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Isz Amerikos
Girtuoklis nužudė savo paezia 

ir nukrižiavojo trijų metu 
dukrelia.
Arizona.—

meksiko- 
sugryžias na- 

visos naktines
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ISZ ROS1JOSKa už $10.00 galiama buvo nu
pirkti 1914 metuose ir ka ga
lima už juos nupirkti dabar.

Arklis inkando motina kuri po 
tam isz baimes pagimdė ne
paprasta gaivala. Skundže 

ant $100,000.
Nepaprasta 

augszcziausiain f • 11 ‘ -% r -t r
Bordens Con- 

kompanijc 
tukstaneziu

a»'

Vokiecziai rengėsi užklupti 
ant Lietuvos su 36.000 

kareiviais'.
Warszava.— Rytinei Prū

sijoj vokiecziai turi sukuopi- 
nia 36 tukstanezius 
ir lauke geros progos užklu- 
pimo ant Lietuvos.
Lietuvos valdže turi slaptu 
susincszima su vokiecziais nes 
teip tvirtina kupezei isz Olan
dijos kurie pribuvo in Kauna. 

Viena žine rusu laikrasztije 
skelbia buk tvkslas vokiecziu 
užklupimas ant Lietuvos, yra 
tas, jog tonais kylo nesuprati
mai terp lietnviszkos kariu
menes o vokiecziai geidže taji 
sūky Įima apmalszyti.
Keli szimtai žmonių žuvo dre- 

bejime žemes Tiflise; keli 
kaimai sunaikinti.

Szimtai žmonių 
o tukstanezei neteko pastoges 
isz priežasties smarkaus dre
bėjimo žemes kuris sunaikino 
didelius kaimus Makheta, 
Grakali ir kitus. Pats miestas 
Tiflisas teip-gi daug nukentė
jo, nes daugelis maru sutruko 
o langai konia kožname name 
likos iszkultais.

Tukstaneziai žmonių pribu- 
Miesto taryba 

nutarė tuojaus paaukaut 20 
milijonu rubliu ant suszelpimo 
visu nukentėjusiu. <’ Geležin
kelis terp Tiflisę ir Battipo Ii-.

WO
v. Žemiaus talpinamoji lentele 

parodo, kiek leszavo maistas, 
renda, drabužiai ir kitos pragy
venimo reikmenys 1914 metuo
se, ir kiek už tai reikia mokėti 
dabar. New Yorko paszelpos 
draugijos biuras paduoda skai
tlines pavyzdžiu, ka tuomet bu
vo galima nupirkti už $10.00 ir 
ka galima už szituos 
nupirkti dabar.

New York. — 
teismą užvedė i 
sūdo czionais Williams M. Ho
gan prieszais 
doused Milk 
szinita
Skundas ejna už tai:

Pati Hogano turi 
metu dukrelia Jannetta. 
da buvo neszczia su 
likos i n kasta per ark Ii 
linti prie tosios 
Po keliu menesiu 
pagimdė kady k i kuris aeiszro- 
de aut Dieviszko sutvėrimo, 

aegali

■I

.JėzusNogales 
Alvarez, 
niszkas farmeris 
mon nog visos naktines gir
tuoklystes ir laike pasiutiszko 
apsvaiginimo, nužudo savo pa
ezia szuviu isz revolverio, po 
tam pagriebęs savo trijų metu 
dukrelia ant kalno, greitai pa
dare kfyžiu ant kurio 
su vinimis mergaite.

Kaimynai dagirde 
szelusi darba girtuokliaus, nu
sidavė paskui jin, kuri rado be 
proto klupuojenti ir meldžen- 
tysi prie kryžiaus ant kurio 
kabojo jojo dukrele.

Tuojaus nuėmė mergaite nog 
kryžiaus ir kaip rodos mergai
te pasveiks, nes iszskyrent per 
durtu rankelių ir kojų, kudy- 
kiui nieko blogo neatsitiko. 
Paiksza uždare priglaudoje.

> 
turtingas ant 

doleriu.

keturiu 
Ka- 

mergaite, 
prigu- 

kompanijos.
Hoganienc

kareiviu

Badai 1

prikalė

apie pa-

Popo pati su vaikais bego nog
• • l

joj®
Frackville, Pa.— Ant palie

pimo popo Jono Zitinskio rek
toriaus czionaitinęs rusiszkos 
cerkves, paliemonas Hoepstine 
arcsztavojo ponia popienia su

sutvėrimo 
kurczes,

laiko kojukes
payl-

buvo aklas ir 
vaikszcziot, nes 
viena ant kitos kaip tai 
šia arklei daro, o balsas yra pa- 
naszus in arklio žvengimą, gal
va ilga kaip arklio o teip-gi ir 
kaklas, kuri kada tik nemiega 
siūboje isz vienos puses in kita 
o nog užgimimo da 
cziojo.

Teismas bus 
daktarai

ne vai k sz-

akyvas, nes 
teip-gi yms 

ženklyvas dalybas ar ant nesz- 
czios motinos gali būti intekme 
ant kudykio kuri gali
dyti pagal nusigandimą.

Vienuolika kineziku sudege 
ant smert.

Walla Walla, Wąsh.—

jame*

pagim-

Isz
dviems vaikais, kuri bego nog sudegusio mimo kuriame gyve- 
savo vyro, nenorėdama dau- no vieni kinezikai, "pajicije isz- 
giau su jyom gyveni;. — Ir £«vo i8Z..e.ri,ivcsįy. vienuolika 
dvasiszkieje turi savo 
niszkus ergelius.
Užmokėjo $2,800 už “stebuk

linga žiedą” su kuriuom 
negalėjo būti matyta.

Boston, Mass.—
delina Belmont, naszlc turinti 
apie 60 metu, persitikrino, jog 
josios kitados patogus veidelis 
pradėjo riaukszlet ir nusidavė 
pas masažista ant iszprosini- 
ino jiai riaukszliu.
Cosina dirbo sunkei ant josios 
veidelio ir pasiseko 
senos bobos veidą teip, jog ne 
tik ka iszrode bet ir jautėsi 
jaunesne. Tame susipažino su 
jaunu aficicrium, kuris žinojo 
jog bobele yra turtinga ir no- 

, bet ne
pasakyti jiai 

Bobelka suprato jo- 
vela nusidavė pas 

profesori ant rėdos 
sake moteriai, 
stebuklinga žiedą kariai par
duos už 2,800 doleriu. Su pa
gialba tojo žiedo niekas locni- 
ninko negali matyti, o tas, ku
ris žiedą turi užsimovus ant 
pirszto, gali matyti viską pats 
nebūdamas matytu, o jeigu uo
res rastis su aficicrium, tai ga
les matyti viską ka jisai daro 
ir in kur eina.

Moterėlė užmokėjo piningus
< bet už vėlai persitikrino jog li

kos apgauta, nes
prigialbejo Cosinoi 

kaip jiai, nes jojo
Nusidavė in palicije 

idant prigialbetu surasti 
gavika, kuris likos uždarytas

mene
siu ir turėjo kvailai bobai su
grąžyti pinigus.

nenorėdama dau-

szeimy- •z

Mrs. Ma-

Profesoris

atnaujint

rejo su jiaja apsivesti 
turėjo drąsos 
apie tai. 
jo mieri ir

giau

dingo.

jog
kuris pa- 

jisai turi

žiedas dau- 
ne 

nemato kur

ap-

kalėjimo ant asztuoniu

Neužilgio susikalbėsime su
' Londonu už 25 centus.
New York.— Garsingas isz- 

radejas bedratinio telegrafo 
tvirtina jog su paigalba bedra
tinio telefono, galėsimo leng
vai susikalbėti terp Londono, 
New Yorko, Chicagos ir Lietu- 

Tokis pasikalbėjimas in
Londoną kasztuos tiktai 
centai. ,r >> ,

Ar-gi ne bus jpums linksma 
kada galėsim paszaukti savo 
tėvelius isz Lietuvos ir naši-.

va.
25

nę vieni kinezikai, palicije isz-

Palicije1 mano, bulekuliu.
uis kylo nog ugniu ir fajerkre-
kiu kokius kinezikai
iaja diena,
ivo Naujus Metus.

Lietuvoje geri pietus 
kasztuoje $3,40.

Geri pietus 
ypatų susidedanti

uir-r>

naudojo 
apvaikszcziodami

si

New York. — 
del dvieju 
isz srubos, mėsos, daržovių, sū
rio, dvi bonkas szampano ir 
asztuonis koniakus, kasztuoje 
Lietuvoje tiktai $3,40, pagal 
apsakyma pulkininko Vladys- 
lovo Lazdyno, kuris randasi 
prie lietnviszkos misijos Ame- 

Teip Lazdynas kalbėjo 
amer i kon i szk iems 
riams laikraszcziu ir da kalbė
jo: 
ežiai gerai užderėjo, preke vi
su daigtu paymant ant ameri- 
koniszku piningu, tai svaras 

y

rike.
repdr te

*1
I
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Daug darbo turi aviatoriai dideliu areoplanu ant pradėjimo varinio savo maszinos. 
ingliszkos kariumenes J n taisė sau Fordo automobiliu su kuTodėl kapitonas Hucks isz a

rio pagialba pradeda sukti savo areoplano sparnus kaip tai ant paveikslo matome. ,

Įnaminiaia daželiai
MAISTO KLAUSIMAS.ISZ VISU SZAL1U

ISZ
pranesze buk

e lėk-

50 darbininku žuvo 
ekspliozijoje.

Berlinas. — Telegramai 
Rhenish, Prusa, 
Rhenish—Westphaliain
triko dirbtuvej(? kilo baisi eks- 
pliozije garinio katilo, kurioje 
žuvo penkesdeszimts darbinin
ku o daugeli sužeido.

Stumia Turkus laukan isz
......... • ^Europos.*"
Paryžius. — Pagal czionaiti- 

ne sutarto, tai Turkas neteko 
visos europiszkos Turkijos ir 
turės trauktis von su savo kru
vinu kardu, su kuriuom skerdė 
nekaltus krikszczionis. Alimen
tai paliko jam tiktai 
vėtąs ant atminties.

Konstaijtinopolius sziandien 
yra visas užymtas per Anglisz- 
kus, Francuzus ir Italus, kuriu 
ten randasi apie 30 tukstaneziu 
vaisko.

j 36 nužudyti per muszius, kuris 
kylo nog inkandimo szunies.
London. — Apie 

nima kuris tęsęsi per 150 metu, 
konia du kaimai per taji laika

szventas

atkerszi-

Lietuvoje rūgo i ir k vie- ^yv®uuuo kariszkarn stovi jo o

tai 
cukriaus kasztuoje tris centai 
pienas bleszinesia po penkis 
centus ir tai pigesnis ne 
czion New Yorke.
Lietuvoje gali gauti gerus pus- 

, gc-

kaip 
Žmogus

ryczius už dvyleka centu 
ras szmotas serloin? steiko 
kasztuoje keturi centai.

Dabar pradekime skaityti 
ant lietuviszku markiu kiek 
tiejei pietus kasztuoje. 
dien lietuviszku auksinu (vo- 
kiszkos markes) szimtas kasz
tuoje amerikoniszkais 
gaiš $1.12, todėl pietus Lietu
voje kasztuoje 
markiu.
Rado szniureli perlu vertes 

7,500. Aplaike $100 
dovanu.

New York.— Prie czionaiti- 
nio Majestic hoteliaus gromat- 
szniureli perlu, atejas vakare 
szniureli perlu, 
namon, davė savo 
bovintis, manydamas, 
szniurelis blizgucziu kokius 
galima pirkti bile sztore už ke
liolika centu. Nusistebėjo ne
mažai gromatneszis, kada va
kare in jojo narna atėjo detek
tivas jieszkodamas pamestu 
perlu kurios 
7,500 doleriu.
mates perlas kudykio rankosia 
priėjo, pažiurėjo ir pažino juju 
verte, jog- tai tie patys ka tur
tinga ponia buvo/pametus. Už 
radini nonia -andovnnnin irrn-

szmotas

36 likos nužudytais per vieni 
kitus, tik dabar užsibaigė toji 
pesztyne ir 72 likos aresztavo- 
tais isz kuriu 22 likos nusius
tais ant deszimts metu in kalė
jimus.

Tieji nesupratimai terp tuja 
kaimu Egipte, prasidėjo 
metu adgal, kada szuo 
do viena isz
Hamidat ir nog tada prasidėjo 
atkerszįnimai Hamidatu prie-

150 
inkan- 

kaimiecziu isz

pinigus

1914 metais už $10.00 buvo ga- 
. Įima nupirkti sekantieji 

daiktai:
Nupirko 100 kvortų pie-D 

no.
2)

IR GROMATA ISZ LIETUVOS.

Pradekite Dabar Daryti Savo 
Užpakalinius Darželius 

Vaisingus.

Washington, I). C. — Vienas 
kelias suažinti gyvtmimo isz
laidas yra atidarytas kožnam 

neužim-

Tiflisas.—

iner- kaimus

■i
ii

I

Norints ir pas na ir Tiflisa. .'I1žmogui, kuris tik gali
Tas kelias 

randasi per apsodinimą ir dir
bimą naminio darželio arba ge
riau sakant “Taupymo Darže
lio.”

Kares darželiai, laike kares, 
losz esvarbia role didžiame mo
bilizavime turto. Dabar, 
pymo Darželiai turi savo 
duoti, t. y. gelbėti, norintiems 
maitinti savo szeimynas. Tau
pymo darželiai augins inaista 
ten kur žeme butu 
vartota;

* j

želiai sugražins daugiau vertes, 
negu laiko ir pastangų paszves
tu užlaikymui.
Mažiau Pirklybiszko Auginimo

Raportai prisiųsti Suy. Vals
tijų Departmental, 
pirklybiszku darželiu daržinin- 

gaut užtektinai dar
bininku vesti paprastus dar
bus.

Pirklybiszkr daržininkai sa
ko, jog jie mokoje geras algas 
už darba stendami palaikyti 
produkcija, bet dabar jie pasie
kė laipsni kur pelnas ne ganė
tinas. Mažiau daržovių ir di
desnes kainos tai naturaliszkos 
pasekmes sumažinimo pirkly-

Todel 
naminiu

nai prusai pergyveno puse me
to po 
baisiausias

ta žemes sklypą.

ų.

Tau-
už-

buvus ne
sumažins 

szeimynu maisto iszlaidas; dar-
darželiai

rodo, jog

ka i negali

Jos. Lukaszevieži us isz J^ew 
Haven, Conn, aplaike gromata 
nog szvogerio Matulevicziaus:

Mielas szvogereli: — Dabar 
apraszome nekuriuos savo var
gelius ka iszkentejom laiko ka 
res ir ka da kenezeine baisus 
prispaudimus.
mus buvo gana vaisko bet pa
kol stovėjo malszei da viskas 
būva gerai, bet kada vieni ki
tus pradėjo varinėt kaip kates 
žiurkes, tada pradejorii kentet, 
iszvare mus isz stubos ir patys 
jose apsistojo. Pirma karta 
da vokiecziai mus ne nuskriau
dė labai, tik aplinkinėje buvo 
baisiausi szaudimai o rusai nu
varo vokieczius adgal, bet 1915^ 
mete manėm kad su szuveis su- 
maiszys mus su žeme, 
vokiecziai užėjo apie 
nias, tai tada smaugė baisiau
sia — viską paymdami 
pasislepiam.
truputi juos atstume adgal už 
plento ir stovėjo ten per szeszis 
menesius. Visa sudegino, kul
ka ūžimai buvo baisiausi, o nog 
granatu trūkimo 
iszbyrejo, o szrapnelei byrėjo 

Kiek mes turėjo
me tada vargo ir baimes 
plunksna negali jum aprašyti. 
Kada rusas rengiasi bėgti, tada 
kylo tikra velniava: Jevus ža
luosius nupjovė ir iszgabeno in 
Bosijo kad vokiecziams nieko 
nepasiliktu, o mum paliko pora 
arkliu ir liepe važiuoti in Bosi
ję ir likomės visai gryni — nei 
stogo ne duonos, bet triobu ne
sudegino, o kada vela
užėjo atmo mums arklius. Per-

kaip lietus.

au-

Pirma

Po tam

Kada 
užgavė

o mes 
rusai

visi Jangai

tai

Nupirko 200 bandukių 
duonos (po 16 uniciju bandu
ke).

3) Užmokėjo už menesi lai
ko biedniems žmonėms renda.

4) Nupirko visai žiemai an
glies vienai szeimynai.

5) Nupirko czeverykus szc- 
sziems berniukams arba 
gaitems.

6) Nupirko panezekas del 
40 vaiku kurie lanko mokyklas.

7) Nupirko sziltus drabu
žius del penkių mergaieziu, ku
rios lanko mokyklas.

8) Nupirko drabužiu del 4 
mažu vaikucziu, kuri lanko mo
kyklas.

9) Nupirko 25 jardus
dėklo del motewszlcu drabužiu.

10) Nupirko pirsztines del 
50 mažu vaikucziu.

11) Nupirko žieminius apa
tinius drabužius 
vyru arba moterių.

12) Nupirko du sziltus už- 
s ik lojimus.

13) Nupirko viena lova ir 
szienika.

14) Nupirko du gerus nors 
ne naujus peczius.

15) Nupirko dviems savai
tėms maisto del motinos ir tri
jų kūdikiu.

16) Užlaikė 4 vaikus viena 
pa jure je,savaite vakacijoms 

vasaros laike.

del keturiu

ir puse

*1 Jkos suardytas o stotis Gorice 
sugriuvo kaipo ir visas plics-

Po drebėjimui atsigai
vino ugninis kalnas Ooris — 
Djavri, kaipo ir daug sierkiniu 
szaltiniu pakylo isz žemes. 
Lenkai supliekė raudonuosius, 

paymdami in nelaisvia 
1,000 vyru.

Warszava.— Lenkisžki pul
kai po vadovysta generolo Si
korskio, užklupo ant bolszevi- 
ku aplinkinėje Moziro ir Ko- 
lenkeviczu, artimoje Minsko, 
paymdami svarbia geležkelio 
vieta, daug kariszko matčrijo- 
lo, tūkstanti vyru ir daug afi- 
cieriu. t

Daugeli apginkluotu laive
liu, vagonu kaipo ir lokomoti- 
vu prie Pripeto upes likos pa- 
ymta per Lenkus.
Tikras pasiutimas apėmė Len

kija — vieni gere ssampa- 
nus, kiti griaužė kaulus.

Warszava.— Lenki jo aplai- 
kus liuosybia, prigulinezoi jia- 

_ i bet nevie- 
nokiai — lenkisžki poneliai ge
re szampanus, turi maisto už
tektinai ir pieno o vaikai varg-

telis.
I

hl

*
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Ka galima nupirkti už 10.00 
sziandien.

1) Nuperka 62 
kvortų pieno.
Nuperka 100 bandukių duonos 
(po 16 uniciju banduke).

3) Užmoka už ta
szeimyna rendos’tiktai už 2 ar
ba 3 savaites. i

4) Nuperka anglies tiktai 
del penkių arba szesziu 
ežiu.

5) Nuperka czeveiykus tik- szA ne turi kuom maityt iszba- 
tai del dvieju vaikucziu 
mergaieziu.

6) Nuperka panezekas tik
tai del 20 vaikucziu, kurie lan
ko mokykla.

7) Nuperka sziltus apsiren- 
kgimits tiktai del 2 mergaieziu, 
kurios lanko mokykla.

8) Nuperka

paezia

ja apvaiksztineje

savai-biszkos daržininkystes, 
reikalinga dauginus 
darželiu.

Laike
žmoni ir suprato verte naminiu 
darželiu. Suv. Valstijų Ar- 
ft 
cialistai tiki, jog yra

prusai I

M, į

n

iniU^i' d

szais Ashrafus.
Szia- Berline žudinstos, apipleszimai 

ir visokį prasižengimai.
Berlinas. — Czionaitinis 

miestas randasi lankosiu pleszi 
ku, žudintoju ir visokiu prasi
žengėliu, o spekulantu maistu 
yra tiek, jog neužtektu del vi
su po telegrafini stulpą, 
ir žudintojais.
szikai užpuola ant vyru ir mo
terių dienos laike o palicije 
ant visko yra užsimerkus nes 
laikosi isz vien su pleszikais 
prato su žudinstoms ir nieko 
sau isz to nedaro.

pinin-

suvirszum 400

kurios fttejas 
mergaitei 

jog tai

turėjo vertes
Detektivas ph-

kares tukstaneziai

Suv.

Lietuva.

jause beda su drabužeis ir ap-

Brangumas 
o nieko nėra, lab-

arba

trikulturos Department© spe- siuvimais, skutos už jokius pi-

Fle
gmonos apsi-

Margarieta

19 metu mergaite turėjo tris 
vyrus.

New York. —
Friene, 19 metu senumo likos
aresztavota ir pastatyta po 
tūkstanti doleriu kaucijos. Pas
kutinis vyras Huckel prisiege, 
jog Margarieta turėjo jau vy
ra kada su jiaja apsivedė, an-
. nr-K t. ti • • • «•••tras Donahue prisiege, jog ji j i 

Go-buvo jau vedus Friėda. 
riaūsia kad visus uždaryti už 
sztnmni. ioifii žinoio w t.rni

būtinai 
reikalinga, kad tie žmones vela 
augntu tuos darželius ir kad 
prie ju prisidėtu dar tukstan
eziai kitu.

“Dabar laikas daryti visus 
taupymo darželiu planus del 
1920 m. specielistai sako, “Pir
ma, surask; antra, padaryk vi
sus plianus;: treczia, sėklas, ir 
ketvirta, pradek kuogreieziau- 
siai.V 2

Jeigu paraszysite praszyrha 
United States Department of 
Argriculture, Washington, D. 
C., jie maloniai prisius knygele 
kurioje rasite kaip, plianuoti 
darželi, kiek seklu pirkti, kai]) 
prirengti žemo auginimui ir vi-
sas Jcitas reikalingas informaci
jas delei “‘taupymo darželio” 
(Thrift G arden), /

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

Pagal ‘apskaitima tai 
tukstaneziufcuvirszupii .100.

žmonių nribuna ant^gwonimo

nigus negalima pirkti o be pa
budimo negalima nieko gauti,

a . * - Ao kad ir norėtum ka parsineszt 
Jonas ir 

Matuleviczei
tai kareiviai atima.
Magdalena
Vaicziuliszkiu. — 4692

PINIGU KURSAS.

Subatoj, Kovo 6 d.,

isz

užsie
nio pinigu kaina banku buvo 
skaitoma Amerikos pinigais 
sziaip:

czekiais
Anglijos svaras ... $3.62% 
Franci jos 100 franku. 13,70

1 Italijos, 100 lirų.......  17.95
Belgijos, 100 franku. 13.30 
Olandijos 100 florinu. 36.75 
Danijos, 100 kronu..'. 15.80 
Szvedijos 100 kronu.. 19.70 
Vokietijosf 4’00 markiu 1.20 
Suomijos, 100 markiu. 4.50 
Lenkijos 100 markiu • M 0,75

apsirengimą 
tiktai vienam mažam vaikui.

9) Nuperka tiktai deszimts 
jardu audeklo.

10) i Nuperka pirsztines tik
tai'del 20 mažu vaiku.

11) Nuperka sziltus apati- 
dviems

dėjusius vaikus o suaugusiejei 
renka kaulus isz szaszlavu ir 
juosius apgriaužineja.

DralAižei brangus ir negali
ma juju gaut, bet turtingesni 
gyventojai yra pasirędia pui- 

vaikszczioje 
Ulyczios prigrūstos 

žmonimis, hoteliuosia negali- ’ 
ma gauti kambario, orkiestros 
grajina restauracijosią ir ka
da viena dalis gyventoju turi 

kita puse

kei o vargszai 
nuogi.

visko užtektinai 
mirszta isz bado.

i'M

4

I■

'4'1

j,.

nius drabužius tiktai 
vyrams arba moterims.

12) Nuperka viena szilta

Ažeras Superior (Ameri- 
ke) ir sklypas Irląndije (Atri
šai je) yra vieno didumo.

* Australijoi 
kviecziu atsibuna 
sausio.

Pagal daneszimus isz
‘ — • * *

Lietuvos. 100 markiu. 1.20 joms pajūryje,.

užsiklosima (blankieta.)
13) Nuperka viena lova ar

ba viena matrasa.
14) Nuperka viena padėvė

ta pecziu.
15) Nuperka tiktai vienai

savaitei maisto del motinos ir tifuso ir krutulio, 
trijh kūdikiu. <į • . i »:

16) Užlaiko tiktai du vai* 
kuezius viena savaite vakaci-

yasaros lai-

rugepjute 
menesije

III
■-ill

1 W* jj
'WlI

''iJ
/I

Stokholmo, tai Rosijoi, mieste 
Narvoje, ir aplinkinėje, serga 
20,000 > žmonių ant plęgmoto

Suv. Valst. kasztuos 50* 
milijonu-doleriu ant privertimo' 

prohibicijoS) leip 
tvirtina senotoris Warren isz
užlaikyt

M

J
H

* ’»
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KAS GIRDĖT
New Yorke, sniegą nuo gat

vių dar ne visur nuvalo, kai 
kur abiem pusėm kalnai stovi 
nuvalyta tik 
strytkariu reles, o 
gus gal nuvalys saules kaitra. 
Pirmiaus darbininkams nioko
jo po 45c. ant valandos, bet da
bar moka net po $1,00 ant va
landos, bet darbininku 
griebe gauti.

ne visur nuvalo
> 

irsaidvokai 
kitus snic-

nesu-

Blaivininkai Amerikos da
bar savo kuopas turi likviduot 
nes visos Valstijos jau pastoja 
blaivomis toip, kad kai kur tai 
daktarai negali in receptą ra- 
szyt kad Imt gyduolėse alkoho
lis, tai ir gyduole tur but blai
va.

Invedimas in Suvienytas 
Valstijas tokios blaivybes

kad dar rinki- 
S. Valstijų prezidento, 

demokratu partijai

Įima manyti, 
nmose 
gali < 
kenkt, nes 
blaivybe 
netikusia,

in
tra-K

pa- 
kiekvienas kurs ta 

prochibistu rokuoja 
už demokratus ne

balsuos, o tikri gėrovai tai vi
som keturiom bus 
tam prieszingi.

demokra-

daugybia pini- 
Amerikoje kaip 

/\ngli-

padi-

Europos dideji karo pripere- 
netiketai 

guooziu teip 
ir europinėse szalyse. 
joje tik vienoje taksu, kolekto
riai isztyre, kad didžpiniginei 
pasidaugino ant 340 tukstan- 
cziu virszaus negu ju buvo pir- 
iniaus.

Kapitalistu skaitlius
dėjo, o tai vis ant darbo žmo
nių sprando, nes skolas kokias 
vicszpatijos nuo kapitalistu 
užtraukė, kelios žmonių gent- 
kartes turės mokėt ir kasžin

nuo

moket ir 
kada iszinokes.

Žmones
pranaszauja

atejti 
baisi

pramatanti 
kad tokia 

dabartine ka buvo kare tai ne- 
iszkilt vela 
da kad tik

turėspaskutine, 
žmonių skerdynes 
nebaisesnes.

Menama 
slaptingu

reiviu

grei-

ne kilo maisztai isz puses ka- 
kad algų negauną isz- 

mokojimo. Garsinama kad 
net ir szaudymai buvo. Miestas 
essa dar kariszkam stovije .

Algų neiszmokejinuis karei
viams, muset tai bus to tik pa- 
virszutine priežastis. Ten prie 
maiszaties privedimo,
cziausiai tai bus lenku kursty
mai idant invykdinus asztfia 
namine nosutaika 
taikai klestint 
kams 
kelt Lietuvon 
in rogeles vnodega.

Tolinus žiūrint, 
ten Lietuvoje 
szevikiszka szoka 

socialistai 
keno ta daro naudai — bolsze- 
viku ar lenku.

Kad socialistai

lengvesnes

kiszki

o tai nesu->
kad butu len- 

priekabes 
koja nei vilkui

matosi kad 
dropvalei bol- 

bolszcvi- 
tik nežino

ten ta daro, 
mums proga suprast isz Ame
rikoje einaneziu socialistu 
laikraszcziuosc sknmbinan- 
cziu dainelių 
valdžia, 
t u va
Lietuvos valdžia prirodau t už 
prasižengimą net trakais dė
vėjimą
Mums gerai žinoma, kad socia
listu mieliausiai 
v ra 
matyt ir 
Vot Lietuvoje

oinancziu

> i

priesz Lietuvos 
“Lie- 

teip puikiai apdainuoja
Ve Chicagos

valdiszku žmonių.

skleidžiami 
revoliucijas 
revoliucija.

svetimu globos, ir 
tarpu tas

pageidavimai 
szaukt

silphuteje sza- 
ly tik ka pradėjusioje iszsikc- 
purnet isz
pasiseko gal tuoini 
atsiekt, nes sukurstyti, nedasi- 
p ran ta kad tas yra 
pražucziai Lietuvos. • 

Mes czion 
žinom koki v ra

daroma

Amerikoje gerai 
socialistai ar 

komunistai prieteliai Lietuvos 
atgyjimui, tai-gi jie 
ir Lietuvoje kitokiais but ne

nes po ju kailiu ramybes 
tai visur kad tik

gali, 
nėra, 
neramybe jie geidžia.

teip

isztikro

butu

Musu kariuomenes
žygiai.

^4 
. f ---;■« ■

Sauso I25 (K 1919 m. musu kariuo
menes dar noSkųitIingi buliai isz vie
nu lluosnorhi suMrcmo 
vakarus nuo 
drauge su1 vokleczials sumusza 
c " ■. ! '*’ ., ■/
go su VokiOp^iąis sltmuszn8 
Povilas Saksgys). 
tuviai Jau vieni mrtszasi ties 
miesteliu. H Jie tik isz vakaro 
sznutuvus Ir dar nemokėdami prider
inai su jais apscitl, sumuszc 
atlrno Jczna, Ir nustūmė juos 
paimdami karo 
kulkosvaidžiu

Vokiecziai vis vode dvejojimo poli
tika. v 
rusais snalrias dotybaS. 
aplinkybių mes sulauksmc skaudaus 
smūgio prie Alytaus, kame Vasario 14 
d. isz vokiecziu priežasties buvo Ihz- 
skaldytart 1—maS pulkas, 
gi netekome 1. 1. pulko Vlado karlpin- 
ko Juozapavlczlans (tai pirmas žuvęs 
karininkas) 
rial puolė Kodiniu miestą ir balsia ji.

Tecziau kariuomenes jogu dar labai 
maža Ir ji negali visur suspėti.

Stambi ofortsyva prasideda gegužio 
menesyje, kuomet ’ Variausioji Karo 
Vado vadovavimą paima 1h savo ran
kas generolas Žukauskas

Kariuomenes duota' Užduotis pada- 
žvaFgavImosl Ukmer

gės ir Panevėžio, krytimi, kad tuoml 
jlogrts.

asmens

su rusais in 
VdĮniąus. Vasario 8 d. 

rusus
ties Scta/czla ^tlvo pirmas kareivis 

22282 
Vasario gi 9d. llc- 

Jezno 
gavo

rusus, 
tolyn, 

grobio szautūva ir

Jie tai laiko frontą, tai veda Att
Dctel sziu

ryti veiklesni.

muszluoso

Tno paežiu laiku savno-

dėka, Iszslploczin in
Porgrupavi-

Ukmergeskrypties 
Sziaures ir pietų rink-

Vidurys laikosi ramiai ir

nai apsiausti.

pulkus — operacijos

... ..  I,..... .. ........... .....,, .

nevoŽeczlals laiko ryszl rusu palacho- 
vlcziaus būrys, o dar toliau Aukškur- 
ziomos latviu
vykdinlmO BalaehoVIžlus turėjo pri
dengti mušti kairyje sparną 
tyti visur rusu vienodu esama, Ir rau
donu ir juodu, Ir Žaliu Balachavlcziaus 
būrys, vieton sąžiningai Žiūrėti savo 
pareigu, užsiimdavo grčbmu. Ir szlarho 
atsitikimo pilkanke tasai kairysis 
sparnas su Balachoviczials 
sltolke nogi laiku pradėti ■ operacijos. 
Raudonarmieczial persikėle per Dau
guva Ir sudavė in ta. rusu gauja. Musli 
rinktinėms pasiseko atlikti savo už
duoti basioke Inlukszta, bot nelszlal- 
klus Balachoviczlams priedangai kai
riajam sparnui grese apsupimas. Rei
kėjo trauktis atgal. Atsitraukimas 
invyko Visojo tvarkoje, dargi atBltrad- 
kiant Ir'gulant rusams, mės paometnė 
nemaža belcisvlu Ir karo grobio 
tai mus\i pirmas stambesnis nepasise
kimus, kuris laiku mes

prtkanke

atgal.

h

Bet m n-

Jie ne

Bet

'netekome in 
200 kareiviu sužeistu, nuszautu, pate
kusiu in nėlalsviu ir dingusiu be ži- 

Toje opofacljojoo mums sužcl- 
Vistik tosios sziau

res operacijos pasakinėse, mes laimė
jome 8 kulkosvaidžius, 8 lauko virtu
ves, 32 vežimu, 76 arkliu, 300 szautu- 

artllcrijos

n los.
de 7 karlnlrtkus

t * 1

Butkus,

m

Bilpny&Cs, paeinančios nuo porsldirbitno, milsimo, sąnariu ir raumenų...... IIUV J J 191 IJAVy

Hustingiino, skausmu fitrčnoso, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
(i Draugų Reikalu ” 

fioiinynop, kurios kartą dužinojo jo veikiančią jiegą, dauginus bojo neapsieina.
Yra tik vienas Pa In-Expo lieps ir dol junu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANCHOR (IlcEira,s)
Jeigu ant pokolio nčra vaizbnžonklio ikaro, tai jin nčra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visono aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi gulima gauti pas ifidlrbCjus t
F « » V jį F w R « 9 f w * fB* Air > AB. * V j t. J J I O I' t'V v > » ■» •• P A gi

VisoB© nptiekoBO po 35c. ir 70c, Taipgi gulima gauti pas ifidirbčjus t
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York ___■ ■"- - ----- - 4^.. -V-.... .. 1- - .> J ...... —
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Daugpllos linki 
priaudžia

W7 |^»Į-

Rugpjuczio 30
M ii-

lf.

. TIESOG IN 

HAMBURGĄ 
CUNARD LINIJE

kai VarlakojIB, Kanrlnnitls, 
Katchc Ir kt. kt. nolszdlldami ilko mu
su karinas inztorljos lapuose, 

Rusas traukiasi
Klek laiko isztlsas dienas 
artilerijos kanonanda, kartais primin
dama tuos laikus, kuomet ežia kovosi 
rusas šu vokfccziu.
d. musrt rankose Kaikunu stotis 
su rankose anksztumos, kurios vtosz- 
patauja szlosc apylinkėse, kurios 
vioszpatauja ir nulenkė Daugpilis II- 
kiina.
ta auksztuma 
smarkiu, arszlu kovu.
perėjos Isz ranku in rankas, bet galu-

Rusai sprogdino 
Dauguvos Tiltus. Bet prieszas isz 
Lietuvos jau iszvytas.
vimo flVctlmoi žemei Toliau mum nė
ra reikalo eiti ir mes neiname.
Daugpiles siena netrukus prlslplauke 
ir lenkai. Jie musu pasisekimus sten
giasi panaudoti savo tikslams, kaip 
visados, taip ir ežia aprolszko savo 
grobiamuosius norus. Pirmas ju žin
gsnis buvo atimti isz lietuviu 
monto gcložkelio stoti, 
stnarku 
turėjo nusileisti.
ke nuo tolimesniu szunyblu

Pabaigus gulti raudonarmleczius isz 
Lietuvos, musu karine padėtis keiezia- 

lizda 
tūlas
VI r-

apylinkėse,

1 ANT DIDELIO LAIVO

SAXONIA, 3 APR1LIAUS
Kabineto Pre! ū $150. Treczia Klasa $100

Pridedant $5.00 KnrcJiTnkft^
•‘Todėl nenoroms atidaro riisal

Del Kaikunu buvo 
Jos nekarta.

iM
vu per 200,000 savlmut 2 
szovimu, dvlracziu su arkliais ir visu 
pakinkimu, daug susitelkimo prctalsu 
IV t.t.

Liepos 1d—-15 d. dcszlnkgls sparnas 
užėmė Salaku miesteli ir nustunte 
priosza Drablszklu — Pllviniszklu 
Virszume — Biomc 
Rusai kovoHC neteka vlrsz 100 vldntik 
nukentaus.
szevlkal klok inmanydami stiprina sa
vo padėti pasitraukdami nauju jlcgu 
sumuszo Kolczaka, 
fronto nauju divizija

In Daugpili be to atvyko vadlnama- 
sal Trockio pulkas.
susipiest edauglau rezervu, o Ežerenu 
arityje pasirodė 2 ih'oniruotu automo
biliu. •

Raudonanniecziai gąuna insakyma 
pulti Salaku — Dusetu pozciJAs. 
Jie szlosc vietose bus pasisekimas, tai 
žygiuti pirmyn visu frontu.
Insakymo neprisejos Jiems invykdlnti, 
nes mobillzutos rusu dalys griežtai at
sisako eiti in kova.
puolimo dalyvavo iszlmtlnal komunis
tines dalys.
tos, palikdamos belaisviu ir nukantu. 
Ilgainiui del Salonui miestelio Invyko 
daug arszlu kovu kuriose visa laika be 
mažu iszemimu, dalyvavo komunisti
nes dalys.
veike lyg ir pasyviai JI tik galnasi 
nuo antpuoliu, pati nedarydama

Tuo laiku veikla Ilk sustiprinta 
žvalgyba ir tvarkomas užfrontls gali
miems Invyktl puolimamas. 
lyja, lietuviams artyn priėjus, 
Jaucziasi nejaukiai 
irgi neramu. Ju užpakalyje organlzuo-

ni lošteli

ksimu llnljosė

Visa liepos menesi bol-

permėte nuojo

Arczlau pozicijų

Ir

Bet szIO

tinai likosi musu 
Tiltus.

Mes jau Sto

Ties

Szu r- 
BUtikoBet 

lietuviu pasiprieszinimas ir
Tacziaus ncatsisa-

< n

Apie daugiaus informacijos kreipkitės pas

The Cunard Steam Ship Co. Ltd.
arba prie viclinu agentu.

Puiki istorije apie
20 puslapi«• Preke BAc. I>. Bociko

“Jonasza Korczaku”
?3CikonRki-(’o. MahMnOf City* Ft-

«■»<*»•«■■>' <*■* ’■r* —1 1 *■» •**> «I1 11 II 11 W I— <

VYRU
LIGOS

tniai pažinsta.si Kurszenuoso susisuko 
avantiurist o Bcrinonto sėbras 
Virgollc, Isz kolezakiniu veisles.
gollc vokiecziu, generolo Goic — szc- 
szells: jo “armija” — neregėtas — 

miszlnys.
Kuršėnuose,

Dvinska! Bet

sau

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
I’lttsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begije 
32 metus invalrias ligas vyru ir motoru, todėl jas nuodug- 

Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias ligas
pacinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atfilszaukite ypa- 
tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba Ruslsz- 

kai ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakare.
Ncdcllomis iki 2 vai. popiet

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.
Dvi minutas reikė paeit in deszine nuo Penn’a. stacijos;

jo “armija” 
negirdėtas rusu—germanu 
Virgollczas sėdėdamas 
"nori” imti Dvinska! Bet vietoje 
Dvlnsko, puola Sziaulius, nuginkluo
ja musu komendatrua, musza gimna
zistus, szaudo civilius žmones, 
apsistotosus virtus, musu kariuomene 
užima nauja Szaullu frontą, palikda
ma priesz raudonarmlcczlus tik sargy
ba, Ir stoja priesz monarchistus rusus 
>ci vokiecziuH, kurie buvo labaiau pa- 

noprlklausomybel,

iszaiszklnti prieszo, padėti Ir 
Tasai žvalgavhnas netikėtai 
inciatyvos ir Jaurtos irtusu kariuome
nes narsumo ‘
stambe karo operacija.
rnd.6 ir kariagas prasideda Gegužes 17 
d. Visos kariuomenes rinktinos gerai 
ai liko savo darbo, 
kariuomenes.
tinęs smarkiu antpuoliu užėjo priesziu 
isz sparnu.
rusas pervelai sužinojo, kad Jo spar- 

Daiyku stovi patyrus,
jis pradėjo trauktis, bet ežia Ji lydėjo 
gausus musu artilerijos svledniai. Ru
sai kryptelėjo ir pasileido netvarkoje 
bėgti. Tose pirmose kovose in musu 
rankas pateko 300 nclaisvlu, kulkaval- 
džiai ir kita karo medžiaga. Tuo 
paežiu laiku pradėta antpuoliai Pane
vėžio kryptiniu. Jau antros dienos 
pabaigoje būtent Gegužes 19 d. Panc- 
vcžls musu rankose.
ko 12 kilometru in rytus nuo Panevė
žio.

Szloje vietoje mums patenka ju 
traukinys Rusai stengiasi iszvožtl 
Isz Pancvižlo savo turtą, kaip pas juos 
Jau inprasta, pasienio Jie su savimi ir 
inkaitu. 
kavo musu lakūnai 
Inkaital pabėgo, mos gi 
daug bolszevlku

klta karo

Jau antros

Rusai ateit rau-

mu.

Tokiu budu už-

Ir, žinoma, buvo atrom-

Szlaip musu kariuomene 
Ji tik

puo-

Mg

Taip
Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 

Lietuvos Paszto Ženklus
mums

Rusai stengiasi
musuGal tik teip Lietuvoje ir 

szamatinusi tas viskas.
Isz kitos puses 

tuomlaikine valdžia 
nori skaitytis su 
ir darbo žmonėmis, tai jau to
kia valdžia negerai atsiduoda 
bet rengemas seimas tokia 
valdžia galėtu praszalint 
maiszto sukėlimo.

Partija kokia 
szali valdydama 
mažiukais'kaimiecziais ir dar
bo žmonėmis nesiskaitys, 
ir žmonių gera ūpą ligūstu pa
talan paguldys.

Lietuvoje gal jau teip pavo
jinga nėra kaip czion socialis
tai szaukia kad jau ir paskola 
žadėta isz Anglijos 
negausenti. »

Lietuvos 
jeigu ne- 

kaiiniecziaiš

Daugpi- 
rusal 

Paežiam Rusijos iszneszti.
piningu Lietuvon, 
kurios yra atvežtos isz

tai

Bet traukini bombomis ata- 
ir ju

turto.

suszaudc. 
užgrobėme 
Tuo laiku 

ne-

Geriausias būdas pasiuntimo
Lietuvos Paszto Ženklai (markes)
Lietuvos, kad arnerikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem- 
siems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu^yietoje.__

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijama kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 

yvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse. __
Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10, 15, 20, 30,40, 

50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kai]) už viena doleri markiu nesiuneziame.

Reikalaukite vietiniuose 
pas centro sekretorių:

< K. J. Kruszinskas, 456 Grand St.

1 
vojtngesnl
negu komunistai.

Szi syki visu vargu naszta teko že- 
inaicziams ant savo pccziu
Neilgai bermontininkai žemateziu kra-

j(isl sukilėliu burini, kurio naudojasi HZtc togiedojo “BoŽo (’aria Chrani” ir
* •  t _ — J.  . * a « F V t t ♦ <J 11 1 f-B »■» zl zl z* • t 41 « L* I n mi < 1 • ■ -- 1

les”.
džiausiu skandalu buvo lig vieno isz- 
ginti.

kad ‘Deutschland, doutschland uber
16 Gruodžio — 19 metu su di-

al-mažiausia proga, kad bolszevikams 
kuo pakenkus. (Tie sukilėliai 
Žiauriai elgiasi su komunistais. Dažnai 
atsitinka, kad pagavo nelaisvėn komu
nistus, iniršzusioji 
Juos gyvus In žeme.

Rugpjuczio 7 d.
Dauguvos ties Daugpilio Pogulenkos 
tiltas.
ežiuose invyksta didžiule panika.

Iszsigando, kareiviai nieko nežiūrė
dami ir neklausydami bėga isz miesto. 
Susidaro apystovos, kad del 
iszkrikimo bolszcvikai turi 
nuo kokio nors aktyvaus veikimo mu
su fronto. Mobilizuoti kareiviai griež
tai atsisako eiti in puolimą ir nei klek 
neklauso savo vadu insakymu ir komi
saru grasinimu, 
dažnai darydavo musu pozicijų 
gybas.
giau, negu iszpradžiu Rugpjuczio 18 d. 
raudonarmiOcziu 40 raiteliu ir pcsztl- 
ninkal su kulkosvaidžiais bando pulti 
A leksandravales .kryptimi.
te, kad toksai stovėjimas vienojo vie
tojo tęstis ilgai negales.
szimasi gan ilga laika, taigi turės ka
me nors apsireikszti.
karta musu rinktinos bando eiti EŽc- 

Ironu — Brusu kryptimi, bot rusai ap-
> _ ' 4 * i - * " :•

labai
rnsal privežė isz artyinu reservu 
mažas Jogas, ypacz latviu daliu, pradė
jo smarkiai pulti ir mes turėjome pa
sitraukti. Isz sziose koVose musu

Ir jie ne tas “netikėtas” f ran
čų zo gonarolo mlelaszirdinguinas, tai 
vietojo “geležines armijos” Bermento 
Avalavo, Golco. Virgollco Ir Ebcrgan- 
to butu vien szlapla vieta telikusi.

vokiecziai 
rengėsi

kad
budu rengėsi vėl 

kiek galėdami prie atkcrszini- 
mo už dabartinius ju 
liūs.

>

nuosto- 
Mat godžiu kryžioku 

prigimtis
niekad jeis užsitiket negalima.

Kalbama apie Vokiecziu ugi 
lenkai ar 
kains ?
lenda visur kur tik inmano in 
svetimas teritorijas vis savin- 
damiesi kad tai jiems priguli.

nepasotinama ir,

nepanaszus kryžio- 
juk ir tie nei kurmiai

Neramumai, neužsiganedini- 
szalyse vis apsi- 

reišzkia; ugi net ir Vatikanan 
jau insikrausto. Angliszki 
laikraszcziai raszo kad popie
žiaus sargai susibuntavojo rei
kalaudami pakėlimo algų. Ta 
ju reikalavima sako iszpildyta 
tai jie dar užsigeidė iszreika- 
lant, kad vale butu jiems ženy- 
tis. Na tai szita reikalavima 
Popiežius iszpildint vargai ap- 

ir sustrai-

mai visose

si ima kad sargai 
kuos.

Sargai arba

idga mažesne už

seimas
be

nebūkten
jeigu tik su

tai

Lietuva 
— S. K.

sukilėliai inkasa

gaudavo

gerinus sakant 
popiežiaus gvardija susidedan
ti isz saujales vyru,

algas karei
viu valdžios Emanuelio, tai tie
isz laikraszcziu matydami kad 
kur,tikL.uk algų mažurąa iszei
na žihobėSin straikas, 
laimi jie toj’i gvardija teip pat 
prie reikalavimo iszreiszke, 
kad jei ne bus pakelta jiems 
algos tai streikuos, na ir laime-

Laimejo viena 
ma užsigeidė ir ko dauginus 
nei darbininkai laimėdami 8 
vai. darbo diena,
6 vai. darbo dienas. Jeigu po
piežiaus gvardija laimėtu že- 
nybas,* tai Vatikanas gal pasi
justu kad sargu bobos arba 
vaikai imtu lankytis Vatikane.

reikalavimo

jo-

VIS 1SZ-

reikalavi-

nori laimėti

Lenku spauda tankiai 
maiszo žinos Lietuvos su Lat
vijos nes raszo: “latowski,” 
kitur tas pats atkartojama “li- 
te.wski.” Geriausei ta turbūt 
klaida in velia zoceriai o redak
toriai kad neapsižiuri, 
iszeina snmaiszyta.

SU-

ii

, r

tai ir

Dabartiniame laike paskly- 
des gandas kad Lietuvoje Kau-

gIsz szlosc koVoso 
rankose buvo nemažo karo grobio. Ke
lioms dienoms paėjus, Panevėžys gra
žinta atgal. Tas pirmas veiklesnis 
ir sustiprintas musu žvalgavimas vi
sai nusiseko, nes reikalingi 
Panevėžio ir Ukmergės punktai užim-

Szis žygis nurodo musu Joga, ga
lia, nurodo kad muszlu buna no vien 
Joga ir karo technika, bet ir kariuome
nes upas, 
skaityti Jaunuti karuža Sidaravlczlu, 
padėjusi gyvybe narsiausia panokda
mas apsauspusius ji prieszas. Tuomet, 
didesniu insitikejimu in save, imtasi 
vykinti antros bendros operacijos už
duoties, būtent iszvytl okupantus už 
Lietuvos rybu. Visos jnusu dalys 
žygiuoja pirmyn, laikydamos dvi kryp
ti: Panevėžio — Daugpilis ir Ukmer
gės — Ežerenu. 
kasi visam tolymesnam žygaviumiti.

Birželio 5 d. Panevėžio grupe jau 
yra Biellnu — Naujo sodžiaus linijoje, 
o Žvalgai Jau pasiekė sziu vietų: Ak- 
niste — Oniszkis, Saveiniszklai — Du^ 
biai ir Inlauke (Jelovka) — Kiek 
svarbesnes ir kraujingesnes kovos bu
vo prie Kurso Lubalcziaus

Patsai kairyssls kariuomenes spar
nas, kuriame velke partizanai, nuva
lo Sziaures Lietuva, paima Biržus, Pa
pile ir bržello 1 d. partizanai užėmė 
Nemunėlio kranto pozicijas.
ges grupe birželio 2 d. ūžimo Utena ir 
dviem dienom praslinkus jau stovi Va- 
jaziszkiu — Daugailų — Antalloptoš 
llnkojc. Dargi stebetirta rusai turi 
puikiai isz prigimties stipras pozicijas 
K. A. — Kupriszklo, Utenos, bet nopa- 
Jiegla Jose laikytis

Kairysis sparnas savo žygiavimo su- Į manlngu manevoravimu instebejo vi- 
tiko mažių kliueziu ir nužygiavo toliau sas silpnesnes priėszo Vietas, irt kn-

susprogdintas ant

ti.

Tas pirmas

tuomet

Kurio iszreiszkeju galima

Sprogimo laiko raudonarmic-

vlsiszko 
atsisaky t i

GERIAUSIA

DOVANA

Tecziau ju blirial 
žval- 

Bet rusai veikiau daug atsar-

su kuria džiaugsis 
per visa meta, yra lai- 
krasztls “Saule”. Skai
tys Jaja ir džiaugsis mo

tyna, lovas, sesuo, brolis ir priotelis.
Tiktai $3.00 ant meto.

gaus Puiku Kalcndorl.
W. D, B0UZK0WSKI—COMPANY 

Mahanoy City. Pa.

Prick tam Tautos Fondo skyriuose arba

F

ta i žiu-

(Red Bali) yra, j

ir pado kožno pusbačio (Himinor) ir Čeveryko (Lopac)

V'f

išy, geriausio materijolo ir specialiu iriusu budu yru nulieti isz vieno szmoto.

szlcs negili perpjaut nei perpleszt.

A

4 'J

'■i A

I

Brooklyn, N. Y.„
- - ■ j- ' - - r- rr~r-^——

"B A
“Bed-Band gali gaut baltus, raudonus, juodus

Visos jnusu
ATSAKYMAI.

aplaikeme
ant $3,50

III. nuo
Dabar

{ <4
Visi jau-Apie 24 d. Feb. 

Bankava dieki
y

> J

isz Chicago Heights, 
^lacziauskio.

4 4

9

Tos kryptys ir lio-
Buvo ruo- r

J uozo 
praszome mums praneszti ant 
ko buvo prisiųsti tie pinigai.

S VARIUS PKANESZ1MAS.

Jau no viena

ir roisz'davo tiek budrumo ir atsrirgumo, 
kad visi tie musu bandymai nenusi
sekdavo. Paczios Ežerenu linijos bu
vo tiek stirtos savo prigimtlmiis, kad

r
' /j 'UliM

TuriU už gabe praneszti lietuviukai 
visuomenei, kad Jau iszcjo Isz spaudos 
senei pageidaujama knygele "TEISIN
GAS KELIAS PRIE TURTO.”. Szita 
knygele Iszaiszklna daug “blznib” ir 
iszdlrbystes paslapczlu. Ji parodo 
kaip su mažu kapitalu gali pradėti sa
vo “bizni” ir daryt gera pelini sau. Szi
ta knygele parodo kaip daryti Muilą, 
iKizurka, Amonija, Langams valyt pli- 
tclias, Peiliam valyt miltelius, Drapa
nom plauti miltelius, 
duoles, Vyną, ir daug kitu dalyku.

Szitoje knygelėje yra pasakyta, kur 
gauti bevelk už pusią kainos, Laikro
dėlius, Žiedus, Szpllkas ir kitus auk
sinius dalykus.

Szita knygele yra reikalinga kiek, 
vienam žmogui.' Jaigu manai važiuo
ti in Lietuva, tai szita knygele atidaris 
tau akis ir parodls, kad Lictuvoi rei
kia visokiu produktu, tai tu galėsi už- monistiniu, 
dėti dirbtuve Lictuvoi Ir daryt gražu 
gyvenimą, nes szita knygele viską pil
nai iszaiszkina. O jaigu Amerike gy
vensi tai tau ta knygele dar labjau yra 
reikalinga, nes gali palikti turtingu, 
sekdamas nurodlmus isz sžltos knyge
les. Jaigu tu ir nemanai in bizni ei
ti tai vistlek ttl betos knygeles negalė
si būti nes szita parodo kaip 
padaryti kava labai skania ir sveika 
gerti. Taigi pirk ir skaityk “TEISIN
GAS KELIAS PRIE TURTO, Ir tuom 
pagerink savo Ir kitu gyvneima.

Už tai szendlena skaitydamas szita 
svarbu praneszlma tuoj palink plunks
na ir ranka ir liepk man prisiųsti jum 
“Teisinga kelta prie turto.”

Preke szttos knygeles tiktai vienas 
doleris su prlsiuntimu.

Pinigus praszau siusti, money order, 
arba poperini doleri In lalszka gerai 
suvlnloja.

paslapczlu.

Ketczupa, Gy-

namie

Adrosuoklt Artiteip: •
W.- Yurkus.
flept B. 018 W 31 St, 

ChlCftRO, III.

Uk įner

Dargi stebetirta rusai

sunku buvo matyti sulaukti pasiseki
mo. Tacziaus tos, noinveikiamos, ro
dos, pozicijos neatsispyrė musu gele
žinėms jaunuomenes eilėms.

Naujos kovos tęsęsi rugpjuczio 20— 
24 d. Žvalgybai iSzalszkinus 
padėti, buvo galima pradėti ir pataisai 
puolimas. Czia ypacz verta pažymėti 
ir pabrlcžti jauno nlUsu karininko Ld- 
dygos iniciatyva ir narsumai 
dovaujama Ukmergės grupe savo su-

Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuolu.

prleszo

Jo va-

tiko mažių kliueziu ir nužygiavo toliau sas silpnesnes prieszo Vietas, 
negu desz.inysis sparnas, nes priesz i’ias ir teike savo smūgi. Visos stip- 
deszine musu sparna rusai pasistengo rlos prigimties kliūtys buvo pergalc- 
tlkslingiau sunaudoti prigimties stip- tos ir Rugpjuczio 24 d. 5 vai. vakaro 
rūmas. Tokiu budu sžiojo srityje ko- musu kariuomene paėmė 
vos ingavo labiau pozicinio pobūdžio. Kiti musu kariuomenes

priesz rias ir teike savo smūgi.

EŽercnns. 
vadai buvo 

Be to rusai pamate, kad su savais ka- Į Insitikrino, kad mos vargiai palosime 
rclvlais, jie daug ko nebegali nuveikti, pereiti tas kliūtis. Bet/galutinam. .Bet/galutinam 
patartute in musu frontu latviu ir Kl-Įmusu nuslsekimui turi svarbos ne viėn 
niecziu daliu, o taip pat if grynai ko-jtlk ginkluota pajiega, bot kariuome

nes upas, pasiryžimas 4 Ir ^žtai kiek-
Rusai lalmoja kova su Kolczaku, ga-| viename kareivoje galvojo gintis, kad 

Įėjo permesti in musu 1 
dailu.
resnos, nes laimėje kovas su Kolczaku I ti isz Lietuvos inkerejųsi rustu > Ka-

. r
frontą nauju Į dabar atėjo tasai Beniai lankautasĮni

Tosios dalys irgi buvo patva- kas, kurio mos galimo ^ąitititidt' idz-

turėjo daugiau tipo, buvo drąsesnes, relvial gi žinodami karininko Lgdygos ,
Laikui slenkant, priesz niūri stojė vis varda, tikėjo,1 kad jo Vedami galės vis- 
naresenis prieszas. Jis dažnai vykdi- ka atlikti ir žodis stojodi Jpjrtity 
no žyniu demonstracijų, pavysdžlųi’; p “ >- > -.....
birželio 15 — 21 d. kuoinot’demonritra'- linija, ] 
cija inslpleto visu frontu. glaVimas

Abejose pusese jautėsi smarkus ruo- frohto rinklios stungiai suinUszo ran- 
szlinasiS. Musu kariuomene geide dOnarinleczhte Ir užinuszp nauja pb- 
žut—-but galutinai Iszgintt rusus isz zlclja: J?* “
Lietuvos, Rusai nemenklau norėjo I son. Grunvaldas ~ Reikalai — Butr|- 
gražlnti nustotu pozicijų. _ ___  ___ — .

Jls dažnai vykdi- ka atlikti ir žodis sl^jobt Jtphffz
I 'AAV. /X. t f. ZiBipaėmė Ir iszlyginmb musu 'Ežercnus

prasidėjo, kąliflojo snąrap.? žy-, 
as Rrtgpjhcžto 28'd: szmdics'

Musu kariuomene
: Ausztumo 197 — Danankc — 

Rusai nemenklau norėjo I son. Grunvaldas ~ Reikalai — Butr|-
Visa lai- miszklai — TtiiAonas. Riteris b’6 Ati

ką iflz abieju pusiu velke sustiprinto-Į darytos. Panikoje bėga Nėgalliria sn- 
J1 žvalgyba.
must) kairysis sparnas pradeda nauja I žymėjo ypatingu narSuteU ir sąinanln- 
puollma, kad prieiti Dvlrtska. Toji j guhni. Atsakas į,---

Liepos men, pradžioje kyti, kad prieszas szlo^ę jcoY.ose atsi-

puolimą, kad prieiti Dviiiska. Tojilguhiu. AteakaB gali liuti tik^toks, 
operacija tfnims Žiriofna, kaipo Liepos kad visi musu, kareiviai bei Iwiniflh 
6-^—12 d. Bziauros fronto operacija, kai pasirodo oHa verti savb boezin var- 
Mudu rinktines Užima Doelena Laso- IclU'— klok’vieniui buvo vtotojor-klek* 
na, Ilukszta. Bet invyko nepasisek}- vlpi)aątaUiKo sąYO darbai ‘T’amlneHiu 
mos. Ilk dali vardu ipriu negales ; kuomet

Paczlanio kairiajame sparne Su pa-|hoi'h uimlisžti mUBU ateitije. Jt£rinin- 
‘ ■ 1 ,• r . ■ !' I I'. L t ( I

Bet invyko nepasjsek|* vlPWd 
tik. dali

Aihl ..

Kada pirksi te guminus avdus avėti mainose, 
rokite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu 
Fabriko žyme ‘1 Raudonas Kamuolys 
inspausta ant kožno czebato aulo, taipgi ant užpakalio

UI
i

^Ball-Band” gutninai batai ir czeverykai laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti

Isztisi4‘Ball-Band” avalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avejimui. Ji#
apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad netasztrip^ akmenų ar anglių kriaufc-

tikL.uk
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SVETIMAS KRAUJAS.
■ ..4

Bankioriui-milijonietiui bu
vo bloga.

— Tikiuosi — taro garsus 
gydytojas-profosorįus, — kad

— Asz mirsiu?
— Gal būt kad no.
— Ponas profesoriau, man 

vis vien.
— Ar tamista turi szeimy-

už poros dienu asz galėsiu ta
mista i pavelyti pasivėžyti ka
rietoje, jei tik bus gražus oras.

— Suprantama, — nusimi
nęs tarė ligonis, — Juodame 
vežime, kelionėje in kapiiies.

Garsus profesorius nuste
bės dirsjtclejo in ligoni, 
niekad nepamaste, kad pas li
goni butu tokios tamsios min
tis. Jis lyg ir susigėdo.

Tuom tarpu ligonis milijo
nierius ingaves paskutines 
spėkas karsztai pradėjo kal
bėti :

Juodame

Jis

inga ves

profesoriau!

ves žmogus.

— Brangus 
Kaip sunku man klausyti Ju
sti szvontaji melą! Kam-gi asz 
ji turiu užginti? Asz supran
tu savo padėjimą. Asz pražu- 

Iki sziol asz ra
miai klausiausi jusu raminimu 
bet dabar asz bijausi, bijausi, 
kad ir pats tiki in savo iszsva- 
jotas iliuzijas ir dėlto nedaro
te visko, kad mane iszgelbeti. 
Sakykite, kodėl Jus nenorite 
griebtis paskutinio budo, 
yra, kodėl nenorite in 
kuna inpylti 
kurio asz neturiu?

Kaip!? —

tai 
mano 

svetimo kraujo,

, suszuko nu-
s te 1 >es gy d y tojas-pro f esor iu s.

— Asz kalbu apie transfu- 
zija, ir tai ne sulyg 
mokslincziaus Barnerio, kuris 

naudotis 
sulyg 

kuris pataria,

pataria 
krauju, 
Ki roliau

metodo

mot gal būti Atsiminsite upio 
savo nblaiminga to va, kuris 
numirė del Jus!”

r<Ir mano miela dukrele Ole, 
gal ir tu busi laiminga, gal ir 
tu mano kapa padabinsi gėlo
mis.”

Netyczia praeidamas pro di
dele krautuvė lango stiklo jis 
pamato savo veidą. Tai’; buvo

na?
— Taip, dvejata vaiku.
— Jus jiems paliksite tuos 

pinigus.
— Taip. t
— Puiku. Praszau tamistos 

atejti rytoj deszimtojo valan- kes visas žmogiszkumas; 
dojo.

Kuomet nelaimingas Oczas, 
— taip vadinosi žmogus skir
tas mireziai, — iszejo in gatte 
jam iszrode, kad viskas persi- 

Ar gal būti teisingiau 
, kuom 

buvo pirmiau; jis jau neprigu- 
lojo sziam pasauliui. Jis jaute 
koki tai užslėpta pasididžiavi
mu jis rodoH koja paspyrė visa 
žmonija sakydamas:

— “Jus manės nenorėjote? 
Tai asz spjauju visam pasau
liui in akis!
nes nekankinsite ”!....

Jis žingsniavo gatve 
kelta galva ir staeziai žiūrėda
ma 
Jis buvo

keitė.
jis jau nebuvo tuomi

Daug Jus ma-

pa-

veidas nuo kurio buvo iszny- 
; ant 

jo jau buvo mirtis žyme. Vei
das buvo panaszus in negyvė
lio veidą ir baisus.

Su tokiu veidu negalima pa
reiti namon! Bet jam norėjosi 
pareiti namon ir savo bran
gioms mergaitėms pasakyti. 
“Yra pinigu ir jus busite lai
mingos!”

Bet ar galima kalbėti 
tokius baisus daigius.

Jis parojo namon. Vaikai su
prato, kad atsitiko kas nors ne 
paprasto. Jis visiszkai nutylė
jo priesz visokius klausymus 
nieko nepasakydamas.

Bet paskui, kuomet pamate 
nekaltas galveles savo dūkre- 

nuszviestas 
lempos szviesa,

SAULE
----------------------------------- ..............

Vynai ir moteris, tai tūrtuo- 
liaus nusilinkšminimas. Turte
lio laime, tai iszdiduAas, geras

pinigai viską gūli padaryti, 
negali žmogaus iszgelbeti nuo 
mirties. Kodėl asz tūriu mirti 
taip lygiai, kaip ir paskutinis 
elgeta. Kięlrdar pinigu ir gar
bes asz galeeziau ingyti.

Ta paezią diena atėjo Valdi-

vardas. Bet Dieve mano, kodėl■I .4. r

. o

ninka! parduoti Oczo judina
ma j i turtą už skolas. Kuomet 
urodūihkai inejo i
Mariuto ir Ole sėdėjusios kam
baryje iszbalo ir iszbego in ki
ta kambari.

Mariutės jaunikis ir-gi czio- 
nais buvo ūtejes. Jis buvo At
ėjės praneszti, kacl surado gera

in jo būta

Jis buvo st

-4b

r

TARADAIKA,

turime

.3

apie

paslaptinga 
nervai jo su

in aki kiekvienam žmogui, liu 
drąsus tartum koks

moksleivis už nusidėjimus isz- drebėjo ir jis nustojęs pasku- 
vytas isz mokyklos.
giau nereikalavo 
jautimo, ar užtarimo.

Ir kiek daug tas žmogus sa
vo gyvenime 
jis perneszc visokiu 
mu nelaimiu, o 
spjauti isz pasididžiavimu 
kiekvienam in akis. Jis pri
siminė savo visa nelinksma

isz

SIUNCZIANT PININGUS IN LIETUVA > 
siuskite visus, nes didesne puse siuneziamu 

piningu lieka žydams.

MANO.KURSAS SU NUSIUNTIMU:
500 AUKSINU

1000 AUKSINU 
b000 AUKSINU

$ 7.50 
,14.50 
42.50

5000 AUKSINU $ 70.50 
10,000 AUKSINU 140.00 
20,000 AUKSINU 280.00

Piningus prisiūskite per paczto Money Orderi ir
— * IB A ' -A M A -w* • « Aadresa to, kuris turi gauti piningus Lietuvoje.

Jūsų piningai bus iszsiusti be užvilkimo ir jus 
gausite kvitas nuo priimtu piningu.

P. MIKOLAINIS,
1304 Sutter Ave. ‘ Brooklyn, N. Y.

f

1304 Sutter Ave. IiSziadien vyruozeij 
malszei sedot,

Būti linksmais ir nestonot, 
Vieni rengėsi keliauti in kraju, 
Norints niekas ju in ten nevaro

Bot po karei nori atlankyti 
savo teveliu, 

Gyminiuj broliu ir seselių.

UŽSIRASZYKITE NAUJA LAIKRABZTI.
“ŪKININKU ŽINIOS’’ kuri lalkrosztl pradėsime iszleidinetl Balandžio me

nesi dvisanvaltlnis, Bcpartlviszkaš Iliustruotas ziurnalo formoje, talpins Isz vi
so pasaulio gerinusias Žinias. Ir moksllszkus apraszymus su pamokinimais 
Ir patarimais apie naujausi Ir pclnlęgausi budu visokio Ūkininkavimo, ir Dar
žininkystes Sodnlnkystes, Picnlnkystcs visokiu gyvuliu Ir pauksseziu auginimą 
lt' ju gydimą nOg visokiu Ilgu. Talpinsys geriausi parinkti rasztai szeiminisz- 
ku pasiskaitymu. Ir gaspadinhi diskusijos pasikalbėjimai apie namuose tvar
kos vedima apie drabužiu madas, apie valgiu pagaminimus, visokiu konservu 
sudarymus. Talplnsls Satiros, ir linksmus meillszki d'el jaunuomenes pasi
skaitymai. Tingu žinios, apgarsinimai. Užsiraszykite ta naudingiausi laik- 
raszti kiekvienas lietuvis ūkininkas ir miestelis, vyrai, moters, vaikinai ir 
merginos kuriame rašte kiekvienas savo naudingiausiu pasi moki n imu ir Unks
mių pasiskaitymu. Preke $1.50 metams, $1 puse metu. Užrubežūlose metams 
$2,50. Užraszyktte savo pažlnstamlems in Lietuva “ŪKININKU ŽINIAS” ku
rio gaus nog jdsu jiems branginusia dovana kurie ras mieliausiu savo pasi
skaitymu apie ukes ir kito gyvenimo dalykus.

PAjleszkomc agentu užraszineti “ŪKININKU ŽINIAS" ir rinkti apskelbi
mus. Turime parduoti geriausiu Ūkiu su Budinkais su Sodais Ir su visu in- 
rougimu didžiausioj Lietuviu Ūkininku kolionijoj Amerikoje. Parduodame ir 
siuneziame in miestus valgomus produktus, klauszlnius, sviesta, lietUvlszkUs 
būrius. Gero medaus, daržovių, bulvių, grindus, sziena. Parduodame visokiu 
vaisiu modelius gatavus inezepytus Ir Žolinu pagražinimu, visokiu puikiausiu 
žydanczlu krūmus ir rožes. Ir paviešio medelius.

Priimame vasaros laike lietuvius ant vakariju pas mus in lietuviu kolionl- 
ja pas lietuvius Ūkininkus apie puikus žuvingus ežerus Ir upelius kur turi lin
ksmas vakacijas kvclczlame kodaugiauslai miestu lietuviu atvažuotl. 
žiave in musu kollonija in Scottville Mich, kreipkitės prie musu
ŪKININKU DRAUGIJOS Administratorius Antanas Kiedis, laiszkus raszykite 
ant adreso: LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJA.
......  Robinson Building. Scottville, Mich.

darba ir kad greitai supins sau 
lizdeli.
kus jo krhujas sustingė. 
atsisėdo.
niuje 500, tai su kokiu malonu
mu jis iszvytu tuos nrėdnin- 

Jis žinojo, kad Oczas ne
turtingas ir jokio kraiezio ne
sitikėjo. Jis mylėjo savo mer
gina, bet jis mylėjo ir savo var- 

Kaip-gi dabar vesti mer- 
, kurios tėvo 

parduoda už skolas.
Jis svyravo.
Mariute nujausdama, 

jis greitai jin parneš, nesileido 
pabueziuoti jos apsiaszaruojū- 
si veidą.

Sugryžo Oczas ir 
ta visa suszuko:

— Kvailiukes! Asz Jums 
sakiau, kad 
profesorių.

— Pape! Nekalbėk taip! 
kartu suszuko abidvi mergi
nos.

Bot jis pastebėjo, kad tame 
baisėjau nėra tikro atvirumo, 
prijautimo. Jis jaute, krtd da
bar dukteris i 
nuo pasiaukaVimo.

t- Gal būti, kad asz klystu!
— tarė jis krisdamas kedon.

Po dvieju dienu namu pri
žiūrėtojas pranėsze Oczhi, kad 
tuos kambarius užima naujas 
gyventojas ir kįd reikia iszsi-

Bet pamatęs vūldinin-
Jis

Jei jis turėtu kisze-

kus.

da. 
gina rakandus

. Nevienas sugryžias apsipa- 
cziuos,

Pabuvias trumpai volei atva
žiuos,

Ba Lietuvoje vargas ir gyve
nimas ne kas, 

Norints kam butu ir 
bet tai ne Amerikos.

Czion kitokia gyvenimas, 
Ir daug linksmesnis buvimas,

gerai,

Tiktai ant vietos reik, sėdėti 
In visur nesitrankyti.

Reikė sau pasijieszkoti
. vietele,

Pasiymti sau stubele, 
Jeigu kas kokiam fabrike

>

tintu spėkų suszuko:
— Mariute! Ole! Jus gausi

te 200 tukstaneziu!
Stambios aszaros 

riedėti per jo veidą, kuomet jis 
paaukojo 

dabar jis gali dalykas.
— Te te! — tarė Mariute la

bai nusiminusi, — jei tau rei
kalingi pinigai, tai asz eisiu in 
gatve ir parduosiu savo kuna..

— Tote, brangus tete, — 
verkdama kalbėjo Ole, nemirk 
įasilik su mumis.

— Och Dieve mano!
jos nors mane taip labai nemy- 
etn. Netrukus sziame atsitiki
me dar baisesnis....

Pusei devintos 
inejo in bankieriaus miegamą
jį kambari.

— Kodėl jus pasivėlinote?

Jis dau- 
žmoniu pri-

iszkentejo, kiek 
pa juoki-

kad sau
I

pradėjo Atva- 
LIETUVIU

mergaitėms, kame pamatęs darbu turi
Tegul tuojaus žiuri,

Kad nusipirkti stubute, 
Patulpyti vaikus ir bobute, 

Žinomu, jeigu turi,reikėjo ejti pas MAGDE. “Ak, kaip man niekti pal-Žinoma, jeigu turi 
O jeigu ne turi, 

Tegul apie paeziule žiuri.
Apsipacziuoje, 

Ir no bumeruojo
O tegul gera

gyduolių 
metodoslpraejti.

Visas jo gyvenimas perbėgo 
priesz jo akis. Jis mate jame 
tiktai labai juodas kruoputes, 
juoduma.
Roję jis bėginėjo, 
ar negaus kur pinigu, kad pri
glausti kur savo žmona, 
natinis jo 
tai da diena,
Mariute ta pati Mariute, kuri 
jau dabar nori iszteketi už 
Vandoro, jei tiktai butu pini
gu kraieziui.
krikszt.0 
skausmo, niekas nenorėjo būti 
jos kriksztu tėvu.

Neturtas. Neturtas didžiau
si žmogaus gyvenimo nuodai. 
Jis užnuodija viską, jis užnuo
dija ir prakilniausius jausmus 
Neturtingu žmonių net dienos 
vestuvių, kriksztynu tampa 
nelaimiu dienomis.

Oczas sugniaužė kumsztis.
Tnsigilines in savo mintis jis 

giliai dūsavo.

nau-
tyru žmogaus,

bet
s,

dot is szviežiu
krauju.

— Bot juk instatymais už
drausta tokis gydymas!

— Yra budai apeiti instaty-
mus.

iu, 
ramvbes ?

•r

savzu- 
žmogu

— Žinau, žinau, — dar vis 
svyruodamas tarė gydytojas.

— Dolko-gi Jus nenorite isz 
bandyti? Tiesa kad tokiu budu af
mane iszgelbeti nuo mirties, 
reikia, kad kitas žmogus mir- 

Ir szitas Jums neduoda 
Jus manote, kad

asz del to pasiryžęs papildyti 
koki prasižengimą? Gana, jau 
gana. Auka pati czionai ateis. 
Asz pasiūlysiu 200 tukstaneziu 
doleriu ir sziame mieste rasis 
bent tūkstantis žmonių, kurie 
ir už viena tūkstanti doleriu 
sutiks nusižudyti. Asz užmo
kėsiu karaliszkai. Raskite ko
ki elgeta, kandidatu in 
džius, ar koki kitoki
kuris nori mirti. Apart to asz 
dar duosiu 10 tukstaneziu. Jik 
ta suma paliks paežiai vai
kams ir bus iusitikines, kad jo 
mylimieji pilnai aprūpinti ant 
viso gyvenimo. Patikėkite man 
kad asz jei vieszai ir 
mingai tai prancsziu, 
nes szimtais ateis ir dar rankas 

' bucziuęs,
jusu krauju.

Profesorius isz sujudimo nei 
negirdejo szios kalbos, kuri be 
abejones buvo isz pirmiau ge- 

yai apmastyta. Jame užsidegė 
mokslincziaus žingeidumu^; ji 
viliojo puiki operacija be jokio 
nusidėjimo priesz instatymus.

Jis jau
maste tiktai kur
szviežia medžiaga, 
kuria ir kaip iszvengti skanda- 
lines vieszumos.

— Gerai. Rytoj deszimtojo 
valandoje ryto mes padarysi
me operacija, — ture gydyto
jas kaip ir pabudęs isz kokio 
sapno.

Iszbales ligonio veidas tru
puti paraudonavo nuo ifigytos 
iszsigelbejimo vilties.

Isz būrio kandidatu atėju
siu pasiūlyti savo krauja isz- 
rinko žmogų ir 
profesoriu.

iszkil- 
tai žmo-

kad tik priimtume

mintyje sutiko ir 
gauti jauna 

žmogaus

nuvede pas

Tai buvo drūtas dar jaunas
vyras. Isz visko buvo matyti, 
kad jis vedė skurdu gyveni
mą.

— Ar Jus žinoto kame da
lykas — paklauso jo gydyto
ji- .i

— Taip. Asž gausiu du . k aszimtu tukstaneziu.
Tai tiesa. ' 
j Jūs padarysite operaci-

Jttir
gyalas 1 
žmogaus,

savo

Net vestuvių dic- 
klausinejo,

Vio- 
buvo linksmumas, 

kuomet gimė jo

Net laike jos 
diėnos neapsiėjo be

Kad

profesorius

— Žmogus neatėjo.
— Ar isztikro neatėjo?
— Ne, jis nedalaike savo žo

džio.

prakeiktus pinigus? 
nors kokia 

Jokios! Pinigai man

— Asz taip maniau, asz to 
aukiau. Jis pilnai tiesus. 
<am-gi jam padovanoti man 

savo gyvybe? Jis sveikas? Ar 
netiesa ?

— Taip, sveikas ir stiprus.
— Kam jis parduos savo gy

vybe už
Ar-gi pinigai turi 
ireke?
nieko negali pagelbėti.

— Bet ar juos atduotumet, 
tad gauti sveikata? — pa
šiauše profesorius.

Ligonis neužsitikedamas pa
žiurėjo in profesorių.

— Taip. Asz didesne ju dali 
ntiduoeziau. Asz neatiduoeziau 
yisa savo turtą. In ka-gi asz 
javirseziau visai be pinigu?

Praeiviai aty- 
džiai in ji pažiūrėdavo.

Jis ilgai klausinėjo savo li
kimo delko jis visa gyvenimą 
tūrėjo konsti nedatekliu ir štai 
ga pajuto, kad mirtis jam su
teikė kokia tai ^szviesa, koki 
tai iszriszima in sziuos neinri- 
szamus klausymus.

OcZas tankiai'klausdavo sa
ves ar ne ‘ tėisingesnis jis už Ar in nelaiminga elgeta, in pa- 

Jis tankiai iszmetinejo
Kartas jis ir žmogų, priesz kuri niekas gal-

kitus.
savo likimu;.
namie trenkdavo szakute ar
peili ant grindų ir suszaukda-

stipusi szuiii. Pavirscziau in

vo:
— Nenaudėliai! Pasileidė

liai! Jiems vieta tiktai kalėji
mo kelnorese!..

Ir tuomet jis mastydavo apie 
namu savininka, apie krautuv- 
ninka, darbdavį, apie visus ne 
turtingo žmogaus tiranus.

Dabar jam rodėsi, kad gyve
nimo ūkanos 
priesz tikrus saules spindu- 

Tie “nenaudėliai” ku
rios jis taip jau keike isztik- 
ruju nebuvo blogesni už kitus.

“Mano mielas, — 
budus i jo sanžine, - 
būvai pilnas negeru 
mti, bet ant laimes tau nepasi
taiko progos juos invykinti.

Tavo teisingumas niekame • t • • 4

liūs

iszsisklaide 
saules 

nenaudėliai

ture pa
tu ir-gi 

pasiryži-

neiszszauke pavydo ir niekas 
ne nepanorėjo jo pirkti 
dulko tu gali pasigirti.

Ot
dolko tu gali pasigirti.”

— Dieve mano, delko-gi asz 
turiu mirti? — paklauso saves■ •- 1 - - i I 
nelaimingas Oczas.— Kam-gi 
reikalinga, kad asz parduo- 
cziau savo kund ir savo siela. 
Mano vienintelis turtas, mano 
Mariute! — tarė jjsūi ir pra
dėjo aszaros riedėti per jo vei
dus. — Turėsi, Mariute szimta

Mte mano krauju in 
irt ingo r sergaUozio

tukstaneziu busi laiminga, isz- 

grąžu butą, mylesįtes ir tup

r 
mergina pasi

renka,
nėatkalbinetu ji ūiekūd puyinti tai ne sztuka

kraustyti isz buto.
Jaunos merginos verkdamos 

kalbėjo:
— Namu savininkas priža

dėjo mus laikyti czionais tris 
menesius.

— Taip, taip, — atsake ną- 
imi prižiūrėtojas. Jis tuomet 
taip sake, kad jam nesmagu 
buvo žiūrėti, kaip jus verkėte. 
Bet jis man liepe jus iszmęsti.

Oczas klausėsi szios kalbos 
ir staiga kaip pablukęs paszo- 
ko ir iszbego pro duris.

Mariute ir Ole verkė.
Nelaimingasis bego gatvė

mis. Jis nubėgę gražesnejen 
miesto dalin ir sustojo priesz 
bankieriaus namus.

Namu prieangyje plevėsavo 
juoda vėliava. ■

Jau pervelu.
Ligonis jau numirė.

Ba jeigu payms bile ulyczi- 
nia lelukia arba netikusia val
kata tada:

Isz velnio aniolo niekad ne- 
• padarysi,

Norints szvontintame vande
nyje maudysi, 

Laukas gymo laukas liks, 
Kokiu gymo, tokiu stips.

O volei reike ymti tokia kad 
butu ne kvhilai apszviesta ir 
butu drūta tikėjimo, ba:

Jeigu motore buna kvaile o 
vyras iszmintingas,

Tai visada ir ąnt senatvės 
bu§ laimingas, 

Jeigu niekai boba, 
O varva per stogą, 

Grinczioje no iszbusi, 
In platu svietą dums i.

Teip, teip, jus mano bijunelei 
Jeigu katrie in Lietuva ke

liausi t,
Ir parkeliavo protą gausit, 

Tuojaus apsiporuokit,
Ir adgal in Amerika smukit, 

Bū žihoto gerai, jog:
Jaunikio gyvenimas ne kas

«•

muikiHmoi — ir rutau tat 
nirk0 ą«o tu 6/auriu
kanu... Man fflda nrt dar ori t" 

MARE. “Xa, tai tau be- 
rcikaHnffai! Žiuri k, kakir mana plau
kai traktu, ivrlnu9 ir lysti. 6 ta( 
todil, kad ai vartoju RUEFLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kvė
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis ,

“.Va, tai kam tau kfrt bt-

' " . " . 7 ' plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už. čystą neniež.inčią galvos odą?

« u i? i? r, Ę5»
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgoje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei ž.ytnės neliks 1 Paskui tik retkar
čiais suvilgant £alvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik • ■ • - ............ - - - — .........
pridėti prie kiekvienos bonkųtės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

MH»<1

ių mėnesių gal 
ES pradės mažinti

čiais suvilgant palvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos dąug daugiau. Paaiškinimai
. • t • * • • 1 • I • <" V • • . • * a »

>**o*«F, AD. RICHTER 6 CO., 326*330 Broadway, New York**^***^
A

vos nelenkia ir nuo kurio nieko 
nelaukia. Kuomet asz buvau 
dar mokykloje,,tai mane musz- 
davo.
milijonus.
da milijonieriui paprastai 
venti, jie juos iszveda isz gyvo- 

Nežiurint asz ant viso
kiu apszviestunu ir filosofu asz 
sakauj kad turtas, tai laime, 
tai dora, neturtas tai geda. Asz 
negaleeziau gyventi neturte.

tekėsi. Bus lAimihga, turėsi

nimo.

Paskui asz užgyvenau 
Bet žmones neduo- 

gy-

tai laime

Oczas užgautas apoplekci jos 
kryto ežia pat ir numirė.

Dieve mūno! — tarė jis mir
damas. — Asz mirsztu visai be 
reikalingai. Kas bus šu mano 
nelaimingomis mergaitėmis, 
naszląitemis ? Jos labinu mylė
jo pinigus negu gyvybe jūju 
tėvo. Kur vaiku meile? Pas 
ka? Pas vilkus? Kodėl liki
mas leidžia, kad neturtas taip 
iszbjaurioja vaikus kurios Dle-

Tiesiog pasakius szuniszkas, 
Turi vargti pas kitus, 

Per jaunystes visus metus.
Graszis uždirbtas vis iszejna, 

Senatve galop atejna, 
O kur tada, pasidėti, 

Pas ka priglauda turėti?
Visi ant juoko laiko, 

In kur nuejti pasitaiko,
Ba ir pasidaro plikis, 

Kožnas senas jaunikis.
Juk vyruezei žinote, 

czion Amerike,

z vas suteik’e!
> * , Verti) Jonukas.

m
/
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Jau suėjo 114 metu kaip mirė Benjaminas Franklinas
M . . — . ‘ A ’ U ■ , A « • A 1 » -a > » - —- A a

j°g 
kožnas lygus 

žmogus, ir visi tūri lygias tie
sas.

Ar jis darbininkas,
Ar jis saliunihkas,

Ar jis szioks, 
Ar jis toks.

CziOnais kožnas ponas, 
Kožnas džentolmonas,Kožnas džentolmonas 

Darbūs žmogų nežemina, 
Tiktai blogi pasielgimai nie

kina, 
Visi ligus terp kitu tautu, 
Tiktai ant nelaimės ne terp 

Lietuviu,
į Ba pas Lietuvius kas storesnis

Tas ponesnis, 
O darbininkas plonas, 

Tai jujū valdonas,
Darbininką paniekinimia turi.

Isz augszto ant jojo akimi 
žiui'i.

Ir manės ant juoko nelaikykite 
Ka sakau klausykite, 
Ba kas klausė maneš, 

Tas turi ūaūda del savos.
----  —— ----- ĮįŪ

pirmutinis uždetojas laikraszezio Amctike.— Kur jojo drau-
M • L' ' .. - a L.L . . r J L l‘-4.Jį.|*.r/ ‘
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nelaukite
American NoWlty Supply C,
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DYKAI VISIEMS.
Britva “Gold Medai” padjrbta 
isz geriausio Anglijos pilėno, 
gvarantyta, pulkel padirbta, 

5 naudojama per balbierius. Bus 
3 iszslusta dykai visiems kurie 
3 no mus pirks geležinkelio lai- 
V krodeli 17 akmeniu, Swiss viduriais, 
F.' storai paauksuota puikei iszmargintas.

Szis laikrodėlis parduodama sztoruose 
nuo $21 lig $35 bet mes parduodamo 
už fabrikantu prek'e už $9.75 aprlcz 
gvarantytos britvos duosime priedo ir 
puiku storai paauksuota žiedą puikei 
iszmarginta su paveikslu merginos, Ir 
paauksuota lencugeli ir pulke špilka 
su Mejdkoniszku šlamentu. Szitas 
pardavimas tik ant trumpo laiko todėl

bet orderuokitė sziadien. Užganedinimas gvarantytas. __ 
L-23, I\ O. Box 1034, New York, N. Y.
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Pasekme pe 21 ileirt 
arba grąžlaame |nm 
pinigus.Nuga-Tone

m

r I
i

II
*

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, j 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-’^| 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^fl 
irnunt v Ida tu r dėJ pądldlnimR veiklumo ir valytus svaiginau* 
čiub, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau* 
aesl visai nauju imogu! Devyhes U dešimtos visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogus apetitas, negruomulnvimas viduriu, gasai ir 
l&puttiml, užketėjimaR skilves, tuHInis, anemia, kankinimai reu* 
matixnfco, skausmai galvos, neuralgia, stokus energijos, nusilpne* 
jimaš nervu ir negalėjimas inieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinioa cirkulacijoa 
kraujo,

Kožna dalis kūno ir kdžna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios dtdžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknafe, inkilus Ir 
groby s, Širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aAtoniu bratigiu,, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojui. Yra Įic ypatingai maistingi | Gėlėlę in J 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu. ,

NugA-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastfprin grobus telp, j 
jog jė tuŠtlnaso regularifikai. Atgal v in inkštus, išvara laukui v 
-Įiodiniea atmata^* Niera daugi&us ga«u Ir suputimu, nlera smtr* -s 
inčio kvafeo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebukiing* 
jptitą, glarą gruomulaVhM, tvirtus nervUš ir kietĄ pastiprinti miegą. 

/vuga*Tone sustipria kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibuftią akiems! Nuga-Tohe padam tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres<

jie yra parankiam pun

NugA-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastfprin grobus teip, 
jog jė tufttlnase regulariškai. /

>n Riarą gruomulĄVIrtią^ tvlrtua neVvūa Ir kietą pastiprintą miefcą.

I

I

numo veidui ir žibuhią akiems! Nuga-Tohfc padara tvirtus, rustus 
vyrais ir sveikesnes ir puikesnes moteres.
daromu papro'^ vaistu. Sudėti jie y rn imraniuiun puuuvivi, x m npviihvi uu&ruuj, p* 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos, Rekotnenduosl vieiemti
vyrps ir sveikesnes ir puikest 
daromu papr</4 vaistu. Sudėti

. Nuga-Tone nętaįpin savyj jokiu migdant u ar 
-anklam punnelei. Yra apvilkti cukrum, prilmnd

sava pretelcms.

MUSU ABSOMUTISZKA GVARANCI.TAt Prėko Ntigū-Tono yra ylciias 

(Vb) pilinlti, arba vieno menesio gydimo, (talite pirkti srcsrlns honkutes, arba 
suomiiH menosins gydimo už rzoržik dolerius ($ū). imk Nuga-Tone tmr 
dvldesrlmtš dlęnii Ir jeiįtU hė busi užganėdintas pasekmių, sugražink banku-

doleris tr 25c. ($1.25) už bohkutc. Kožnn bonkutę talpina devynios dostimfa 
(Vb) pilhilu, arba vieno menesio gydimo. Oolite pirkti szcsvlns bonkutes, arba 
szoszius menesius gydimo už szeszls dolerius ($fl). Imk Nuga-Tone per 
dvldesrlmtfi dlęnrt Ir Jeigu hp busi nžganedlutas pasekmių, sngmžlnk bunka- 
to Ir pilnus, o moli umnl sugražinsime jusu piningus. Negalite prapuldyti 
no Viena UOntd. Mes Innimo rizika.

4
ne Viena CCnhb Mes imamu rizika*

PHISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ,
National Laboratory, L. 23—587 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu člonala t....................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.
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Žinios Vietines
i -------------------------------

f — Lietuvos L. Paskolos Fi
nansine Misija jau nuo ilges
nio laiko kaip lankosi po Lie
tuviu kolionijas czion Ameri
koje.

Lietuvos

Apie pasiuntinystes Misijos 
pasekmes mos esame jau daug 
girdėjo arba laikraszcziuosc 
skaitė.

Visur Garbingus
Valstijos Atstovus lietuviai 
sutinka su entuziazmu ir szir- 

O kas 
svarbiause, tai perka didėlė
mis apsztimis L. L. Pask. Bo
nu.

Pas muįjįn Mahanoju tie 
Garbus Lietuvos Veikėjai at
silankys 26 d. Kovo.

O kaip butu malonu, kad 
Mahanojaus lietuviai, pasektu 
pavyzdžiu kitu kolioniju ir 
priėmimo taip Garbiu Vien- 
taueziu dalyvautu kaskaitlin- 
giause.

Tai-gi vietines Draugystes 
o teip-gi ir pavieni
kurie jaueziasi esą isztikimais 
.vaikais motinos — Lietuvos, 
te vakara lai dalyvauja tuose 
nepaprastuose iszkihnese ir 
iszgirsite gyva žodi isz lupu 
Garbingu Atstovu apie dabar
tine stovi Laisvos Nepriklau- 

Demokratiszkos
publikos Lietuvos.

dingai juos sveikina.

asmens

samos, Res-

geru— Jeigu reikalaujate 
darbiniu ar szventa-dieniniu 
czeveriku, tai pirkite pas savo 

Juozą Stankevicziu.tautieti
Ras jin gausite visokiu skuri- 
niu ir guminiu czeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos prekes.
Centre St.

305 W.
(t. f.)

— Pirkite mesa ir grose- 
rius pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visoki tavora 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St. (t. f.j

ir

— Randasi ant pardavimo 
geri namai po No. 321 ir 323 
West Centre St. teip-gi 320 ir 
322 West Railroad St.
szaukite greitai pas O’Brien 
Brothers,
Mahanoy City, Pa.— (t. A. 2)

Atsi-

Drapanų Sztora,

GYVOS KVIETKOS

Esame paslrengc pristatyti visokiu 
Gyvu Kvletku del visokiu parelkalavl- 

Pas JENNIE REFOWICH,
129 W. Ceątre 0t., Mahanoy City, Pa.
mu.

Parsiduoda geri namai.

ant keturiu

‘ -Mb - - - ------- ------------- - -- - ----------- — -

Isz Lietuviszku kaimelu

Girardville, Pa. — Kita auka 
czionaitinio szaudimo apleido 
svietą, o 
Brundza, 20 metu, kuris 
szuvio įniro Ashlando. ligpnbu- 
rije. ‘

tuom yra Mikola
,nog

* Velionis'gimė Szenado- 
rije, kuri apleido keturi metai 
ii' apsigyveno pas savo szvoge- 
ri James Ryan..,. Paliko peli
kes seseris: Mrs. Ryan, Marga- 
rieta ir Anele Gerardville, Pe- 
czielene isz Pittsburgh ir John
son iene isz Steubenville, Oliio 
ir pusbroli Kazimiera, 
tuveš atsibuvo 
Szenedario kapiniu. 

......................

New Philadelphia, Pa. — 
Laidotuves mylimos 
Juozo Zajankaucko, 
pratdta sereda, su pamaldomis 
Szv. Szirdies bažnyczios per 
kun. Dūri kun. Augustaiti isz 
Mahanojaus ir kun. 
isz Minersvilles.
ežius pasakė puiku ir sugrau
dinanti pamokslą apie velione 
Ona.

Laidotuvėse dalybavo dau
geli giminiu ir
Daug visokiu puikiu vainku ir 
žiedu likos paaukauta per gai- 
lininkus.
eme graborius Želonis.

Visiems tiems kurie dalyba
vo laidotuvesia, likusi nuliūdu
sį szeimyna sudeda 
padekavonia.

Laido- 
seredoje ant

paczios 
atsibuvo

Dumcziu
Kun. Dum-

pažinstamu.

Laidotuvėms užsi-

szirdinga

KUR BUNA?
Pajieszkau Antena Babars- 

ka 3 metai adgal gyveno Park 
Place, Pa. dabar girdėjau gy
vena Akron, Ohio.
atsiszaukt arba kas žino apie 
ji, malonėkit praneszt.

Elzbieta Gadliauskiute, 
438 W. Centre St, 
Mahanoy City, Pa.

Praszau

(to 21)

Pajieszkau mano dede Ra- 
žanska ir jo duktore Marijona 
isz Meteliu para., 
Obialijos dvaro; taip-gi 
jieszkau Juozą Laibinuka 
Suvalkų gub.,
žinstamu isz Alitaus. Praszau 
atsiszaukt ant adreso, (to 20) 

Marijona Kubilavicziute, 
Box 304 Elizabeth, Pa.

dede

ir sziaip

isz
pa-
isz
pa-

Du geri namai 
familiju su skiepais teip-gi 
ant gyvenimo, stubos da nau-

Tcip-gi lotas 50 x 196
ant kurio randasi du sztebelei. 
Parsiduos pigei Acs locnipin-, w • ar *a a a a a *

Pajieszkau mano motina ir 
tęva Petra Lapienai, pirmiau 
gyveno Bakerton, Pa. paskiau 
iszvažiavo in Clarmil, Pa. Jei
gu kas žino apie juos meldžiu 
praneszt ant adreso:

Wm. Lapenas,
7 Monroe St., 
Branfod, Conn.

(to 22)

REIKALINGAS.

Mugantis

Darbininkas ant farmu. Jeigu 
katram nusibodo dirbti mai
nuose ir nori pabėgti nuo dul
kiu, pailgint savo amži ir su- 
czedinti sveikata.
visa darbą ant tikos gaus nuo 
$50 iki $75 ir 0fagyvciiimrt, ne
mokau tįs darbu gaus pagal sa- 
----------------- •-----------------------------------------Ll_. y į

darbas-daugiausia dirbąs!
.U kės darbas no

Vi-vo vertybe'khlci iszmoks.
sas i 
maszinom.
yra kaip senovės .' baisctuias. 
Katras žmogus norėtu pirkti 
farma tam užsimokėtu pirma 
iszmokti farmeriaut.
szaukite ant adreso:

And. Abraczinski, 
Catawissa, Pa.

Atsi- 
(to 21)

jos.

kas dirba kitur ir geidže ap-į 
leisti szia aplinkiniu.
kas norėtu parandavoti stabas 
tai galėtu, jeigu pirktu daig
ius nes su savim daigtu nesi- 
vežezia.
pas: • ‘ (Mch. 23)

Mrs. Elizabeth Simanavicz.
* . • Middleport, Pa.

NAUJA IR PRAKTISZKA YLA
Su szia yla galite taisyti ezeverykus, 
maiszus ir 1.1. Siuva druczel ir gerai, 
greit kaip maszina. Kasztuoja drauge 
su 20 mastu siūlo ir 2 adatas su paro;

R. 2

REIKALINGA— Didella dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panczaku, 
szlobiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinlu, apatlnu andaroku, tlesog in na
mus. Raszyklto o gausite sempelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. (adv)

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE.

Parūpina

Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvlkia in New Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Bnrtasziu, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir isz 
Lietuvos. Iszmalno ir siunezia 
piningus in visas dalis svieto 
pagal dienos kursą,
pasportus isz Suvienytu Valstijų. 
Pasitinkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvine 
nes užlaikotn narna su 38 kamba- 
rais. Paleidžiant pasažierius ir Ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurie kreip- 
plasi in musu virsz-ininota agen
tūra su reikalais, vargo ir nelai
miu nedatirs niekados. Tautiecziai 
brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kviecziam visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus 
ar ypatlsz.kai. Gausite sanžlnisz- 
kus patarimus nes mus pridoristo 
yra tarnaut visuomenėj labuj.' 

Reikalaukite laivakprczlu ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

GEO. J. BARTASZ^V^ 
498 Washington St. Now Ypyk.

Telefonas: Spring 9537

t1

O
O
O

ACE HI CZEVEĘYKAS

Jeigu Kada kita

Atsiszaukite greitai
dymai kaip naudot tiktai $1.00. Septi
ntos ylos už $5.00. Užganedinirtas gva- 
rantiname. Prisiuskite popierini doleri 
su szitu apgarsinimu szadien, dabar, 
ant szito adreso:
NOVELTY SALES CO. DepL A-119 

Sta. D. Box 124. New York, N. Y.
LIETUVISZKU ROLU DEL PIANU.

—'"Y
Turime visokiu Lietuviszku rolu del 

Teipgi parduodame painus, 
vargonėlius,

maszlnellM.Jrj Tuos visus daiktus 
mes galime parduoti daug pigiau negu 
kiti.

planu, 
gr amafonus, 
maszlnol' 
mes gali

raszomu

Teipgi reikalingas pusininkas. 
Biznije pianu, senyvas vyras arba 
moters, bito tiktai geras žmogus. Rel-
kalinga klek nors pinigu už savo dali 
inmoketl ir sztore su žmonimls pakal

nes man vienam per sunku ba 
jau esmių senas. M. 16

VERY 
AMT IN L 0 > -

^criQui^ ?
• ■ • betl,

' SYL. AMBRPZAITIS,
332 S. Second St. Brooklyn, N. Y.

U, i , BB* ■■■■*■* ■ _ ___________ »

FARM08 — FAR^OS — FARMOS.
i. . .Nesiranda visoje Amerike tokios 

dideles Lietuviu Kolonijos kaip ežia 
a£te Fountain, Mich. Szis miestas yra 
centru Lietuviu kolonijos. Czia jau yra 

f. r pirkę suvirsz 400 Lieuviu. Asz da turiu 
32 farmas ant pardavimo su puikiau
sias budinkals ir sodnais, teipgi turiu 
13,000 akeriu nevalytos žemes nuo $10 
igl $25 už akeri. Reikalaukite farmu 
kataloge: Adresą vokite sziteip:

• J. A. ŽEMAITIS,

vi
I

R. 1.
M.16 

FOUNTAIN. MICH.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Du naoji veikalai. Notos del piano. 
"Lieta™ Brangi** 

Manę Spintele** duetas
ir “Kas Nuraiuys

Abu veikalai su prlsluntlmo tiktai $1. 
Siuskite dolęri registruotam lalszke ar 
įJonęy Orderi, stempu nepriimu.

J. Ą ^EJĮAITIS, Iszleistojas. 
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

INFLUENZOS LIGA BEVEIK VISUR.
Jeigu negerai Jaueziates, tada privalot 
apsisaugoti nuo influenzos. Tankiausia 
apima silpnus Ir nesveikus žmonis. 
Laikykite savo vidurius atydarytus ir 
czystal ir apsisaukokito užkietėjimo o 
tada gerai jautesite.

GARFILAX
yra priemnas luosuotojas pavidalo 
peppermint saldalnu. Prlgelbes jumis 
apetite Ir czystal. užlaikys jusu vidu
rius. Prlemna imtllr greit velke be 
veržimo ir skausmo.
visu, senu Ir jaunu. Pabandykite GAR
FILAX szi naktį ir gerai jausite rytoj.

Gaukite Garfilax iszbandymul dykai. 
Nesiųskite Jokiu pinigu tik iszpildykit 
žemiau kuponą su vardu ir adresu:

Dykas iszbandymul Kuponas:
Frank Garflnkel* Mfg. Chemist,,

141 Ave. A. Dept. L-10. Now York 
Praszau prisiust man dykai sompell

Yra gera del

“Garfilax” ant szito adreso:
Vardas:
Ulyczia:
Miestas: 'f'

»

SAUL®

1i r i
H kT i'

DR. I. W. H0DGENS
Specialistes užsisenejusiu ir
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplaikysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos.

Ar esate ncrvlazki, iszvargla; silpni, 
be pajėgos, pailso rytmętijc, tvotlnatc 
ant vogos.^bo pomoties, sarinatinatos, 
lengvai pallstat, naravus, 
akis, raudoni papuęzkai, 
parvargęs, silpna streinft, skausmu 
gerklėje, kaulu, stokas energijos. 
Jeigu esate silpni, ncrviszkl ar liguoti 
tai nedarykite klaidos ka kiti dare, 
ateikite ir puslapiai pasikalbėkite su1 
manim.

Naujausias moksliszkas budus del 
gydimo kroniszku, nervlszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir specialiszkas 
ligas prlvatiszkam padėjime.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikomo.

DAKTARAS 1I0DGENS, 
Didžiausias h* gerinusias infnlsytns 

ntcdikaliszkas oflsns.
Ofisos valandos: nuo 9 ryto lig 9 vai. 

Užima visus tris floras.
121 S. Main St. Shenandoah, I’a,

inpuoles 
iszrodantis

Nedeliomls: 12 vat, llg 8 thknYo.

ANT PARDAVIMO.
< ’ ' * *•* 0 Ji ■ f, .

Namai ant 5 familiju su salumi 
ant kampo po No., 900 ir 902 E. 
Centre St. Mahanoy City, Pa. 
Viskas geram padėjimo, 
szaukite pas:

K. Lapinskas,
N. 8-th. St. Mahanoy City, Pji.

ANT PARDAVIMO LOTAS.
Puikus lotas mieste Frackville,

Atsi- 
(M.12

Pa. 150 per 30 pėdu didumo. 
Parskjuos neperbrangei. 
siszaukite in

At- 
Saules” ofisą.
■I..B.L BuriBiB i.   —i— B

ATYDA VISUOMENĖJ.
Pradedant nuo 1 Aprllaus 1920, visi 

Lojcriu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožna vakara uždaromi 6 valanda va
kare, iszskircnt hANEDELIAIS,... ir 
tais vakarais kada buna atydarytus 
kriminaliszkas ir civlBszkas kortas.

LAWYERS ASSOCIATION 
OF SHENANDOAH, PA. 

M. M. BURKE, Chancellor. 
HENRY HOUCK, Secretary.
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Visas karas geležiau lovų už
specialiszkas prekes.

l
V
9li Visokiu lovų. Visokiu koloru. Pilno didumo 

įj • 1* 1| ar pavieno didumo. Gvarantyti spnngsai 6§
ir sienikai. Ateikite pamatyti.

GUINANS MAHANOY CITY, PA. 
MT. CARMEL, I’A.

SHENANDOAH, PA.
2
I

UNION 
J nationalI 
L BANK 
k MAHANOY 

Bk CITY J

B
W F

Capiiol Stock 6125,0000 
Surplus AProflU f160,000.00

* «
Mokamo antra procentą ant 

sudčtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jas turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL " 
ryte lig 3 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryto lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Proz.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.
R. T. EDWARDS, Vlco-Kas.

| DAKTARAS W. BURKE į
č LIETUVIS }
> 418 W. Market St. Pottsville <

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda Isz ryto, 
1 Iki 3 vnl popiet. C Iki 8 vakare.

Sztai Koki Prieteli Turite—

Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudčtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

<?T
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Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
IJki 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.

— Oil ■ 1 ■ ■ ■! — O O B B O O Bl o o» o»

Naujas Lietuviszkas Grabelius 
! Kaži s Rėklaitis į 

616 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

ft

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
— _ a m a a a a • % H a •Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DlRFkTORlAl-
L. Eckert, Vice-Preo.D. M. Graham, Prer.

J. H. Garrahan, Attorney W,F. Rynkewicz 
P. C. Fenton

I

j

ft

I ft
I). F. Guinan, Treaa.

A. Danisewics M, Gayjla 
T. G. Homdiy

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

BavtifdM Daktaras Korinmeneje 
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet.

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

6 lig 9 vakare b
I

NAUJAS ISZRADDLAS PLAUKAMS.
Dekavoje milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku laba! trumpam laike, in 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai 
llAszy- 

Drs. Bruudzas Cosmetics 
Stu. W. Brooklyn. N. Y.AR SERGATE RHEUMATIZMU?

Jeigu sergate Rheumatizntu o Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitrauki! URSUS 
ZTDUOLES NUO RHEUMATIZMO, (gerti). PriKė už bonką................................. $1.60

....... $1.00 
...... $1.50 
...... $1.5Ox 
...... $i.oo' 
...... $1.50

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių

GYDUOLES _
UKSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMLO, (tepti)prėkė.........................
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Pržkė..........
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prtki...
UKSUS SKILV1NIS B1TERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. PrėkS........
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė

kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, Jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY ©..
160 N. WELLS ST.. DEP. B

A. C. N0VAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Main Ir Centre 8L 
SHENANDOAH, PA. i

T ),
A0E-HI

:CZEBATAS
Ace-Hi yra pabirbti isz spe-
• 1 • 1 >■ ’. v J "1

DIDELE “0” 
ANT PADO.

I

karta pirksite 
apsiavimus tai temykite ant 
didelius literos 
ir pirkite Ace-Hi.

Ace-Hi nepasileis ant szmo- 
teliu. Vanduo nesurudys juos.

C” ant pado
cialiszko gurno, yj*a extra dru 
ti ten kur daugiausia neszio- 
jasi. Padaų jabni stori.

Ir jeigu norite .czebatu tai 
gaukite Ace-HL Ące-Hi. cze
batai yra teip atsargiai padir 
bti kaip ir Ace-Hi czeverykai 
isz to pat drūto gurno.

(onverse

ACE-HI

Asztrus akmens ne inpjaus.
Visada sausi irsausi ir vigadni. 

Galite stovėti visa diena van
deni je o kojos nesuszlaps. 

Z I II-''—-
A
♦

Mainieru Czebatai 
ir Czeverykai

Jusa apelinkeje randasi sztoras kuris* parduoda Aco-JIi 
apslavimus.-Jeigu negausite tai rąszykltc tlcsog pas mus.

Converse, Rubber Go.,
1 ■ ■ * ■ l >l 11 ............................................................................. '■ . ' . I
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MAlden, Mass.

SZTAI naujas laikrodėlis

2-Dlena sanvaitos, 
5-Sokundas. 

turi 16 akmenų.

Szirf laikrodėlis eina 8 dienas su vienu 
užsisukimu. Tur 5 rodyklas kurie rodo 
i-Diena menesio.
3-Valandas, 4-Minutas, 
Dručkei padirbtas,
Gvarantytas ant 25 motu. Rogularisz- 
ka . preke . szio laikrodėlio yra $19.00 
bet per trumpa laika mos parduosimo 
draugo su puiku loncugellu už $12,95. 
Neszioklte per 5 dienas ir jaigu jumis 
jis neužganedins, sugražinkite mumft 
atgal ir mes sugražinsim piningus. No 
siuskite visu pinigu. Prisiūkite tik $1 
su orderiu, reszta užmokeste kada 
gromat-noszis atnesz laikrodoli in jus 
stuba. Reikalaujamo agentu.
NOVELTY SALES CO. Dept. W-lll 

New York, N. Y.l^ta, D. Box 124.

i
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SlMvnnui Yla. Su šita yla galima pasitaisyti: čcvcrykus maišus, karpelus ir kitus di> 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kainu $1.00

SknsklHimmiesilKora brl4o. uftcLE SAM’S KAZOR MAKERS Šita 
brltva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva

W a • a . a * • A « a a a * . • b ■ . ------

r

už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją įsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
tyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį įspėti, 
šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su įomi ne 
tik save, bet įr visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose, šita < 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna* 
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angtiš 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY-

5OC,

GUTEs; l)PHktapty8 13mt-tlnlaikit. 2) Knbnlota. 3)8opnu Knygele. 
Už šešias kitoniškas magiškas Štukas ir lr]s lietuviškas knygutes kaina HM.IB

Naujai* Pilna** OrnkulnH arba burtų, monų Ir visokių paslapčių knyga. Su pa* 
veikalėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia mopų knyga, 
burtų ir detnažiuystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41-1 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose , #>(3.50

Siųsdami pinigus adresuokite:
/ S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILR

audinio apdaruose

Ne straikuok! Būkle savo 
bosas. Nerclk kitam dirbt. 
Iszmok balbcraūt. Geras 
uždarbis, 1
In kraju. Apie daugiaus 
raszyklte ant adreso: f 
Nessokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Ave.

c
-kad ir važuosl

PUtRbnrgh. Pa.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS,

’ k-. Ja m m JI 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY. PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztinlu, vesolllju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto daigius ir tL 
520 W. Centre SL Mahnnoy City, Fa.

N P.

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. I’RALEIKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 igl $4.00 ant savaites
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.




