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Prezidentas Wilsonas kalba in susirinkusius Taikos delegatus. Vokiecziai turės 
Jisai ketina sugryžt in Amerika 3 diena Liepos.
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Prezidentas pribus namo 

ateinanezia sanvaite.Isz Amerikos
— —1 - » -

Apiplesze banka ant $50,000, — 
10 ypatų sulaikytos su 

revolveriais.
Cleveland, Ohio.— Penki ge

rai apsiginklavia bandytai api
plesze West Cleveland banka, 
kurie pribuvo su automobilinm 
paymdami 50 tukstaneziu dole
riu piningais. Du bandytai su 
laike banke deszinits ypatų, du 
paėmė piningus o penktasis ra
dosi automobiliu je. 
paėmė piningus 
noŽine kur 
bandytams.

Racine, Wis.—

Perpjovė gerkle savo 
seseruniai.

Už tai, kad 
isz jojo juokėsi Stefanija Zeb-
rauskiute buk jisai likos aresz- 
tavotu už girtuoklyste, 
dede Aleksandras Stalma, per
pjovė jiai gerkle kada toji mie- 

Mergaite tuojaus mirė.
pasikorė 
virvutes

josios

gojo.
Stalma ant rytojaus 
kalėjime ant mažos 
kuria rado savo kambarelije.

Orine maszina kuri perleke per Atlantiko mares in 16 adynu

Paryžius.— Prezidentas \Vil- 
isz Belgijossonas sugryžias

svecziuose Paryžiuje kokias ko 
turės dienas, po tam sugryž in 
Suvienytas Valstijas 
ežia sanvaite.

atej nan-

Kas girdėt po užsi- 
baigimui kares.

Bandytai 
nupleszkejo 

(Jeras sziptas

Dirbs alų isz 2.75 
alkoholiaus.

Senatas

pasiraszyti ant 
iszligu Subatoje

Jeigu nepasiraszys ant 
taikos iszligu, Allijen-

tai tada eis toliaus 
in Vokietija.
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• Inflaehzfit prasiplatins da 
, bjauriau szimet.

•New York.— Influenza szi- J i I | •
met ketina grasyti Ja. daugiau 
sziiiHfJ, nę kaip praėjusia .upi- 

Teip apreiszke dakta
ras (Jf II: Ihman; ailt daktaru 

czionais. 
buk

Harrisburg, Pa.— 
nubalsavo 107 balsais virszum 
pavėlindamas bravorams dirb
ti alų turipti 2.75^ alkoho
limis. J -

Raudonieje badai ant tikrųjų 
apleis Petrogradą. Kras- 

najagurka paymta per 
baltuosius. •

Ilelsingforsas. —
kai ant tikrųjų pradėjo pasircn

Bolszovi-

’U • « ” 

demįjc.

sejmd kuris atsibuna 
Tasai daktaras tvirtina, 
valdže nesistenge užbėgti tai 
baisei ligai, kuri paėmė tiek 
žmonių.

Pavogė piningus idant gelbėti 
serganezią plotina nuo ' • 

sm^rt. ‘
Pittsburgh.— Czionaitiniam, » 

sūdo, priesz sudžia stojo 16 me 
tu James Straub už
Sudže jojo užklausė: 
vogei tuos piningus?

I

ginet ant apleidimo miesto Ppt 
rogrado, pagal danesžimus isz 
Moskvos.

Baltoji Gvarllija paėmė ana 
diena Krsandjagurka, skersai 
susjiaudds'prio Ktonsztado for
to, kur sukylb visi Kareiviai. 
Penki bolszevikiszki 
bombardavo fortą kuri uždege. 
Baltoji gvardija ant galo ome 
virszu ir turėjo gilinki iszva.i- 
kinimo raudonųjų.

r

laivai

G u i seppo

Tėvas nužudė savo sunu kada 
tasai miegojo.

Elkton, Md. -
Gudino, 60 metu senumo italas, 
kuris keli metai adgal pribuvo 
isz Lancaster, Pa., likos

savo 
su

aresz-
19 

ku-

duobia

tavotu už nužndinima 
metu sunu Vincenta 
riuom susibarė.

Spnas italas iszkase
nakties laike darželije, po (am 
sugryžo in štuba kur užklupo 
ant mieganezio snno ir nužudė 
jin, iszveždamas kuna su karu- 
ku. LiKu-do vaikai male kain 
tėvas iszveže

Liicurio vaikai mate 
kuna nužudyto, 

bet likos apmalszyti m kersztu 
jog ir jiems panaszei atsitiks 
jeigu npie tai kam 
Atvažiavęs senesnis

J

Isz juju apsa- 
zudinsta

pranesztu. 
suims in 

sveczius, užklausė broliu kur 
randasi brolis.
kimo, dasiprato apie 
ir pranesze palicijai kuri aresz 
tavojo tęva.

Mesute ženklyvai pradėjo 
nupuolinet.

Philadelphia.— Mesute puo
la staczegalva! Nekuri nupuo 
le ant 8 centu ant svaro, tai yra 

Avincziena teip-gi 
Naujos bulves parsi-

czionais po 20 centu

jautiena.
nupuolė.
duoda
czverti o senos bulves po 12 
centu. Visi bleszinei tavorai

vagysta.
“ar pa- 

” ant ko 
vaikiukas pro verksmus atsa
ke teip.

— Del ko tai papildei? — 
kvotė toliaus sudže. < 
pravirko graudžei bet 
negalėjo atsakyti ant tojo klau 
symo.

—■. Del ko tai padarei? —pa 
antrino vela sudže.

— Alamo mamyte serga 
labai, daktaras užrasze gyduo
lių, o ne buvo už ka pirkti 
tėvelis mus apleido, 
vaikas pro aszaras.

— Ar visus piningus ižda- 
vei ant gyduolių?

— Ne, tiktai $1,25, o už li
kusius pirkau reikalingo iriais 
to del mainytes

Ja mėsas 
, nieko

serga

, bu 
kalbėjo

nes daktaras 
sake jog turi gerai valgyt, jei
gu geidže pasveikt.

— Ar vogsi toliaus?
— Ne!
— Tikrai?
— Duodu savo 

daugiau nevogsiu 
džiau.

— Na, tai esi liuosas, tiktai 
atsimyk sau, jog vagysta yra

)

žodi, 
ponas

jog 
su

visados vagysta ir buna už tai 
nubausta, asz pats sugrąžysiu 
pavogtus piningus isz savo ki- 
szeniaus, o tu ejkie tiesiog pas 
savo sergantia mama.

Jųįudna, jog czionais, teip 
turtingam sklypia, vaikai yra 
priverstais gialbeti serganczia 
motina per vagysta, o refor-

kaipo tameicziai, komai ir t. t. matoriai nepagėrina gerbūvio 
da vis laikosi senoviszkos pre- vargzsams ant szios aszaru pa-
kės. kalnes.

. —— ■» 1 ♦

Vokiecziai vogė maista nuo 
Amerikonu Hamburge.

Hamburgas.— Su kas diena 
didinasi vagystes prie iszkro- 
vimo amerikoniszku laivu, ku- 

atplauke in czionais su 
maistu.

czionais
Darbininkai prie to

jo darbo pavogė visokio tavo- 
ro ant puse milijono doleriu. 
Laiko kratos, kokia padare pa 
licije, rado jnju namuosia dau- 
gybia lasziniu, miltu ir koszes. 
Trisdeszimts darbininku likos 
aresztavota.

rie

Lenkai supliekė bolszevikus 
Galicijoj, paymdami daug 

kariszko matorijolo.
Warszava. — Lenkai karsz- 

tai supliekė bolszevikus Gali
cijoj, paymdami ne tik dauge
li geležkelio vagonu ir lokohio- 
tivu apleistu per ukrajinie- 
czius, 
tivu ir 1610 vagonu pripildy
tais su visokiu materijolu: 
kviecziais, skūra, mandieroms, 
cukriu, 35 dydelioms 
toms, amunicija ir maszinineis 
karabinais.

apleistu per
kuri radosi 200 lokomo-

armo-

Dvi vokiecziu divizijos ka
riaus prieszaią Lenkus.

Weimar.— Dvi divizijos vo- 
kiszku kareiviu likos nusiuns- 
tais isz Finlandijos iri Lenkija 
kariauti prieszais lenkus. Teip 
gi dvi divizijos likos isztrauk- 
tos isz Kurlandijos kurios nu- 
aiduos in lenki j a.
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allijen- 

Vokietija, ir 
Prf- 
vo-

Septyni

Paryžius.— Vokiecziai turės 
pasiraszyti.ant} taikos iszlygu, 
nes prieszinganl laike 
tai ejs toliaus in
plieks toliaus vokieczius. 
ryžiu jo e j na paskalas, buk 
kiecziai pasiraszys.
vokiszki delegatai geidže pasi 
raszyt, o septyni ne nori.

Generolas Pershingas nuta
rė palikti dvi divizijos regula-; 
riszku kareiviu kurie prigial- 
bes allijentams užėmimą vokie 
tijos, jeigu taikos iszlygos 
butu priymtos.’

Visa allijentu armija jau 
yra pasirengusia atnaujinti už 
klupimą ant vokiecziu. 
dion Vokietija ne turi 
menes, areoplanu, flotos

V •

ne

Szian- 
kariti- 

areoplanu, flotos ir
• • • I t J • 1maisto ir negales atsispyrti al- 

lijentams.
Ąllijontai palengvino vokie- 

cziams taikos iszlygas o jeigu 
jnju ųepriyms subatoje, tai *ttf-' 
reąjįž tai atkentet baisei1, 
al|ijentams nubodo1 laukti 
gigus ir.ymsis prie vokiecziu 
imt tikrųjų pykobjuju visai ne 
paklupdys ant keliu.

12 užmuszti, 68 sužeisti maisza- 
tije su raudonaiseis 

Viedniuje.
Kopenhaga.— 

nuju o komunistu kylo kruvi
nas maiszatis nedėlios 
mieste Viedniuje, 
kos užmuszta 12 o 
ypatas. 
suvirszum 6,000 žmonių, 
cij 
<zino maisztininkus.

Kiek žuvo lyg sziai dienai 
musu kareiviu.

Washington, D. fC. — Pagal 
valdžios praneszima tai lyg 
sziai dienai amerikoniszku ka
reiviu žuvo 298,657 pagal 
kauti skaitliu:

Užmusztuju musziošia 
017; žuvo ant mariu 733; mirė 

mirė

'lies
ill

Terp raudo

die na 
kuriame li- 
sužeido 68 

Maiszat i je d a i y vavo 
Pali

jo su pagialbarvaisko apmal-

se-

33,-

viso

Prie to skait-

nuo sužeidimu 13,546; 
nuo visokiu atsitikimu 4,742; 
nuo ligų 23,334; vįso mirė 75,- 
372; sužeistųjų 209,688;
sužeista 209,688; gavosi in no- 
laisvia 2,799; paliuosuotu isz’ 
nelaisvos ir patis sugryžo 4534 
Viso 298,657.*
liaus priguli nelaimes ir mari
niu kareiviu.

I s

40 kareiviu sužeista per 
sugriuvimą stogo.

Brest. — Keturosdeszimts 
amerikoniszku kareiviu likos 
maždaugiau sužeistais kada 
stogas sugriuvo name Knights 
of Columbus. Kareiviai buvo 
suoja ant pasilsio ir pasilinks
minimo.

Pradedant nuo 1 dienos ĮAepos (July) 
laikraszczio ‘‘^AULES’‘ prenumerata 
bus $3.00 ant meto, ii’ $1.50 ant pusės 
meto, Apie szita neužinirszkite.

Vokiecziai laiko 
suspaudia Lietuva

Užėmė linija nuo Rigos 
lyg Kaunui. Kas diena 

jie siunezia daugiaus 
vaisko in Lietuva.

Vokiecziai ne- 
paliauna'TUŽymti Lįetųva. Da
bar laiko visa linijo nuo Rygos

* ■ J .

Vokiecziai nžeme dabar 
sus geležinkelius,

Warszava.—

lyg Kauno.
vi- 

mokslaines, 
bandas, laiki^ęsųi)^ J lygoje j
Libavo, Kauno ir kitosia mies- 
tuosia Lietuvoje.

Vokiecziai atnaujino
. * ♦ 41 7 l 1 i

savo
ii

*■ I . i * t • . 1 į ‘ ’

pajiegas ir karszta krauja 
vela pradėjo pasiuti^zkai kar 
riauti. Vokiecziai kas diena

■ t ’ ; > * i

siunezia nauja vaiska in Lietu
va. 4

Vokiecziai kas diena

Isz Lietuvos
NAUMIESTYJE. — Suv. 

;ub., yra gana daug bedarbiu 
labiausia jaunu vyru. Pirm 
dauguma j u tarnavo Vokieti-

O’ 
n

jojo, o kiti Lietuvoje vokioeziu 
maisto suėmimo instaigose. Da 
bar gi toms instaigoms užslda-* 
rius ir kilus Vokietijoje revo
liucijai, jie liko be darbo. Vo
kiecziai rudeni Naumiesczib 
gyventojams iszdave po V2 RV« 
duonos ir taja duona ligi sziol 

Kaimupse darbomaitinosi.
gan daug, nes ūkininku reika
lauja invairiems darbams, bet 
szie neina sakydami kad per 
pigiai moka, o patįs stato labai 
dideles kainas, kokiu ukninin^ 
kai nepajiegia mokėti.kai nepajiegia mokėti. Szal- 
czio verezami, žmones iszkirto 
szalia Naumisczio esanezia gi
raite. Prasimaitinimui 
gelbsti spekulacija, 
labai iszsiplatinus. 
mas pamažu iszgaruoja.
skelbus mobilizacija vyrams 
— Szakiu apskr. kiti nestojo. 
Žmonos reikalauja priesz nešto 
jusius greitu priemonių, nes no 
stojimas demoralizuoja in ka
riuomene iszvažiavusius in pa- 
ežia liaudi.

KAUNAS. —

pa
kari czion 
Bolszeviz 

Pa-

Sužinojome, 
kad in Liepoju atvežta is« Amo 
rikos Lietuvai 1200 tonu (apie 
7320 pudu) ir Klaipedoi uoste 
50,000 pudu duonos.

— Balandžio 10 d. szv. Juo
zapo darbininku draugija Alek 
soto skyriaus išnuomavo Noroi 
kiszkiu dvarą kuriamo yra vi
so 480 margu žemos isz kurios 
yra 400 dirbamos žemos. Boto 
yra užsėta 1)0 margu rugiu. Už 
visa dvara mokama 8000 rub. 
Rugiai turi būti atseti, arba už 
neatsetus rugius atmokėti po

60 rub. ir 1 puda rugiu 
margo. Rugiu turi būti alseta vikus. 
nemažiau 40 margu. P 
nuomuojamas iki lapkriczio’m.

Dvaro nekilnojamas ir 
kilnojimas turtas liekasi dvare 
ir turi būti saugojamas nuomi
ninku.
žemes tekreipiąs! prie 
pieziu Alksoto skyriaus valdy
bos.

KUTĄ VENAI. — 
sur taip ir czionailigi

15 d.

nuo szauktte szaukti priesz bolsze- 
Bednuomenei nedave 

1 gali 
nieko nusipirkti, turi badauti 
ir jau ne vienas nuo bado mirė. 

Rekvizuojant grudu, arklius 
ir ratus paliekant žmones be 
duonos kąsnio, apskefbe vyru 
mobilizacija nuo 18 iki 40 me
tu pradedant sziu metu kovo 
20 d.

v Tnstojus in raudonąja ahni- 
ja Lietuvoje nepalieka ežia bet 
iszveža in Rusija.

Užėmus bolszevikams IJeta
vos dali raudonoji armija labaį 
atsižymėjo savo nedoru pasiel
gimu ir biauriais darbais. Isz- 
badeje ir pusnuogiai raudonai 
miecziai kaip žvėrys puola prie 
žmonių; ima plesziit,'4ttw4Tk pa

Dvaras ine tokiai brangenybei ne 
/'>r71fA* TY1 I TTI/klrr\ »1 11 L< 1 1 4nv»i Ln.

Visi, kurie nori gauti 
J uoza-

Kaip vi- 
atisant 

rusams-boLszevikams lauke ju, 
nes tikėjosi ku gefo sulaukti 
bet atėjus jiems apsiriko.

Ateje surasze vyrus nuo 1,8 Ii 
gi 36 metu, kurie tinkami ka
riuomenei tarnauti.

Ginklus nuo vietiniu gyven
to atemineja, net mirtimi bau- teka. Iszvagia, iszpleszią iki 
ęlžiami už neatidavima.
sziriojtb bilVb mažiii ;
szovinia is.' !Po fczaudyrihr ’&ant 
trumpai pertraukai,
musziu laike skolinasi nuo sa-

< l J 7 *. 
aprūpinti

Mu- paskutines visztos. Ypatingai •
žmonės atjauczia tuos pleszi-

« a * > W W th L " *

I

arba ir,

mus po fokios sunkios ju rek
vizicijos.
szįunu sodžiuje isz neturtingos 
naszles atėmė paskutini dno- 

Ji verkdama apsi-.

Pavyzdžiui Milo-

vo draugu ir gavės kelis szovi- uos kąsnį.
iszszauja ir vėl žiuri isz skunde jų komisarui, bet niekomus, i 

kur gauti.
Jei kai kurie ir laukia bolsze- 

viku, tai ežia kalte vokiecziu— 
okupantu žiauriu darbu. Pa
vyzdžiui vietinio dvaro (esan- 
ęzio* okupacijos rankose) dan 
bininku vargingiausas ir sun
kiausias padėjimas; kuomet 
praeita vasara rugiai kainavo 
pūdas 25 rub., darbininkas gan 
davo in diena tik 1 mrk. beto, 
butu malkas ir daržu; isz (u pi
nigu reikėjo atlyginti už 10 sv. 
duodamos duonos. Pasitraukti 
nebuvo leidžiama.
niekius uždėdavo pinigine bau 
sme. Žiauriausieji ir žymiau
sieji darbininku muszejai, ku
rie nesigailėdavo savo kumsz- 
cziu, isz kuriu priežasties vie
nas net mirė, buvo žandaru va
das Szvarcas, buvęs 
dvaro 
Falis .

negelbėjo. Raudonarmie- 
cziams per diena duoda tik vie . 
na švara duonos ir daugiau nie 
ko. Naktimis užpuolo žmones 
užmusza, atima piningus, dra
bužius, valgomus daiktus.

Be jokio reikalo žmones žus-
Pagiriu parapijoe Kir-

kucziu sodžiuje raudonarmie- 
cziai užmusze du žmones; žmo
nos juos priėmė, papenėjo; rau 
donarmiecziai, juos . Užlei
džiant, mete po kojų, granata 
ir szie liko sudraskyU ity/szmo- 
telius. * -

ta.

Už menk-

pirmiau 
am foster

žadejo dau-

Ko-

užvaizdu, ir 
Retas darbininkas ne

ragavęs buvo ju kmnszczties.

UKMERGE. — Bolszevikai 
ateja in Lietuva,
giau ne kaip žodžiais bet kaip 
pradėjo gyventi, pleszti, tai, 
darbais padare blogiau ne kaip 
pragare.

Po j u atėjimo visuose dva
ruose ir sodžiouse invede “
muasv susidedąnczias isz trijų 
žmonių ir vietoj parapijos ko
mitetu valsčiaus “renkomus” 
kad geriaus vietos žmones api- 

Visur apgarsino kad 
nėra nuosavybes: kas yra, tai 
visu nuosavybe. Dvaruose pa
garsino, kad viskas darbinin
ku, bet darbe pasirodė, kad vis 
kas teko komisarams. Jie žy
deliu pagelba iszveže viską sve 
tur. Visur surasze grudus 
vulius, 
žmones.

renkoinus

pleszus.

v pradėjo 
grudus
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ISZ VISU SZALIU

Daugelis socialis-
'Karei-

Italijoi prasideda ręvolhicija, 
—visur straikai ir • 

maiszacziai
— Gyventojai miesto Ferra- 

dina, paėmė visa valdžia in sa
vo rankas.
tu likos aresztavota.
viai pribuvo inmiesta apmaL 
szyti maisztininkus.

Isz visu szaliu ateina žinios 
apie maiszaczius, straikus ir ne 
ramumas darbininku.
ne teipgi sukylo sumišimai. 
Milane, Spazijoi, Genoje ir ki
tur atsibuna maiszaczei ' ant 
kasdieninio paredko o ypatin
gai už branguma maisto. Visu

Turi-

klasu žmones yra neuŽganady- 
ti isz tebirio padėjimo Italijoi.
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Ne nori kaizerio, nes yra nepil
no proto. • • ' , 

Bet)ynas. — Vokiecziu na
ci jonai iszkas siuntinis Muelle- 
ris, paskelbė, buk kaizeris yra 
nepilno protų žmogus jr kaij 
tokis ne bus inleidžemas iri V 
kietije, kaip buvo apskelbia jo 

sėbrai. Vilhelmukas 
gryž in C’ nr 

nes jeigu 
jojo 

mecziu, taip kad visi pradėjo nai jam kaili nuluptu.

£TV-> J 
visokius inrankius ir

Suraszius 
rekvizuoti beveik visus
gyvulius, ratus ir kitus daiktus 
nuo visu, be skirtumo kaip nup 
ūkininku taip ir nuo darbinin
ku, mažažemiu, bežemiu ir ku-

]0M 
jau daugiau nesu
faderlanda, * • ratai paty

30
O-

savo 
sugryžtu 

mylemi pado-
J

j
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KAS GIRDĖT
SAULE

organ i-

Redyste nuolatos gauna laiaz 
kn su paklauaymais ar jau gali
ma raszyti laiszkm in Lietuva 

Ne karta apie tai va
da bar 
keliutiesioginiu

neina.
kad kol ponai

tai jie prisimetė prie socialistu 
Amerikonu, dar , Amerikonai, 
juos atmeta ir, su kuomi gi dar 
bar sutiks* iszligoso- gyvenimo 
bei jo gyvenimo klausymuose, 
ar su laisvamaniais?
ir laisvamaniai tai daug 
žujiniai rėmėjai.

Žinomu kad tas visas klau- 
var- Isymas bus iszrisztas paežiu so-

protestą.

- - - --- ---------- ( — -

Suvienytose Valstijose Ame-
rikoniszku socijalistu
zaęija priėmusi socialistu gru-
pas susidedanezias isz ateiviu 
visu szaliu, apsižiūrėjo kad tie 
socialistai ateiviai pradėjo per 
daug sinardyt po nosia ameri- 
koniszkiams socialistams t.
savo betvarkiais
visokiomis

. dan socializmo, kas jokios ge-|cialistu, bet mes isz szalies vis- 
beut

y. : 
pasielgimais | 

agitacijomis

No, nos 
bur-

Po juo* tiasiraszo p» Racz- I 
Jtauskas. p; L Strimaitis, D. Bush ir I 
dar vienas ar du kitu pašepoju. Pro- 
tostas yra priesz M. Jv Vinika' ir jo 
veikimą, bule jis pagelbsti kitai srio- 
'v«t diskredituoti musu organizacijas, 
kad: sustotu isz Waohlngtoho siusti | 
provokatoriszkub' pranoszlmus kuriuo i 
so tiktai save giria* kad jis, kuris n i o- Į 
kadnosidarbavo savo

0

bus galima
Bet kaip lik bus 

bu« . urnai

ue

» >
leis- 
apie

ar ne. 
szeme, ta pat turime ir 
pakartoti: 
laiszkai in Lietuva dar
Ir gretežinusiai, 
Paryžiuj nepabaigs taikos de
rybų, laiszku 
siausti, 
ta, “
tai paskelbta. » i.» .. ,

Tuo-gi tarpu snsižinot su gi
ni i nemis 
aplinkiniu kelia, 
reikia laiszkas indet.konvertan 
ir užiulresuot, kur-iv kam ,Lie- • 
tuvoj siuneziamas, tik 
szyt “Russia, 
huania.” Ta užadresuota 
laiszka reik indet in antra, di
desni koiiverta, uždėti marke ir

Mr. Jur-
Copon- 

SavickU ,

Lietuvoj galima tik 
Sztai kaip:

neberu- 
bet tiesiai VLit 

Ta
> >

>

padėt szitoki adresu: 
gis Savickis, Box 214 
hagen, Denmark. — 
yra lietuviu igaliotinis Danijoj.
Pas i u ns Ui jo adresu laiszka jis 
isz ten pasiims in Lietuva, kaip 
užadresuota. 
gaunami ežia laiszkai isz 
tuvos.

Tuo paežiu keliu
Lie

Klerikalu

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

srlovol, tyczo 1 
sustabdo badaujonezei Lietusi maistą, j 
(temy|<it tas viskas dėjosi priesz nu- I 
vėjinis in Raudonąjį- Kryžių- gog. 3d.) j 
ir kad jie nepasiuntė mus in Washing- I 
tona valkiotis požydu kontoras.. Rei
kalaudami kad Tarybos Instruktuotu 
savo atstovo paliauti jo darbu, o vė
liau jau reikalavo net atszauklmo isz 
Washlngtono. ■ 1 *

Roiszkla pildymas valdžios insaki- 
mu ir rūpinimasis ’Lietuvos paszalpa 
pagal sziu žmonių supratimu yra taip 
Imisus prasikaltimas kad net bausmes | 

I reikalaujama.

1)

2) paimant visa szalies
i

roves apart bledvs nepadaro, gi galime savo nuomones 
iszbrauke isz savo eilių 25 tuks kur pasakyt, nes tai ne slapty- 
tanezius svetimtaueziu sočia-1 be. —S. K.
listu.

1 • t • I ii viivumujaiim. im iitinv viniuo
tu — Žydai, Maskoliai, Lietu- {TRUKDOMA LIETUVIU BADAUJAN- | bojlmas Lietuvos Badaujanczhi Szel-

CZIUJU SZELPIMO DAUBAS.
(Tąsa nuo praeiti numato)

sočia- be.
Iszbraukti soc. sziu tau-

viai, Ukrainiecziaiy Latviai, 
Lenkai nea tie socialistai- pra
dėjo bo atsargos varyt bolsze-

IV

Tai bent tikras pagel-

pimo Darbui.
Neužteko to.

siusti musu žmonėm pinigus in Lictu- 
Kas link maisto reikalu gavom la-1 va tai akcija iki to net daejo kad Tū

bai prielankia atyda’lr State Depart- muosc, beveik negalima buvooaosyozg

Kada gavom leidimą

14

vikiszkn propaganda, ir kad SU monte Ir War Trades Boards. ’ Galu- tylios susirinkimuose pashlokuojant fl

Tautininku gi szali- 
prieszeny-

szalininkysto juk 
neseniai stiprei prieszinosi kad 
dabar jokio lietuviams Seimo 
nereikia.
ninkyste nepaisant 
bin, sutaiso seimą Chicago  j e ir 
kaip girdima nusivažiavo isz vi 
sur arti 500 delegatu. Gerai, 
tautininkai seimavot užsigeidę 
tegul seimąvoja, bet szkii nepai 
šaut prirodymu koki daryta 
kad seimas szaukt nėra reika
lo, dabar szmaukszt ir klerika
lai jau seimą toki pat szaukia 
in New Yorka.
dalis klerikalu visiszkai prioszi 
naši tam ju szalininkystes 
mo szaukimui, bet tas 
vyks.

Tai-gi

Gerai

Žinomo kad

VIS

sci-
in-

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideji kapitalą pramones * (iszdirbystes) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje,

Padaryti Lietuva Neprigulmįnga nuo svetimų isznaudotoju 
pJi’klyVa ir pramone jn Lietuviu rankas. (

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukos inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
D

3)
4)

2)

Steigia Lietuviu Banka su Užrubožiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujancziu in Lietuva ir in kitas szalis. 
Padaro ir. Paliudija Ęejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus,, daliu isz- 
jęszkojįm\is (di^vierpastis), iszgaung dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

<*

tuomi domoralizuot Amerikos 
Ramius gyventojus.

Nesuprantamu, kodėl lietu
viui socialistui. įsitikėjo 
nebiktiszkai drasui ir bepersta |kaiiskaite, 
to plotojo tll, . iinapudlH labai neprielankus, žydelis
arba vėliaus vis-gi turėjo but|b« pinigu be jokiu svarbiu kooekoiju 
praszalinama ar baudžiama. 
Jiems graužo galvas buržujai, 
turtingesni žmones, galop ir re
ligija kuri su darbo aplinkybė
mis neturi nieko bendro, 
sau nesitikėjo kad eina no 
ciaįistu partijos keliu rokuodar 
mi, kad socialistu bile kvaily
bes gali žmonijai 
pranksztant, o dabar 
ir pajuto kad ne savais keliais 
eina ir juos prisiėjo net isz orga 
nizacijos rekordo praszalint.

szi tame žygy j, gal 
klerikalai turi stambia klaida 
nes palis nežino kur ir 
apsistoja.

Tt‘ip-gi neproszali paminėti 
kad yra isivelusiu ir melagys- 

Neseniai skaitem ju Įnik 
raszcziuose, kad Lietuviu Tai
kos Delegacija Paryžiuje esan
ti labai prieszinga dar buvu-

zygyj,
y 

kame

svccziains”, kurio iki szioltini atsaklma gauRim apie sereda ar iszdalios
Tuo tarpu dnt muHU pro-1 nesilankydavo tokiuono nur.irinfcimuo- 

buvo ovarbiu

Ikl TaryboH narei pradėjo

ketvorga.
szlmo kad reikalavimas maisto butu Įso, beveik negalima 
taipgi patvirtintas musu valdžios, Do- svarstymu'Ir nutarimu daryt dėl 
bužis atsako sekanczlai: "Dobužls ca-Įkos laiko” 
blograma concerning foodstuffs were | grasinti kad “sveczlu” daugiau noin«il- 
,confirmed by

, Dobnžis,
kas ankszčziaus I1919 “ nuvau d»» Perlman Now Yorke,

HUVO

ežiu.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasa- 
tuoja, po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visįems szerininkams, isz ko yra gera^ pelnas kiekvienam nuo indetu
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.

piningu. Prię. L. A.,Bendroves galima prigulėti, ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuosę didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu; ;, ,, . ; Į y !/t y m > 5 { t»y; •

Lithuanian Development Corporation
? ‘ 320 Fifth Ave, New York, N. Y...

savo Skyrfps visuosę didesniuose Lietuvos miestuose.
* • > ' 1 * 11 ' I ’ 31 l < / U Vi F’ I • I * ‘ ‘government.

Berne, April 4,|kad gavom milijoną 
Lietuva, p. Raczkauskas nei puse žo
džio apie tai savo skaitytojam nepra- 
nesze, gal tai buvo perdaug linksma 
žinia.
ir kokiom raidėm p. Raczkaus|<as 
talpintu ta žinluto jeigu ji butu pasi
rodžius klaidinga ir joje butu skanda
las? O ypacz kenksmingas skandalas!

Nuolatini ermydon,1* 
diskreditavimai, erzinamai ir paskui 
(am reikalingi atsakyxnai taip užtruk- 
de darba in ant tlpk shrąažino musu 
užsltlkejima ir isznn^ti'nut kad iki 
sziai dienai nei vlond ceriio dar nega
lėjom pasiusti nei pasitarnauti del 
savo žmonių.
slm. Yra kuomi pasigėrėt!

Kaip matot tad yra pilniausia l<dsy- 
he kad LIETUVOS BADAIMANCZIIJ 

DARBIIAS YRA TRUK-

Chado- | leis. O kada gavom ta linksma žinia 
doleriu szelpti

bet su pilnu pasitikctl Ir pasikankinti 
iszlmtlhai savo jlogom ir turtu* — 
rantatna sū pilna kooperacija Suv. 
Valstijų.”

Su tikra pagarba, 
M. J. Vinikas.

Negana to 
In Lietuvos Atstymo Bendroves ofisą 
ir pasakiau kad atėjau su sarbiu rei
kalu ir noriu pasikalbėt oflclaloi su L. 
A. Bendroe. p. J. Strimaitis priėmė 
mano ir pasako kad Jis gali manim ofi 
cialoi tartis. Taip būnant pasakiau 
jam kad Jis gali manim oflcialei tar
tis. Taip būnant pasakiau Jam kad 
atėjau kaklaustf ar L. A. Bendroe no
rės ir gales prisidėti prie užpirkimo 

[maisto Lietusi — ir Jiegu sutiktu tai 
ant kokiu iszlygu (r ant kiek.
gi tarpu pažadėjau kad mos,Egz. Kom. 
rūpinsimės gauti visus reikalingus 

Priesz kokia 15 ar dauginus legalius leidimus, Vietoje gauti atsa- 
f K * *metu, buvo prie socializmo pi b- 

lipe ir pribrendia lietuviai, bet |1{,nU8,,nl’ hfiilžtntf,'kad mes nekompe- 
tie greit nei seni szeszkai paju- 
tia kad habag nieko isz to ge
ro nėra ir but negali, 
lino paliekant bemandraujan- 
czius jaunukus SU Žmonijos rci |heUžllglo galėjom pasiusti kablegra- i * ... „

carl ja ir in Londoną:

.Jie
80-

po n ošia 
pamate

HU-

Balandžio 11d. nuvojau

ruo-m

kima.ant klausimu gavau ilga, pa
mokslą. kad mes neturim teises tuom

neturim užsitikejimo' 
Iszejes Jauczlausi ge- 

IKrciptis

prasisza- nal susiorganizausiu — po tol<io pa
tikimo, tuo tarpu nematom geistinu. 
Sao užduoti pasiryžom atlikti patys, ir

tentiszki, kad 
Ir t. t. ir t. t. 
rai iszbartu ir iszkoliotu.' 
prie kitu musu bendrovių dar. popil-

mals, sokancziu informacija in Szvei-kalais neapsipažinusius, alsi- 
praszant.da su luksztu ant pa
sturgalio. Kiek tai tie jauiiu? 
kai primandraus, kaip drąsini 
insimaiszydavo pagal bolszevi- 
ku programa tarpan mynių 
žmonių su savo raudona litera- I persons residing in Latvia and Lithu

ania. To ship foodstuffs provisional 
government must obtain from Allied

priesz ju darbus niekas pakilt [Blockade Committee in London certi- 
negales.

Sztai su užbaiga 
Stilsono, su jo aresztavimu, 
krinta organas “Kova 
ta ant lietuviu ________
tesne nuožiūra isz puses val
džios ir reikėjo gintis vien su 
plekatiszka literatūra.

turą ir vis tai mislidami kad

misijų p.
SU

krin- 
socialistu pla-

t >

Sočia-
šiam Amerikos Lietuviu Seir rėmėjai, laikraszcziai SU 

tuomi pradėjo but atsargesni.
“ Naujienų” 

žmogus placziaus
Redaktoris p.

na tai tie

Grigaitis, 
mastuojantis posmus bei skie
menis; socializmo, aiptol nesu
tiko su nuomonėmis jaunueziu 
lietuviu socialistu,
jam ir prikepo visokiu blyneliu 
galop net isz redagavimo “Nau. 
jienu žmogus prasiszalino.

Dr. Jonas Szliupas, juk reik 
sakyt tai peretojas socialistu, 
b bet su jaunueziu socialistu 
puomonemis sutikt negalėjo ir 
galop prasitrauke szalyn. Kiek 
tai tas žmogus nuo karsztuoliu 
socialistu gavo aitriu pipiru už 
'atsitraukimu....
Į ScnovOs priežodis ne durniai 

“Kasper ejaug, szia lauk.M 
SztaL kas arsziausia!

bolis davė ežia isivelt bolsze- 
Dabar busentis seimas kleitLl^^ propagandai, o socialistai 

tam kad prielankus, tai nega
nu kad socialistu Amerikonu- I ‘

Norint abidvi sza-

mui buk tas tik trukdysians 
darba gavimo Paryžiuje savy- 
valdos tuomi gi tarpo matom 
kad L. D. isz Paryžiaus atsiun
tė Chicagon pasveikinimus ir 
genis linkėjimus kur varde vi
su atstovu pasiraszes

Waldimaras.
Tai-gi tu žmogau ir tikėk 

bent kam
lininkyste rodžias geidžia Lie
tuvai savyvaldos, bet nodriovi 
vieni kitiems kaiszioti, in besir 
Hiikanczius ratu szpykius kuolą 
kad trukdžius begi.

Žiūrint — tegul daro visi sei 
mus ar soimukua bile su nauda 
Lietuvai, apoigu tas but daro
ma su v U ingy s tems ir ant
naudos Lietuvai, tai tegul' toki |- 
žmones prasmenga ar tai katal. 
ar tautin. ar galop socijalistai.

ne

Pai-

kalu duos proga matyta kiek 
skirsis nuo seimo tautininku.

Busenczio klerikalu Seimo orgunizacija Užbrauke 25 tuks-
rengeju adresas toks:

K. J. Kruszinskas prez.
V. Vaszkas Sekretorius

458 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Dabar laukiam to sęimo.

-r S. K.

tanczius bot ir valdžia pradės 
gal asztriau perkoszti tuos boL 
szovikizmo platintojus.

Lietuviams socialistams bu- 
(Vo tauta tai. purvas, o kad prie 
tautiezko apgynimo stiprei lai
kosi tautininkai ir klerikalai

K

April 15? 1919.

Stebėjausi tankai kiek kartu 
raidėm p.

užsipuolimai,
pare ge j u juoda pa 

jog tai tas pats 
baifcei

IZEJ
o o Lietuviszkas

Ir gal negreitai gale

griaus, o kiti

persi gahde
bet iiii-

te?
Pleszikai 

vidala, mane 
velnias ir
szoko adgai per Įauga, 
puolė teip susimuszc, kad 
Įėjo atsikelti, 
tais ir atiduoti in rankas pali- 
cijos.

Tad kupczius tare in 
na:

uoga
Likos suim-

mnri-

Berne 
Dobuzls 
Lietuva 
“We Obtained permission to send
foodstuffs into Lithuania. War Trade 
Board authorized today nllt Americans
to trade and communicate freely with-

approval of pro-!
Wo cabled Llth-

ficate stating their 
posed consignment, 
uanian Mission in London to get this 
certificate. Wc cabled Lithuanian 
Mission in. London to get this certifi
cate 
your assistance may bo 
Financially we can operate this tran- 
saotion on about twenty per cent 
margin remainder to be paid on deli
very of goods.
will, bo one eighth of one
Prices are: wheat, two dollarssixty; 
lard, thirty cents per pound; 
densed milk, seven per case, 
ping twenty five shillings per 
Can you arrange to make foreign de
posit covering the margin immediate
ly and later on to cover price of 
whole transaction? 
swer imminediately.

Vinikas,

We cabled

Communicate with London as’ 
assistance may bo required.

Rate of financing 
percent.

99

Ziiiun,

con- 
Ship- 

ton.

Cable your an-
* I

Government asks food- 
We obtained

Bielskis. 
April 16, 1919.

ISzlupas, Cepllnskis, Bizauskas,
27 Torrington Square,

London 
"Lithuanian
stuffs from America, 
permission to ship but Lithuanian 
Government must guarantee to Allied 
Blockade Committee in London to dis
tribute this food among Lithuanians 
only and must obtain from them cer
tificate stating their approval of pro
posed consignment. Please take imme
diate steps to offer proper guarantees 
get required certificate and5 cable us 
number of this certificate so we can 
get export license, 
cate with Lietuva Switzerland 
some 
Cable answer immediately.” 
. Vinikas, Žilius, Bielskis.

Atsakymo ant sziu kablegramu isz 
Londono negavom. ' Kiek vėliau, pa- 
gąl L. A. Bendroves- praneszlma, pi 
Czepinskis jiem1 kablegramavo tarp 
ko kito kad "Lietuvos valdžia gvaran- 
tuoja, kad tavorai nebus iozsiusti isz 
Lietuos. Rasztlszkas Ingaliojlhias ir 
garantija yra pasiusta mums ir bu$ 
perduota/' Taipgi; isz Paryžiaus ga4 
vom nuo p. Noraus, Balandžio* 21, Ka- 
blegrama kad mes nedarytum jokiu 
tolimesniu pastangų be instrukcijų 
nuo Talkos Delegacijos. ’ JoRiu toli
mesniu Instrukcijų iki sziol dar ne
gavom. ’

Tas gal but tuomi butu Ir pasibaigė, 
bet T. Tarybos posėdyje užrolszkiau 
kad Egz* Kom. mano kreiptis prie 
American Relief Administracijos pra- 
szydaini Lietuvai paszalpos, ir pilnai 
pasitikti kad ja gaus, kaip jau gftvo 
nuo* Ant, Raudono Kryžiaus. Bot 
sztai Balandžio 22d. T. Tai’ybos subI- 
rinkiman staiga perstatė rasztiszka

Also communi- 
as

assistance may be necessary,

Žilius.

Raudono Kryžiaus.

CZIA YRA piningame diržas kurio 
JoszkoJote. Padirbtas isz drūto gamino 
materijoje. Tiktai $1.00, 7 diržai už $5. 
Gražinanti piningus Jai nepatiktu. Isz- 
kirpklto szi apgarsinimu ir prlsiusklte 
su piningais. National Sales Co.
Dept. 231. Sts. D. Box 00, New York.

Iszradėjas

BAISI NELAIME.
ŽUVO 83 DARBININKAI shingtono.

li

SZELPIMO
DOMAS, bot tiktai no Egzckutyvlo Ko 
mltcto. ' ’ ‘ '

Yra tas darbas tukdomas it dabar 
ir gal sziek tiek trukdomas ir atei
tyje. Yražmonlu kurio tiktai užroisz- 
ko kad jie Egz. Kom. 
Jau ta vykdo.

Kaip tas pasiseks parodys ateitis. 
Mhsu žmonos szladien daug daugiau 
supranta ir mato*negu musu nekurie 
avanturtistai žino — jie mokos apsi
dirbti su visais demagogais ir fabri
kantais sensaoijiniu skandalui- Musu 
organizacijos gyvuos kaip gyvavo ir 
stiprės ir jau pakreipti naudai1 kokiom 
nors privaliem tikslam niekas nesu
gebės.

Egzekūtyvls Koihltetas pildo ir pil
dys tiktai ta ka Jam insako musu val
džia ir itiėsu Amerikos Visuomene per 
tarpin|nkyste \ Tarybų, ir Bildomojo 
Komiteto.

Gale, Jeigu p. Raczkauskui ir jo pri
tarėjam yra taip,balsei nemalonu ir 
negeistina kad Egz. Kom. ir musu Ta
rybos’ užsiima' iszgavlmu tiusinoszimu 
Ir pagelbos dol Lietuvos tai lai Iszoina 
su tuo atvirai, 
žingsnis tinkamas Lietuviui, 
ganizuosim kitas instalgas, Jeigu ma- 

| tysim reikalą, kurios tuomi užsiims. 
Ne szmeižimas Egz. Kom. ir kenkimas 
Jo veikimui mum dabar yra reikalin
gas — darbas ir tiktai darbas, bet> 
tverontis, o ne griaunantis darbas yra 
dabar vienatiniu neabejotinu iszgani- 
mu Lietuvos. Pasikollosim kadai 

j nieko goresnio neturėsim volktl, o da 
| bar kas tik szirdyjo 
Lietu vys in darbu- ln‘ talka! 
musu ateitis!

tik

— Nuo 8zios valandos lyg 
pabaigai savo gyvenimo turėsi 
pas mane priglaudu, ba. už ma
ža mano geradejista, 
jai nnan szinitaropai.

■ užrtiokojo mums už tai kad da-! 
vem tau. priglauda >ir matoma, 
kad, atsiimto tavp paveiksle 
mums apgintoja nuo plesziku 
o gal ip žudintpju kiurio tykojo 
ant .musu gyvas.cziu.

Wilkes-Barre, Pa. 5-ta Birželio.
Delaware and Hudson Co.

Tai bus honoravas' 
Suor-

tikras
Tarno

M. J. Vinlkas.
(Galas.)

MURINAS.

Karta vėlybu laiku atėjo 
vienas senas murinas 
meldžencziū balsu:

— Ponalp, kuriam per dvi-

ir tarė

deszimts motu dorai tarnavau 
iszvaro mano dol to, kad jam 
esmių per senas ir negaliu dau 
giau dirbti.
pastoges ir szmotelio duonos, 
kokia turiu- iszmolst nuo- geru 
žmonių idant nemirti- isz batlo. 

f Kupczius, joj pati iv vaikai 
labai gailėjosi- vargingo muri
no, o maža Juze tarė:

— Ak, kad jisai no butu teip 
juodas !..., asz jojo< labai- bi~ 
įau!
lovos, nes jiįja sutersz ir bus 
teip juoda kaip su sodžiais isz- 
trinta. V

Vyresniojo vaikai iszjuoke 
Juze, o tėvas iszaiazkino duk
relei viską ir nuvedė murina 
ant pasilsio. >

Apie pusjau naktijo lengvas 
subarszkinimas prikėlė isz mie 
go niūrimi, kuris aiszkeį pare
gėjo du pleszikus lipanęziiis 
per Įauga in stuba.
mas tai, iszszoko isz lovos iii

Dabar esmių be

Negalima jam duoti

Matyda-
---- —) —
buisei aurjko; .

•— Ko ezionais reikalauja
i.

atinoke-
D ievas

Lietuviai! argi nobiltli goriaiiR tszfli- 
Raugot tokiu nelaimi)! perkant sau ge
ros žemes, fanna, dabar pas mus ma
tyt augant Iribal puikus’ TLlytuvlRzkl 
javai,, bu, kurels..galima pirkti, atva- 
žuokite ir busit laimingesni negu fa
brikuose. i 
geru farmų, isz.ko galima Įszairinkti

Turlihe. abrinklu Apie 40 

rAu tinkama. Md^‘Mlfihrf*i)arodyRim be 
jokiu kąRztu. Vainokite per Grand 
RapldR o Irz ten in musu kalnia. Mes 
priimame Liberty BondfiUR už jupilna 
Yprtc, Adresą vokite ^zitolp: ■

Szitu vardu iszdaveme nau
ja knygute del iszradeju sulai
kanti 20 pa veikslu ir ilustraci- 
ju, visokiu iszradeju ir iszra
dimu, su paraszais ir paveiks
lais miestu New Yorko ir Wa- 

Ta brangia kny
gute mes iszsiuneziame kiek
vienam ant pareikalavimo DY
KAI.

Jeigu jus norite žinot»• kiek 
turto žmpnjs prasigyveno ir 
kiek dar gajima prasigyventu 
su pageli>a iszradimu naudin
gu, tai raszykite tuojaus reika
laudami tok naudingos knygu
tes. Kaino žinovai (eksner-

pagel'ba iszradimu naudin-

Kaipo žinovai (eksper
tai) pateptu bandome iszradi- 
mus DYKAI.
American European Patent 

' Offices Inc.
256 Broadway (SE.)

< NEW YORK, N. Y.i
M. Walenczlusį Box 0(1. HART, MICH.

" — ApgatRlriitnAB.

Geriausi Mainienams
pinigus ir suteiksite 

. Kiekvienas
cialiu budu, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.

Jus suezedysite 
avalus “Ball-Band”

B A I

r

I

» kojomfe tikra gerove, jei atvesite guminius 
Ball-Band” batas ir czeverikas yra nulietas musu spe-

tei) BAND”
A > -r. M Ui t ' i .J- ’ > „

y 1

Ball-Band” guminiu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainienams avėti. Jie 
apsaugoja poretkus ir padaryti teip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių

f

kriaukszles negal ju perpjaut, nei perpleszt.
___  - ~ . •* > 1 • 1 4

Pirkdami žiūrėkite kadi butu fabriko žyme 
Toji žyme reiszkia 

goriausi iszdirbini, koki jus galite. Ball-Band” batai, pųs-bacziai (Himiner) ir czeverikai •
“Raudonas Kamuolys” iszspausta ant kiekvieno bato, ar czeveriko.

(Lopac) gaunami balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite nuo jusu pardavėju. 
. __ Mishawaka Woolen Manufacturing Company

414 Water St., Mishawaka, Ind.
“Instnlgii, kuri isznioka milijonus del gerumo”* i

ji

S

f(

€

4

1
r

KIM I NĖR.
w

M

PJ t

ja aulyg pigiausiu deniu ypatom —- 
ba k rajuj yra noatbutiuol reikalinga.
patiszkai ar per laiszka prie musu
US ir Notaras,
Mb. St. New York, N. Y. 
inljii sulyg ctoniu kompanijų.

J
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Slaptybes Cariszko 
Palociaus.

KUNIOAIKSZCZIO
NUMYLETINH.

I.

KONSTANTINO

8 io j L pinna

Buvai laiminga, ko
tu r i

— Caro bernai — atkartojo 
Kostantinas — iszplesz — bu
vai laiminga..... Ne brangirttr- 

turetu iszpleszt
man szirdi, negu tave man isz 
plesztui 
del nenori but laiminga, 
but: nosibaugink brangi caro
(emu. Caras mano brolis 
Aleksandras II-ras 
valdonas Rosijbs, gali savo ge
ležine valirt užspaust ir žudyt 
tautas, gal spaust savo koja mi

galingas

Tavo meile — turo jauna 
, moteriszke-kas-gi vyktų su ma 

nim jeigu jos neturėoziau ir 
tos meiles liudytojtms wkudy- 
kio? Jug Konstantinai nerloiM'i- 
lauju abejot apie tavoi <molio, 
ji pasiliks mapc ant visada., 
Pasakyk’* tai; - man, 4 pasakyk 

gujo —i atsako jauna mofrerifcz- patsai, lai girdžiu'isz tavo lu
pu, kad tavo meile ir isztiki- 
myste pasiliks man ant visa
dos tokia, kaip buvo ir yra i — 
iki paskutiniai valandai mano 
^gyvenimo'.

— Iki paskutiniai valandai 
tukstanziu savo aukui ir pasi- mano gyvenimo —

dis kunigaiksztis. — Prlesiegiu 
tau Marija, pridiegiu czionais 
ant galvos musu kudykio!

— Mama, mama, suszuko

kiui nieko blogo atsitikt, bet; 
jeigu nesugryseziau nuo juriu, 
jai mane prarytu szaltu bangu 
nasrai^ar i ? praihieziau kovoje 
su' Tevynos peprieteliais —kas 
vykta sw juiriiep-Ras tave Mari
ja' ir< musu Valdanti globstes ?

• — Tas TevAd, kuris tesą dan
?

kei. 
inns.

Jame viltis ir mnswh likv-

—- Tu esi tikru aid uolu, ma 
no brangi Marija! — suszuko 
Konstantinas. — Darodci .man 
kad teip vadint užsipelnai

pataisė di-
szvontimu. O Marija, kaip sma 
gu man minėt tavo praejti! 
Kada pažinau tave buvai vie
natine duktere turtingo Kur- mama,

Ii jonus padonu ir liept jiems szes pono'barono Pohleno; gar verksmingu iszgastingw balsu
guodot ji ir drėbėt priesz ji 
priversdamas prie to upėmis

bintoju ir jaunikiu turėjai vi
sa mine, bet tu visus nustumia!

tėkinamo iez ju kraujo ir asz- szulyn, visu iszsižadejai, o net 
bot ir Aleksandras II-ras l"nmn ir sav<> Rero mylimo to- 

M^tn viską pn- 
net ir tai, ka tau ga-

aru,
Vieno daigto padaryt neinsten 
gia — negal jis iszpleszt isz 
musus szirdžiu meiles, 
SU t rau k t tu saitu

vo del manes.
aukavai, 

negal suteikt visu laimingiau- | • * j • j • j • • j • A 1 •

mažas Valdimieras.
Matomai baisus 

dyki iszgazdino: ant jo 
kaus 
baime.

Drebėdama visu

f SAULE į t ■IHI—■ I. ...... i I ■ II II ................. ............. ..... .............

ta ir apleido nameliu kame-buvo* 
visa jo lairne. v « . g * ,» i

Smagiai sėdo in rogoš ir lie 
po vežėjui važiuot smaukiu i 
bet pirm negu.pasiekė Nevska, 
prospekta#umui iszgirdo trum
pa ir .prisakanti, ‘ ^astoiiovis!” 
o apie dvylikta* juodaa žmogisz 
ku paveikslu apsupo roges ir 
sulaiko atkilus. Tupjaus paži
no didis kunigaiksztis 
ka slapta policija ir nusistebė
jo nemažai; kadangi prajauto 
nelaime; su pasipiktinimu žiu
rėjo in žmogū, kuris su paguo- 
donc padavė ūžpeczetyta laisz- 
ka.

Vyras, kuris padavė laiszka 
. buvo da gana jaunu, gal vienu 
metu su kuningaikszcziu Kons- 

> tautinu, apsitaisęs buvo pui
kiai, bet ėi.viliszkai. 
kios blizganezios juodos akys 
ir iszvoizda veido liudijo, khd 
būdas to žmogaus geležinis ir 

tai.

r

earisz-

Jo smar-
sapnas ku-

smnl-
veidelio matoma buvo

i bargus, kuris nežino kas

»

>

3

kurie risza sia al°jd, o net nuėjai teip toli 
mudu, negal priverst pamirszb kad ie 8,lvo panystes skaistybe

man paszventiai
mano mylimąją?

Ne brangi Marija nesigedink

pasilikdamamums kits kito.
’’ — Teip brangiausias! — su 
szuko jauna moteriszke. —Pas 
kutintuose tavo žodžiuose didelio? Iies akyveizdoje Dievo 
le tikra teisybe. Tie saitai, ku- 11111,10 motore, jeigu nkyveizdo- 

nepertrauko- Je žmonių teip negal but...rie raudu risza 
mi T

pasigailėjimas.
(Tolinus Bus.)

in Konstantina. • -

, ri be spooialio leidimo per szoszis me
nesius nuo užvizavlmo laiko. (Pirmiau 
buvo leidžiama tik trisdeszlmtiH die
nu).

1 Taip-pat praneszamo, kad dabar no 
patariama keliauti ln Europa ir isz 
Europos’ dėlto, kad trūksta maisto ir 
kad keliavimo sanlygos tebėra dar ne- 
morallszkos, Raginama lik tiems 
reikalauti pasportu, kuriems būtinai 
reikia isz szlos szalles iszvažiuotl.
BEDARBIU HKAICZIUS PRADEDA 

MAŽĖTI.
TologiWii prancszftnai kuriuos gd- 

vo Suvienytu Valstijų Samdymo Biu
ras per savaite iki 31 d. Gegužio isz 
101 miestu parodo, jog bedarbiu tojo

DIDELIA PROGA.

NOVO.

Q% jin už nieką turi.
Kvailiukas lyg sziol nežinojo, 

O gal žinoti- nenorėjo,
• Jog jaunas jauno goidže, 

Ir to niekas neuždraudže.
Taradaika tokia rodą duoda:

Idant senyvas paymtu seny- 
*/ ' va boba,

Tado-vienas kita mylės, 
Ir niekad nenužiures.

, Teisybių ir boba savo triksus 
/' - * turi,

Norint jau sena iszžiuri
Ir kaip sako, galva žila,

Bet da meile svila.
Vienok rodą yra del visu.
Del senyvu pražylusiu:

Idant jaunas mergeles palik
tu mete

Prie juju nekibtumote.
Ir apie graba mislintumete.
Vienas isz Vermonto žilas 
O ant jaunu labai smilas, 

Jauna mergina gavo, 
Ir su jiaja apsipaeziavo.

Isz pradžių kondems maitino, 
Netrukus užsinorėjo jauno 

vaikino.
O kad ir vyras rimbą panau

dojo
Nuo to neatpratino,

Ant galo tds atsitiko, 
Sena diedą paliko.

S11 jaunu in svietą iszpiszkejo, 
Ba senio nenorėjo.

dvidcszlmt

Havaittc. 
asz-

beina.

PrlsfnnskKe mums tik 50c.
Nusilpnejio ant Lytlszku organu 

vyrai, kaip tai nervlu paliksi ižgydlntl 
ant visados per vartojima, gyduolių 

Tai yra galima pasakyti, cu-
daune gyduole kurios Iszgyde jau tuk- 
stanczlus vyru serganeziu lytiszkoms 
llgomss. Jei esate sergganti ant ly- 
tiszku nusilnejlmu, kad kenkia jums 
betvarke nervlu, kad nustoct vyrisz- 
kuma, kad esate nusllpncjusfam pade 
jimo, Bzaltos rankos arba kojos gal
vos sopėjimai, žukictejlmal viduriu, 
nervlnfmai skilvio, inkstu liga arba 
kitos ilgos pūsles, nemielus sapnai, 
baime sutikti žmonius, kaip tai daro 
nckurlo, paliksite iszkgydyti per var
tojima gyduolių NOVO Gyduoles tas 
in trumpa laika padarls jus sveikais, 
tvirtais ir laimingais, tada gi galima 
bus naudotis gyvenimu ir jo ypaty- 

Dcl atydos, idant pertikrinti
jus apie tai, kad NOVO gyduoles 1a 
padais, iszsunsime jums DYKAI kom- 
pletlszka kursą tu gyduolių, užtektnai 
ant 15 dienu kada gi pričiupsite mums 
savo antrasza Ir pavarde', tHpgi sykiu 
50c. krasos ženkleles arba sidabru 
del apmokėjimo lioszu persiuntimą. 
Malonėkite atkreipti atyda ant to, kad 
tai nėra maža dežute, bet kompletisz- 
kas kursas Iszslgydymul, užtektinai 
ant 15 dienu, labai tanke! yra užtek
tinai iszsfgydymul. Ta proga yra 
vien svarbi ant trumpo laiko. Raszy
kito mums neatidelloklte, tatp-gl pra- 
neszkite kokiam laikrasztl skaityti ta 
apgarsinimu ir mos iszslunsime jums 
tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY,
Dept. 43 Box 4000.

Philadelphia, Pa

savaitėje buvo 221630 vietoje buvusiu 
227425 vienai savaite pirmiau.

Isz prancszanczlu 101 miestu 41 pra 
rioaza porvirszi darbininkui 13 miestu 
pranesza jog trūksta 9720 darbininku, 
o isz 48 miestu, jog yra tiek, klek rei
kia. Isz 38 valstijų, isz kuriu- gautos 
telegramos, 17 pranesza, kad darblnin 
ku perdaug; 6, kad trūksta ir 15 tiek, 
klok reikia. Svarbiausieji miestai, 
kuriuose bedarbiu sumažėja yra Kan
sas City, 1,500; Now Haven, 1,500; 
Cleveland, 30,000; Youngstown, 1,000; 
Salt Lake City, 2,000; Wheeling, 1,000 
Milwaukee, 2,000.

Naujoji Anglijo. Isz
Naujoj Anglijoj miestu, devyni prane
sza, kad darbininku yra perdaug, 8, 
tiek, kiek reikia, ir 3 permaža. Indus 
trijos santikiai abolnai imant geri, 
Bridgeport osa 6,000 bedarbiu, Now 
Haveno, 2,500; Hartford, 500; Middlc- 
towno, 350; Norwich 900; ir Stam
ford 300. Portlande esame 600 bedar
biu vietojo 650 praėjusia
Hostono padėjimas dar tebesąs 
trus ir osa 8, 500 bedarbiu vietoje 5000 
praėjusia savaite. Isz Fall Ri
ver pranesza, kad trūksta 400 darbi
ninku prie audimo, isz priežasties 
straiko tojo vietoje, 
shiro ir Rhode Island 
kad darbininku yra tiek, kiek reikia.

' SontrnlOR ValstijoN. Isz New Ybr- 
ko miesto vėl pranoszama, kad osa, 
100,000 bedarbiu, nors Industrijos san
tikiai gori.
ežius 500 sumažėjo, szia savaite buvo 

Buffalo turi G000 perdaug su 
henusistovejusiais industrijos

Isz Rochcstcrlo vėl praneszl- 
hnas 3,000 pervirszis, o Utica 1,500, o 
isz Glen Falls tiek, kiek reikia, nors 
praėjusia savaite buvo 1,800 perdaug, 
Indus! rijos sentikiai geri, iszskyrus 
Albany ir Syracuse, kame jie esantis 
asztrus. * Plttsburgho yra 19,000 per
virszis ir industrijos santikiai asztrus 

Ph B adei pht joj© ir Allentown

Szlnurvakarial.
1 vaito* buvo 20,000 bedarbiu, o ptaeju-l

Isz

TARADAIKA.

isz
Isz Now Hamp- 

pranoazamn.

kunu žiu
rėjo Marija iri savo kudyki ir 

i

— Kas-gi ežia? Ka reiszkia
tas kudykio kliksmas, tus szaiv 
kimus pagelbos — valandoje' 
kada man meile ir isztikimysfe* 

esi pažada.... Tai bloga ppanaszys-* 
to — o Dievo -gelbėk mus,. - 

, Ir nelaiminga motinai stvė
rėsi už krutinės, kurioje 
suspaudė jai baisus
ir rodėsi perplesz jai jwi pu
siau; karezios aszaros suspia.i- 
gino jia.

Albany bedarbiu skai-

5,000.

Ta proga

santi-* e ' #

Dydeli beibokai esate ir gana 
Kvailei buvote, tokeis busite, 

, . visada
Dienas jailnas gaiszinate, 
Jokio gero nesimokinate.

Žinau kelis tokias, 
Ne Sziokius ne tokius

Labai in toli žiuri, 
'! O ajjic saVe nėajižiuri.

Marijos gražios akis pilnos 
kad j i as pakele 

akis kunih- 
menkai kai- [gnikszziui, kalbėjo:

— Bet Konstantinai kaip 
troksztu idant ir 
žmonių 
vien už 
ežio sugultu ve.

Eiksz-gi parodysiu tau juo- buvo aszaru,
sius.

• Abudu inejo in
po menulio szviesa apszviesta 
kambarį, kur gražioj auksuo- 
toj lovelėj gulėjo ant sniegi- 
nitti-balto patalo mažas vaiku
tis^ -< i. r; ■ į

• Jo galvele apdengta szilki- 
n i aMsz velniais ilgais garbi
niuotais tamsiais* plaukais gu
lėjo ant minksztu rožiniai bal
tu rankelių; ant gražaus skais
taus veidelio matomu buvo ra
mybe ir smagus* besiszypsoji-

Matomai’ jo nekalta ku- 
dikiszkai skaisozlw duszia links 
mmO’ gražus sapnu paveiksimi. 
Eidamas gult kalbėjo apie ag- 
laite apie Kalėdų dovanelius, 
apie tėtuką, kuris jam žadėjo 
nupirkti garlaivi — o dabar 
tas matomai rodosi jam jo sva 
jonese. . •

Didis kuningaiksztis Kons-

ir, žiūrėdama in

maaj

ilgais

szirdi 
skausmai

kiala.
I

Tame laike suskam-
akyveizdoje bėjo varpai apreiszkiant ■ pasi- 

palaikoma

L

baigima seno, o užstojima nau
jo meto. ■ * i

Tojo valandoje szimtai mili-

nebueziau
didžio *' kuningaiksz*

Laiko visu tu
penkių metu, kurios pragyve- jonu krūtiniu sujudo atsiduse-
nom drauge kasdien meldžiau
si, idaut. Vieszpats Pievas su
teiktu koki stebuklą, kuris at
mainytu sąlygas to musu gyve 
nimo. Kuomi esmių dabar jąi 
ne vien sugultuvo tavo Kons
tantinai ? Kuomi yra musu ku- 
dykis jai riė? vįfen inergos kudy-
kiu? Ach katy pavydžiu vur- ta visa mislies didybe kokiai 
gingiausiai moterei, kuri drą
siai visur ga! pasakyt: 
yra mano mylimas vyras, jam 
priklausiau.”
man ne yra galimu, negaliu va 
dint saves tavo motore, 
ves savo vyru, o musu kudy-

Ah, kiek-gi prasimu*
tąsi

jimais, szimtai milijonu maldai 
pakilo augsztyn prio To, kuriat 
valdo žmonių likimais ir gyvo-; 
nimu.
kiek-gi meldimu girdėjo
Tėvas, kurs esu danguje 1 Žmo
gaus krutino, žmogaus iszmin- 
tis! yra porsilpnaj idant ' apimt

Ii

Zinai- kad' tss

pakilo sziojo valandoje isz cbi-i 
Tai sziu ir likos nusiunsta prie 

kurs yra’ neapimamu, 
visiem maldaujantiems suteikė 
palengvinimą, bent viltis spin- K
duleliu blikstelejos pro dvasisz 
kas akis.

ne ta-

I

i
Vienas ‘‘protingas” teip

t

I J •
i

klok peikia.
tiek,

» 1 t • : j , J
Chicagojo szla aa

rn.Po 
kuris

Bet kiek isz tu ma-
tantinas sujudintas buvo regi- kis negal turėt tėvo pravardes, cziausiu dabar vilties spinduli
niu, žiurėjo sndejes tankas kai 
po prie maldos ir sznabždejo.

— Mano ‘ kudykis, mano 
mano brangiausias vaikelis.

Norėjo prieit, idant, pa- 
bueziuot in-, ta gražia kakte- 
le, kurios neniauk i no rupes- 
cziu debesiai, bet motina sulai
kė, kalbėdama: »

— Nežadink, brangus, vai
ko, tegul sau ramiai miega; 
vos galėjau užmigdint; norėjo 
būtinai laukt tavęs, nes žade-* gu balsu Marija, 
jai jam garine Valtele nupirk
ti.

idant

Konstantinas nuliūdęs 
rojo in kudyki: jo krutinėjo 
siautė baisi audra ir draskė jo 
szirdi skausmu toki jau kaip 
ir szirdi. Marijos, kuria galinus 
aszaros susprangino ir priver- 
text^leti •. > j <

Tas but negali

žiu- veltui juomi gėrėjos I —
— Turiu gryžti adgal in ca-r 

riszkus rumus — tarė kunin
gaiksztis Konstantinas, — ka-> 
daugi bijau idant caras nepatek 
mytu mano nebeesimo. Pasilik 
sveika brangiausioji į Marijb;. 
ryto.jai- Dievas daleis, pasima
tysi Va VeJ.^J’ ‘  p.

Prispaudė da karta numylė
tinė prįe> savo krutinės, o Ju-

sau 
protavo,

į A f L i i

Mat, nuo kokios galybes ži- 
\ nįagdvb,
Kad Sziaurine Amerika,

Ne kitaip tųrį'.buti vadyta, 
“Suyincziavoti Sklypai*”

Tai brolyti- matai!
KgS, galva,k.t^i razumąs,

Ant'kožno žingsnio* pasirodo 
.kvailas.

Galvocziu” randasi kožna- i h
, *i inia luomia/r/p 

Ir dvasiszkamia;
Ir svietiniamiai

f Kittaucziai kitaip iszrodo, 
Teip daug kvailiu'nepasirodo,

1 del to, kad visi mokyti, 
Ir visi vienbkįai tyki.

Tarp, Lietuviu,
Daug tuszcziu gaivu, 

O gaivu, j
Kaip* avimi.• » • •

I

i i

O

rTeip turės jia rytoj —at 
sake jis ir vėl apemes moterį 
priglaudę jia prie saves kalbe* 
damas:

Žiūrėk mylimoji 
aniuoliszka veideli musu kudy 
kio; ant jio nematos jokio rur 
pesties szeszelio. B'et kiek kar
tu žiurau in . ta kudyki 
ėkausmu szirdyje misliju apie 
jiaatejti.

Mano biednas Valdimieras, 
visados sau kalbu, 
cariszkos Romanovu 
yra mano tikru sunum, sunum 
didžio kuningaikszczio 
stantino, o-vienog jo* 
nikszto temdo 
ūkai, kas mane baugina. Kaip

in ta

BU

Nauja Ir .naudinga Yla. Galite taisyti.

*11 ‘T 
• ’ras out negali, tas ne
bus — tylomis kalbėjo droban- 
czios lupos kuningaikszczio, 
. — Nejaugi szirdis caro ne- 
susijudins? suszuko skausmin- P«s jųdviejų vol drueziai. susi- 

Jug kalba- junge- . Po. tam ,da. pasiilgutan-
ma kad jo szirdis gera ir neisz- 
tusztinta; žmonių skausmai at

ežiom, pilnom, rupestios ir te 
vjazkost meiles /akimis pažiuro

1 ♦

J
4
Į1

jnuczinmi jai, gal neatstums ir jo: inL mieganti kudylūi Iriojo,

czeverikus, pleszkcs, rnaiszlus ir t.L 
teip gerai kaip su maszlna. Suczedlna 
laika ir pinigą.,Tik $1 pef paczta. 20 
mastu džtinucžišžko siūlo, 2 adatas ir 
instrukcijas dykai. Extra adatas po 5c 
alpias 15c. szpule. Prisiuskit popierini 
doleri dabar.1 National Hales »Co.
Dep.131. Sta. I). Bux IM), New York.

šia savaite ton buvo tjpk, k|ek reikia. 
Industrijos santiklal geri? East St. 
IjOuIs ve] pranesza 2500<.T)crvirszi,.Jo
liet 500; .Peoria 900 ir Ęast Chicago 
3000 ir tiek,'kiek reikia Kansas City, 
industrijos santikiai geri; iszskyrus 
Jollėt, kame jie yra asztrus.
chigano, Montanos, Wisconsin© ir ki-

■ ~ - - - . - i<
kad darbininku tiek, kiek reikia, vlę- 
tojo dahglau, kitojo 'mažiau, bot ahol- 
na| industrjjoB sanfikial gorj.

Se litro v a karai. Clevelandc
savaite buvo kiek.reikiant, iotojb 30,- 
000 pervirszio praėjusia savaite, 
cinnati, Columbus, Dayton, ir Youngs
town pranesza geroka porvlrszl. Ak- 
ronc trūksta 2000 ir industrijos santi
kiai osa asztrus.

Industrijos doleri dabar.

, Apie amata nenori, klausyti
Kad norint, iszmoktn czeba-

• * ‘ • ta taiBytij • •
Daug tokiu yra, ka nemoka įU |Oj0 sekcijoje valstijų pranoszafoa

Isz M i-

skaityti, , 
Ane pravardes lemtai para--

»11 ■" H i * 1

Dldolla Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, panczlaku, azlėblu, jeklu Ir 
dėl pardavimo marazminių, apatiniu 
andaroku; tlėsog In namus. Raszyklte 
o gauslto aompoliUB dykai.
Mills. 503 Broadway, NowYork City.
_______ ’ - i1 *

DAKTARAS GYDO
PATRŪKIMA

Madison t

I .: ......... ■ ..■•;;;‘ szyti,.
Už tai prio szokiu griebėsi 

'taip a)?klys.sztebelijo spardosi 
Kožname mieste yra mokyklos;

Del suaugusiu naudos,
Apt poros valandų kas dien 

nusiduotu
Tai daugiau gero del

Scntrovakarni. szia

Cln

Evansville turi 500

i

Kas bus, / tai'; bus,-’ apsipa-
> • >• - cziuosiu, . v .II

Mergina iszsirinksįu, jauni
kiu nebūsim 

Teisybių, jau moteliu) turiu> 
Bet senos paezios ne noriu.

u ,Ir. apsiporavo, 
Jaunutęlia paeziule gavo, 

Ne ilgai sutaikoje gyveno, 
Tuojaus susikivirezino,

saves
. i : naudotu.,

Ne dyvai, jog kaip iszmoks, 
Tai iszmoks.

Sunku gyvenimą vilks,
Ir kojw nepavilks,

Ir lopyta* kęteli devos,
Ba geresnio no turės, 

Kas jauny stojo bala vo j e, > 
Tas ant senatvės dejuoja.

Praneszimas nuo Valdžios.

. pervlraziu, o East Chicago 3,000, tuo 
tarpu South Bend trūksta 200 ir in
dustrijos santikini osa gori. Fort 
Wayne pranesza, 
reikia, ir industrijos santiklal asztrus.

Pietai ir Pietvakariai. Now Orleans 
trūksta 3000, Pensacola 500; Isz Geor
gia pranesza, kad ukes darbininku 
trūksta ir padėjimas esąs asztrus,

Be peilio ir be operacijos. 
Ligonis netrotina darbo laika.

osa gori.
kad yra tiek, klek

Didele atyda atkreipė publika in 
stebėtina gydimą Patrūkimo, Hydro
cole Ir Ncrviszku arba trotlmo veisles 
Ilgu; per Daktara Andrew O’Malleyj 
isz Wilkes-Barre, Pa. be vartojimo pel 
lo ir operacijos ir iszsklrent arszes- 
nias atsitikimus, nereikalauja trotlnt

KAREIVIU GIMINĖM SVARBU.
LpikraRztys “Carry On” leidžiamas

Pradejo i jauna, paežiu, niežiu- ,į° .•

esąs
Trūksta darbininku Pietų Karolinoje, laika nog darbo ar kitokio užslBmimo. 
Mobile trūksta 500. Arkansas Sziaures 
Karolinoje, Oklahomoje, Tcnnessos ir 
Texas pranesza kad osa apie tiek kiek 
reikia, 
kia Lynchburgc ir Norfolke, bet 1250 
perdaug Richmondo. 
nesza, kad 350 trūksta.

Fnclflko l’ftkrantes(Y.
padėjimas beveik neperslkcitos 4800 
darbininku perdaug, Industrijos santit 
kiai asztrus. Oakland reikalaujama 
laivu darblnku, o San Francisco, per- 
yirszis sumažėjo 800. Industrijos san
tikiai geri. Portland pranesza 350 
porvirszi ir Oregon visur reikalauja
ma darbininku- dirbti sodnose ir vai* 
dlu ukose. Laivu darbininku trūksta 
Portlande, taip-pat ten nemaža reika
laujama ir in miszku darbus.

Virginija pranesza kiek roi-

Houston pra-

Los Angeles

Žmonos paprastai mielino kad nesi
randa gydimo del patrūkimo kaip tik 
su pagelba operacijos, bet tas yra tik 
no tiesa, szondlen Dr. O'Malley pralei
do didesni daU savo daktaravimo del 
Isztlrlncjimo ir gydimo Patrūkimo, be 
skausmingos operacijos ir pasisekė 
jam iszpildyt savo norą teip kad nčyra 
apie tai abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKOi
Beverly, N. J. Aug. 14, 11)17.

Brangus Dr. O’Malley t—
Negalų msti žodiiu invalęs jumis 
padčkavoti už stebėtina pa tarn h- 
vlma dele! manes, 
mane nog dubeltavos 
nog kurios kentėjau per dovinis 
metus Ir negalėjau dirbti.
džiau kitokius daktarus bot man 
negalėjo paglalbetl. ' Dar čsmlu 

aczlu Dr. O’Malley Irk
Wilkes-Barre, Va. Asz čsmiu Lie
tuvis, 70 motu amžiaus Ir širdin
gai rokomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautloczlo kuris $mi 
tam paežiam padėjimo 
plrmlaus buvau.

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

[Tikra gromata randas! mano ofiso] 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—•

Penki metai adgalios po dvieju metu 
Isztlrinojlma, iszradau nauja būda gy
dimą Patrūkima Ir vadinu ta būda gy
dimo “Chemic-EIcctro” būda gydimą 
Patrūkima dol szimtu Patrukusiu žmo 
niu. Nebuvo didesnio Iszradimo modo- 
cinuose nei gydimuoshe nog laiko Isz
radimo X-Ray Ir dauginus svarbesnio 
del Žmonijos. Jagu čsato vienas Isz tu 
Rkaltlingu kenkenczlu, aerganczlu ant 
tow neaplknntoH Ilgos "rmruklmo” 
nsz galu jus Iszgydlntl. Ne laukite. 
Jagu reikalaujate rodos tai nieko ne- 
kasztuos kaip tik paraęzlmas groma- 
tos ar atsilankimas in mano ofisą asa- 
biszkai. Raszykito prisiusdaml už 4c. 
stempu o gausite paveiksluota knygu
te apit Patrūkima. Adresą vokite:

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

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raszosl Lietuviukai.

Iszgydoinas 
rupture h,

ln Suvienytu Valstijų Armijos Genet- 
rftlo* Chirurgo ofiso* siūlosi atsakyti 
visus užklausimus pražuvusiu armijol- 
J vyru. Oficiali!* praneszimas tarp 
Sto* kito' - sako*'- 1 ' • i * A 
; “Job “’darry.-On*’ galt >jums palengi- 
vlfttl rupesnius padedant sujieszkott 
kur randasi jusu pražuvusisi kareivis, 
atsiusk mums savo pajieszkojlma. JIS 
bus pasiustas in. visus’ llgonbucžii) 
laikraszczius ir juose
Gal būti, kad tūlas llgonbutyjc esam
ais kareivis atsimena jusu jloszkamat-

” i .
Adresato'“Garry On Magazine,” Ofl-

Ban-

sveikas,Telefonai, Boll - Kensington 5316
Keystone, - East 6720

Dr.. EI. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
į Lik! 10 vai. ryto. 6 - 8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Oi — mii ■ n

l?. reti,.
Ir visaip del josios prikiszi- 

.- . neti.
Jog ant j aunu žiūriu, v..

... ......-.. ..

kaip asi
isz lengvo pabubziavo in jo kajk

- r it -“‘t — ■'.

jai melsiumanės
mo«
| Jeigu nueisiu pulsiu, jam po 
kojų, pradėsiu melst su- aszaro- 
mis, jis gal atjaus mano skaus*- 
mus Bardies, jo> gera szirdis 
ga!susimylės,bent ant musu 
kudykio—<...
. —. .Del' Dievai 
Konstan ti nus^ltą*-gi

I i

susimyleji-

suszuko l 
užmanai? • 

Caras Aleksandras*. II-*ras 
yra geni, r* 
šajausmo,. bet.tarno kurto pats t ,t . jff 
galiu pasakyt Kad' jo 
bus nesuminksztinama 
Romanovu- gimines. instatymai; 
jam nedaleis ko. -nors padaryt 
del manos. Marija, ar nepakan- 

ilgai nsz gyvenu, uogai no tau ka taw mano.meiles, ar ji nedn- 
b rangiu u si oj i, ne musu kudy- ro tavus, iauuiaga ? — ,

paeina isz
gimines

Kont- 
atejtis 

nepermatomi

.Jla t ' £ Is *

atspaudlntas.

nors i
O’joVszirdis pilna

szirdis 
nola;

«
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Japoniszkas admirolas Togo, kuris paskandinoA Japoniszkas admirolas Togo, kuris paskandino rusiszka 
Įlota 1905 meto ir jojo draugas .prisižiūrine ja vokiecziu flotai. 
į-r Kur randasi jojo draugas ant szio paveikslo?

ji Ir suteiks apie ji žinių.

' fice'oT'SŪrgcOii Gėnoral, U. S. Army, 
Washington, D. C. ’
NAVW I’A^OkTU liEGULACIJdsf. 

į Valslijoa popartipentp Pasportu Blu 
'ras leidžia paskelbt! nhujas regulaclL 
jas link paspirtu' Užvažiuojant 1st 
Snv. Valstijų; ei

1 1. PUleoziar- ir pavaldiniai noutra- 
liu lr talklninku szaliu (t. y. szalid, . 
kurios ItarlaVO prlosž'Vokietija'ir jop 
talkininkus) gali gauti pasportus Itezi- , 
važhiotl' Isz hzIob szalics. i !
i' 2? Reikalauti galiama žodžiu, viof- | 
tojo’pirmiau buvusio ipsakytno reika'- I 
lautl rasztu.

3. Reikalaujant norą būtinai 
kalinga pridėti fotografijas kaip pir 
m a kad buvo i'ėlkalaujama.

4. Pilifccztnl ir pavaldiniai' Vokieti
jos, Austro-Vengrijos, Turkijos, Bul
garijos; Ir Rusijos įgali gauti tik taip 
kaip Ir plnnlati; fr; y, rolkalaujanlt 
rasztu. 1 z < .

t. Asmens atkeliauvusloji in- Su^. 
Valstijas sutinkamai užvlzuotals pas- 
portals, gali iszvažiuoti kuomet tik nb

Share X Share Alike

m

V.MTfltrĮįMA

Al

21M

l

roi-
[V

; P. J. MULOOWNEY
Į KONTRAKTORIUS

1223 W. Mahanoy St. Mahanoy City

Duodu prolte ant visokiu 
darbu kas-link pastatimo 
nauju namu ir pataisinimu. 
Atsakantis darbas per gerus 
darbininkus.

I
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Žinios Vietines
Atojnantr utarninka pri-

Szv. Jono Kriksztyto-'

visokios

negalc-

puola 
jaus.

— Ketverge diena 26-ta, 
draugyste Szv. Jono turės me
tini iszvažiavima in LakeSide. 
Ta ja tai diena bus
lenktines moterių ir vyru, žai
dimai ir t. t.

— Czestera Catti, 
dama iszmaityti savo penketą
vaiku, o kurios vyras mirė nuo 
influenzos Park Place, nutarė 
užbaigti savo vargus, per tru-

Ant giliukio likos su
griūta

ciznn.
rasta ir ižgialbeta per 
paszaukima daktaro Dano.

— Per vakacijes likos 
lietuviszka

nt i- 
darvta lietuviszka mokslaine 
del mokinimo vaiku lietuvisz- 
kos kalbos, raszimo ir 
mo.

skai (v-

8 valanda utarnin- 
užmusztas An- 

Bnkmauto

SHENANDOAH, PA.

— Kada Jonas Mizora e,jo 
su paezia per Lehigh Valles ge 
ležinkeli, tam užėjo trūkis, ku
ris trenkė in Mizeriene, numes- 
damasjiaja toli nuo sztangu, 
Mizra szoko in laika ir iszsi- 

Sužeidimai yra ne
pavojingi ir isz to iszliks.

< — Staniklio kasiklosia likos 
užmusztas Mikola Raszkįs, 47 
metu amžiaus, kuris paliko pa
ežiu ir keliolika vaiku, 
bode Stasys 
sužeistas.

M ------- ... -----

Pajieszkau Antana Szimku, 
paeina isz Kauno gub., Vevir- 
žieniu miesto; 8 metai atgal 
gyveno Molino, III. Turiu svar
bu reikalą praszau atsisaukt 
ant adfeso.

John Smith,
Foot of California, St., 

Portland, Oreg.
4

k

(to 51).

gi aibojo.

♦J ojo
Praboczius likos

B. C. — 
v is isz k as

South Fort George, Kanada, 
Czionais vieszpatanje 

st vaikas. Straikie- 
riai reikalauja geresnio gyveni
mo, 8 valandas darbo ir 50 cen
tu ant valandos ir kad valdže 
uždėtu kontrole ant maisto. 
St raibas jau tesis, nuo 1 Vil
niaus,
pavasaris, 
(

SAULE
< *

'A

i I M

14

4 Nuo visokiu skaus
mu rauiuonyso

Pain-Expeller 
yra pagelbinglausis. 

žiurčkito, kad bu
tu su INKARO žen
klu I

Gailina 
npt lokote u J. 35o 

J arba Išsuluzdlnt
.t;njit vIroro 

35« ir 05c 
__ j nuo

F. AD. RICHTER & CO„
326-330 Broadway, New York

Z

— Apie 
ko ryta likos 
gustas Hadžiunas, 
gengveje kada su savo bodems
state propus užbėgti puolimui 
augliu. Baisei sumankiota ku 
na atgabeno in nuliudusi na
meli kuriame lauke lavono pa
ti su asztuoneis vaikais po No. 
713 W. Market ulyczios. Grau- 

ant verken-du buvo žiūrėti
paezios ir asztuoniu 

rateliu kurie neteko savo mai- 
tintojaus. Velionis turėjo 
apie 45 motus. Pribuvo

CZIOS sie-

m 
) 17 

Maha- 
Prigulejo prie Gedo- 

mino kliubo ir Szv. Juozapo pa 
Likusio vaikai yra: 

Ona, Beatricije, Juliona, Hele
na, .Juozas, Vincas, Vladas ir 
Petras.

— Kun. Augustaitis utar- 
ninke suriszo mazgu moterys
tes Juozą Madeszka Uu naszlia 
Katre Czebatoriene.

— Szia nedelia bus

45 motus.
Amerika isz Anglijos apie 
metu, apsigyvendamas 
nojnj.

lapijos.

laiko-
iszkilmingos inigžios Szv. 

bažnycziojo, kurias 
senei iszszventytas

mos
JlIOZUĮM) 

laikys ne 
kun. Stanislovas Mozūras. Mi- 
szios prasidės 10 valanda su 
pu i kum pamokslu, 
zuras aplaike 
szventinimus 8 Juniaus, 
Sekmines Filadelfijoj, 
rejo primicijų Szv. Kazimierio 
bažnycziojo. 
ežiu bus pas ponstva 
viezius 1 valanda po piet. 
ui Danisevicziene yra teta pri- 
micijanto, kaipo ir daugelis ki 
tu giminiu gyvenaneziuju- 
mieste ir aplinkinėje, ant ku
riu praszimo jaunas kuninge- 
lis pribus in Mahanoju suteik
ti savo palaiminimu 
tuja diena.

— Utarninko vakara 
5 valanda, pralėkė 
miesteli didelis 
kuris loke in 
Isz kur ir in kur nulėkė tai ne- 

Balsas nuo moto- 
gana aiszkus ir 

žmonis tuojaus dasiprato, jog 
tui areoplanas.

— Ant Readingo stotięs, tu 
la 17 metu mergaite, kuri pri
buvo isz Gerardvilles, pagim
dė kudyki. Paszauktas dakta
ras apžiurėjo ligoniu ir 
beno in ligonbuti.

— Stusys Matu lev iezius, 29 
S. 10-th ulyczios, likos su
spaustas terp szuto ir anglinio 
karuko Saint Nicholas kasyk- 

Po aplaikymui pirmu- 
tiinos paszialpos likos y 
tas in ligonbuti.

— Temykite! Aukszczian- 
sia preke mokame už uogas.

428 E. Pine St. Jack Golin, 
pirkėjas isz New Yorko.' (3-t)

valanda
Kun. Mo- 

kuningiszkus 
per 

kur tu

Priėmimas sve- 
Danise- 

Po-

giminiu

visiems

apie 
musu

szali

per 
areoplanas, 

Szamokn.

dažinota.
riaus buvo

nuga-o .

losią.
nuvez-

HM

Czionais labai vėlybas 
nes 2 ir 11 mojaus 

la pas mus snigo.
— V. (hikeris, vienas isz mu 

su geru lietuviszku medžioto
ju užmusze dideliu meszka ku
ri svėrė api 500 svaru.

Chicago., — Nekuriose Chi- 
cagos dalyse apsilankė audrin
gas debesys. Lietus šiuptelė
jo ir isz maiszo ir 
trauk tai szen tai ten.

Lietuvys Andrius Gatavec- 
kas, 51 metu, 3252 S. Morgan 

laike viešnios sustojo jo 
medžiu ties 110 gatves ir Hoy- 
n avė., kur tapo užmusztas.

— Szvento Jugio bažnyczio- 
je buvo gana indomios vestu- 

Vyras ir moteris jau bu
vo gyveno kaip ženoti deszimti 
metu buvo susilaukė ir szesze- 
ta vaiku, kuriu du mirė, o ket
vertas gyvena. ' i

]ndomu*tas kad jaunoji szliu 
ban važiuodama kibai gailiai 
verke. R.

— Venckų Edvardas 8 metu 
vaikas kartu su Zakareviezin 
vaiku 12 metu (akieji gyvoje 
903 W. 33 st. ) šubatos vakare 
apie 9 valanda nuėjo in skiepą, 
nusinesze szvino gabalu in no
rėjo isz to szvino imsi lieti sau 
žaislus.

Jiedu ta szv i na su tarpine 
skiepe besikurinaneziame 
cziuj, kuris 
nems vandeni.
kaitinta szvina ir kad jis grei
tai atszaltu, užpylė ant jo van
dens. Verdantis szvinas sprogo 
ir abiem vaikam sužeidė vei
dus. Venckuczio akysna pa
kliuvo verdanezio szvino guba 
las ir dar iki sziol nežinia

st.

VOS.

•r

griaustinis

i

pe- 
suszildo prausy- 

Iszsieme ta in

arJ

vaikas pasiliks neregiu ar pa-
Zakarevicziukas apsi taisys.

dege tiktai kakta.

KUR BUNA?
Bronislovas Jurkeviczius 14 

metu senumo, kuris apleido 
Mount Carmel 1917 mete ir jo
jo drapanas aplaikem isz Pitts- 
tono ir nuo to laiko nieko apie 
jin negirdėta ir nežinau ar yra 
gyvas ar ne. Turi 4 pėdas ii 
8 colius didumo, akys mėlynos, 
paeina isz suvalku gub., Kal
varijos pav., Liudinavo par. 
Kas danesz apie jin, aplaikys 
$5.00 dovanu. (49

Mr. Joseph Cikanavicz 
328 South Apple St.

Mount Carmel, Pa.

senumo >

yvas ar ne.

Pajieszkau Alljoszio Kupcziuna pa
eina isz Egliszklu kaimo, Kaupiszklu 
gmlno; taipgi pus-brolls AmbrozaF 
Szllkas, paeina isz Budvocziu Kaimo, 
Pajavonlo gmlno. Praszau atslszaukt 
ant adreso. (to 49)

X

DEL VYRU

Ateikite pamatyt.
**1

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh’, Ps<

D r. KOLER yra viena- 
o tlnls tarpe Lietuviu da< 

ktaras Pittsburge. Mo- 
klnosl Varszavoje, stu- 

a dijavo beglje 24 m. fn- 
J1, vairias ligas vyru Ir 

moterų, todėl jas nuo< 
dugnial pažlnsta. Gydo 
užsinuodinima kraujo

V

t

Ir fdlpnyboa vyru, spuogus, nležejlmus 
ilgas tinimo, invairias ilgas paeina la
užias nuo neezystumo kraujo.
szauklte ypatlszkal, per Jalszkus MM 
negydau. Dr. Koler kalba Lonklazknl 
Ir Ruslszkai.
Of Įsos valandos: nuo 9 ryte 1! g K 
vakare. Nedcliomls iki 2-v. popiet

M ACH) K. kaip man nięiti gab
va i 
t 
nieko i 
kanu...

MARE. , _
reikalingai I kiūrėk, k^kie mano p,lau» 
kai praiis, turiniui ir Čysfi. () tai

ISbanrfiiaii vh<jkint 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 

nuo tu bjauriu plels- 
i net darosi /" 

iVrt, tai kam tau kęst bc»

izb' C i 
h >y v

■ ■ J-P1 sža’T

nepoį/clbrfo n 
. Na n gčda « r* net darosi !tf

Š v tinus ir čpsti.cftJi i n itn g r

todėl, kad ai vartoju RirFI’'hKS!"
Kas tai yra RUFFLES? Ar 

x tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Nell RUF
FLES yra tai paprasčiausia 

“ plaukų ir odos sustiprintojis, 
” I

but gražesnio už. ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt

H

i 
Lll__

I kuris prigclhi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal 
i1 - * * - *’
' smagesnio už ėystų neniežinčių galvos odą?

I
 panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos 

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U 1'1'1. ES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkto šiąnakt Ri HT'l.ES
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.
pridėti prie kiekvienos bonkutės, 
atsiųskite nuims 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu:

-----—— F. AD. RICHTER O CO.,

Įį IĮ \Tf
i*

UNION';

Alsi-

€

bonkiitę aplickojc. Kaštuos lik 
Paaiškinimai 

Jei negausite Jūsų aptlckoje, lai

326-^30 Broadway, New York►<»«►<>**><•;♦

NESIUSK MUMS PININGU

Stebėtinas Laikrodėlis 
$8.75 su 6 rodyklėmis
Rodo valandas 

2<—Rodo minutas
3<—-4HK Rodo sekundas
4<—Rodo sanvaites .dienas

Rodo menesio dienas
Rodo vardus menesio
Rodo atmainas menulio

Yra tai stebėtinas daigias. Kas szi laikrodėli turi norOikalaiija kalendoriaus 
Pažiūri ir pamato no tik valandas, minutas bet ir diena sanvaites, diena mene
sio ir atmaina menulio. Su laikrodėliu nustebėsite kožna. Labai gražus, IG-to 
saizo. ir gerai laiko ezesa. Vertas nemažinus kaip $16, 
parduosime tik už $8.75 ir duosime dykai puiku paauksuota lencugcli ir peliu
ką vertes $1.50, Irda kita pulku prezenta. 
aplaike tavora. Jagu nebusite užganė- 
szlta apgarsinlma o $8.75 užmokėsite 
dlntl in laika 30 dienu tai sugražinkite 
o mos sugražlnsim piningus Nieko no 
trotlnat. ir pertikrinsite savo kad yra 
tai stebėtinas ir naudingas lairokdelis. 
belaukite kolei pabrangs bet raszykite 
szedien ant adreso:

UNION WATCH CO. Dept 710 
1010 Milwaukee Ave. Chicago, III.

4 I

Bet ant trumpo laiko

Nesiųskite piningus tik iszkirpkite

KUPONAS
Union Watch Co. D<*pt. 74(1, j

1016 Milwaukee Ave. Chicago, tll.i !
Prisiuskito man laikrodėli ir dovanas 

o aplalkes užmokosu $8.75, jagu nepa
tiks sugražinau in 30 dienu o man su
gražinsite piningus. ,f
Kiek laikrodėliu . 
Vardas .... ........... J.
Adresas ...............

▲

J

* i j. .i
>
i

Daktaras Wasserman Specialistas del 
Vyru ir Moterų

Daktaras Wasserman pasekmingai gydo, ligas Skylvio 
Szirdies, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikes trotyt darbo laika.

Musu ofise randasi naujausios maudos daktariszkos 
maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika
lingas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas
in musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN 1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj’ 
nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta, pribukit 
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai.

Stebėtinas F lok t rikiu is Diržas.

DYKAI iszbandyti del 
bile kokloH ligos, 
Prisiuskito 50c. ntempu 
del naujo vlriszko diržo 
hu tam tikru prietaisu 
del vyru, ar 60c. del 
moterių diržio su prie- 
taisom, ir užmokėkite 
likusius $5.08 C. O. D. 
ant paczto. Pradėkite 
tuoj neszioti kožna die
na, jagu nebusite užga- 
nėdytl in 60 dienu su
grąžykite o adgal pini
gus gausite. Adresas:
A. P. OWENS, Dep. 43E. 

152 W. 11 St Now York

♦ 4

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSŲ FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVAKANTUOTA.

■A.

H
t

K.

ra

Rasite musu sztore visokiu

Al

del vasarios.I
(

\1

I

I
JL.

n
Ja Visokiu apatiniu drapanų

- \

Naujausios Mados

Sennetts, Splits, 
T oy os Bankoks 

ir Panamas.
Teipgi visokiu sziaudiniu 

skribeliu vaikams.

Visada pasirengus pagelbeti savo prietęliams
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko. ’
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposItorUmf 

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L, Eckert, Vice-Pres.

A. Dnniaewici M. Gavula
T. G. Hornaby

D. M. Graham, Pres.
J. II. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicx

P. C. Fenton

t

i

J

D. F. Guinan, Treas.

AMNA ATMINTIS MOTINOMS IR -TĖVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip giminfcs yra paimti j kariumenę Ir ke

liauja į anapus vandenyno* idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir denio k rali j.-j, yra pavė
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas žiedo su žvaigže yra di« 
džiausią jjarbfc ir paguodonS, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai Jpjauti, vjršus yra enamel raudona, balta 
ir mčlyna parva. Toksai žiedas turčtų rastis pas kožnų vienų mylintį laisvę ir kurie įimt 
nS yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tų Žiedų gali nešioti kaip vyras taip ir moteris. Ir ga
lima gauti su vieua, dviem ar trim žvaigždutėms. Užsteliuodaml šį Žiedų, atsiųskite savo 
piršto mierų ant kurio manote nešioti ir mama drauge su pinigais piisiųskite, o mes Jums 
prisiusime tų garbės vertų žiedų*

R

‘ BANK 
t-MĄHANOYF I

Capitol Stork $125,000.00
Surplus & I’roflts $100,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedatn prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne. .

Mos norim kad Ir jus turS- 
tuAict reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

II BALT/, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerius.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

Lietuviszkas Graborius

J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA. - I

NAUJAS IŠRADIMAS J
Del Prakailuojančiiį Koj; | 

Prakaitavimas žmo- B 
£auakojų, tai yra d i- F 
džiausiąs kankinimas V 
kaip dideliems teip ir B 
mažiems. Didelis ne- F 
smagumas yra iš ne ■ 

skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo- B 
(aus svelkataL Prakaituotos kojos tai F 
pradžia visokių žmogas ligų ir pavergi- V 
tuo viso kūno. Musų naujaj išrastos gy- A 
d uoli b iŠgydis prakaitavimu arba Šlapti- F 
mį Jūsų JroJų į labai,trumpų Uik^Jr • 
užtikrinam jog nieko ne kenks Jūsų svet- B 
katat Su buteliu bus aiškus lietuviškas L 
laiškas su paaiškinimu. I^fclco 91t B 
su prisiuntimu. Piningus siųskite tdresu: B

URSUS REMEDY 00., |
Distributer "

160 N. WELLS St , Dtp. B. CHICAGO, ILL.

W. TRASKAUSKAS
^-GRABORIUS—. vii

$! "•t

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, piginus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir t.L Krausto daigtus Ir Lt
520 W. Centre SL Mahanoy City, Fa.

' Htlkalaujame
ri liuoso laiko vakarais. <ali uždirbti nuo 
$10 iki $15 j sąvaitf, pereidami per s tubas 
su musų nauju išradimu. Atsišaukit tik 
laiiku: URSUS REMEDY CO.. .

CHICAGO, HL.
URSUS REMEDY CO.,

1W N. VELIS St., Dtp. B.

NAUJAS ISZRADIMAS.
DEL PLAUKU. M

Sterling........

10 J£ Auksinis

14L J£ Auksinis....

Prekės Šių Žiedų yra sekančios:

....$1.7/5 Dekavoje % milijono žmonių 
už puikus plaukus, o teip-gl 
sulaikė puolimą, plauku labdl 
trumpam Įnikę, in vieta iszpuo 
lusiu, atauga tankus plaukai: 
Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms* 
Raszykite pas:

Drs. Brand zas Cosmetics,
SU. W. Brooklyn, N. Yi.

s*0.

'^b
. 10.50

......13.50

s''

Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 
paveikslas kareivio kepurčs, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm, 
prekč O5c. už kožn.ą. ,

Siųskite užsakymus Ir pinigus ant sekančio antrašo.

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Street, Bop. 60 CHICAGO, ILL t

groja rekordus visokiausio

Turiu

>
Chicago, III.*

Box 207

And. Nolan,
2222 Bryan Avo., 

Granito City, Ill.

Rafiykltė apie p<’lyRaH>RoAykltė aplo jfilygnu, o aplalkysito visas informacijas.
Reikalingi agenUti pardavinėti musų grbjaitaas mašinas.

Rašydami laiškus adresuokite:
S. P. TANIS

1233 West 111th Place,

« šita grojama mašina vadinasi LITHUANIA, f-- —* •
------------ groja rekordus visokiausio L.,u.. .. - 

maumo, kaip: Columbia, Vlctrola ir kitus. Utliuanla groja teisingai,

» • MT W f 
išdirbimo ir visokiausio• Lithuania

puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri

>

Mano pus broliai Stanisio- 
vos Poszkus keli menesiai ad- 
gal gyveno apie Jefferson, 
Mass, dabar nežinau kur. Paei
na isz Kauno gub. ir pav. Rau
dondvariu Volasties.
svarbu reikalą, tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

M. Sadauckiute, 
Gilbertville, Mass.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
.m S u Laivakorczlu Skyrium

P. V 01HECUNAS IR KOMPANIJA
12th and Carson SL, S. S. - Pittsburgh, Pa. 
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
IJetuvlams. Banką talpinąs! savam name kup
rio verto isznosa apie $160.000 ir vartoja szo- 
mo laiko apie milijoną dolierlu ir randasi po 
kontrole Vai. Ponnsylvanios. 
Pinigus moka 4 procentą. I 
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notarijlalna kancolarija del padirbimo 
Dovlernasczlu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubožlnis skyrius randasi po 
vadovisto gerai žinoma Karollaus Varaszlaus 
valdlszko Notarijuszo.

M4

Už sutaplntus
Slunczia Pinigus 

Parduoda Laivakortes.

Naujas Lietnviszkas Graborius 

c Kazis Rėklaitis j 
( 510 W. SPRUCE ST. į 
J MAHANOY CITY, PA. <

A. C. NOVAKAUSKAS 
Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

• •




