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Isz Amerikos
Lokomotiva nukryto ant dvie

ju metu kudykio bet jojo 
neužmusze.

Philadelphia.— Dvieju metu 
Haroldukas Woolford, likos 
permusztas per lokomotiva ant 
kurio nukryto vaikutis pakylo 
ir nubėgo pas motina su per
kirsta kakta. Kada motina už- 
telefonavo pas daktara idant 
priimtu susinti vaikiukui kak
ta kuris likos pataikintas per 

apleido 
skubino

pas Wollfordus, o kada pribu
vo paszauko be žado: “Per ko
kia lokomotiva jisai likos pa
taikytas ar per Pennsylvanijos 
ar B. & O. Motina nusistebėjo 
tokiu klansvmu
daktarui jog ne per viena, tik
tai per maža lokomotiva' su ku
ria Haroldas žaidė o kuri 
puolė nog stalo 
jam in kakta.

lokomotiva, daktaras 
asztuonis ligonius ir

atsakvdaiha

ini-
pa taikindama

Valdže pirko 19,000 grabu.
Washington, D. C. — 

diena likos ižduotas kontraktas 
per valdžia ant pristatymo 19 
tnkstaneziu grabu kūrinsią at
gabens 
F ra ne i joj,
tuos valdžei apie du milijonus 

ge-

žuvusius

Ana

kareivius
Tiejei grabai kasz-

doleriu, o bus padirbti isz 
riausio materijolo.

Buvo turtingiause mergaite vi
sam miestupsr viena diena.
Sharon, Pa.— Mariute Stan- 

viemiolikos metu senumo
mergaite, buvo
ton.

turtingiause 
mergaite visam mieste per visa 

Bet tasai giliukis stai-diena.
gai pasibaigė kada palicije at
ėjo pas josios tėvus ir pradėjo 
kvosti apie josios g 
st a i go

Aptiekorei daro pasiutiszka 
bizni su arielka.

Chicago.*— Inspektoris A. 
V. Dabrymplo sako, buk aptie- 
koriai czionais ir kitur szian- 
dien uždirba didelius piningus 
pardavinėdami arielka kuria 
perka už 80 centu 
pardavinėja žmoni u
8 doleriu kvorta, turėdami pel
no suvirszum penkis dolerius.— 
Sziadien visi lupa nog vargin
go žmogaus už gurkszni ariel
kos, o turezei turi pilnus skie
pus.
Amerika parduos Europai 5 

milijonus baczku miltu.
Washington, D. C.— Senatas 

užtvirtino ir davė pavelinima 
United States Grain Corpora
tion ji n t pardavimo penkių mi
lijonu baczku miltu del Lietu
vos, Lenkijos, Austrijos ir Ar
mėnijos ant ilgo iszmokesczio.

Tiejei miltai yra padirbti 
isz angsztybu jevu kuriu ame
rikonai nelabai perka už augsz- 
ta preke todėl nutarta parduoti 
europieeziams, kurie su 
džiaugsmu miltus sunaudotu.
Mažiauses kudykis ant svieto.

New York.— Szeimvna Lud- 
vikn Auseett, džiaugėsi tuom, 
jog yra tėvais mažiausio kudy- 
kio ant svieto, 
szesziolikos dienu senumo juju 
dukrele Janina, kuri 
svėrė tik puse svaro, 
gero sudėjimo kaip ir kiti ku- 
dykiai.
nuomones jog mergaite gyvens.
Motere persiskyrė su trylektu 

vyru.
Cedar Rapids, Iowa.— Dau

gelis isz mus yra* tosios nuo
mones jog skaitlis “13” yra

• "'—"I—

galonu o 
nog 6 lyg

kurie

Kudvkiu v ra fe fe'

gymus 
o buvo

Daktarai yra tosios

Gal Pasilikti Ateinancziu Prezidentu 
Vokietijos Respublikos.

Isz Lietuvos

t

I

josios 
pasilikimo

savo 
saldu

žiursto kiszeniu,
Norints

Kada

koncerto, paslydo ir 
kada atėjo namon,

Pittsburg. —

įlinki ir 
turtinga. 

Mergaite prisipažino, jog taja 
'diena rado pundeli bumaszku, 
kuriame radosi $4,270 kuriuos 
paslėpė skiepe, o mažesnes bu- 
maszkas permaine ant smulkiu 
piningu iszdalindama 
draugėms ir pirkdama
minus, žodžiu, turėjo karalisz- 
kus laikus, pakol palicije in jo
sios laime neinsimaisze.

Piningai prigulėjo prie nasz- 
les Džiurakienes, kuri piningus 
insidejo in
neszdama in banka.
Mariute praleido apie dvyloka 
doleriu, bet aplaike du szimtus 
už suradimą piningu.

Sutarpino du vežimus sniego, 
bet deimantą atrado.

Sioux City, Kan. —
Margarieta Sperling gryžo isz 

puolė, o 
užtėmi no 

kad žiede nesiranda brangaus 
deimanto vertes 800 doleriu. 
Ant rytojaus pasamdo du di
delius vežimus ir paliepė toje 
vietoje kur puolė, surinkti visa 
sniegą ir atvežti ant kiemo. 
Margarieta ėmėsi prie tirpimo 
sniego ir kada didesne dali su
tarpino rado pamesta deiman
tą.
Lietuvis liepe save sudegint 

po smert.
Pittsburgh©

krematorijoj (vieta kur degina 
numirėlius jeigu ne nori būti 
palaidoti žemeje) likos sude
gintas lietuvis Stanislovas 
Murauckas, paeinantis isz Ra
seinių pavieto, gyvenias Ame
rikoje suvirsz deszipits metu. 
Dirbo jisai Homeopatiszkame 
ligonbutije, buvo laisvu pažiū
ru žmogus. Paliko broli Petra. 
Viena moterėle kuri radosi 
prie tuju ceremoju, net apalpo^ 
kada kuna dėjo in pecziu ant 
nudeginimo.— “K.”

lietuvis

■ A

yra* tosios
“13”

labai nelaimingu musu gyveni
me, bet del Alicijos L. Yocum

yskaitlis 13“ yra giliukuingu 
nes czionaitiniam sude ana die- 

persiskyrima nog 
Toji mo

terėle turi vos 32 metus ir da
nerado tokio vyro kuris jiai 

todėl pagyvenus apie 
nubosta jiai ir

t i

na aplaike 
savo trylekto vvro.* fe

patiktu, 
metus su vyru, 
meta in szali kaip koki skudu- 
ri. — Lazdų reiketu tai bo- 
belkai, ne vyro.
Suvaldo gymima kudykiu. - 
Bevaikes gali gimdyt vaikus

Milford, Kaus.— 
J. R. Brinklev, 
Brinkley-Jones ligonbutes, ap- 
reiszke svietui, jog per i n leidi
mą oszkos giles iii bevaike mo
terių, toji gales pagimdyti ka
dy k i pagal savo norą 
ar dukteria. In taji miestą jau 
pradėjo suvažiuoti bevaikes 
moteres isz visu daliu Ameriko 
ant tosios nepaprastos operaci-

Daktaras teip-gi iszgydo 
papaikima in trisdeszimts die
nu po mažai operacijai. Tasai 
mieseziukas Milford randasi 
tiktai 150 myliu nog Kansas 
City.

Sztai ka daktaras kalba apie 
taisės operacijos:

jos.
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SPARTAKAI GEIDŽE AP- 
SZAUKTI SOVIATU 

VALDŽE VOKIETIJOJ.

Bolszevikai žiaurys krikezioni- 
jos prieszai. 

r •

Tikėtinas, grižuusis isz Rusi
jos intelligantas pasakoja gir
dėjos rabino prakalba, kurioje 
tarp kitko pareikszta: “mes 
kovojame su vienu 
prieszu — krikszczionija ir ta 
p r i sza n uga 1 ai) i n si m e. 
rankose didele galybe — Rusi
jos sugribtas auksas. Ta galy
be darban paleido mes paežius 
krikszczionis paversime savo 

apasztalais”... Kad 
krikszczionija su 

bolszevikai ta darbu tikrai uo- 
jos teisėmis ir jausmais min
džioja, matoma kad ir isz szit 
ja iszniekinima 
k: Petrograde

Velionoje f 28 Gruodžio p. 
m. pasimirė a. a. kun. Jonas 
Tomas, iszbuves ten pat 30 me
tu klebonu. Buvo labai doras 
ir prakilnios dvasios žmogus, 
todėl savo parapijiecziu buvo 
mylimas ir aplinkiniu kaimy
nu gerbiamas. Karo laike, kad 
vokiecziai ir rusai apszaude 
Veliona, pramusze bažnyczios 
siena ir skliautus iszdaužo lan
gus, a. a. klebonas J. Tomas 
neapleido savo aveliu, nebėgo 
kitur, bet pasiliko su jais varg
ti vargus.

Did. Panemunio (Rokiszkio 
aps.) apylinkėje atsirado bai
si liga. Susirgęs jiaja žmogus 
iszvertes akis puola ant kitu, 
kaip beprotis, baidomas krinta 
ant žemes ir guli iszpletes bal
tas akis, kaip stabo 
Jei kas patemija ir 
namon
gonis stipriai užmiega, o koki 
nors valkatos iszkrato kisze- 
nius, atima laikrodėli, 
dės ligonis ir pamatęs savo ne
laime susikremta ir 
paguodos degtinėje, bet
iszgeria stikliuką vėl atsikar
toja ta pati liga ir taip tęsęsi 
savaitėmis ir net po pora me-

Sziomis ligonis serga 
daugiausiai berpukai,

, net gaila žiu- 
Isz mergaieziu negirdėti 

panasziai su-

s#

♦y

kuris uatsižimojo

ra

GENERAL 
VON 

HINDENBURG

4

7

X

1

isztiktas.
parveda

— gerai, jeigu ne — Ii-

pareikszta: 
su vienu dideliu

Musu

Komunistiszki kareiviai pra
dėjo užklupima, Raudonieje 
kerszina Kappui idant pade- 
kavotu už prezidentysta.

Daugeliuosia miestosia 
kruvini musziai — 

užmuszta daug.

1

♦

siekimu
Ii ai varo ir

Nauja valdže

Laisvi socialistai ir

1
iij

I

Feldmarsz.alka vau Hindenburgas,
gali pasilikti atojnan- 

Nauja valdže labai 
stengėsi iszrinkti toji kraujegeri ant tojo dinsto bet lyg szio- 
lei Hinderburgas nieko apie save nedave žinoti, ar priyms

tiek paskutiniojo svietišzkoje karojo
ežiu prezidentu vokiszkos republikos.

lei Hinderburgas nieko apie save nedavė žinoti 
taja dinsta ar ne.

Žmonis spardė ant ulyczios 
2,300 doleriu per visa diena.
Cleveland, Ohio. — 

krepszis, kuris gulėjo ant uly- 
buvo spardytas per 

praejgius visa diena Rockefel- 
ant galo likos pa
žemes per 
panos

ežios ir

lerio Parke 
keltas nog 
akyvu m a 
Drerer, dažinoti 
nesiranda, ir

J

Senas

ISZ ROS1JOS
--------------- , —

Lenino areoplanas suszaudytas 
artimoje Kauno. 

Kaunas. —

dideli 
Bern ici jos 

ar jame kas 
josios moterisz- 

kes akyvumas likos jiai
užmokėtas, 
atidarė, rado

*’ drapanas, 2,000 doleriu laisves 
pinin-

gausei 
nes kada krepszi 

jame viriszkas

Daktaras 
prezidentas

Milford
nog

su nu

gais.

William

Lekentis rusisz- 
kas areoplanas kuris lekc in 
BeiTina, likos suszaudytas per 
lietuviszka 
nais.

Tame areoplane radosi 
bolszevikiszki lekiotojai ir vie-

Veže jieje daug
Prie juju

kariumenia ežio-

tris

na motore.
paczto iii Vokietija.
teip-gi surasta svarbios'popie-
ros ant kuriu :
Lenino,

Nu b u-

jieszko 
kaip

uosiu.
dikti

kaip aržuoleliai 
reti.
kad katra butu 
s ir gus.

Antra liga musu kraszte — 
tai loszimas kortomis'isz pini- 
KĮi.
kinai ir visokį

Czia vis-gi atsižymi vai- 
szmugulninkai 

prisiplesze pinigu per invai- 
rias suktybes ir nebeiszmanan- 
tieji, kur juos dėti. Gaila man 
jaunimo ir musu vyreliu, kad 
taip yra apkvaisze ir nieko ne 
benurokuoja. O juk nesunku 
but iszsisaugoti tu visu iszkry- 
pimu, sekant sveiko proto ii 
skaisezios sanžiilos baisa.

Telsziai. — Apskrities 
molis gruodžio 28 d. pasiskun
dus No varomi valscziaus 'val
dybai ant savo klebono Keme- 

“gaspa- 
ir vargoninka skundės 

vals-

sei-

szio, kad jis per savo
dine” :
vokiecziams kolezakams
cziaus valdyba kaipo bolszevi- 
kus, ir isz szakyklos ta pat pa-

radosi paraszai antrines, kad vien isz klebono 
norėjo daryti j^ tereikalauja rekvizicijų, kujie tereikalauja rekvizicijų, ku-

“Mano pif- 
mas iszbandimas buvo ant vy
ro kurio pati buvo bevaike. 
Jisai, turėjo 4G metus amžiaus 
ir buvo bevaike 16 metu. 
Asz jam indejau ožio gili, vyras 
pasijuto jaunesniu ir drūtesnių • 1 1 •1

bondosia ir 300 doleriu
Valiza buvo pamotes isz 

savo automobiliaus Kun. L. D. 
Woodruff, kuris apie savo ne
laime buvo praneszes palicijai. 
Pana Drerer aplaike 50 doleriu 
už radyni. — Nors karta mote- 
riszkes akyvumas gausei užsi
mokėjo.

Jau tasai tikrai užsitarnavo 
ant mirties.-

Eddy s vi lie, Ky.—
Lockutt, nigeris, likos elektri- 
kuotas pavietavam kalėjimo už 
papjovima baltos moteres Gq- 
navaįtes Hardmonienos. Priesz 
paleidimo elektriko ant pra- 
szimo kalėjimo kapolono ar da 
turi kokia žudinsta ant savo 
sąžines, tasai juodas velniukas 
prisipažino, jog keliolika motu 
adgaP nužudo kitas ketures 
moteres kitosia dalysią Amo- 
riko.

kuris 
svarbu giszefta su vokiecziais. jis dar ir nebuvo davės. 
Žydas užtrucino keturis žmonis 

su arielka. _ ' 
Žmigrodas.— Jonas Voznia- 

kas, susilaukė sūnaus, ir isz tos 
priežasties mane iszkelti kriksz 

tinas. _ __
mo ir visi linksminosi soeziai, Kauna parsivežė atgal tokias 
bet gorimo neužteko ir 
pas vietini žydą parneszti dau
giau. \ 
si pasijuto nesveikais o keturi 
k ryto ant grindų negyvi.
28 žmonių kurie užsitrucino 
tris vyrai ir viena motere mirė, 
o szeszios guli ant mirtino pa
talo. .

Po kaima kylo didele baime 
ir verksmas likusiu szeimynu, 
o kad butu suemia žydą, tai 
butu sudrasko jin ant szmote- 
liu. 
jin krata

Už tai seimelis kleboną nu
baudė 2000 puks. ir atėmė jam 
baisa rinkimuose, kaipo iszda- 
vikuk

Szvekszna. — Szveksznos 
Pirko gana daug geri- grapas Plioteris nuvažiavęs in

ka i nas girioms, kad nebegali
ma jokiu budu inpirkti.

Kada arielka ižgero, vi- sakysime, už apipuvusia eglai
te po 5 rub. ir po 10, malkos tai

nuėjo
Ima

suemia žydą

o in metus laiko paeziule jin 
apdovanojo su sveiku ir drutu 
kudykiu.

Antras atsitikimas buvo su 
jauna bevaike vedusia motore, 
kuriai teip-gi indejau ožio gili. 
In metus laiko pagimdo sunu. 
Su kitoms moterimis’ atsitiko 
panaszci, o sziadien mano li- 
gonbutijo randasi 28 moteros 
su ožio gilymis.”

Akyva žinoti, koki būda tu
rės tiejėi'^ožiheį” vaikai kada 
paaugs. Gal paaugia Szokines 
per tvoras ir blaus kaip ožei I

Laike kares gyventojai
paczti-Suv. Valst. sudėjo in 

nius bankus 159,670,830 dole
riu.

Suv. Valstijei laiko 
ros iszdavo ant 27 kontraktu 
suvirszum keturis bilijonus 
doleriu.

Europa 
y >

keturis

ka-

#

“Europa 
2500 metu.

turi peria vertos . 300 tukstan-

neszioju 
suvirszum

va rd a 
jau

Persu szakas (karalius)

cziu doleriu.

Kada palicije padaro pas 
rado keliolika gor- 

cziu kokiu ten vaistū ir inna- 
gius kaip daryti arielka kaipo 
daug rugiu.
Japonai sukylo Siberijoj, pagal 

soviatu skelbimą.
Moskva.— Terp keliolika'ja- 

poniszku pulku kurio randasi 
Siberijoj kylo sumiszimaS, ka
reiviai atpleszo savo ženklus 
nog mandioriu ir prisiuvo rali- 

Toip danesza soviatu
telegramai.
yra neužganėdintais isz 
tarnystes ;ir pasielgimu perde-

domis.
Badai kareiviai 

savo

iszžudoma, 
brangiausioji 

katalikiszka szv.*Kotrinos baž- 
nyczia pavesta sandeliu, bran- 

pravoslavu Isaoko 
soboras — kineniotografu. Ka
taliku ir provoslavu dvasiszki- 
szventynes sutersziamos, pasa
koja toliaus grižusis;
visa Rusija nėra bolszeviku pa
liestas nei vienas 
viena sinagoga.

Krakei.
šio 5 diena neilgai sirgęs plau- 
cziu uždegimu mirė Krakių 
Szv. Kotrinos mergaieziu vie
nuolyno kapelionas kun. Matas 
Kaziliauskas. Jo mirties gan
das skaudžiai paliete ne tik 
jam artimas ypatas, bet ir visa 
parapija.
džiai mylimo ir visu gerbiamo 
žmogaus.

Sziauliai.

ginusias

J

tik per

rabinas, nei

t Sziu metu Sau-

Velionio butą di-

London. — Bolszevizmas 
yra tikra priežaste viso erge
lio Vokietijoj.
kuri teip greit pakylo vos gy
vijoje.
komunistai geidže sutverti so
viatu valdže. Szimtai žmonių 
likos užmuszta sumiszimuosia 
I>o visas dalis Vokietijos.

Halle ir Ohligse spartakai 
iszkabino raudona vėliava ir 
aresztavojo burmistrą, bet ang 
liszki kareiviai greitai apmal- 
szino pasikelelius.

■ Kiel — 400 lyg 500 užmusz
ta daug sužeista.

Berlin — 80 užmuszta, daug 
sužeista.

Dresden — 59 užmuszta, ke
li szimtai sužeista.

Essen — 30 užmuszta, 20 su
žeista.

Hagen — 23 užmuszta, daug 
sužeista.

Frankford —
300 sužeista.

Duisbcrg — 14 sužeista, 80 
sužeista.

Leipzig — 9 užmuszta.
Hanover — keli užmuszta.

Kraujo pralejt-

30 užmuszta,

i

f

I

II

%

Schweirn 
mas.

Breslau, Hamburg, Weimar 
ir Goritz — musztines.

I

Musu apskrityje 
labai pabrango lauku darbinin
kai. Bernelis stojantis prie 
ūkininko nori
600 ligi 800 rubliu. Prie to dar 
ūkininkas jam turi duoti visa 
sa drabuži ir užlakyma. Merge
le — tarnaite reikalauja 40Ct— 
500 rubliu ir vėl drabuži ir visa 

Ūkininku dau
guma rankas pakratė, sako: ne- 
beiszsimokesime ir... nebesam- 

V ienų r — kitur darbinin
kams algas inbrangina latvia, 
kūrei isz Kurszo atvažiavę dar
bininku samdyti bernams žada 
mokėti po 1500—2000 
metams, mergoms 
—1500 rubliu, 
mis latviu milžiniszkomis algo
mis reiketu būti labai atsar
giems: viena, latviu rublis pas 
mus kaip ir neturi vertes, o jei 
kur eina, tai daugiau 
vertes kąip 30 kapeikų ostrub- 

O kitais metais sziuo lai
ku rasit latviu rublis teturės 10 
kapeikų ostrublio vertes. Beno
rėdami daug uždirbti, gali 
sai menkai pelnyti.

— Privisus plesziku žinogžu- 
nuolat atsikartojant 

piktadarybėms, prisėjo grieb- 
ties griežeziausiu priemonių ju 

Dabar pleszi- 
kus ir žmogžudžius teisia karo 
lauko teismas ir juos suszaudo. 
Tarp kitu 26 szio 
suszaudytu plesziku kareiviu 
vieszai prisipažino kaltais esą, 
pasisakė, 
susirinkusiai miniai juodu pa
sisakė kdd juos in tas baiseny
bes intrauke isztvirkcf draugai 
ir patarė prastu draugu vengti.

— Pas mus daug užsiliko

Bernelis stojantis 
metams algos

Ar krutamieji paveikslai 
kenksmingi akims?

iszlaikyma.

do.

i;'.10.

džiu ir

1 te po 5 rub. ir po 10, malkos tai numalszimmui. 
Isz visokiomis kainomis — po 30,

40, 80 auks. aktainis.
Nuo rudens pardavinėjo kiek 

pigiau, bet dabar vėl pabrangi
no, sako, reikia mokėti procen
tai valdžiai^

Tuo tarpu žmones sėdi szal- 
tose grintelese, sukrypusiomis 
sienomis.

Kurszenai. — Priesz adven
tą praėjusiu metu ežia vokie- 
cziai bėgdami in “Vaterlan- 
da”“ 
va i ežiu ir apylinkes dvarus ir 
ūkininkus gerokai apskriaude. 
Buvo suome vietos kleboną ir 
džokona kun. 
rabiną ir dar keletą 
iszlaike 4—5 dienas kalėjimo, 
paleido, 
dvarininkai sako 
d<i naši ’ ’ 
siszkiai.)

vieszejo” aplink pora sa-

Novick i, žydu 
žmonių

Vokieezius iszleidę, 
“teraz przyj 

(dabar ateis mu- 
Ir lankia ju atei

nant su nekantrybe ir vis nesu
silaukia... Žinoma, laukia ne-

rubliu 
;i po 1000 

Bet ežia su to-
A

neturi

iit'

Jeigu milijonai žmonių eina 
in krutamuju paveikslu teat
rus kasdien ir nejauezia ko
kiu nors akiu nesmagumu, tai 
aiszkiai rodo jog paveikslai ne 
kenkia matyma.

Teisybe, jog kai-kurie žmo
nes jauezia nuvarginima kru
tamuju paveikslu teatruose 
bet beveik visuomet to nuvar- 
ginimo priežastis tai silpnos 
akis, o no paveikslai. Tokiems 
žmonėms vertėtu nuejt pas 
specialistą ir tegul jis apžiūri 
akis, nes tie patys žmones tu
rėtu tiek pat bėdos jei bandy-

• tu skaityt knyga arba laik- 
raszti.

Galime sakyti jog žmogus 
gali žiūrėt iii paveikslus per 
isztisa valanda ir puse, kožna

• diena be jokiu nesmagumu 
akims, žinoma, jeigu akis ran
dasi gerame padėjime. Kar
tais paveikslai prirodo žmo
gui, jog turi silpna matyma. 
Po ilgam skaitymui jeigu akis 
pradeda skaudet, mes nekalti
name knyga bet suprantame 
jog reikia gaut akinius, taip- 
pat su paveikslais nekaltinki
me juos bet eikime pas oku
listą del apžiūrėjimo.
—U. S. Public Health Service.
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Kas metas Suv. Valst.
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kupezei pargabena szilku isz 
Kinu, Japonu, Armėnijos, 
Francijos ir kitu sklypu už 
500 milijonu doleriu.

Telefonai terp New Yor- 
ko o Czikago pradėjo ejti 1883 
mete.

Dydžiuju mariu,

Japonu,
I

f'1

rusiszko raugo. Net vietoms ir 
kyszis imama rusiszkai. Apie 
tai jau buvo girdima, 
žmones jau ir garsiai murmėjo, 
ant galo 
teisina. 28 d. sausio du milici- naudoja akmenius kaipo pi
janti! Pr. Vaszkeviczius ir Ant. 
Malinusius Kauno Apygardos

delei to

jau tai pasiekia ir
vidurijeAnt salos Yap, 

gyventojai

Teismo tapo nubaustu 8 mene
sius kalėti už tai, kad Pivaszu- 
nuose (Alytos apskr.) pralęi- 000 gyventoju.

2 karvi, pa- ;

ningus. Akmuo turintis dole- 
rio vertes svėrė du svarus.

Miestas Czikagos pagal*

1920 meto surasza turi 2,842,-

de lenku pusėn. Didžiausia* Didžiausia cimentini 
imdami už tai 2000 rubliu, rus- bokszta ant svieto turi teatras 
kiniais.; Kisziu ėmimo liga j Kopenhagoje, kuris yra 130
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KAS GIRDĖT Susivienyjimo L. A. kuopose 
dar buvo balsavimu kame no
minuoti bus in Pildomąją Ta- 

Mes spėja
ma kad' greieziausia gaus balsu
dauguma sonejie u rod n inkai, 
nes jie jau ne tik kad yra žino
mi kuopose, bet ir reikalus or-

ISZ VISU SZALIU brolis < Pranciszkus

ryba kandidatai, 
ir

gamintojas 
dabar kad pa-

Rosije bolszeviku žygiai 
(ku bai kritikuoti yra uždraus
ta kas d vysta ta padaryt skau
džiai buna baudžiamas.

Krustolevas Nossar pirmuti
nis revoliucijos 
Rosi joj 1905 in.|
sidrasino kritiknot Trockį kai
po balszevikti vada tapo labai 
skaudžiai nubaustas t. y. imžu- 
dintas už kritikavimą knygutė
je jogoi Trockis pardavė Rosi- 
jm

Tai-gi mat kokia užmokestis 
suteikta žmogui tam, kursai 
kurstė žmones 
carizmu, 
nužudė teip pat 
szininka.
mas yra draugas carizmo.

sukilt priesz 
Carizmo prieszininkai 

carizmo prie- 
Tai-gi bolszevikiz-

Mano
Truskauskas isz Ęaseinu apskr 
Kulkiu kaimo, 7 motai

Angliszki auksinei ir I girdėjau gyveno* South Chica-
sidabrinei piningai dingsta. | go, III.
London.—- Angliszki auksi

nei ir sidabrinei piningai pra-

atgal

ganizacijos priprato suprast. pnsklydo popierinei piningai.

, Jeigu kas žino apie ji 
ar jis gyvas ar mires, malonė
kit praneszt už ka busiu dekin- 

deda isznyksti o in juju vietai^*

IT

GH.EITA
Silpnybės, paeinančios nuo pensidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prafialinamos, vartojant

PAIN-EXPELLEBI
Draugą Reikale

Šeimynos, kurios karln dažinojo jo veikiančią jiogn, daugiaus-be jo neapaieina. 
Yra tik vienas Fain-Expelleris ir del j ubu apsaugojimo, jis yra paženklintai 
inuau vaizbaženkliu

4a ANCHOR (Ikaras) 4*
Jeifru ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jys tokio 

neimkite. Visose aptiokose po 36c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
P. AD. ftlCHTER & CO., 326-330 Broadway, New Yorke* 

------------------- - -.- --------------- ---------- - ,, , Į , i

bub ariu ir raumenų

i
f kurioR kari# dažinojo jo veikiančiu daugiaus be jo neapaieina.

", (to 24
Ant. ir Sofija Truskauskai

KkL-lOth., St.
, N. Chicago, Ilk

— S. K.
Kokis tai senatorius innesze 

užmanymą, idant padąryti^tio- 
■ \ 3 uždraustu žmogui

sapnuoti bjaurus sapnufl, laike 
kuriu papildo žudinstas. Gerai 
butu idant žmonių protus gali
ma butu suvaldyti, bet tas nie
kados neinvvktu.
daugeli nelaimiu kur laike sap
no vienas kita užmusza kaip 
tai ant paveizdos atsitiko nese- 
nei New Jersey. Žmogelis sap
navo. jog jojo gyvastis randasi 
pavojuje, isztrauke 
isz po paduszkos ir 
mirtinai savo paezia.

Konektike tūlas vaikas skai
tos szventa 
sapnavo, jog jin kas tokis 
klupo, 
griebė du revolverius ir mirti
na snžeido motina ir tęva. Aky
va žinoti isz kur jisai gavo tuo
sius du revolverius toip grei
tai !

Vela kitas žmogus isz Pas
saic, N. J. sapnavo, jog velnias

sas, kurios

Atsitinka

tvirtina bukBankieriai tvirtina hui< ne 
greitai auksinei ir*, sidabrinei 
piningai pasirodys Anglijoj.
Priežastis taihė pabrangimas 
sidabro ir* aukso kaipo ir

Mano dede Vincentas Jaugi- 
i Jonas Girskus, 

isz Kauno apskr., 
Valscz.

lla ir draugas 
mokėjimas kariszku skolų su 
auksu.

Turkai sudegino. 3,000 
Armėnu bažnycziose.

Londonas.— Isz Aleppo pra
neszta baisiu žinių.
prancūzu kariuomene apleido leziute po vyru Matulevicziene

Czekiszkes 
Malonėkit atsiszaukt. 

Kaz. Jaugilas, 
2344 \V. 22 nd., PI. 

Chicago, UI.

Pajieszkau Antanu Barznna f 
isz Aleksoto gmino, Gaiszenu 
kaimo, pirmiau gyveno Baker
ton paskiau 
Brooklyn,
kala, praszau atsiszaukt 

K. Ruseckas, 
Box 224, Elmora, Pa.

iszvažiavo in 
Puriu svarburr

I
I

rei-

Kada Mano sesuo Juzefą Yudzevi-

VYRU
LIGOS

a s

Daktaras KO^LEIi yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invalrlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairtas ligas 
pacinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsisaauklte ypa- 
tlszkai,«per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai ir Lonklszkal, Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Ncdellomis iki 2 vai. popiet. .. .

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije

11 b

Armėnijos miestą Marash, ko- pirmiau gyveno Hazleton, Pa. 
ne visas miestas gulėjo griu- Praszau atsiszaukt ant adreso, 
vėsiuose nuo turku armotu | (to 24
szaudymo. 
globos palikth 
vyru ir 
Tai buvo armėnai 
uis.

Isz pasilikusiu 
daugelis sužeistu gulėjo 
siog ant ulycziu be jokio mais-1 dubliu kaimo. 

ir|szaukt ant adreso.
Mike Ramoszka

Buvo 10,000 mirų-1 Box 44

RietUtvo 
pirmiaurevolveri

perszove
turku armotu

Mieste be jokios ‘Slaptybe AntgraUo” * Francuzu 
1>.gyvenimo 

ei e 86c. W. 1
aka isz i 

» Prekeinkurtirengimas 
neiszpasakytai 

sparėžiai organizuojosi.
\Pradžia Universiteto buna 

Kaune, bet menama kad po ne
kokio laiko taps perkeltas Lie
tuvos sostapilen Vilniun.

Vilniuje iszeinantis lenkisz- 
kas dienrasztis 1

35

Lietuvoje 
Universitetas

raszta užmigo ir 
v uz- 

Staigai paszoko, pa-

moterių su
r n

Joe Judzevich, 
tukstaneziai |Box 153 Hillcoke, Pa.

vaikais, 
krikszczio- Asz Liudvise

tu

Vengauskaite
Į po vyru Ramoszkiene pajiesz 

žmonių kau savo broliu Petro ir Jono, 
tie-1 isz Kapcemiesczio para., Pa- 

Praszau alsi-

(to 32 Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku’r Jb>
262 puRlaplu- Preke 36c. D. Bocftkonnkt-Co. Mahenor Cily, Pa.

Pasekme po 2t dleM 
arba grąžiname |tnm| 
pinigus.“Echo Litwy 

paskelbė visu 
Universiteto profesorių 
vardes sziokias:

Prof. A. Valdemaras, E. Vol-

naujo 
pra-

toris, A. Jonulaitis, P. Klimas, stovėjo prie jojo lovos ir toip
<1. Gudaitis, Dr. J. Ebret, P. persigando jog perpjovė 
Dovydaitis, L Dubas, P. Leonas 
(). Binchler, 
Maczys, 
limit is,

Pribus in Kauna daugiaus:
T. Ivanaus- 

Dr. J. Zilins-
V. Vir-

Dr. J. Ebret,

K. Digrys,
B. Kuodaitis, L. Z. Že-

sau 
vėl-į gerkle, vietoje perpjauti 

Wl. niui gerkle.
Senatorius Gronna, laike dis- 

apreiszke buk

P. Raudonikis, 
kas, L. Vailionis, 
kas. K. Vasiliauskas, 
biskas, L Masziotas, J. Smoliu- 
nas, J. Cziurlys.

Tai-gi isz szio skaitliaus lie
tuviu profesorių 
umu laiku prie naujo 
viszko 
Kaune, duodasi aiszkiai 
prasti koksai tai yra 
noras pas 
ant tam tikro kultūros pamato 
kad kaip bitinai isz visu pa
kampiu pasaulio subėgo tie 
mokslo 
szalies naudai.
atsilikt nuo prisidėjimo prie 
atgyjimo Lietuvos kad ir pras- 
cziausias darbininkėlis nors ne 
su kuomi kitu kaip kad su ska- 

. tikėliu tokiu, koki iszgali duoti 
Dabar vadinama da tik 

Augsztesnio

23 tukstanezius 
Tiejei turezei ne

Universiteto 
duodasi

susispietusiu 
Lietu- 
Kursu 

su-
karsztas 

tatvt Lietuvos buiti

pasaulio
vyrai prie darbo savos

Tai-gi ar turi

vadinama
Mokslo kursai, o 

tolinus ingys varda Universite
to.

kuciju senate, 
svietiszka kare padare Ameri
ka suvirszum 
milijonierių.
tik surinko milijonus ant viso
kiu spekulaciju, bet teip-gi ant 
pirkimo bondu, kuriuos žmonis 
parduoda už mažiau ne kaip 
užmokėjo, o per tai trot i jo ant 
juju arti du bilijonus doleriu.

Tiejei piningai pasilieka ki- 
szeniuosia dideliu kapitalistu, 
kurie pasinaudodami isz kvai
liu žmonių, perka bondus ir lai
ko pakol juju verte pakils ir 
vėla uždirbs ant juju bilijonus 
doleriu.

Laikykite savo bondus ir ne
pardavinėkite spėkų lan tams, 
nes atejs laikas kada tiejei bon- 
dai atnesz jum didesni procen
tą ir nesigailėsite, jog jiaises 
turite.

Kauniszke

Sziuomi tarpu 
Latvija 
Klaipeda, 
dienrasztis

irdejosi buk 
prisisavintnorinti

Dabar lenkiszkas 
Echo Litwy” pra- 

nesza, kad tai yra paskalai pa
leisti kaimvnu lenku norint 
suerzi n t Latvius su Lietuviais.

< l

Pirmiaus buvo Lietuvoje pa
statyta cenzūra kuri perleist 
turėjo per savo karsztunus vi
sus rasztus, bet dabar jau ten 
cenzūros nėra.

New Yorke daugelis ulycziu 
ir dabar stovi nenuvalytu isz 

Kai kuriomis ulv- 
cziomis ne strvtkarei visai ne
va ik szcz i oje.

Del ko miesto valdžia nesi
rūpina apvalyt nežino. Toksai 
užblokavimas kaip kad suveži- 
mais novisur galima važinėt, 
daug kenkia bizniams, nes 
duotus orderius,

sniegu.

galima važinėt
bizniams,

kompanijos

to, be medi kales pagelbos 
be apdraudimo nuo smarkaus 
szalczio.
siu.

Praneszta, jog 20 ameriko-

4
Emeigh, Pa.

Juozapas 
Telsziu

- . • Je.L 
Tenai jielgu kas žino apie ji, malonėkit 

ar- [praneszt.
VI. Marcinkeviczia,

1111. Market St., N. S.

Mano pusbrolis 
nu isz amerikoniszkos paszel- iMarcinkeviczia isz 

palikta su- apskr., Kantaucziu para.pines komisijos ]
griautam Marashe.
su pustrecziu tukstaneziu
menu susikijnszo in ligonines I 
trobesius ir iszliko iszskleide 
amerikoniszka vėliava.

Pabėgėliai isz Marasll pasa
koja, baisenybes apie turku 
darbus. Turkai miestą naiki- te paeina isz Pataszu

Pittsburg, Pa.

Mano szvogeris Ignas Rudis 
isz Kauno Redybos, 
para., Pivoriu sodo, 
gyveno Chicago, 111. dabar ne
žinau kur. Praszau atsiszaukt 
ant adreso.

A. Rimkunas,
6215 Grays Ave., AV. 

Philadelphia, Pa.

Asz Povvlas Žemaitis isz 
Lietuvos, pajieszkau savo bro
lio Mateuszo Žemaiczio isz Su
valkų, gub., Seinų pav., Laz
dijų gmino, 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

(M. 23)
Europe Lithuania 

Su vaiku gub. 
Seinn pav., 
Lazdijų gmino. 
Jurcziunu kaimo.

Povilas Žemaitis.

Seinų pav., 
Jurcziunu kaimo.

1*1

-k -k
Nasa-Tone

11.^0 ___ >• :______________

PADARA TIRŠTA, RAUDONA KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas suhaikintQ Sveikatą ir Spėkas; ture*

damas noaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^cj

1

Imant vaistus dėl padidinimą veiklumo Ir vaistui* hvaisrinan*
Člus, bandyk Nuga-Tone ir persltlkrik kaip greitu laiku jau-

tokiu kaip blogaa apetitai, negruomulavlmas viduriu, guzai ir\v 
‘ i. anemia, kankinimai rru- 4 

____ v __ 1 energijos, nusilpnė
jimas nervu Ir ne^alejimna mirguoti, paeina nuo atoku nervu

no nuo Sausio 21 lygi Vasario)5 metai 
6.
pasislėpė 3,000 armėnu, 
kai užkalė bažnycziu 
per stogus priliejo vidun ke-l 
rosino ir visus žmones gyvus | Box 120 
sudegino.

Kiti 6,000 armėnu, žuvo tur

Mano pussesere Ona Sutkai- 
1 kaimo, 

atgal gyveno Ęajti- 
i. moti-iu kelias bažnyczias buvo |more, Yra laiszkas nuo

melžiu atsi-rn..„ |— -;’|-

duris, | szaukt.
A. Stepanaviczia,
__J New Canaan, Conn.

Tur- nos isz Lietuvos,
. 4

Pajieszkau Stanislova Kar
koms bombarduojant miestą, pavicziu ir Juozapa Patkavi-
3>000 kitu apleido miestą po- ežiu isz Kauno Apskr., Krakių
draug su prancūzu karinome- miesto. Tegul-, atsiszaukia ant
ne Vasario 12. 
mirė nuo 
badu.

vargo,
Isz tu 1,0001 adreso, 
szalczio ir

X. -------------- ♦ » ------------

KUR BUNA. I

J. Szvegzda 
Box 384, Granite City, III.

Mano brolis Antanas Volskis 
isz Kauno Red., ir apskr., Krio- 
galo para. Pageneves kaimo, 
4 metai atgal gyveno Du Bois, 
Pa. Tegul atsiszaukia ant adre
so. (to 23

Joseph Volskis,
9 Reed Avė., Du Bois, Pa.

.v

yj jokiu migd*rou ar 
likti cukrum. t>rihnno

i

RC«i vtnni nauju žmogų! Dcvyncn IA deMmte* viau žmogau* Hfru,O f-1!- •—»- ____  • • ... . .
išpūtimai, užketėjimai* akilvcn, tulžinis, 
mntizmo, skausmai galvon, neuralgia, atokus 
Jimaa nervu ir neralėjlmna mirguoti, paeina _______ __ _______
pajlcgos, skinto vnndeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožnn jo veikme remiame ant nervu pajiegon, 
kurion didžiaunei užlaiką geram stoviuje pilvų, jaknan, inkstus ir 
grobus, Airdes plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingan gydymas nuo nusilpnėtu nervu Ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti H ^aAtonlu brangiu, 
sveikatų dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodyUi 
per garsingun Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir i 
Fonforų-maistus de! Kraujo ir tycrvu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jnknoms, pnntiprin grobus teip, 
jog Je tužtinnsc regulaHAkai. Atgaivin inkAtun, iAvaru laukui 
*podinies atmatas. Niern dauglaun gnzu ir auputimu, niera smir- 

tnčio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingu \ 
jr.'tita. giurą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą paatiprintą miegą* 

/v.iga-Tone nustipris kraujo ir pagerini cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žftbumą akiems 1 Nuga-Tone padara tvirtus, ruitufi 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moterea. Nuga-Tone nctalpin *ftv’ 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilktu vumuui. ynunuv 
skon| Ir vartuoti galema be jokio nepnrunukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava or e te lems.

MUSU ABSOLIUTISZKA GVARANCIJA: Preke Nnga-Tone yra vienas 
doleris ir 25c. ($1.25) už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios desximta 
(90) piliulti, arba vieno menesio gydimo. Galite pirkti szeszlas bonkutes, arba 
szeszius menesiiiA gydimo už sxeszis dolerius ($(J). Imk Nuga-Tone per 
dvideszimts dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugražink bonku
te ir pilnus, o-me» urnai sugražinsime jusu piningai*. Negalite prapuldyti 
no viena centą. Mes imame rizika,

PRIS1USK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ. •
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn SL, Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionai® J......................ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Imk Nuga-Tone per

♦

NAUJA 1U URAMWKA YLA
Su szia yla galite taisyti ezeverykus, 
rnalszus ir t.t. Siuva druczel ir gerai, 
greit kaip maszlna. Kasztuoja drauge 
su 20 mastu siųlo ir 2 adatas su paro
dymai kaip naiidot liktai $1.00. Septi
ntos ylos už $5.00. Užganodinimas gva- 
rantlnamo. Prisiuskito popierini doleri 
su szitu apgarsinimu szadien, dabar, 
ant szito adreso:
NOVELTY^ALES CO. Dept. A-110 

New York, N. Y.

bonkut
Mano draugas Antanas Pe- 

, trauskas isz Bartininkų para., 
Pajieszkau Bropiu ir Alze kabuliu kaimo. Jeigu kas ži- 

Lenczaucku Alze po vyru Gi- L10 apį0 jį, meldžiu atsiszaukt, 
bavieziene isz Szalabudriszikiu g Kislaitis,

Clinton, Ind.

Broniu ir Alze kabai iu kaimo. Vardas ir pavarde

GatvS ir numeris • i
bavieziene isz Szalabudriszikiu I j
Kalvarijos apskr., Jenavo gini- 40 7N. 7th St.

prane-“Laisve
sza buk Italijos vyriausybe pri 
pažino pilnai Lietuvos nepri- 

Ta pati padarys 
Skandinavijos

> f

klausomybe. 
neužilgio ir 
valdžc.

ISZ LIETUVOS.

Pakrasztis. — Raseinu apskr 
Vokiecziu bermontininku 
būrys “Policeikolonn” 9 ir 10 
gruodžio buvo apsistojęs Pa- 
krasztines bažnytkierny, bai
siausiai apiplesze vietini kle
boną. Sumynė paszara. ir javus 
nekultus; iszkultus kiek galė
dami susipylė in maiszus iszsi- 

Kiaules peniamas isz-
pjovė, o papjauta mesa laszi- 
nius taukus pasiėmė ir yisa kas 
valgoma: sviestas, sūriai, kum
piai, miltai, 
liaus patalus, skalbinius,
line, visokias drapanas ir tar
nu tarnaieziu skaras skareles.

Pakinktus, brikas sugadina. 
Virtuves indus, bufeto indus, 
antai: szauksztus, 
kūtes, 
stiklus ir t. t. viodrodžius, szu-

no, pirmiau gyveno Utica; taip 
gi Motiejus Matulis isz Kalva- 
rjos apskr., ir gmino.

Turiu svarbu reikalą.
sžau atsiszaukt ant adreso.

Ludvikas Vosilius,
621 E. Market St., 

Malianoy City, Pa.

Pra-

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: 

Win. Lapenas,
7 Monroe St.

į Pajieszkau Joną ir Antana 
Bartusevicziu isz Lietuvos Rai- 
supo kaimo, Suvalkų Redybos. 
Jleigu kas žino apie juos, mel-1 
džiu praneszt.

Joe. Sanda,
20 James St. Waterbury, Conn.veze.

konfitūrai. To- 
ava-

peilius sza-
szauksztelius, leksztes

(to 22)

Branfod, Conn.

(to 26i

Mano brolis Jonas Ravuckas 
pirmiau gyveno Chicago, Ill. 
dabar nežinau kur. 
atsiszaukt ant adreso. 

St. Ravuckas,
362 Water St. 

Rockwood, Pa.

Praszau

Pajieszkau Agotos ir Antano 
Viszniausku is& Vadislavo 
apskr., Kidulių gjnino, gyvena 

III. PraszauSpring Valley,

Stiu I). Box 124. 
- --  ------ 4

liieatau Valstija • • • ••}

; Mainierio Ceverykai 
su tampriais padais

Pajieszkau Andriu Rasziuli 
isz Seinų apskr., Geniu kaimo, 
prmian gyveno Ansonia. Tu
riu svarbu reikalą kaslįnk jos 
sesers.

Liud. Mikolaitis,
17 Star St., Ansonia, Conn.

Tu-

Martisziu.
Philadelphia; taipgi

Franas

Pajieszkau Joną 
gyveno 
mano tikras
Martiszius gyveno Keltone. 
Praszau ątpiszaukt ant adreso. 

■ ' Jonas Martiszius,
23 Scholes St., Brooklyn, IL Y.

brolis

Mano sesers sūnūs Jonas La-
su spot dastatyt in laika negali, kas, peliukus ir kas tik po ran- prisiusi savo tikra adresa nes; žaunikas, paeina isz Suvalkų,

New Yorke randas 
namuose ruimu, 
augsztyn ir nelengva kaip reik 
gaut namus arba ruimus pasi- 
randavot.

namu, 
vis pakeliama

Jeigu nepajeme 
Langus 

Norėjo nukankinti

Lietuvos Ūkininkas prirodo, 
kad tarp latviu bei lietuviu 
nesusipratimai invyke yra bet 
nekanecz asztrus. “Ūkinin
kas”

44

kalba kad dabartine Lie
tuvos valdžia nelabai mokanti 
su kaimynais sugyventi. Tai
gi tame nesusipratime rokuo- 
jama kad esą abieju lietuviu ir 
latviu kalte, bet latviu esanti 
didesne ypatingai nesusiprati
mai insitempo rubežiu nuvedi
me.

ka pakliuvo, 
tai sukulė, sulaužo. 
Jszdauže.
ir pati kleboną su tarnu, bet 
klebonas pirm už valandėlės in 
parapija iszbego parsiredes pa
sauliniais drabužiais, o Vaikas 
tarnas isz nagu- vokiecziu isz- 
spruko pro langa ir sniege, 
griovyje iszgulojo puslikis ge
roka valanda, kol: aprimo jiesz- 
koje pleszikai, tik tada pabėgo 
in sodžių.
ir klebono sesele, tai buk kar
šia, tai szaudysia, vis klausinė
jo kame klebonas pasislėpė. 
Buk inpyke ant klebono, kad 
jis organizavęs sziauliu buri, ir adreso.

Box 13 ' '

kada raszuu tai gromatos vis 
sugryžta.

Alena* Totoraitiene,
182 Grove St., Kingston Pa.

SaimanasMano szvogeris
Jurgszas, 3 metai atgal gyveno
Scranton, Pa. Turiu l__ -
reikalu isz Lietuvos. Tegul
Scranton, Pa. svarbu

Gąsdino, tarnaites

apie tai vokieėziams prunesze
isz vietiniu gyventoju.

atsiszaukia ant adreso.
Juozas Sugsda^

198 Kėlsay St.
.New Britain^ Conn.

Mano szvogeris Pranas Ušo- 
nis, girdėjau gyvena Spring-
field, Mass. Praszau atsisząukt* 

I d m i- ' Ma 9R
Jbe. Kerulis,

Riley, W. Va.

Seinu apskr., Lazdijų Valscz,, 
pirmiau gyveno Newark, N. J. 
dabar • nežinau kur. Gavau 
svarbu reikalą isz Lietuvos.

♦ * „

Praszau atsiszaukt ant adreso. » / j j

Victoria Vitkauckiene,
2651 E. Westmoreland St.

Philadelphia, Pa.

(to 24
k

i ■

Pajieszkau Adoma fr Juozą 
Stadalninku, 6 metai atgal gy
veno Bostpn, 
kur. 
meneliu kaimo.

dabar nežinau
Išz busmenu para;, Dus-

, .—
szaukt ant adreso:

' (to 23 varde

Praszau atsi- 
Mikalina 

Stadalniku arbą po y yru pra-
■ • j. • • • * jAjMl

Mik. Grobiene, 
Mildrodį Pa. 

’ I0JI .< . .. ■
-v- •

'rž'.' ,

1

4

■p

s

D

(to 23

1

BA LLS'BAND’
i <

f.

Mishawaka, Ind.

(..

p 
I

batus, pus-baczius
> raudonus ar

Delei to jie laiko daug ilgesni laika mainose. Jums 
nereiks pirkt nauju batu, taip tankiai ir hasztuos daug 
mažiau pataisymai, jei nusipirksite “Ball-Bandr9. 

4 t

Jus galte.gaut “Bull-Band

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

I>
v

Jus galte.gaut “Btdl-Band” 
(Iliminer) ir ezeverykus (Lopac) baltus, 
juodus. Pirkdami žiūrėkite kad butu su žyme^*1 Raudonas 
Kamuolys’\ Toji žyirie reiszkia geriausi iszdirbint

Mishawaka Woolen Manufacturing 'Company 
414 Water Street,
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SAULE 3
F

PABAIGA SVIETO.

Barbute mylelo Jokūbą ir 
pasipasakojo Teresei, 
už jo isztekos.i Bet po kiek 
laiko 
Barbute 
draugauja, 
nusiminusi.

— Kas judviem ? — pa
klausė Terese. — Ar tik nesu- 
sipykotet •• .

— Asz ji daugiau 
pasako Barbute.
— Kodėl? — nustebo Te- 

Juk sakydavai, kad

kad ji
isztekes.
Terese patemijo, 

su Jokūbu
Dar-gi Barbute

Į -t- , Klausiau* apie jus.
— Ka jis sake? — 

l. davo Barbute.
>

LIETUVOS LASVIES

n—

rese. — 
viską atiduotum 
vestu.

— Jeigu nori
visuomet su jaunikiu

žingoi- PASKOLA.

kad 
jau no

nemyliu

kad tik jis

iszteket, tai 
szneke- 

dama turėk akmeni rankoje.
— Paikszte tu man -- pa

sako Terese. —
su akmeniu prisiviliosi jauni
ki!

Kaip jau tu

— Tik taip prisivilioti ir 
tegalima, — atszove Barbute.

Abidvi nutylo ir 
akims žiūrėdamos per 
in gatve einanti vyra.

— Barbute! 
se. —
dvieju, turėjo atsitikti ? 
pasakok man!

— Bet tu niekam, 
kam nepasakyk!

lydėjo 
Įauga

tarė Tere-
Vis kas nors tarp ju-

Pa-

o me-
Ar prižadi?

— Bet tu, Terese, iszpliauk- 
szi kam.

— Sakau, kad ne!
— Kur mudu buvome

vakaru tau nereik žinot,
19

pradėjo Barbute. — Parojome

— Girdi 
girdėt nei 
Jam asz esanti, 
šaulyje.

— Taip jis

jis nenoris nieko 
apie jokia merga.

tik viena pa

Delei gandu apie Sukilimą.

per Var-

sakydavo ir 
man, — pridūrė Barbute.

Dabar Barbute su kumsz- 
czia džiukt in skuobni ir tarė:

Asz. ant tavęs

Paskutiniu laiku 
szuva atėjo žinios apie sukili
mą Kaune Lietuviu kariuome
nes, apie bombardavimu, Lier 
t u vos Valdybos1 Valstybes Ta-

Szi žinia J^isįai pati-

kad tu su j domi

negaliu 1 — 
Asz nors

— Terese! 
pykstu!

— Už ka ?
— Užtai, 

užsiimi.
— Asz kitaip 

atrėmė Terese, 
priesz pabaiga pasaulio noriu 
meile patyrt.

— Tu begede! — suszuko

Tybos. i
ko ypacz kai—kiiriefe Ameri
kos laikraszcziams, kurie stip
riai talpino tas žinias kaip ly
giai ir apie sužeidimu 
Amerikos aficierio. Patiko jin 
labai ir 
laikraszcziams, net spėja 
Kaune jau invyko 
Tarybos”.

Kokios formos buvo szis su-

vieno

kai-kuriem lietuviu 
, jog 

Sovietui i

Barbute. — Tu priesz pabaiga kilimas, mes patikrintu žinių
pasaulio nori vainikėli pra

Post) Lietuvon. Sulyg tos sa
laries kiekvienas paszto sky
rius Su v. Valstios priiminės 
pakus persiuntimui Lietuvon^ 
Tie pakai negali būti sunkesni 
22 svaru ir už persiuntimą rei
kės mokėti po 12 centu už šva
ra. Riszuliai bus Suv. Valsti
jų krasos pristatyti per Liepo
ja* ar Klaipeda Kaunan, 
kiek leszuos persiuntimas isz 
Kauno in Lietuvos

priiminės

Riszuliai bus Suv. Valsti-

o jau

I
/

BALTRUVIENE.

<4

JAPONAI ATSARGESNI KAIP AME&IKE.
r

•S##

Ar žinoto ka, mano rūteles, 
jeigu asz butau bagota, tai su-

f

i #

I

y

uždraudže automobiliams
idant

V*

**
.X

Japonijos tiesos 
jokio apsaugojimo

fcf,

■J

važinėti be 
neUszkit praejgiu su purvinu, nes 

ten žmonis eina keliu o ne saidvoku.
mutiniu ratu automobiliaus 
czistina ratus nog purvyno.

tt

■

ML.
.....

'"■'i:

invairia.s 
vietas, tai primokės priėmėjai, 
sulig nustatymo Lietuvos Pasz- 
tos ir Telegrafu Valdybos, ku
ris turės būti Lietuvos Val
džios patvirtintas.

Agitacija.
Pastaruoju laiku 

gana smarkiai varoma, 
ras Žade i kis dar 
po vakarines valstijas ir beveik 
kas vakaras kalba, p-a i J. V. 
Liutkauskas ir Kruszinskas ir
gi važinėja, kur tiktai kas pa
reikalauja. Važinėja p. J. Sza- 
liunas, p. Žiuris,

agitacija 
Majo- 

vis važinėja

tvertau bobiszka karalyste ant 
kokios apleistos salos. Duota u 
kožnai atsakanti dinsta, — 
vaiskava ar 
pavestai! ant tarnavimo 
kasuoto sztamo, tegul skalbtu 
virtu valgyt, dreses siutu ir 
grinezia apžiurinėtu.
Pavestai! visus kazirninkus,

dinsta 
civilna, o vyrus 

del Todėl ant k ožiui pir- 
szepeczei kurie ap-

dar neturime, bet isz gautuju 
žinių spėjame, kad 
daug kas norėtu, kad teip butu 
o no kad teip isz tikro buvo. 
Yra žinoma, jog kai-kurie 
Amerikos brigadai tarnaujan
tieji karininkai negalėjo pa
gauti musu kariuomenes užuo
jautos, kuomet ta Amerika bu
vusio Valstybes sekretoriaus 
Lansingo lupomis dar nori kal
bėti apie Rusijos nedalinima ii 
nori palaikyti jau gruvusi 
manyma apie Rusijos atstaty- 

pagelba Yudeviczio 
ar Denikino.

kelbtas vieszai Valstybes De 
atsineszimas

Lietuvos ypacz paskėlė karszt1 
tarp kai-kuriu lietuviu.’ 
žinoma, jog in Amerikos buvo 
mėtomi akmens jog vienam ka 
rimukui buvo ant Laisves Ale 
jos Kaune peszauta ranka. Ai 
netame tik pradžia to viso 
kilimo, 
buvo kalbėta? Žinoma

kuri erandasigreieziaurasti
Tu man, Barbute
Tau gaila?

Tavo vainikėlio?
Jaunikio! — atszove Te

rese. — Bet tu nepyk! 
už tave jam 
iškirsiu.

‘Barbute 
minksztcsne.
kad Terese yra pasiryžusi pa
veržt isz jos jauniki.

Ant viena kitos inszirdusios F'jos persi sky rė.
Po keliu dienu

Barbute pirma tarė:
— Oka?
— Buvo, paiksze, buczkis!
Barbutes veidas tik persi-

Ji net pajuodo isz pik-
Ji lyg isz kvaitulio at-

Pu man,
vydi ?

9 pa-

Asz
koki nors szposa

biski
Bet ji

pasidaro 
mate,

susitiko ir

dreses siutu

sum a 
Kolczako

partmento

su

Pas

prie

K. Norkus.
Apart to važinėja p. J.' Purvis Teip-gi didžiausius girtuoklius

Visi miegojo. keite.
Pas-

paša-

jau gana volai.
Barbute apsiaszarojo. 

kui tarė:
— Kam asz, kvaile

kojų! Tu iszbliausi kam ir tik 
pasijuoks isz manes.

— Galiu prisiekt! — pasa
kė Terese. — 
nesakysiu 

9/

Pasakok
niekam, 

ir galva kas nukirstu !
— Jis man nuavė kojas.
— Ir tu davei aut kojas!

kad taip

o asz
kad man

i

gražiai— Nu, 
prasze.

— Ir vėl Barbute verk e.
Tegul

Pasakok, kaip to-
— Neverk, kvaile! 

ji velniai! 
liau Į^uvo.

— /Vsz atsiguliau , o Jis sė
di szale. Asz buvau pavargusi 
ir užsnūdau. Pasijuntu, kad ir 
jis begulys szale....

Ar smagu su vyru gnle- 
klause Terese.
Tu, kvaile!

to tu gali suprast, kad smagu 
kad asz verkiu.

— Tai pasakok 
cziasi tas smagumas?

— Nu-gi guli szale apsika- 
Abudu tik degame,

ii T
Jau tik isz

y

J kaip jau-

bines.
kai ugnyje.... Jis tik spaudžia
si prie manes ir bueziuoja....

— O tu ?
— Asz ir-gi, rodos, isz gle-

per visabio 
amzi I

nepaleiscziau 
vi i

bute. —

Mat na-

persi-

Proga pa-

— Kad tai man taip pasi- 
taikvtu — tarė Terese.

— Negeisk! — pasakė Bar- 
Kad neprisieitu pas

kui keikt ta valanda, kurioje
pasitaikė.

Dabar jos nutylo.
miszkiai pradėjo szmežuot ir 
jos bijojo, kad neiszgirstu pa
slaptis.

Jos atsisveikino ir 
skyrė.

Ilgai nesimatė,
sitaike ir vėl jos susiejo.

Barbute! — 
Tavo jaunikis 

pas mane pradėjo ateidinėti.
— Paimk szluota tam ba- 

lamutui! — pasakė Barbute.
— Kad gaila — tarė Te

— Žinai, ka, 
tarė Terese. —

rese.

Yra

Huno.
uidusi vėl tarė:

— Kas buvo?
— Buczkis.
— Ar saldus?
— Kaip ežia tau dabar pa

sakyt, — atsiliepe Terese. — 
'ilsu ragavusi medaus, vyn- 
vuogiu, orineziu ir daug kito
kiu gardumynu, tai viskas nie
kis priesz buczki!

— Tu vagilka! —
Tas buczkis man

suszuko

su
apie kuri taip placzia:

reikia 
pasigailėti, kad sziaip atsitkc
su Amerikos karininkais 
jug jie czion visai nekalti.

Tolinu platinamos yra žinios 
ir apie lenku norą užimti Lietu
va, bet ezion gautomis žiniomis 

, M’ 
kurit

nei

ir J. Milius, 
ją važinėja p. Czesnulis, 
vėliau vyks Pensilvanijo. G. p. 
Mastauskas visai nesenai apva
žinėjo Wilkes Barres ir She
nandoah apielinkes ir buvo ga
na geros pasekmes, ypacz gana 
;erai pasirodo Malianojaus ir 
SI 1 e na n d oa 11 lietuvi a i.

I

Be to ir vietos veikėjai ir or
ganizacijos, kiek matyti 
aikraszcziu, daro apskrityse 
msirinkimus ir prie kiekvienos 
irogos agituoja 
Pavyzdžiui pil. Bagoczius 
Jostono aplanko 
<eleta kitu kolioniju ir surinko 
r bonu, ir auku “Szauliu 
^anizacijai.

Teatsilieka ne 
Iraugija nepadirbejus.

Kovo 9 d. Lietuvos Misijos 
kambariuose invyko tarybų ir 
lidžiuju organizacijų iszrinktu 
ttstovu susirinkimas, 
zams buvo iszduotos atskaitos 
isz paskolos bėgio ir nuskintai

Po Nauja Angli- 
kuris

daro

atszove

isz

už paskola, 
isz 

Anson i ja ir

zisur.

” or- 
Varykime darba 

viena

Atsto-

Terese. — 
ka ?

Barbute. — 
priklauso!

— O man teko! —
Ir padaryk tu man

— Praszysiu Dievo, kad ir 
vainikėli jis isz tavęs iszvilio- 
tu.

vainikėlis
atsake Te-

— Juk szneka, kad pa
kam tad

man

turime aiszkiai pasakyti 
vis tat paprastas melas, 
nereikėtų spaudoj kartoti. Len
kams jau yra patarta apleisti 
svetimu tautu užimtas vietas 
.iszsikrautyti ir jeigu jie genio 
ju neiszsikraustys, tai alijantai 
žada pavartoti ir pajiega prieš?

Rods ir Amerikiecziai
sziuo žvilgsniu yra pilnai soli
darius su aliantais, todėl ne- 
sustokim vilties jog viskas biu 
gerai. Dabar gi dažnai pasi
rodome visai silunucziais; pa
gavę viena ar kita^inia jau ai
manuojame, jau pdtys tarszke-'

juos.— Kas
priesz jauniki! — 
rese.
sibaigs pasaulis ir
czedyt vainikėli ?

— Tu isztvirkele! — suszu
ko Barbute.

Tuojau ji griebė Teresei 
ausų ir but nupleszusi, bet bu
vo uždėti vailokai, tai tie ir li- 

Gi Terese nutve- 
ji persigando, 
visus plaukus

u z

ko saujose.
re už kudlu ir
nes mane, kad
isz galvos iszrove, bet pasižiū
ri, kad beturinti rankose kokia 
tai uždega. Na, ir nuėjo pysz- 
kaudama sau namon. Szliburis.

me apie musu suirute kurie yri 
tik ant naudos 
niams

i

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Du nauji veikalai. Notos del piano.
Lietuva Brangi” ir “Kas Nuramys 

Mano Szlrdele” duetas
Abu veikalai su prisiuntimo tiktai $1. 
Siuskite doleri registruotam laiszke ar 
Money Orderi, stempu nepriimu.

J. A ŽEMAITIS, Iszleistojas. 
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

U

musu pol i t i- 
prieszams.'

sziu prieszu noru yra. kad Lie
tuvoje invyktų
vieniems ar kitiems butu pro
gos • insitikszti. Pametinos 
yra ir tos skelbiamos suirute^ 
priežastis—girdi delei nemokė
jimo algos kareiviams. Galima 
tvirtai pasakyt jog tai melas, 
nes ir Amerikos lietuviai 
dėjo ir dedasi prie paskolos ir 
piningu užteks. Reikia tik dar 
labiau, ir karszcziau remti pas-

Giliausiu

suirute, kad

. insitikszti.

jau

mrodyniai kas ir kaip daromu 
ir manoma daryti, 
szsireiszke už tai, 
tkelbiama laikraszcziuose kiek 
airis apskritis jau sudė jo pini
gu ir kiek dar stokuoja iki nus
kirtai kvotai.
romą du kartu in menesi.

Antru klausimu buvo aptari
mas, kaip ir kokiu bildu didinti 
bonus, kurie jau 
gatavi.
belojai važines ir ne tik dalins, 
bet dar ir pardavinės. Kur kal- 

negales nuvykti, ten 
stoeziu virszininkai ta atliks.

Nutarta dar karta paaiszkin- 
ti visuomenei, kad bonai ir ju 
procentiniai kuponai Ameriko
je bus apmokami dolariais, o 
Lietuvoje auksiniais, sulyg. tos 
dienos pinigu 
bus bonai ar kuponai apmoka
mi.

Taipgi buvo pasitarta ir dau
gelyje kitu smulkiu klausimu. 
Apskritai tarybų ir 
organizacijų atstovai iszreisz- 
ke, kad viskas vedamas gerai 
ir paskola eina gana pasekmin
gai.

Atstovai 
kad butu

Ir tas bus da

neužilgo bus 
Sutarta kad vėl kal-

betojai

kurso, kurioje

didžiųjų

REIKALINGA— Didelis dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
Bzlcbiu, joku ir del pardavimo marsz- 
klniu, apatlnu andaroku, tleaog in na- 

__ mus. Raszykite o gausite sempellus 
~ dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 

• New York City. (adv)

— Gaila?! — pastate akis 
Barbute. — Tikrai bus pa
baiga pasaulio!

Barbute pasidarė labai ne
rami. Terese — geriausia jos 
draugo no tik nepadeda jai 
kerszyt už pametimą, bet dar 
pati myli jos jauniki.

— Tai kasžin, ar bus ta pa
baiga pasaulio? — sznekejo 
Terese.

— Mat kad bus— pasako 
Barbute. — Szitoki szposai 
dedasi, tai turi but pabaiga!

Tyla. Barbute in priekaiszta 
szluostesi aszaras. Paskui
szliurpsedama tarė: /

— Ar jis apie mane nielip 
neužsimena?

Paskui

Visus pražilusius ir plikius, 
Tegul pakutavoje už 

griokus. 
iszbrokuotu 

riszkiu,
Butu geriause valdže isz mo-

2

Del tokiu

savo

vy-

"T

ir

lit SENIAUSIAS

c

I’llLM UTIMS 
L1ETLVLSZKAS NAMAS ABBA 

MOTELIS NEW YORKE.
t

te i p kaip

kola-tuomet jau prieszai nebe- 
iždrys sakyti kad neva mes al
gų nemokame.
Riszuliu Siuntimas Lietuvon.

Kovo 9 d. Lietuvos atstovas 
p. J. Vileiszis padaro sutarti su 

Valstijų Valdžia 
paku

Suv.
siuntinėjimo

delei 
(Parcel

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras.

Parsiduoda geri namai.

Z7^

t
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Deyniuolika metu adgal (1901 mete) Edwafdas pasiliko
Anglijos karalium. — Kur yra sargas!

jos.

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

Teip-gi lotas 50 x 196 
ant kurio randasi .du sztebelei.
Parsiduos pigei nes locninin- 
kas dirba kitur ir geidže ap
leisti szia aplinkinia.
kas norėtu parandaVoti stabas 
tai galėtu, jeigu pirktu daig- 
tus nes su savim daigtu nesi- 
vežezia,
pas: (Mch. 23)

Mrs. Elizabeth Simanavicz.

Jeigu

Atsiszaukite greitai

Middleport, Pa.

ATYDA VISUOMENĖJ.
Pradedant nuo 1 Aprilaus 1920, visi 

Lojeriu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožna vakaru uždaromi 6 valanda va
kare, Iszskirent PĄNEDELIAIS, Ir 
tais vakarais kada buna atydarytas 
kriminuliszkas Ir cjvlilszkaš kortas.

LAWYERS ASSOCIATION 
OF SHENANDOAH, PA. 

M. M. BURKE, Chancellor. 
HENRY HOUCK, Secretary/

teriszkiu
Tegul proto mokintu, 

Su lazda juosius szokintu. 
Naje, czedykite mergeles pi- 

ningelius, o gal asz jus iszvesiu 
isz nevalios geismu,
Maižieszius iszvede žydus isz 
Egipto nevalios.

Tegul kas renka ant kokio 
nors instituto,, 

Asz netrukus rinksi! ant szito
Kad mergeles aprūpinti, 

Ant kokios salos patalpyti 
Kur isz medžiu teka alus, 

Ar-gi tai gerai ne bus?
Szaltinei iszduos vi ryta, 
Arielkelia labai pagirta, 
Ka tai krupniku vadina, 

Kaitimus ir priepuolas gydina.
Tonais vyrai prie darbo ne

varytu,
Parsilupias ant aslos nedau

žytu, 
Ir prova butu tokia iszduota, 

Del vyro motore ne paduota. 
Cit mergeles, gal teip ir bus, 
Tas laikas netrukus pribus, 
Visos gal to sulauksite, 

Su manim trauksite,
Su pungelėlois ant pecziu, 

Rankoje kožna turės po kuciu.
Per visus steitus trauksim, 
Visas merginas ir bobelkas 

rinksim, 
Sena, jauna, kokia papuls, 
Del musu armijos pripuls, 

Katrie laukite,
Pas mane atsiszaukite.

# # #

Bucziau užmirszus apie vie;
* na visztu smerti, 

Kuris padare laruma skiepe,
Gaspadorius mislino, jog tai 

lape, 
Buvo tai arti dvylekiu adyna,

Paszoko, savo paezia greitai 
budina, 

Ir in skiepą vadina.
Ir burdingieri prisikėlė, 

Kirvi kaipo ginklą paėmė, 
Visztos ne nustojo kleget, 
Nusidavė trysia in skiepą 

pažiūrėt.
Padare žiburį su degute, 

Žiuri, kas ežia?.... 
Dvi kojas paregėjo,

DR. I. W. HODGENS
Specialistas užsisene jusiu 
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplankysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka: 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos.

Ar esato norviszkl, iszvargia, silpni, I 
be pajėgos, pailso rytmetijo, trotinatej 
ant vogos, be pomoties, sarrnatinates,; 
lengvai pailstai, naravus, Inpuolesj 

iszrodantlsi 
skausmą j turą su reikalais, vargo ir nelai- 

gerkleje, kaulu, stokas energijos.
Jeigu esato silpni, norviszkl ar llguoti 
tai nedarykite klaidos ka kiti •daro, 
ateikite ir paslaptai pasikalbėkite su;
manim. |Car ypatiszkai. Gausite sanžlnisz-

moksliszkas būdas del A kus patarimus nes mus prideriste

pūsles ir specialiszkas

naravus,
akis, raudoni papuczkai, 
parvargęs, silpna streina, 
gerklėje, kaulu, stokas energijos.

i

Naujausias 1
gydimo kroniszku, nerviszku, kraujo, Į 
odos, inkstu, 
ligas privatiszkani padėjime.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikome.

DAKTARAS HODGENS, 
Didžiausias Ir geriausias intaisytas 

nifulikaliszkas ofisas.
Ofisos valandos: nuo 9 ryto lig 9 vai. 

Užima visus tris Borus.
121 S. Main St. Slienandoali, Pa. 

Nedeliomh: 12 vai. lig 8 vakare.

(M.30

Žmogelis nukirsti norėjo, 
Norint jau taikė, 

Bet susilaikė.
Ne norėjo paleisti. 

Liepo adgal insilpisti, 
In skiepą.

O-gi žiuri, kad tai pažinstamas 
Kaimynas artimas, 

Paklausė jojo: 
“Ka veikei czionai!

Ar daug kiausziniu radai? 
Nieko no atsako, namon nuėjo, 

Susigodias, no in akis nežiū
rėjo.

Ko ten buvo, niekas ne žino, 
Bet jau dabar visi žino, 

Akis visi svilina, 
visztveidžiu,, vadina.
Tai ir bus gana, 

Nežinau dabar kada, 
Su jumis vela kalbesiu, 

Nes toji plurze mane apėmė, 
biskuti pasilsėsiu, 

Už poros dieneliu, 
Rasiu nauju dainelių, 

Velei dainuosiu, 
Kaip kąm ir užduosiu.

Ir nedovanosiu.
■ ■ ' 1 ■

Ir <4

> 7

Iszmalno Ir siunezia 
visas dalis svieto 

Parūpina

Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikla in New Yorka, tai tlesog 
kreipkitės pas Geo. J. Bartasziu, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda I^ai- 
vakortes ant visu linijų in ir isz 
Lietuvos, 
piningus in
pagal dienos kursą, 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. 
Pasilfnkam žmonis ant geležinke
lio slocziu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvine 
nes užlaikėm narna su 38 kamba
riais. I’aleidžiam pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurie krelp- 
piasi in musu virsz-minota agen-

miu nedatirs niekados. Tautieczlai 
• - -- 3 kurie manot keliaut in 
Lietuva, kviecziam visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus

brangus

yra tarnaut visuomenėj labuj.
Reikalaukite laivakorcziu ir pi

ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

(ii:O. .L BARTASZIUS,
11)8 Washington St. New York.

Telefonas: Spring 9537

Nonžmlrszklte kad dabar “SAULES* 
prennmernta yra $3.00 ant viso meto 
o $1.50 ant pnses melo.

i

naudojama per oaioienus. uus 
iszsiusta dykai visiems kurie

Szitas

Britva "Gold Medai” padirbta 
isz goriausio Anglijos plieno, 
gvarantyta, puikei padirbta, 
naudojama per balbierius. Bus

no mus pirks geležinkelio lai- “ ' 
krodeli 17 akmeniu, Swiss viduriais, 
storai paauksuota puikei iszmargintas. 
Szis laikrodėlis parduodams sztoruose 
nuo $21 lig $35 bet mes parduodame 
už fabrikantu preke už $9.75 apriez 
gvarantytos britvos duosime priedo ir 
puiku storai paauksuota žiedą puikei 
iszmarginta su paveikslu merginos, ir 
paauksuota lencugeli ir puike špilka 
su Mexikoniszku Diamentu.
bardavimas tik ant trumpo laiko todėl 

bot orderuokito sziadien. Užganedinimas gvarantytas.
, Dept, L-23, P. O. Box 1084, New York, N. Y,

nelauklto 1
American Novelty Supply C.

?■ JlįLcį^v

Žmogue kasosi galvą, 
’ kad palengvint niežėjimą.

Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

« sosi nejučiotns. Bet jis 
Ą žino, kad jam niežti, ir 
Į visi kiti tą žino.
5 Vyrai ir moteris kenčia 

kenčia bereikalingai,
ebus 

daugiau niežčjjtno, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
jvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.

nų atsinaujinimo.
. r; ‘ ‘ .

Ji nesugadins nei jautriausios odos, 
i RUFFIJtS, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 

1 markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r'
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niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. N

i
■ *

■ ’’4

1 Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleišką- !
t nų atsinaujinimo. i
2 RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. |
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
ij RUFFIJtS, jei turite pleiskanų. , i
j Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ! 
i1 markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r' |

AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York

Jus negalite apsieiti be

I

,»,į
ji

NAUJAS LAIKRODĖLIS. Szis laikrodėlis eina 8 dienas su vienu
užsisukimu. Tui’ 5 rodyklas kurie rodo 
1-Dienu menesio.
3-Valandas, 4-Minutas, 
Druczci padirbtas, 
Gvarantytas ant 25 melu. Regularisz- 
ka preke szio laikrodėlio yra $19.00 
bet per trumpa laika mes parduosime 
draugo su puiku lencugeliu už $12.05. 
Nesziokite per 5 dienas ir jatgu jumią 
jis neužganedins, sugražinkite mum i a 
atgal ir mes sugražinąiin piningus. Ne 
siuskite visu pinigu. Prisiūkite tik $1 
su orderiu, reszta užmokeste kada 
gromat-neszis atnesz laikrodėli in. jus 
stuba. Reikalaujamo agentu.

NOVELTY SALES CO. Dept. W-lll 
New York, N. Yi

2-Diena sanvaites, 
5-Sekundas. 

turi 16 akmenų.
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SAULE
4

Žinios Vietines
f Szv. Juozapo.

— Subatoj pavasarinis su- 
silyginimas dienos su mtkezia 
yra tai pradžia pavasario.

— Daugeli kasyklų nedir
bo aplinkinėje, nes tirpstantis 
sniegas padare daug vandens 
kuris užliejo kabyklas.

— Readingo kompanija ap
garsino, buk ir szimet įlavinęs 
del žmonių žeme už dyka ant 
uždėjimo darželiu. Norintieje 
aplaikyti žemes, klauskyte sa
vo boso prie kasyklų arba že
mes agento kurio kancelarije 
randasi mažoje stubukeje prie 
Lehigh Valles geležinkelio 
stoties.

— Penki vaikai

Valles

neturinti 
da penkiolikos metu likos su- 
ymti per palicije už 
tas vagystas paczto,
kromo ir Lehigh Valles sto-

Tiejei jauni pleszikai

papildy- 
karpetu

SHENANDOAH, PA.

25 diena— Kovo ’jo u iena musu 
miesto sukrutes visi Lietuvei 
nes tuja diena atsibus 
minga parodo del priėmimo 
lietuviszku delegatu isz 

Liotuviszku Moterių 
Paszelpine Drauguvo 
puiku bankiota del delegatu 
ant Mahareio sales ant kurio 
užpraszo visu atsilankyti ir 
paklausyti akyvu dalyku isz 
Lietuvos.

— Dvi merginos kurios pa
sidavė kaipo Mare ir Ona 
Petravicziutos isz PhiladeL 
phijos, likos aresztavotos už 
rinkimą auku ir likos nusiuns- 
tos in Pottsvilles kalėjimą. 
Abidvi merginos rinko pinin- 

persi- 
cigon-

ATIDAI
MAHANOJAUS LIETUVIU

■*WMlr . --

ANT PARDAVIMO.

(tulsai)

Ml

tuvos.

9 

iszkel-

Lie-

iszkelc

Ala re 
isz 

aresztavotos

ir

gus nog kokio tai laiko 
statydamos save kaipo 
kos.

galimu

ATSAKYMAI.

Visi pri- 
li kos 

kalėj i-

ties.
yra: James ir Tamoszius Fritz 
Petras Petok, Stasis Perkovs- 
ki ir Henry Snyder,
sipažino prie kaltes ir 
nuvežti in Pottsvilles 
ma lyg teismui.

— Panedeli (sziadien) apie 
ryte

kriaueziu
žemiaus Je- 

fabriko. 
ant keliu

V. R. Naugatuck, Conn. 
Žemiau ’paduodame

nowicz

pasidarė 
szape

9:30 valanda 
ugnis Dazy 
ant S. Main St.

marszkiniu
Bledes padaryta 
szimtu doleriu.

— Jonas Coombc (Kumbse) 
likos paženklytas per 
ant dinsto 
toriaus ant

suda 
Pavargėliu Direk- 
Skulkino pavieto 

* in vieta mirusio Szimo Bevano
— Kas diena žmonis pa

duoda aplikacijes in 
iszemimo paszpartu keliauti in 
Europa atlankyti ir sujieszko- 
ti savo gyminiu.

— Lietuviu Finansine Mi
sija atsilankys in
2.6 szio menesio.

žmonis

j

t

^paduodame adresus 
laikraszcziu iszejnancziu 
tuvoje.
si, tiktai tieje apie kuriuos ži
nome ir patys aplaikomia.

“t ” Lietuvos Vais

Lio-
Žinoma, ne yra tai vi-

Lietuva, ’ ’ 
lybes organas — dienrasztis.

Kaina: užsienyje metams 
ISO auks., pusei metu 90 auks. 
Lietuvoje trims men. 30 auks.

užsienyje

1 men. 10 auks. Adresasi 
Kaunas, Totorių gatve 14. 
“Karszkiu Žodis,” 

mas
terijos skyriaus, 
karta iu sanvaite.

Kaina:

leidžia-
Kraszto Apsaugos Minis-

Eina viena

Lietuvoje_____  ,, karisz-
suda ant kiams 3 menesiams 6 auks. Ad-

Mahanoju 
VieRzas pri

ėmimas tos Misijos bus Town
ship High School Saloje vaka
re. Labai praszomo vietinius 
Lietuvius susirinkti kuoskait- 
lingiausia 
mums Tevvnes

Labai praszome

ir parodyt i 
reikalai 

artimi ir musu szirdžiai. 
iszreikszti

Tevvnes
nenuilstanezjai 

musu 
Ta pati vakaru Gar-

taip-gi
tiems musu 

kurio

kad 
v ra 

O 
pagarba

Atsto

resas:
Kaunas Gedimino g-vc Nr. 19.

” Politikos Visuo- 
ir Literatūros laikrasz-

Santara, 
menes 
tis. Eina kas dvi sanvaites.

Kaina: menesiui Lietuvoje—
2 auks., menesiui užsienin — 
4 auks. Adresas: '

< <

Kaunas
5. b. L

< < Veja,

y

9 9

Daukanto gat. Nr.

Literatūros, meno
ir kultūros dvisavaitimis laik
rasztis. Lietuvoje 
auks., pusei metu 30 auks.

metams 60

L. L. Paskolos Bonus 
gauti sziosc Bonu pardavinė
jimo stotj’se:

V. Lapinskas,
601 W. Mahanoy Ave. 

Fr. Sklera,
401 W. Mahaony Ave.

A. Baneviczius,
817 E. Centre St.

Arba Paskolos Komiteto susi
rinkimuose Boczkausku saloje.

(M. 30
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Sziauczio prietaisai Vv..iq<v.7, 

rnaszina ir keletą naminiu ra
kandu. Parsiduos •ingei. At- 
siszaukito pas:

Joną Masoviczia.
511. W. South St.
Mahanoy City, Pa.

Palaiduos -pigoi.
' (M. 19)
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ANT PARDAVIMO LOTAS. 
Puikus lotas miesto Frackville 
Pa. 150 per 30 pėdu 
Parsiduos neperbrangei, 
siszaukite in 4 4

9 
didumo. 

At- 
Saules” ofisą.

(onverse

V v
-------------m.------------------- ---------------------------

Czedinkite piningus ant apsiavimu.
Tie

/Ąaipieriu Czębadai
ir CzeveryKai

o

cT"

rb

Nesziokito Ace-TTi apsinvimus. 
apsiavimai yra padirbti isz specia- 
liszko gurno. Turi labai storus padus 
Kurkos ir kitos vietos kur daugiausia 
nesziojasi yra extra stori.

Jeigu nesziosite Ace-Hi apsiavi-
, galite dirbti vandenije 

diena ir daryt ta pati
diena po dienaj o kojos visad 
bus sausos ir sziltos. Kasikiu 
vanduo ju nesupus.

Ace-Hi czeverykai ir czebatai yra vigadni ant kojų. 
Yra teip pat padirbti isz drūto stipro gurno.

* Jeigu vėl kada pirksite czeverykus 
gaukite Ace-Hi. Jumis

inus, 
visa

/
n

czebatus tai 
jie suezedins pininga.

Juso npelinkeje ran
dasi sztoras kuriame 
galite pirkti Ace-lll 
apslavimus, o Jeigu 

negausite tai raszyklte 
tiesoj pas mus.

Converse Rubber Co., Maiden, Mass.

Žiūrėkite kad ant
butu didele
litera “C< 9 !
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Visas karas geležimi lovų už
specialiszkas prekes.

įMAHANOY
CITY .J
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Capitol Stock $125,000.00 
Surplus A: Profits

Mokamo antra procentą ant 
sudčtu piningu. Procentą pri* 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno* 
Buose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Bubėto
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vice_Kas.

į H

#' ** J

Visokiu lovų. Visokiu koloru. Pilno didumo 
ar pavieno didumo. Gvarantyti springsai | 

ir sienikai. Ateikite pamatyti. ž

\ GUINANS M Ali ANO Y CITY, PA. »
M T. CARMEL, PA. g 

SHENANDOAH, PA.

- .... — te-— ... te te     te-.        -  . ... .    _

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUTIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda isz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare.

nno e i — — air -ir ir- -t a r» twi o r T~~r

Telefonai, Dell - Kensington 6316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS. ;[ 
PERSIKĖLE 1N NAUJA VIETA 

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

į 2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.

*> — — — — Wl — «»■ «■»

Sztai Koki Prietcli Turite—> ,

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

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujat# pagelbos 

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

lengvas mėnesines mokestos arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokčti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra j ūso 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 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita te ter* « • • • • • « « • •

<• i

Naujas Lietuviszkas Graboriui 
Kazis Rėklaitis | 
516 W. SPRU0E 8T. 

MAHANOY CITY, PA.

►

to

1 —Rodo valandas, 
2—Padirbtas isz geriausio metalo teip

Jo. praktinguma kalba žemiaus paduotas aprasziinas: 
miliutas, kaip ir paprastas laikrodis.
kad gali būti ugnije ir nesudega ir gali Iszlaikyt per visa tavo gyvenimą. 
3—Augszczio 8 coliu. 4—Laiko laiko geriau negu koks nors kitas laikrodis ir 
nesuvelins nei minutos. 5—Gvarantuotas ant 25 metu 6—Turi skambuti kuris 
teip smarkei skamba kad ir kiecziausei mieganti prikelia isz. miego ir iszkelia 
Isz lovos, kad jin nutildytu. 7—Nakties tamsoj nereikė keltis ir žiebti zapalkos 
idant pamatyt kokia valanda, tik paspauk guzikuti ir visas laikrodis apsi-j 
svicczla elektros szviesa. 8—Gali kartu sz.viesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar ofisinis varpelis del paszaukimo reikalaujamos ypatos, 9—Turį 
egzaminuojama lempute del isztyrimo akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir 
dantų. 10—Turi elektrikos baterija labai pasekminga gydypiuj nerviszku ligų.

Tai kas pors nepaprasto. Nustcbetinas laikrodis, naujo iszradimo, apie kuri 
dar nūsi girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu iszradimu laikrodžiu srityje. Apie

Dovana Visiems DYKAI>

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbcti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
9

t

‘^Daktaras Juozas J. Austrą
J LIETUVISji LIETUVIS
to BuvnMs Daktaras Karlumeneje. 

uv«in ricAL-iic v ip ■ uGYDO VISOKIAS LIGASij

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. -6 lig 9 vakare 

J Telefonas—"Bell R.
,|113 E. Coal St. Shenandoah

Lietuvos Ūkininkas, 
tuvos 
laikrasztis.

Kaina: metams Lietuvoje 24 
ąuks. pusei metu 12 auks.

•9

< < ” Lie-
Valstiecziu San jungosvams, 

darbuojasi Lietuvos ir 
labui.
biems Svecziams bus pateikta

Boczkausku sienyj, metams 36 mark 
Tai-gi labai praszome metu 18 mark. Adresas:

• • 11 1 • I

viesza vakariene m * - - -
tėvynainius

Už- 
pusei

D. M. Grubaift, Pfvf.
J. JI. Garrnhan, Attorney

P. C. Fenton

—DIREKTORIAI —
L, Eckert, Vice-PreB.
W.!?. Ryukewicz

T. O. Horn<bv

D. E. Guinan, T remi
A. Danisewict M. Gayjla

salėjo.
gerus tėvynainius dalyvauti I Kaunas, Laisves Alėja No. 34.
toje vakarienėje. Laike vaka
rienes bus draugiszki pasi- ninku demokratu laikrasztis. 
sznekucziamai apie reikalus Eina du kartu per sanvaite. 
Lietuvos ir
Kas norėtu dalyvauti vakario-14 auks:
neje meldžiame susižinoti su auks. Užsieniuose:
rengimo komisija V. Jusaicziu mark. 3 men. 24 mark.
Pr. Sklera ir J. Žarnausku ne-
veliaus sekanezio nedeldienyj,, Kaunas, Laisves Alėja Nr. 34.

‘ ‘ Prusu Lietuviu Balsas, ’ ’
Paežiu Lietuviu leidžiamas 

vokiszkom lita-

bus d ra u g i.sz k i 
apie 

ypatiszkas.savo

neje meldžiame susižinoti

21 Kovo.
— Pirkite mesa ir grose- 

rius pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visoki tavora 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St. (t. f.)

— Randasi ant pardavimo 
geri namai po

ir

321 ir 323
West Centre St. teįp-gi 320 ir 

Atsi-*. 322 West Railroad St.
szaukite greitai pas O’Brien

Drapanų Sztora,
Mahanoy City, Pa.— (t. A. 2)
Brothers, Sztora

LIETUVOS MISIJOS 
MAfeSZRUTA.

Schuylkillo apskrityje.
; Kovo 25-ta d. 7 vai. vakare 
,, Maher svet. Shenadoah, Pa.

Kovo 26-ta d. 7 vai. vakare
A tr . Mahanoy Township mokyklo- 
r je Mahanoy City, Pa.

Kovo, 27-ta d. Girardvillle, 
•J^5Pa. 7 vai. vak. bažnyt. svet.• 1 **

A*

Kovo 27-ta d. Maizville, Pa. 
7 vai. vakare bažnyt. svet.

Kovo 27-ta d. Frackville, Pa 
7 vai. vak.

Kovo 28-ta d. Tamaqua, Pa. 
Odd Fellows svet. 1:30 popiet. 

Kovo 28-ta d. W (F f • Q
delphia po bazny. svetainėje 

t ,7:30 vai vak.
Kovo 29-ta d. Minersville 

__Pa. Unijos svet. 7 vai. ak.
, St. Clair, Pa.

1 I /
New Phila-

I

9

t < Darbas 9 9
9 Socialistu liaudi-

Kaina: menesiui 
trims menesiams

1 men.
Adre-

Lietuvoje 
12 
8

sas:

Prusu Lietuviu Balsas 
Lietuviu 

dienrasztis 
rotu.

Kaina: menesiui 1 mark., 
men., 2 mark., 3 men. 
Adresas:

2
3 mark.

Tilžėje, Augsztoji gatve 59.

t, p. C ANDy

VERN
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INFLUENZOS LIGA BEVEIK VISUR.
Jeigu negerai jaueziates, tada privalot 
apsisaugoti nuo influcnzos. Tankiausia 
apima silpnus ir nesveikus žmonis. 
Laikykite savo vidurius atydarytus ir 
czystai ir apsisaukokito užkietėjimo o 
tada gerai jautesite.

GARFILAX
yra priemnas luosuotojas pavidale 
peppermint saldaini!. Prigelbes jumis 
apetite ir czystai užlaikys Jusu vidu
rius. Prlemna imtiir greit veiko be 
veržimo ir skausmo.
visu, senu ir jaunu. Pabandykite GAR
FILAX szl naktį ir gerai jausite rytoj.

Gaukite Garfilax iszbandymui dykai. 
Nesiųskite jokiu pinigu tik iszpildykit 
žemiau kuponą su vardu ir adresu:

Dykas iszbandymui Kuponas:
Frank Garfinkel, Mfg. Chemist,

141 Ave. A. Dept. L-10. New York
Praszau prlsiust man dykai sempoll 

“Garfilax” ant szito adreso:

Yra gera del

Kovo 29-/a d. Vardas:
7 val. vak.

Kęvo 30-ta cT. 3<ft/Ua?mel, ’ 
Po. 7 vai. vak. (to 25)

Liet. Mis. Pr. Komitetas.

Ulyczla; p ^y*,m**?**AT’***V V.
Miestas: ...................

4 » • *>• M

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheuinatierau c Jums jokios gyduoles ne gelbžjo parsitrauki! URSUS 
UOLES NUO KHEUMATIZMO. (jįcrU). PrėKė už bonką....................................$1.50GYDUOI.

UKSUS LINIMENTaS NUO RHEUM ATIZMO, (tepti) PrJkž.........................
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. PrJkė..........
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prtkl...
UKSUS SKILViNiS BITEKIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Pr«k€........
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prčkč

Mes siunčiame.kožnam ant pareikalavimo musų didelj Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasitę daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

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

,...$l.OG
....$1.50
....$1.50
....$1.00
....$1.50

M CHICAGO, ILL,

N A UJA S ISZRADLMAS PLAUKAMS.
Dckavoje Ms milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limu plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuol/slu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Brnudzns Cosmetics, 
Šia. W. Brooklyn, N. Y.

A. 0. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kampan Main ir Centre SL 
SHENANDOAH, FA.

1

11—Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviem perskyrimais, vienas 
pinigams, antras brangakmenims sudėti.
durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Su kožnu laikro
džiu prisiuneziame pilnas informacijas.
Dabar pamislyk, kiek naudos ir parankumo gali turėt isz tokio laikrodžio. 
Nedaro skirtumo koki laikrodi pirktam, visgi geresnio už szitr. negausi. Szi- 
toks laikrodys privalo rastis kožnoj stuboj, nes jis yra netik reikalingas bet ir 
pagražlnancziu namus daigtu. Nerasi žmogaus kam szitas laikrodis nepatiktu. 
Baterija laikrodije gali užtekti ant kėlu metu, o paskui labai lengva indeti 
nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia bet mesgi del jti daugybes per 
trumpa laka pardavinesime tik po $11.95. Laikrodis yra tokis kaip apraszytas. 
Jeigu jums nepatiktu .gražiname pinigus.
siusime kožnam szita geležini gražu laikrodėli priedo, kas užsisakys pas mus 
apraszyta naujo iszdirbimo laikrodi. Laikrodėlis yra labai geras dlrbilitlems 
žmonėms nes stiprus jo luksztai ir tvirtais vidurais, laiko laika teisingai. 
Parduodamas po $4.00 ir daugiau, o mes duosim junis DYKAI tik per trumpa 
laika, jei užsisakysi tuojaus stebuklinga naujo iszradimo laikrodi Taigi jei 
nori pirkti sau ar kam kitam nors dovanu tai prisiusk mums rankpinigių tik 
$1.00, o mes tuoj iszslusime laikrodi su laikrodėliu. Likusius užmokėsite gavės 
daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga, raszyk tuojaus.

1219 N. Irving Ave. Dept. 215. CHICAGO.PRACTICAL SALES COMPANY,

Bankas aprūpintas slaptingomis

Kombinacijos numerius užsistato.

DYKAI, VISISZKĄI DYKAI isz-

■ Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

z v

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon,Goriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon, tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lietuvos, kad amerikiecziai nusipirko galėtu nusiusi saviėm- 
sieins netik del laiszku/bet ir didesne suma, pipigu yiejįoje.

Kiekvienas perkantis. Lietuvos Paszto ženklu nemaži^
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 

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

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

■w— * • ■ '"fc. . , k ■ — te * ■ * te A'i> ’ ——. ^.v r < te'*

(Y 
O

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki; 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziamo.

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 
pas centro sekretorių.m.

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.
.........................................         . įninki........ .. .......................................................................  in m
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Siuvama Ytn* Su Šita yla galima pasitaisyti: čcvcrykus maišus, karpetus 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. Kaina #1.00drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina

SlumklHtmniloHMHcra brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šita
britva yra padaryta iš geriausio plicuo ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite Ją įsigyju Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

r!

94^

(nra^lfCH 
Cliff «a’|O 

FORTUNE 
TF.LLING 
CARDS

MadamUiNCRNAND 
HAKLaru 

FkAONU (AWO CO 
CHlCAaOJLU.
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PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
tyros yra su instrukcijomis, kaip 

Į Jas vartoti ir kaip ateitį įspėti, 
r Šios Kazyros yra geriausia žais

mė liuosanie laike ir su jorni nė 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šitk 
pilna kaladė Kazyrų su instrukcb 
jomis (angliškai) yra dabar gauna* 
mos pas mumis, kaina

šia nubovyti Šeimyniškuose ir

BOc.

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

GUTEs: l)F>n*tnptyM Burtininku. 2) Kobaltu*. 3)Snpnu Knygele. 
Už šešias kitoniškas liūtiškas štukaa ir trįs lietuviškas knygutes kaina SH.IS

RllrtiYti Ornkulon s/rba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa
veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir dclnažiuystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. *11*3 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose ' #0»F50

Siųsdami pinigus adresuokite:

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STKEETy CHICAGO, lUk-....,.,

•J

Ne st/nlkuokl Bukls savo 6 
bosas. Nereik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosl j 
in kraju. Apie daugiaus 
raszyklte ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Tenn Ave.

A

Pittsburgh, Pa.

<1 o o oi i

Lietuviszkas Graborius
A. J. SAKALAUCKAS

801 EAST PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

>
L
V

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITYfy PA. 
Laidoja hunus numirusiu.-, Pa^mdo 
automobilius, rlginus ir vežimų**del 
laidotuvių, kriksztiniu, vesctliju^įiasl- 
važlncjimo ir tt. Krausto daigtu
520 W. Centre St. Mahanoy Cltf, P*.

r tL

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. FRALEIKA, Savininkas

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

Sziltas Ir szaltns vanduo kožnam 
rntme. Garino sziluma.

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




