba palicijai.

z

gvriao.'

Jeigu naujas kariszkas pro
gramas bus priymtas, 
jauni vyrai, kurie 
gia devyniolika metu am
žiaus bus szaukiarhi ant Ra

vi sa 
Kožnas ttirbš la

vintis per viena meta, o reika
le, bus
11 ia ant apginiino 
nes.

devvniolika

tai visi 
yra pabal

inę tu

reiviszko lavinimosi po 
Amerika.

szauktas in kariume- 
savo tevy-

'i""F i " i. .............. . ..... *

Pehnšylvanijoj praejta mė
li kos . už- 

jniHrzta I.T27 žmonių o
’Strrtltaf^P nftHtf-

ia ant geležinkeliu

sužeista.
li, 012

»
' . 1

Jeigu gyvensime solidarisz- 
kai, tai mus kiti guodos, 
sziandien esame naklydia kaip 
keturkojui, wkus ahi į ‘imife 
pamoję ir užszvilpia, in ten 
kreipėmės, ypatingai politiko
je.

Bukime paezedus, ne metin- 
kime piningu ant nereikalin
gu daigtu, be katrų galimu ap- 

persimainys 
ir vargo bus užtektinai, 
kimo paveizda nuo 
žydu, o trumpame laike ap- 

plunksnOmi

bet

11. r

siejti, nes laikai
Ym-

arabu ir

atilsime■—n
vio.

gerbti-

vogti bemoka, 
• ne užszoka.

jei-

Sziadicn kas 
ant urėdo jokio 
Turi žmogeli Vagim būti, 
gu nori koki žeiiklyvuma in
gyti.

socialistai susi-

Socialistai vra tai

demokratai.
gali

Daugelis žmonių yra tosios 
nuomones, jog
deda isz vienu bddįeviu. Jeigu 
teip kas mielina, tai,nesveikai 
mistiną.
politikiszka partije, teip kaip 
republikonai ir 
Socializmas isz pradžios 
būti geras, kol yra prieteliuis
darbininku (!!) ir neprasipla
tina bolszevikizmas, 
insiskverbia in socializmu bol- 
szevikizmas, tada socializmas 
dingsta ir' pastoja anarkiznias. 
Tikras socializmas 
isz “
pats save.

bet kada

susideda 
mylėk savo artima, kaipo 

f

Prie Gardino (Grodno) gir 
Pinsko, lenkai bosikovodi|mi

• • 1 ' ♦ <31su bolszevikais kova laimėjo,( 
bet ir paįmkus genis nuo bol
szeviku a temt, armotas ir ki
tokias amunicijas 
nucziuoptj net ir pinigo puse

pasiseko

milijono rubliu.
Nenuprantama kaip ten tie 

bolszevikai žeberkluoja, 
jie savo szali kur ątovi užentle
svetimi rytuose negina, p ¥01’- 
žepi in wudi» svetimas. Visa

kad

! if .

r M ?

'ij'

Lietuviai

iszsi- 
ne

atkerszina
liams; už 
kenežia 
tuos turtingesnius
sunku pagaut?

Už visas bolszeviku 
jas, 
daug nukentęs visojo
MaskoJijoj , (srovinei jose?).

?— Senas Kapsas.

t iron i- 
ankseziau ar vėliau žydai 

senovės

socialistai, priėjo 
prie susipykimo say,o, tarpe. 
Mat ir in ju tarpa ipisvele in- 
vairumai. — Vieni sako bol
szevikai, kiti menszevikai, o 
treti viduriniai.

Tarpsaviszki j u

/

he veikai, 
I pradės kaisziot kuolą iii ratus 
bebeganezius socijalizmo plė
tojime.
kitu szalininkyseziu, kritikua 
šis savo tarpe;
tymo purvais ant savo 
szu, pradeda drapstytis 
Veidu savo ir dar be to neap
sieis. Kas sakytu kad neteip, 

Į tail gyvi faktai parodo isz su- 
“Naujenu” 
Grigaieziu. 

bežiū
rėdamas in rietejima socijaliz
mo, tankiai padarydavo iszva- 
das daugumui ju
mas, su tuomi p. Grigaitis ne
karta nuo jaunueziu socijalis- 
tu gavo apdrapstyt purvino
mis pajuokomis, galop 
kai nuo redagavimo

prasitrauko ir, reik sakyt 
kad vis tai socijalistams ne 
ant sveikatos. Teip vadinanįi 
bolszevikai pasistoūge paginį- 
dyt dar vėl |, naujut, laikra^zii 
M Žarijas” kurios jau isz 
vardžio nulemia kad svilins, ; ■ r

Vietoje kritikavimo

sisznairavimo su 
redaktorium 
Tas žmogus

nu t,

vietoje draps- 
prie- 

ant

p.
rimeziau

nepatinka-

*4

vtsisz-
‘ J

Naujo

tai svilins akiu blakstienas vi
siems kas tik po ju 
pasipins.

szmorais

Žydu skerdynes. Mbs
Saulėje” senei raszemc, kad 

jpgei. biednoji
Rosi joj žyd i ja nukontes. clang,

me praneszime placziaus -neraszysi-

4 4

ateis valanda

už darbus Trockio ir kitu, .da-

RUPTURA UŽMUSZA
7,000 KOŽNA META.

Septini tukstanczial žmonių lieka 
kožna mėta palaidoti — laidojimo cer- 
tifikalai parodo kad mirė nuo “Rup- 
turos”. Kodėl? Už tai kad nelaimin
gieji apsileido save ir vien tik tėmy- 
dami ant ženklo (isztinimo) tuos ligos 
ir nepaisant ant pasekmes.
darote? Ar teipgi apleidžiate save ar 
nesziojatc diržą ar kitokius prietai
sas. Ant pagalios diržas tai tik netin
kamas paramas ęlcl, gruvanezioa sie-

Matjoszius 
taip-

i tai 
703—15th St. N.W.

SžibmiB dienomis žydu laikrasztijė 
ftund” pasirodė pranesziinas, buk 

Lietuvos atstovai apleido taikos kon
ferenciją. ‘ " ___

legramos matom kokie atstovai 
nals randasi, todėl bene būl^tik kad 
Daujotas. Allszaiiskas, 
Rosenbaum Lietuvon stigryžo, nos jie 

siusti, 
'betYtk szeip' ln nCkurlAs valštijas Lie
tuvai parama iszgautl.

Egzck. Komit. Informacijos 
Biuras.

44

Isz prof. Valdoinaro kab- 
te-

Sėmaszko ir

, ne taikos konfcroncijon buvo

■— ---------- .♦ ------------------------

PRANE SZIMAS IŠZ 
WASHINGTON©.

Atvažiavus Lietuvos atstovams in 
Paryžių, Amerikos lietuviams truputi 
palengvėjo, nes dabar galima didesne 
dali Jiegu paszvensti veikimui ežia 
pat Amerikoje. Nors jau nuo seniai 
buvo parmatoma, kad Taikos Kon
grese Amerikos balsas bus vienas isz 
stipriausiu, pastaruoju laiku tas dar 
gcrlaus paaiszkejo. Tode) labai svar
bu, kad Amerikos atstovams Pary
žiuje ir Amerikos valdžiai Lietuvos 
klausimas butu* gerai žinomas. Ame
rikos valdžia pakartotinai yra ap- 
reiszkust, kad stovi ir remia visu gy
vu ir susiorganizavusiu tautu laipęv 

Lietuva skaito 
geriausiu savo 

rikos atstovai veikia atsižvelgdami in 
atstovaujamu pažiūras; to0eL ? labai 
svardu kac| Arųeijkos visuomene su 
Lietuvos klausimu supažindinti ir gan 
ti ju prijautimą Lietuvos nepriklauso
mybei. T^uoml tai Lietuviu atstovybė 
Washingtone rupihasi.

Atsiekimui szįo tikslo 
invairiausiu budai; ne vien tiek talpi
nant straipsnius svetimtaueziu lalk- 
raszcziuose ir žurnaluos®, laikant pa
skaitas ir siuntinėjami laiszkus, bet 
taipgi iszleista anglu kalboje keletas 
brosztiru: septyni tukstanczial “me
morandumo” arba LRėuania’s Case 
for Independence”, parasze kun. Ži
lius ir ižin, j 
ežiu jau iszsiuntineta. 
ežiai “Lithuanian, f 
her claim for reestablishment as a,n 
independent nation”, parasze Dr. Biėl 
skis.
pbnk’l tukstanczial
Life in Lithuania”. Szos irgi beveik 
visos iszsiunstlnetos. Dabar tik ka 
gauta isz spaudos deszimts tukstan- 
cziu kopijų Lietuvos žemlapio ir jau 
siimtlnejamti. t į 4

Visos knygutes yra siuneziamos, 1)

ir nepriklausomybe.
Amerika vienu ’iskz 
prieteliu; o mes žinom gerai, kąd Ame

naudojatna

arba Lithuania’s Case

Norus. Puse tu knygu- 
. Penki ttikstan 

facts supporting

Szios broszi ureles bevok visi
“Sidelights on

t ii .

vislcins žymesrilems asmenims ii* val
dininkams Amorikoję; 2) in visu uni
versitetu, didesniu kolegijų ir szelp di 
dėsniu institutu knygynus; 3) in vi
sus didesnius yięSzus (public) knygy-

(

Tamsumas Pruspalokiu.
— Trenka perkūnas 

boksžta bažnytini jog 
griovė.

m 
net su

griovė. Pataisymas kaszta- 
vo 150 doleriu. Kada suszauke 
susirinkimą parapijos teip vie 
nas pafeake:

— Reikia tuosius jiiningus 
nutraukti nuo algos prabasz- 
cziaus ba kad butu gerai mel
dęsis, tai ne butu Dievas per
kūno prisiuntęs, kad hokszca 
sugriauti.

DYKAI
4

nos,

Mano dode 
brolis Juozas Szliumbu, 
gi teta Elzbieta Bulotai fume 
gyvena Detroit, Mich. I 
szau atsiszaukt ant adreso: J u.

Ona Zukauckiene,
163 Tompkins St., 

. / Pittston, P‘

ęi teta

ir

Fra-

t

a.

Pranciszka LapcViczia — poA8Ž
vyru Sklelniene i/ajlCszkau savo dėdes 
Juozapo Patecko isz Ilgalaukiu soda, 

para., Panfevežio apskr.,Vabalniku
Kauno gub., girdėjau kad gyvena.apie 
Mahanoy City, 25 metai kaip Amorike. 
Meldžiu atslszaukt ant adreso.

Pranciszka Skleimicue,
Athol, Mąss.774 Silver Lane St.,

Pajicszkau Stanio irPajicszkau Stanio ir Juozo Miku- 
cziu isz Kauno gub., Raselnu pav., Kai 
tinenu para., Vodru sodaus. Turiu 
svarbu reikalą. .Ju zbrolis Franas Mi
kutis mirė Chicagoje apie 17 metu 
adgalios. Nabaszninkas priesz tai gy
veno Mahanoy City. Jaigu kas žino -t.-J ’ - I «

Vodru sodaus.

kutis mirė Chicagoje apie 17 metu

apie juos tegul Uuoda žinia ant adre
so. (to29)

13VŠ E. Market St..
Mahanoy City Pa.

Izidor Turauckas ,

Ka jus

Mano keturi bus—broliai Stanisla
vas ir Mikas Jankauskai ir Martinas

ĮJ3F Nesiusk mums nei vieno cento.

nos, it negalima tikėtis (langiaus kaip 
tik mckanlszka parama.
sulaiko krauja cirkulaclja, tokiu budu 
atymdama ta pajėga nuo susilpnėjusiu 
raumenų kuri dauglausie reikalauja— 
tai yra auklėjimo. Bet mokslas iszra- 
do būda ir kožnas nesziotojas diržio 
yra užpraszomas iszbandyti DYKAI 
paslaptai savo name. PLAPAO būdas 
yra beabejones mokslingiausias ir tik
riausias pat-gydantis būdas del rup- 
turos, ka pasaule da žinojo. PLAPAO 
PAD kada ncsziojamas drueziai prie 
kūno, visai nėgall nuslcnkti ar iszsi- 
gauti isz vietos, todėl negali trinti ar 
gnybti. Minksztas kaip aksomas — 
lengvai užsidėti — neperbrangus. Ne- 
szioti laike darbo ar miegant.
randa joku springsu, juostu ar spltis. 
Iszsimokykite kaip uždaryti rupturos 
atydarima kaip gamta prisako idant 
ruptura negalėtu nuslinkti Žemyn. 
Prisiuskite Varda szedien in PLAPAO 
CO. Block 3062, St. Louis, Mo. o gau
site DYKAI iszbandyma Plapao ir vi
sas informacijas. (adv)

Spaudimas

Nesi*

U

11 DAIGTU 
TAI GERA PROGA. PASINAUDOK JA 

l4Ą1tDUOSniE TIK 2,500 SŽITU i/AiKhODELIU UŽ TOKIA MAŽA PREKE
Tds atsitinka tik netikėtinai, kada mums pasisekė nupirkti szitu laikrodėliu daugybe žemiau iszdirbimo kai- 

dabar galime parduoti žemesnė kaina negu kur nors kitur laikrpdeliu^ parduoda.

23 jewels

BANDYK PASIKLAUSTI KUR NORI IR PERSITIKRINK PATS.
Ne dėlto, kad ižgyrus musu tavora, bet kad pasakius jums teisybe raėzoine teip. Beveik visi žino, kad tai ge-

Jis yra vidutinio didumo, Viskuii storęsnis už sidabrini doleri. Turi pirmosriausias isz žinomu laikrodėlis.
klęsos vidurius su 32 akmenais. Luksztai storai auksuoti (gold filled)/ gražiai greviruoti kiekvienas skirtin
gu dėsniu. Teisingai laiko czesa, gvrantuotas ant 20 metu.
kintas del tos i>aprastos priežasties, kad jis gražus ir laika teisingai laiko. Nenuostabu, kad mes parduodam vi 
šoklu klesti žmonėms Suvienytose Valstijose ir Kanadoj — ir biznieriams, ir konduktoriams, ir 
kareiviaiiiš, jurininkams,' darbininkams, farmeriams, turtuoliams ir biedntems. Jie visi pataria pirkt nuo

Laikrodelisuž $50.00 niekad jus geriau nepaten-
nūs; 4) žymesniems laikrėszczlahis 
ir žurnalams Amerikoje. ; Taipgi apie 
tUkStailtiS VISU blOSZiUreliU iSZSiUllSta '/I“ "TTZo'a’ /urvuvuum® u
Europon ' ' 1 ‘ nes laikrodėlis vertas iTlą^ląufjiai $22.00, gi mos parduodame tik už $12.95.

' T /II 'tA'kilA 4-si rlnv rili rkrl <1 vvi 'iri <31 <3 «a I rl trik _ Ir l zizxbnn nn 11 #3 r. Irvin. 1 Y

šokiu klodu žmonėms Suvienytos® Valstijose ir Kanadoj — ir biznieriams, ir konduktoriams, ir
" * * . f ji i . ' . i' l’_ . 1 . i 'I _ 4-“4! - U I ,1 A — M «

inžinieriams, 
mus,

Koletas institutu surengė lekcijas 
apie mažiausias tautas, taipgi ir apie
Lietuva; tam reikalui parūpinta jiėms 
užtektinai medagęs. Clovelando 
(Ohio) miesto valdžia iszlėidė keletą 
brosziureliu apie nekurlas tautas;; 
brpsziurellu apie llėtuviufe parūpinti

modagos.

pavedė vienam lihiverditelo pi’bfeso-
rlu; ežia irgi užtektinai medegos parų 
pinom.

Velklmds Amerikoje, kad czlonikšz- 
cziu žmonių prijautimą iszgautl, svars 
tyta paskuUnianiė Tarybų T*ild. Kb- 
mitėio suvažiavlriie. Apib tarimus szia
tyta paskutiniame Tarybų Pild. Kė

,v y..

Gi prie to dar duodame visiszkai dyk-kai cekanczlus 11 daigtu: 1) Aukšlio 
tas rankogaliams khypkius; 2) Gražius auskarus; 3) Fontaninb plunksna;
4) X-Rc,y aparata, per kuri galima matyti kūne kaulus ir kitką;
auksuota brąnzaleta; 6) Naujai patentuota brltva; 7) Žieda;8) Szcpethka 

ma^T 

prisiusite

5) Gražia
• • * -------------- - -- r f---- -- ---- v f _

bai’zdai; 9) Kbmbinacija retežėlio raktams susinerti; 10) Pinigams
nelo su slaptingu užraktu; 11) Gražu aultsiiota laikrodėliui retežėli.

Visus tuos puikius daigtus jus gausite visiszkai dykai, kada
mums užsakymą nė vėliaus 30 dienu nuo sziol. Neėiunsk mums pinigu nei
skatiko, vien tik prlsiusk iszkirpes išz szio apgarsinimo kuponą pąraszes sa 

bu-vo tikra varda, pravarde, adresa ir klek laikrodėliu užsisakai. Jeigu
turn nepatenkintas begiu 30 dienu, gražink mums TMkrodolt ir kitus daig
tus, o mes sugrąžinsime pinigus, kuriuos juos' atsimdamas.

Dept. 827.
Chicago, ill.

UNION , NOVELTY 00.
1016 Milwaukee Ave.

u. U

'^4

I * J

t

KUPONAS GERAS TIKTAI PER 
30 DIENU.

Union Novelty Co. Dept. 827
1010 Milwaukee Avis, Chicago, UI. 

Tamištos:—
Meldtiu prisiųsti man jusu nupigin

ta kaina parduodama 23 akmenų auk
suota “Gold Filled” laikrodėli su 11 
jusu pažadėtu dovanoms daigtu. Ap- 
laikės tavora asz užmokėsiu $12.95 Jei 
nebusiu patenkintas, laike 30 dienu 
sugražinsiu viską atgal, o jus sugra
žinsite man pinigus.

Vargias
Adresas r
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Perėjo jau metas nuo kada 
vokiecziai bombardavo Pary
žių su milžiniszka artnota, ku- 

2 m v les t olumo. — 
szau-

r i szaude 7?
Kur randasi vokiszkas 
dykas? r % A

X—1 &

PIKTA 
BOBA

padekDuok man rodą!
Mergina paslėpė veidą 

gilei užsimis-

no

man!
savu in delnus, 
lindama.

— Kaip jin gauti ? Duparc 
laiku jin didėlėje vertoje. Yra 
tai scnoviszko puikaus darbo 
ir labai gražus. Pats Jio Myles 
ta karalius matydamas jin pas 
jiaja ant kaklo, pagyre — 
numes jin teip už nieką!!

— Ant ko-gi jin apmainy
tu? — klausė Zigmantas —kai 
bėk! pamislink, ko ji dabar 
nori? apie ka svajoje? Duparc 
vra navatno budo. Meta szian- 

>1'

dien ta už ko vakar prapuoli- 
nejo ir siuto.

Fifina pasikėlė ir pradėjo už 
sinusinius prasivaiksztihet po 
pakaju.

— Nieko ne žinau! niekas 
man ant misliii ne užejna! lau
kime josios, gal 
me kbki planu — 
dies prigelbėsiu.

Tai pasakius 
duodama ženklą 
idant pasiliktu ant vietos. Isz- 
girdo ji pirmiau, 
Flemmingenas jau su savo ap
maudinga mylema jauslei atsi- 
sveikinejo ir ėjo sau namon.

girdėt

pamislink,

apsimislinsi- 
asz isz szir- .1’

kad tas yra tikra priežastis^ 
dėl kurios dabar asž pat die
nas gerai valgyt ii* gert turiu,

tai pasakius prisilenkė prie 
paraudonavusios isz rūstybes
it nusistobejhno ffanctizes ir
Jl . ’ * a

nas gerai valgyt ii* gert turiu 
įidant atrast tai ka patrotijau.

,Duparė tfiUKditiiiasi aplililf 
vakarlėhė tanke! 
isz sžėliėfc 
ant to 
cZiau panaszus bUVh in lavonu 
kilusi isz grabo, o kuris tai

•» > . • 1 v » J,, t P * • m. I 11 * \ ’ f 1
sziandien šu jiaja turėjo drau- lyg liepsnose. Laroche ’jus akj1 
ge prie Vieno štiliu valgyt va
kariene.

Netrukus sėdo visi: po keliu 
stiklu vyno, tuojaus linksrnes- 
iii stojos vcezei ir Raibos atgv- 
.l‘o. 
gydintojas uždraudė gerti 
ginaneziu gėrimu, gere 
dluaius vyno — nereikalavo 
czion but blaivu, szposai neat- 

. * l 4 t I * te. I * ♦

ejdinėjo jam jau in galva, o 
Apie pajiegas savo ne paisejo, 
nes jin suvis pas jin mažai 
buvo. Duparc gere idant nesi
bijo! savo sveezio. Laroche 
jus gere, nes mėgo labai vyną 
Fifina viena ne Uptelejo lupo
mis stiklo, kaip sumaiszius su 
vandeniu.

Paduota ant stalo
kuri Flemingenas prisiun-

žvllgtoiejo 
šu iiuftistėbejhtm 

žmogutis, kuris groi-

kilusi isz grabo, o kuris
* * ‘ 1V ’ > a i 10 .1 • . I * t

Zigmantas, kuriam nbrliit 
s v, ii 

neeze-

I 4 ba zan-
ta 
te.

»?

— Suvalgisime taji Flemin 
gen a— nusijuokė Fifina, žiū
rėdama ženklinanczei ant pu
pa re.

— Del ko tu ta kalbi skait- 
liujo? — pertrauke gaspadine 
— man rodos kad asz viena in- 
veiksin.

— O! iszkcpta! gal! bet gy
va? kasžin ? Zinai ka pana 
Duparc, pasakosiu tau staezei 
jog tokiu jaunu “bažantu” 
tu ne moki prisaviiit....

— Tai ar tu taute galinges
ne nuo manes ?

— Kaežlii?
Apie Zigmantą nfc 

nes mate abi ponios, jog jis ne 
paisejo sziandien

formas

bažantu tai

paisejo,

apie jokias
drau-

skabei iszejo, ,a11^ j(,S40S
ZigmantuiO

negu jis jog

sau
Galėjo ir Zigmantas 
žodžius panos Duparc, kuri tei 
sinosi, kad reikalauje atsilsiu.

— Ne tikėsi — galva man 
baisei sopa turiu ejt gult, nes 
rytoj turiu visas savo pajiegas 
iszstatyt ant teatro.

Da keli pasznabždai, juokai 
jauno vaikhio, po tam da ke
li žodžei ir Flemmingenas pra- 

žemyn tropais.

| , J1 4 S

pradėjo jei ka tokio sznabždėt
in ausi, nuolatos juokdamasi,

' k I ' į

koreziuke ?
— O už tai man turėsi duot 

tai ko noriu — ir ryto važiuo-

i ...  . ............... II I ■■■ ............................................ »■■■— »■ m

Laroche ir Duparc pažiurė
jo ant Viens kito.

— Losze role dideles ponios'r t

ją ih Lipska i— jeigu to ifdri o FifiiUi — nusijuokė francuzas.
užpbryt busiu kelionėje in
Lkj '■-* » i i r ; i' i F *"

iszsiomo isz tržszlebes Imo kru- Briiksela.
Du panų Duparc niislino/ 

kada Laroėhe’jhs bakstelėjo
ii *

jai in rilnkd ir puSziitibždėjo:
— Reike nuo jos atsikratyt 

buk kas buk ; pradeda būti per 
daug perbėgusia.

Abi moteres pažiurėjo 
na ant kitos ir 
stalo.

— Perpraszau — sugrysziu 
tuojaus — ir pasiszokedama 
atsitolino nuo stalo su Fifina. 
— Valgykit ir gerkit už ketu
ris! — paszauke da iszejdama 
per duris in kita pakaju.

Pasilikę Zigmantas su La ro
ne'

tinęs laiszkeli ir padavė del jo
kios, o pati plodama in delnus 
isugryžo ,ant savo vielos.

Ponios Duparc veidas dege 
r 

vai prisiklansinejo stengdama 
sis atmyt apie ka ežia 
Zigmantas seko akimis 
kni kožna pasijudinimą Fifi- 
hos ir teiiiindahias kožna isz- 

prijaus- 
ant

.< - b.

ejna. 
pas-

> f J

vie
pus i kėlė nuo

tarta per jiaja žodi 
damas, jog ji 
naudos jio.

— O k n ? 
mergina —- 
mano ponia 
jtije?

y 

gal ve i ko

Ati-
Ka

paszau

I 
but isztikro

Teurink-gi pati, jaii- 
kvailukas kiek-gi

o k a ? — pradėjo 
neteisybe~gi jog 

yra baisom pavo- 
Sztai teip — dadave in-

siromdama in szonus — esmių 
puikia misle — ka man duosi 
o tad paliksiu jin tau. 
duosiu tau jin cielybeje. 
man duosi?

— Parduosi man jin ? — pa 
klauso pana Duparc.

— Gal — arba apmainysiu.
— Ka nor už j iii ?

ke sena baletu i nke — na dary
kime sutaiką derekimes.

— Galėtu tai
gal labai brangu! — atsake Fi
fina. — 
nas tokis
isz jio paimt galima ?

— Niekados ne mislinau — 
tare Laroche jus pildamas sau 
ir Zigmantui in stiklus vyno— 
idant toji Fifina butu tokia isz 
mintinga ir perbėgi.

— Matai! — nusijuokė mer
gina.

— Kalbėk, ka nori — paan
trino Duparc.

i i

cCremonijes ir 
giszkas.

— Szpofiauji Fifina — kal
bėjo pana Duparc pažvelgus 

jaunas vaikinas 
dega meile prie manes!

— Prie tavfcsf! puikei! — 
ir nusijuokė garsei Fifina, — 
o 
pati ?

jeigu asz dry stati tvirtinti ta

— Tai meluotum 
Eiti na.

Mergina 
rankas.

— Jcigu-įgi tfiretau

mylema

pakele savo baltas

dava-

che neturėjo vienok nOro 
aht valgio ne ant gorimo.

'i > > ■■■»'«> l *

Pirmutinis isz jin, Zigmantas, 
ne malszus lauke ant ko pasi
baigs tas viskas ir koki vaisiu 
atnesz tas pąsiszventimafe do
ros merginos; Laroche vėl jau
tėsi inerzintas reikalavimais 
ir turgn Fifinds su phna Du-’ 
pare, b tas visas pasielgimas 
merginos imitomhi jAm nepa- 

Zigmantas dasipratotiko.
jog Ei f ina pareikalvo nuo Du
parc lenciūgo, kuri jis padova
nojo, vienok 
kiek už jin
him jio. Žinojo jog tokioje 
d ra ugu ve ne apsiejna su keleis 
desetkais, o. reikalauje už men
ka daigta szimtais, jog pinin
gas czion maža veide turi — 
del to kankino save rupeseziu 
ar tu piningu kai turi užteks 
jaiii ant iszpirkimo to lenciūgo 
nuo Eifinos. n
/ Po valandai nioteres sugry-

negalėjo 
reikalaus Fifina

Žinojo jog

įuo Fifinos.

žinot

4 ■ J < a . ( 
užteks

Zigniantas negalėdamas isz 
silaikyt ant vietos pasikėlė 
nuo kėdės ir paskubino prie 
merginos, suome jos dr^btmy- 
ežia ranka, tardamas:

— Ne turiu nieko, ka gale- 
tai^ duot tau už tai ant atmin
ties — tarė susijudinęs — vie
nok ryto — ryte atnesziu tau 
nor maža koki daigteli, idant 
galėtum žvilgterėjus ant jio at 
simint apie savo sziandienine 
geradaryste.

Eifina aszaras turėjo akyse 
savo paėmė stikleli su 
nuo stalo ir tarė drebaneziu 
balsu. \ x

id
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(Tolinas Bus.)
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TARAflAIKA.

O perkuneli! Plaukai stoj 
ir kūnas
nedorybes nekuriu bobų. O jus

a
sziurpsta girdėt apie

vyreliai ejdaim ant Stacija 
p i r m i au s i a pr a sz y k i t e 
padėjimo ir bvasios.Szvontos, 
idant bobele permainytu — ir 
dadcczko nesigailėkite jeigu 
prireiks sriubo ir ncužmirszki- 
te ant scnoviszko priežodžio.

* Greicziau velnią atsikratysi, 
i t) Negu tamsia boba pertik- 
' ■ rinsi,
Jeigu geru boba szirdi turėtu 

Tai su kitu vyru nebėgtu.
Jeigu paeziuojesi nercikalin 

gai,
Tai vaikine dorai ne protingai 

Jeigu naszlys antru kartu

Dievo

1

naszlys antru
paczipojesi,

;rabo lentos szajmo
jesi.

Jeigu nori apsipaeziuoti,
Turi rimbu apsiginkluoti.

Nežiūrėk ant skaistaus vei
delio,

Tiktai ant mergos protelio.
Skaistumas greitai nuejs,
Iszmintis pasiliks neiszejs,

Jeigu ratai

Tai san <r

gi rgžda

3
■—■B.............. ■■■ Ą

ne vvrai

J

vyru* bijo, o • ne vvrai- bobų* 
Ha u gok i les nuo girtaviiiio, OU. 

Kiek boba ižgere, 
Tiek vyrus aszaru isz bore 

Ar gal ne?
Na-je! k.,..

Musu vaikai.
— Isz kur imasi tas nuolat i- ji >

uis lietus? — kalbėjo, tėvas 
žiūrėdamas per langa.

— Asz žinau isz kui’ - at
siliepė mažas vaikas.

— Tai pasakyki, jeigu ži-
$

— Isz senos bobukes kaulu. 
J i ji visados kalba, kaip !..eti- 
na lyti:
priesz nedelia kauluose 
ma tai bus lietus.

; ?nai:

(Jj, jau asz jaueziu 
, geii-

Asz

>1

i

į

. 1!

’■<

I

L 
■

*

nu-

Duktė su verksmu:— 
jin teip myliu ir ne užmirsziii 
apie jin, o ir jisai sako jog 
mane geriause ant svieto myli.

Tėvas:- Niekysta! Teip kož
nas kalba!

Duktė:— 
ne man.....

Teip, kožnas, nes

JK. ♦ Ji n

M

■< 
t i Ji1 ‘J

!HH■

I
f■3W

1
iii

k!

/o

I

I' "'11 
,T
11 JI 

■‘‘SI
■■

#r JJ 
M

4 
ii

■ jiiiį
"l
Jnes nežino kur

Pradėjo visur

reike 
patepti,

Jeigu tavo boba tanke i pasi
gėrė Veik kaili lupti.

Szunc, szuni pjauna, 
Boba viena kita užgauna,

Tamsi boba kožna kita
žiuri,

Ir nekalcziausia'sznairai žiuri, 
Isz tosios bobos gero ne bus, 

Katra in vyro kelnes insisegus
Mylėk boba kaip duszia, 
O krėsk kaip grinszia.

Neužmirszkite jus vargingi 
bobinei nevalninkai, apie tuo
sius senoviszkus
Juk esate g:
— esate vvrais!
........ . ——-------

Reikėjo liudintojui prislėgti 
pas skvajera, 
dingo biblije.
jieszkoti, nes kožnas pasakė,
jog szerifo szuo sudraskė bib
lije ir suede.

— Aų szerifo szuo! — 
szauke sudžia, — tai tegul bu
dintojas pabueziuoje ta szuni, 
ba isz kur dabar imsime bibli
je, o in miestą net dvideszimts 
myliu, tai butu ilgai laukt, kol 
kita biblije nupirksime.

pa-bcduszes!
mislinate! Iszsižadate 
ru, dtimete po pliniu ir kur ap
sistoja, g 
t i na te.

Sztai vieni tokie pabėgėliai 
atsibeldė in viena pleisa, tai 
sakėsi, jog tai brolis su sesėry, 
o ežia žmonis dasiprato, kokYs 
tai brolis su sesere.

Jeigu kas
tos paliko, kad inliptu per Įau
ga, tai yra tokis pats vagis; 
kad duoda prieglauda ir užlai
ko pabėgėlius; yra tokiu įrat 
cziu niekszu,' kaip ir tiejei pa
bėgėliai.

Ne vienas žmogelis sunkei |'- 
dirba, visa pedia atiduoda sa- 

toji piningus 
niekniekiu

Ka geresnio sau 
savo v v-

geriausius žmonis pik-
* )

<• i <•;//! **

K

?

varin ngi

priežodžius, 
ispadoreis namo, 

Tegul bobos

ft

CAPITOL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $430.000.00

Mokame antra procentą ant sudStu 
piningu. Procentą pridedam prie jusu pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt kyngute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis. Bankas atydarytas 9 vai. ryte lig 
3 vai. popiet. Subatomis 9 ryte lig 12 vai.
H. BALL, Prez. F. J. NOONAN, Vic©-Pr«a.

J. E. FERGUSON, Kasierius.
R. T. EDWARDS, Kasieriaus Pagelbinlnkat.
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CITY- z

vagiui kopeczai-
- n --Sakau tau, jog galetau žo o'Fifimi'fhfė'jbi aut kaklo iiz 

* -A / < 1 ■ ■ * 1 1-1 ‘ ’ I i > S Z 1 M . <. ■ <

. ■■'ii

ii»■.' • Oi1' / j O j l»

neužmokama h rauįsidejus taje
Padekime serviso porceleninio getiybe del sZird^įes žjlginaiito 

o kuria ta i . isz visos szird ieš

Diiphrc buvo biski susierge- 
liavus. 

‘ * C • * • L' * •’ S

— Ponas man to už pikta 
nepalaikysi! — 
Zigmantu — j
dovana (apmalsžint laje hernie- 
^aszirdiilga Fifiha,
uom likos užganėdinta ir irau 
<ėsi nuo savo iižihdhynio. Asz

pareikalaut labai daug 1
kiti’i gavai nuo karaliaus Au-

Brichl’as dovanojo.
— Bet tu suvis be gėdos!
— Teip, galetau novat rei

kalaut abieju — ir to da ne 
butu per daug tu daiig dailes
niu plunksnelių, prapesze do 
saves nuo to aukso bažanto 
Senele jio ne duos jam kenst 
štoko — vienok ir asz esmių 
navatna ir ne 
tinka — atiduosiu jin tau 
pigesne preke.

— Už ka? už ka? — klauso 
Duparc.

— Garsei pasakyt negaliu-

usto, sidabrus, ka tau jaunas ęejo atgatit.

dus ?!
Duparc paszoko* apkaitus ir tarė Fifina. 

atslinko savo kede toliau nuo 
jos.

— Tu inane nori davest 
prie rūstybes savo szposais!

— Tylėk! tylėk — paszau- 
nu- 

tverdama jdS rahka. — Kalbu 
tai per gerą Velinima del tavęs 
o del to buk-gi kantri, pakal
bės i va ahi liktųjų. ,

1 jaf oėhe ’ j u s, k U ns

rr nori

dėjo nuejtinet
Kada jau buvo vokietukas ant Ike tykum balsu mergina 
ulyczioš net tada pana Duparc 
pabarszkino in duris pakajaus 
kuriame radosi Zigmantas.

— Iszejk pelaimingas kali
niu ke — paszauke su juokais 
nous allows sonper.
s Toje valandoje pasirodė Fi
fina o paskui jiaja ėjo nami
nis prietelis ponios Duparc La 
roclie’jus, kuris broli h 
vadinosi.
priesz laika viskas buvo gata- 

Zigmantas inejįdamas in 
valgstiibe turėjo volei nudrtvi-

Kada jin La
roche’jus prie žiburio paregė
jo iszsigando.

— Kas tai yra ? — 
tali he aiit

Prie
josios 

vakarienes

va.

net linksiniima.

paszau
ke — tali he alit vakarienės 
ejt o in lova! Turėjo tau ne ma
žai kraujo iszleist.

A, esi isztikro ne grecz- 
kaip zCrkofas — pertrau

ke jam Zigniantas. — Žinoma,
nas,

* . ■

niiV;x/
kalbėjo 

su Zigmantu, inslttięisže in kaj.

i /’«<. n 'U *>.(' < * ■

___ suvis
kita ka jauezut tint silvo szlr- 
dies, nes linksma, kokia kone 
niekad ne buvo.

— Ant kiekvieno atejna 
valanda linksma —atsake.mer 

a j j -Erne ■ ■' '.x,
fdihuj pįl'Na gerkime: 

o asz jums phsakysiu palaka
• - - - M ’ j k . I l ,,

atsikreipė ant jo-
1 i I /P m i .*■

ba. ‘

gi ha.b

n ‘ i!
Ei f įtik szi vakiiia

uy vo

H 4 4 h1

Valdyk . i ' 
lino

apie ‘bažanta.
Visu akis

stos.
‘— iMna lidj&tė,“ nbteisy- 

be-gi ? — prislėgtu jog jauhhs 
Flommmgenas siunta uz tavęs,

* r ♦, ♦ I i i 4
o vienok asz 
galetau phvei^zt jin nuo tavęs.

\ •

H ♦ I » y< 4 

vienu pamojimu

no
Z

T ug

t

.J. I'

pasžiiūko iii 
jog tūrejau tavo

vo moteriai 
barsto;

kuri tik

* 1 4. . ' ' 4 •. . . , pf <
viskas man pa- apie poną ir be to pamysim

uz — Tuorh labinus :
;au palaikyti už pikta 
trauke mergina huiindama 
nuo kaklo loiiciū^a ir paduoda

ant visu
ant brangiu dresiu ir skrybe-1 
liu, o tuom laik vaikai nuskil
sią ir sumuria; grinczlbjeĮ » 
kaip sžtebelije, — kaip kiauli- 
nyczioje smirda, diszei nentflz-

60 DIĖNU ISZBANDY- 
MUI DYKAI.

ir

ne Jjali
— per-

ma jin Zigmantui, jio locnasti.
1 . < ' I , 1 • » ‘

Dujihlė iiUfilBtėbfejiis pdšilen

Meskite netikusius gyduoles! daigu turite 
dusuli, 
ncrviszkuma, sluogos, bronchito, silpnumą 
pecziu, silpnumą, užketejimo Ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmą bile kur. Prisiusk!te 
20c. del vyriszko dlržio arba 30c. del mote* 
riszka diržą, idant pagelbetl užmokėti pri* 
siuntimo kasztus. In keletą adynu mano 
stebuklingas diržas rasis juso paczte. Užmo* 

I kekite rankpiningu $3.98. Užsidėkite tuojaus 
I ir nesziokite kožna diena pagal nurodimua 
I per du menesius, tada traukije 60 dienu jal- 
I gu nebusite užganėdinti, sugražinkite diržu 
I adgal o asz sugražinsiu juso $3.98. Nereiks 
/ laukti, pilnas užganedinimas. AdresavokiteS

A. P. OWENS, Dept 43 - E.
159 W. 14 Street, New York.

rumatizma, neuralgija, parallzuB,

i,

Prisiusk 20c. dabar

ri
i

goti, muses ir kiikrocziai bliz
ge, o biednas vyrelis iždžiuves 
kaip rūkyta silke, nuo sun7 
kaus darbo sugelti kaulai h;|^ 
vos kojas pavelka ejdainas 
nuo darbo.

Del Dievo!
5ryrai, kad

M

All NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

B. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12tk aid Canon St, S.S. • Pittsburgh, Pa.

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviam*. 
Banka talpina*! savam budink* kurio verte iranėną apie 
$160,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsvlvanioa. Už au- 
taupinlus Pinigus moka 4 procentą, Siuncata Pinigu* 
in visas dalia svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviemaactiu 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube* 

* žinia skyrius randasi po vadoviste * gerai žinomo
Ka xjliaus Varasaiaus valdisako Notarijusao.

,lįi

ke priiy stalo 'siiklykddma :
O lai kast!, 

‘ 4 •/ A J

Kalbėk in ausi.
Mergina prisilenkė prie jo: 

sios o akimis žvilgterėjo 
biedno Zigmanto, rodos norėjo 
duot jam suprast jog czion ej-Įtes savoje, 
na apie jio veikalą. DupabC 
nusijuokė it truktelėjo poėžeis.

— begaliu — tarė — iszsi- titijiarę lurėjb dasiprofėt, jog
rink ka kito. tai padare per sutatte ir pažiu

— Asz ko kito suvis ne ub- fejd rt|stiii^tįf pkžiurejiihU ant

na apie jio veikalą.
■ i 1 ' i ’'i

I l* L

ant
Fifina 

t :<>/

,k i • ' s j f/ i ii ♦< i « j # ♦' ♦ y ,

— Szposas! — nusi juoke
- turiu tokias havatiiy
i i : :* •' .< ) v; ia ■ ’ >

Ifez dkht Zigriikntb blikštė-
.♦ kins - *' i • ' ’t 3 »< I A >M » 4 ‘ ’ r' ' t ' •••’ *
Įėjo tok is džiaugsmas j ka pana

tai padare per siitafte ir pažiu

Ar tai jus toki 
vienos bobos ne 

sztant. suvaldyti? Ana gaidis 
turi keliolika visztu o
suvaldo, o jus neatstojote gai-

Esate nulėpausiai o ne

visas

džio!
vyrai, ir gana!

4
J

riu! — cost a prOndre on a lais- 
ser ? Duodu tau penkibleka nii- 
hUĮu laiko , ant apsvarstimmo 
tojo dalyko. '
iiUĮu iąifcb

# * 

*

Arba vela kas dedasi Skran- 
tuošia su tuom szlapnosem, tai 
gyva kyaraba. Ar-gi tai gir
dėta, teip saviSzkliiS ant juo
ko laikyti, kad turėtu desetkai 
doleriuku isz kiszeniaus iszej-

Ar-gi tai gražu vyrus ant
juoko laikyti. Ir da ka. 
nekurios kalbina 
kad Ziogoreli nupirktu ?* ’ 
jus pakules,
ziegoreliu apsiejti ? 
stikleli sukalsite, 
dykles nukramdys ir bus po

Diszįu mazgoti, o 
ai kinus vylioti!

ir girtuokles bobelkas 
kudlocžysiu, , o ypatingai per 
gavėnia, kurios maitelia visom 

sarmata 
Jus

J
I

•I
I

'■ |W

abieju.
— Dora Ififimi! — pašžau- 

ke Zigmantas -r 
man žodžiu idant tau 
lenczei padekavot ir iszreikszl 
mano dękingyste, vienok bai
sei neteisingai butu, jeigu pri- 
imtuu nuo tąyes ta afiera. Kai 
bėk pasakyk preke! reikalauk

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS 1R-TEVAMS!ni-r pirtrukšta
prigu-

Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip glminls yra paimti j kariumenę Ir ke* 
llaujaį anapus vandenyno, idant kovoti už viao pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave* 
tinta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigŽe fra di
džiausia garbe ir paguodone, kadangi hevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš ibiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva. Toksai žiedas turėtų rastis pas kožną vieną mylintį laisvę ir kurio gimi* 
nė yrva kareiviu Amerikos Armijoj.
Įima |auti su viena, dviem ar trim žvnigždutčms, Užstcliuodami šį Žicd^ atsiųskite savo

Šįictnlill^e a^sidaBmėtniii^e apsidairė aplink, 
žvilgterėjimas jos puolė ant 
L:. K?,-į’ ; ■ K*l !• ’ •< ... J I.

> 

linksma, pasikalbo,’)ima 
su y A
ir sžąndidatnits isz paskutinių 

* 1 "L,.'- i'//'*• *v,vAf'ii i ' (!•i* 
ji kuki nužiuVejima, mvliok. 
žvilgterėjus ant Zigmanto ir 

• • • • i y >matydama jin suvis apie th 
dalyką nepaisanti, rodop suvis i « « vr ■« t * « • !*« <«

9
ti.

rjį, b • r ty-i > "

Zigjnanto, kulus ant giliuko 
H 

vade 
iį 4«'' ’ t, ‘ i */4 *' t I • OLąrppne juin, JuokdamasisL «r ?

savo galihejihib. Gal tiit’Cjo-gi 
b > •* ■ y< . vienok

ko nori nuo manes.;...
“Me'rgihai 'veidas apkaito ir 

akis praspingso.
• i • 4-, , ■ . ’ 'j . , l

Jau 
vaikinus 

O 
Ar niokutb Su

Tuojaus 
blakes ro-

Tą. žiedą įali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir f.a* 

piršti mi’ct-ą ant kurio manote nešioti.tfrnvims drauge su pinigais piisiųskiU, Q mes Jums 
prisiusime tą garbiu verl.^ žiedą. > ,

I

dalyką nepaisanti, rodos 
hiekp apie no^inąijti, del to cento.
nUžiurcjltnus patios Duphrc 

a I i ■ i’n 11 i. i < ■ ■

tuojaus iszsisklaiste ir atsl-tuojaus iszsisklaiste ir 
ki‘eipe in Fifina.

— Bet man tūlosi atiduot

akis praspingso.
— Jiik-gi ponui lėuciugh 

! n-i tarė — he 
iiė šiilahžVtb 

Noriu idant ir ponas 
iszhesztu , isz czion ątminli, 
jog— ,

padovanojau! 
briiiiišiti Už jiil

czion atminti 
joį ir bnletriinkėS lai

kais fiirl khra it liiiolilszirdHi- 
ga szirdi. >

•>d I

ziegoreliui.
ne vf

. O

1OK Auksinis.__

Frckfcs šių Žiedų yra sekančios;

Sterling......................... $1,75

1'1 * . ,

prekč 3Bc. už kožną. i f .
Siųskite užsakymus ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
. M-, i- \ ■ >.! *

Auksinis...

i
k ■

davadnom moteroin 
turi per tokes kutvalas.

>

* ' ■ ’ . . *' ! t, f *• Z t. 11 ' . -ji ' .T.' ’ ’ii ■ I 1 1 ■ P 4 <■' *' i b

160 North Wells Street, Bip. 80

...10,50

5014 K
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešiot i rpilkos, 

paveikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm.
i

CHICAGO ILL
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SAULE

Žinios Vietines
. .n,■ gįę i* (£ .

— Nedt'lioj 6-ta d. Balan
džio (April) Baczkausku 
tainej — 
maldų, 7
geidžios prakalbos.
na visiems atsilankyt.*

— Serodoje likos 
tas per anglinius karus

Blaževi-
neve-

sve- 
tuoj po .vakariniu pa- 
30 atsibus labai žin- 

Patarti-4

riaus, isz kur siuns visa mais
tu iii augszcziau minėtas vie- 

Kapitonas Kiszkis buvo 
pirmutinis Szenadorio dakta
ras, kuris inženge iii kariume- 
n ia kaipo liuosnaris. Garbe m u 
su tautiecziui!

—- —t 1----------- — 1 - — —

Ka kalba p. Gorskiene apie 
Lenkije ir Lietuva.

Nluskhe Pinigus Centrams.
rife

tas.

nzmusz-
Treii-

tone peczeje Povylas 
.‘11 metu senumo

Paliko motina, 
czio-

Velionis prie jokios baž 
todėl ir 

apglobos 
Juo- 

Tras-

ežius, 
dias žmogus, 
du brolius ir tris sese rus

Shamokin, Pa.— Per sude
gimą inžino namo prie No. 6 
szlopos, turėjo sustoti dirbti 
kasyklos. B Ieties padaryta 
ant $20,000. Apie penki szim- 

darbo

nais.
nyuzios neprigidejo.
be krikszczioniszkos

tai darbininko ne teko 
per koki laika.

likos palaidotas ant Szv. 
kapiniu. Graborin 

laidotuvėm
— J. Strielkus nupirko na

mus po No. 317 \\ . 
St., ir No. 310 W. Pine St. 
p. Juozo Zablacko. 
kas užmokėjo $4,oOO.

znpo
kanekas užsiėmė

o 
O. o

S-

czio-

Laidotu-

go i 
Piuszo 
Sprue® 
šiai

Praszalina Skausmą
Iszkarlo.

Dr. KOLEl’ABSlDUODA AUTOMOBILIUS.
“Ford” Automobilius, geram padėji

mo. Kas nori gauti giara “bargonsa” 
tegul atsiszaukia paa Jurgi Eilncka, 
132 Water St. New Philadelphia, Pa. 
Priežastis pardavimo, turu du auto
mobilius, vlona "Ford” o kita "Dodge’* 
tai mažesni noriu parduoti.

d
1'1

Kovo 18d. 1919m. Tarybų Plld. Komi 
teto susivažiavįmę, torp kitko, buvo 
kalbama, kad daugelyje vietų Lietu
viu kolonijos, draugijos ar szeip kuo
pos turi surinkusios Lietuviu szelpi- 
mo arba Lietuvos laisves reikalams 
pinigu, bot Ju in čsaneziuosius fondus 
nosiunczla,. Ta pinigu nesiuntima pa
matuoja tuojnl, kad arba reikalauja 
susitverimp vieno abęlno fondo, arba

638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa,toto susivažiavimą,
Dr. KOLER yra viena* 

t tlnle tarpe Lietuviu da-
X.

Sloan’so Liniment’tas pastojo 
pasaulyje žinoma gyduole, ka

dangi nuo jo atjaueziama 
dideli palengvinimą nuo 

skausmo.

ktaras Pittoburge. Mo
kinosi Varszavojo, stu
dijavo beglje 21 m. ln- 
valrlas ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo • 
dugnlal pažlnsta. Gydo 
užsinuodlnlma kraujo 

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejfmuj 
Ilgas tinimo, invalrias ligas paeinan- 
czlas nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatiszkal, per lalszkus ass 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Ruslszkat.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte lig 6 
vakare. Nedeliomls iki 2-v. popiet

't įjtra.
GERIAUSIA DOVANA NEGYVAM.

Jagu norite, apdovanoti buvo gimine 
arba pažinstama, kurie atsįk|6yre Auo 
------------------ - - ^n^.grą-, 

y žiu, visokiu Uzdlrbl- 
Parduodu Iftbal pigei, rttio $20 ir 

(to30)

szlos pasaulės, tat asz turiu 
žiu geležiniu kr 
mu.
aukszcziau.

K. Dpvldaitis, 
30Q1 8. Hals’tod St.

Chicago, III.

sako, nori siusti staeziai Lietuvės val
džiai.

Tarybų Pild. Komitetas apsvarstęs, 
szi nesiunttmo pinigu klausima nuta
rė sokaneziai: .

"Svarstant atiku rinkimą, basi rodo, 
kad randasi kolonijų, kurios turi pu
sėtinai plhlgu surinkusios, bet ne in 
viena isz dabar esaneziu fondti ju nc- 
siunezia. Nutartą tokioms kolonijoms 
patarti surinktus pinigus pasiusti Ta
rybų Egzckutyvlam Komitetui, Wash
ington kuris yra Lietuvos valdžios 
ingallotas rūpintis Lietuvos reikalais 
Amerikoje.”

Isztiesu, dabar, kada abi 
pripažino Provlzlonalcs Lietuvos val
džios autorit.ota Ir yra nutarusios su
rinktuosius pinigus siusti vien Lietu
vos valdžios autdrltctagbbgt mfw mbg 
vos valdžiai, arba Jos 
Instcigoms ,nera reikalo musu orga
nizacijos klvirczytis- už pinigus siu

Ypacz dabartiniame laike, ve
dant kare su Rusais ir turint užrubež- 
yje užlaikyti atstovybes, Lietuviams 
pinigu reikia ir butu nusidėjimas tuos 
pinigus po kokčiu norint protekstu 
lakytj. Visame turi būti tvarka, la
biausio, piniguose. Pasitikime, kad vi
sos kolonijos ir organizacjos nelaikys 
surinktu pinigu pas save, tik tuoj sius 
juos contralems dnstaigonis. Kurio tu-

yra

Tarybos

4

VISOKH KVIKTKI VELYKOMS, 
visokiu 
(to 30)

Dar galite duoti orderi del 
kvletku ant Velyki!

Jennie Refovich, .
129 W. Centre Si 
Mahanoy City, Pa.

Share X Share

Szi garsi gyduole, paliuosuojantl no 
roumatiszku skausmu, gėlimo, skaus
mingu nlksterėjimo, 
skausmu ir daugelio kitu iszlaukinlu 
gėlimu, nuo kuriu žmonija tiek ken- 
czla, taip placziai visur parsiduoda, 
kadangi ji visados greitai ir pasekmin 
gal palcngvian. Visados tuoj galima 
vartoti visai mažai laiko reikia, kad 
susigertu bo didelio trynimo ir kad pa 
sėkmė pajausti. Gyduoles tyros, galvl- 
nanezios. Visuose aptiekuose. Didelo 
bonka pigiau atslėna.

Preke 30c., 60c. ir $1.20.
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SĮoans
Bridgeport, Conn.— f Emi

lija Lonkanckiene, mirė 
nais ir likos palaidota su baž
nytinėms apejgoms.

atsibuvo ant Szv. Mikolo 
Velione paliko vie

na duktere Marijona Jankaus
kiene ir sunu Viktoru Lenkime 
ka, viena seseria Ona Pauzie- 
nia Baltimoreje ir broli l'n- 

sklepe r°lu ^bikena Cumbola, Pa. Pa- 
ant 1 - - - 
Uirnaire- P»i^m x o f' | 

mo.
geisdami

ves
Mahanov kapiniu. % 

nuo
p. St riel- * I

- Apie 10 valanda, kets ur
yta, pakylo ugnis

,1 nodeszkos 
ulyczios.

tuojaus
BledCs padaryta mažai.

Kas turi ant 
Liberty Bondus tegul at 

Franklino

ugnį

autorizuotoms
£ imi—_H- ,

tima.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
tfrMalnlcrisd, mechanikai, audėjai, fabrikos Ir idn vImo'kIoMaimcmi, nierhanikni, audėjai, fabrikoa ir idan vlaoKle 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

NAUJAS (gj IŠRADIMAS
Del Prakaituojančiy Kojį

Prakaitavimas žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir 
mažiems. Didelis ne- 
smagumas yra ii ne

akanaus kvapo kaip ir kenkentis Žmo
gaus sveikatai Prakaituotos kojos tai 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai iirastos gy
duoles Hgydis prakaitavimą arba šlapu
mą Jūsų kojų j labai trumpą laiką ir mąs 
užtikrinam Jog nieko ne kenks Jūsų svei
katai. Su buteliu bus aiškus lietuviškas 
laiškas su paaiškinimu. F>relce 91* 
su prisiuntimu. Piningus siųskite adresu:

URBUS RLMfBT C0.t 
Distributer

Dep. B. CHICAGO, HL.

I

JPAIN-EXPELLER gS
Jau suvlrft penkloB-doAhntyn metu 
kaip šita pluki gyduole yra var
iuojama nu gerlansioms pasek
mėms, išgydymui rnmatizino, 
skausmu krntineje, Aonoso Ir rau
menyse, neuralglJoH, strėnų die
gimą, šalčio ir kosulio.

MM E. M/.FQOR.5KI CE5av

Poni W. D. Gorskiene, mar- 
ti/p. Paderewskienes, danesza, 
buk gyventojai Lenkijos ir Lie 
tavos szia žiema vaikszcziojo 

Jeigu kad ir pasirodo
kur czeverikai, tai reike už juo 
sius mokėti po 200 doleriu 
pora, 
rasti piningus ne kaip 

m

7*

Mariam- 
Balberiszkio kai- 

Gimines ir pažinstami 
da žinot i 

apie velionia, lai
M. Jankovski, 

52, Tashua 
Conn.

\V ėjo isz Suvalkų gub.,

' r* 
užgesino.

paid n v.-

v

Mrs.

I
j

iv 160 N. WELLS St., 
wwwm

retu padaro nutarimui nesiusti nevie
nam isz esanczju fpndu, lai, sulyg szlo 
Tarybų Plld. Komitetą,nutarimo, siun 
ežia pinigus Egzokutyviain Komitetui, 
kuris yra musu prlpyiu bcndrjnstaiga 
Washintono, Executive Committee, Li
thuanian National Council, 703—15th 
St. N. W„ Wash inton, D.C.

u
iidaugiau 

raszo pas: 
R. F. 1). 

Bridgeport,
mo 
nesza m 
Sztora 20 West (Amt re 
užmokės jum piningais. --- 

____ ❖------
SHENANDOAH, PA.

— Ponas
aplaike tomis dienomis žiniai kitu namu. Viso izdege apie 
nuo savo szvogerio kapitono keturi blokai. Bledes padu*,, *

(Millerio) kuris|ta ant szimta tukstaneziu 
randasi Paryžiuje, 
aplaike gera proga 
koki tai laika Europoje. K» 

paženklintus

J. O. Kiszkio

basi.
A O

4|

J

Drapanų | 
Sr.,

♦ d
i

Hazleton, Pa.—
I kvlo Presto

Ugnis pa-
restauracijoj ir

S. J. Mockaitislakiniirksuije prasiplatino aut
žinia kitu namu.

kapitono I keturi blokai.

buk jisai leriu. 
pasilikimo 

X»sz-
kis likos 
prezidentu maisto administra 
torium per Su v. Valstijų 
džia ant Finlandijos ir Balti ko

Priesz apleidima 
Kiszkis 

Fin-

Viso iždege
•

< 10-

Dldella Dirbtuve reikalauja pardavėju 
del pardavimo marazklniu, apatiniu 

vice drapanų, paneziaku, azlebiu, jekiu ir 
andaroku, įiesog in namus. Raszykite 
o gausite sempelius dykai. ^'z-‘.zzz 
Mills. 603 Broadway, NewYork City.

Madison
val-

ANT PARDAVIMO.
provincijų.
Londono, kapitonas 
turėjo pasikalbėjimu su 
landi jos, Lietuvos lestom jos ir

PoLatvijos taikos delegatais 
keliu dienu, 
tais kamisoreis ir 
sa kur likos 
bjuras maisto

iszplauks su
I leisi ngt’or- 

uždetas glaunas 
administrato-

Namai po No. 533 W. Spruce 
ir No. 532 W. South St. 

pastatyti ant puse loto. Del tri
jų Tamil i ju.
Galima pirkti czverti ar puse,'
teip kaip ka nori.
kite po: (t. f.)

No. 510 W. Spruce St.
Mahanoy City, Pa.

st.

Pars i d uos pigei

Dasižino-

uz
Bet lengviau yra su- 

czeve- 
rukstauczei vaiku ir 

suaugusiu žmonių atszalo ko- 
A’argas tenais

rikus.

jas ir rankas, 
neiszpasakyta^.

ATSAKYMAI.

A. J, Ahmeek, Mich.— No. 
tik dabar iszejo. 

is turėjo tame
M Saules J 1

Gal jusu draugi
Dažipokie tamista ko 

kiam tai numarije buvo, 
tyt tam i stos draugas nesupra
to gerai straipsnio.
įęynjui žinios duosimo tahiistai 
tikra atsakymu ant jusu už- 
klausvino.

J. K. Forest City, Pa.— 
Lietuva da negalima susinosz- 

Tamista turėsi da kantrei 
laukti pakol vaklže 
paežiams in tonais ejti.

klaida.
Ma-

Po aplai-

JUSU

l

M.J, Vinikas, 
, , Pirmininkas,

Jonas Žilius, 
Rasztininkas.

DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

ti.
pavėlins

4 4

BALL“BAND
R*

4 4

V

Mishawaka, Ind.
Instalga, kuri Išmoka, milijonus dvi gerumo”

i

’ i
V J1

’■ J w " . A J J4
■R’

v

Mainierio Ceverykai 
su tampriais padais

Ball-Band avalu isztisi patini yra padaryti specia
liai del mainieriu. Jie užtektinai prasikisza pro peretkus 
del apsaugojimo ir yra taip tamprus ir drūti, kad ir asz- 
triausios akmenų ar augliu kriaukszles negal ju perpjaut 
nei perpleszt.

Delei to jie laiko daug ilgesni laika njainose.. Jums 
nereiks pirkt nauju batu taip tankiai * ir’kasztuos'daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite Ball-Band”.«

Jus galte gaut 
(Himiner) ir czeverykus (Lopacf baltus

, p us-baczius 
, raudonus ar 

juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butuku žyme ‘‘jliaudoims 
Kamuolys”. Toji žyme reiškia geriausi i^žcĮlrblni,

j << 
”• į

Ball-Band ” A baltis,

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
414 Water Street, Mishawaka, Ind. '

Iv Jįjį;
1

lopas‘ i

V
t

p

v

W. TRASKAUSKAS
^GBABOHIUS—

■Z -------------- - į
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 

_________ __ __________  ___________ ' , 35 centai ir 65 centai už 
bonkutę. Gaunamos visose aptlekose, ar tiesiog is labortorijon.

F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washington St., New York, N. Y.

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkoso.
Fain-Expcllor, poraltikrink ar yra IK A RA, valsbnženklis ant bakMukt).

74—80 Washington Stt> New York* N, Y.

i—C5CTT n
I 
* 
'>1

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

I——I

Didele atyda tatkrolpo publika In 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cele ir Nerviszkų arba trotimo veisles 
ilgu; per Daktaru Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa. bo vartojimo pel 
lo ir operacijos > ir iszsklrent arszcs- 
nias atsitikimus,,, nereikalauja trotint 
laika nog darbo >ar kitokio užsiėmimo.

Žmonos paprastai mislino kad nesi
randa gydimo dpi patrūkimo kaip tik 
su pagoiba operacijos, bet tas yra tik 
ne tiesa, szendlqp Dr. O’Malley pralei
do didesni dali (javo daktaravimo del 
isztirinejimo ir gydimo Patrūkimo, bo 
skausmingos operacijos ir pasiseko 
jam iszplldyt savo norą teip kad nėyra 
apie tai abejone^,

DĖKINGAS P^CIJENTAS SAKOi 
Beverly, N. J. Aug. 14, 11)17.

Brangus Dr. O’Malley:— 
Negalų rasti žodžiu invalos Jumis 
padėkavott už stebėtina patama- 
vlma (lėlei manes, 
mane nog duboltavos
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus Ir negalėjau dirbti. > Ban
džiau kitokius daktarus bet man 
negalėjo paglnlbeti. 
sveikas, 
Wilkes-Barre, l’a. Asą; ėsmiu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szlrdin-

Iszgydomas 
roptnroR,

Dar ėsmia 
aczhi Dr. O’Malley Ine

gal rekomendavojn Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tantlcczio kuris ėsa 
tnm paežiam padėjime kaip ana 
plriniauN buvau.

Jonas Gedminas,
Box 68. Beverly, N. J.

[Tikra gromatn randasi mano ofise] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO t—

Penki metai ad gal los po dvieju metu 
Isztirlncjlma, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima ir vadinu ta būda gy
dimo "Chemlc-Eloctro” būda gydimą 
Patrūkima del szlmtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio iszradimo mede- 
cinuoso nei gydimuoshe nog laiko isz
radimo X-Ray ir daugiaus svarbesnio 
del žmonijos. Jagu esate vienas isz tu 
skaitlingu kenkeneziu, sorganeziu ant 
tos ncapikantos ligos "Patrūkimo” 
asz galu jus iszgydintl.
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraszimas groma- 
tos ar atsilanklmas in mano ofisą asa- 
biszkal. Raszykite prislusdami už 6c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresavoklte:

DR. A. W. O'MALLEY
i (SPECIALIST) 

27 South Washington Street
I

Ne laukite.

Wilkes-Barre, Pa.
Kur kalbasi ir/ raszosl IJetuvIazka!.

ANT GAVĖNIOS l
Gyvenimas bzganytojaus J 

i Svieto Vieszpaties musu c
JĖZAUS KRISTAUS 5

365 puslapiu su paveikslais 

Preke su nusiuntimo tiktai 75 centai.

W. D. Boakowski-Co. * Mahanoy City, Pa.

Naujas Lietuviszkas Graborius
Kazis Rėklaitis į
516 W. SPRUCE ST. j

MAHANOY CITY, PA. j

jį

l
fePrivalote turėti Model Keystone Pecziu >1
g

Guinans pirko 100 szitu kukniniu pecziu ir fabrikas

I

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvių, krikaztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir t.t. Krausto daigtus Ir Lt.
520 W. Centre SU Mahanoy City. Pa.

I 
I
I

---------------------------------T.T-T-....I1 I r ■ I----------

Phone. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas. , 
Atidarė nauja ofisą South puseje 1

I

siunezia teip greit kaip galima gauti freitus.
Guinans nori parduoti szitus peczius dabar ir nume* 

$5.00 nuo prekes jeigu pirkaite dabar.
Guinans nori padaryti vietos del szitu pecziu teip greit 

kaip juos aplaiko ir numažina prekes idant parduoti kaip 
tik aplaiko.

Pirkite pecziu pas Guinans , ’4 l” , * 
y Mahimoy City,

Shenandoah.

» ........
| GUINANSS t r * /i

Mt. Carmel,
i
I

v

i

Priėmimo valandos 2 Iki 3 popiet. 
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

Reikalaujame
ri liuoso laiko vakarais, fall uždirbti nuo
$10 iki $15 į sąvaitą, pereidami per stubas 
su musų nauju išradimu* Atsišaulrit tik 

URSUS REMEDY COM <1
160 N. WELLS lt.t Dtp. B. CHICAGO, HL.
laišku:

0*9. B.

v

i

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams 
.Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, 
.Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriams 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin* 
gus arba prigialbeti pirkime properties.

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu-< 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but jumis 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA;

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres.

*3

D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Tress.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsby

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUSįĮ FIRMOS
• KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA.

%

T

_________ ) išdlrblmo ir visokiausio- 
didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Lithuania groja teisingai,

Šito grojama mašina vadinasi LITHUANIA. * 
r_ LiUmania groja rekordus visokiausio
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri

Rašykitė apie jšlygas,

Rašydami laiškus adresuokite:
S. P. TANIS

1233 West Illtli Place, Chicago, Ill.
.liafr <ĮįBI^<lllĮfc

, o aplaikysite visas Informacijas.
Reikalingi agentai pardavinėti musų grojamas mašinas.

♦ • W m*1 * «■> .<*, wwnr
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NAUJAS ISZRADIMAS, 
DEL PLAUKU,

Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gi 
sulaikė puolimą plauku labai 
trumpam laike, in vieta iszpuo 
tusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms 
Raszykite pas: <

Drs. B.rundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

I
I
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LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J, SAKALAUGKAS
801 East Pine Street 

Mahanoy City, Pa.
1 O I— 1 O 1 OI O O — OI ■

A. C. NOVAKAUSKAi
:: Advokatu ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

PARSIDUODA

PUIKUS PIANAS 
visai da nenaudotas. Ka- 
sztuoja $500.00.
Parsiduos labai pigei. 
Kas nori pirkti giara Pi
aną, tai dar turi proga 
pirkti už MAŽA PREKE.
Atsiszaukite tuoj aus in

“SAULES” Ofisą.
Mahanoy City, Pa.

I

SAULES
1
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