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ISZ AMERIKOS
Anglekasiai nesutinka ant 

iszlygu darbdaviu.
New York. — Generaliszkas 

anglekasiu komitetas nesutin
ka aut iszlygu darbdaviu ku
rie pasiūlė anglekasiams tik 
15 procentą daugiau 
ties ir užginezino buk
ant asztuoniu valandų darbo 

close shop.

Kinczikas pardavė savo dvi 
dukreles.

San Francisco, 
senei dingo dvi
kineziko Lee Fanu, 
palieija visur juju

Sztai ana

mokes-
sutiko

ir “close shop.”
Nieko svarbio negalima da- 

žinoti ka veike angline kami- 
sije ir kaip užsibaigs tas visas 
anglekasiu posėdis.

tėvas likos 
tai 
sa-
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Jauna porele susikivirezino 
prie altoriaus.

Manitovoc, Wis. — Marti
nas Basil stojo prie altoriaus 
su savo niylema Eleonora 
Klaiberiute idant butu 
risztais mazgu moterystes, 
kada kunigas Piel, 
ežius Szv. Bonifaco Rymo Ka
taliku parapijos ketino užtar
ti žodžius, kurie suriszlu po- 

netiketai abudu ^usiki- 
virezino kokioj kalboj 
gas turi juosius suriszti. Jau
nikis spyrėsi idant kunigas 
kalbėtu vokiszkai, o nuotaka 
idant angliszkai. Vargoninkas 
atgrajino visa Veni Creator 
jaunavedžei 
prie altoriaus.
nigas norėdamas taji 
užbaigt, suriszo porelių vo
kiszkai, nes turėjo prisilenkt 
ant jaunavedžier pattdplIh'V da 
nuotaka turėjo būti paklusnu 
pagal žodžius vinezevones ka
da kunigas klauso nuotakos 
“ir busi jam paklusnu 
me.”

mvlema 
idant SU-

O
prabasz-

Calif.— Ne- 
mergaites 

o norints 
jieszkojo, 

negalėjo surasti, o tėvas labai
gaik’josi dukrelių, 
dieno miesto detektivas sura
do viena isz mergaieziu gyve- 
nanezia nelaisvoje pas sena 
kinezika kuris laike paleistu
viu urvą. Kada
paszauktas ant palicijos, 
net persigando paregėjus 
vo dingusia dukrele, kuri pali- 
cijai apsakė, buk tėvas jiaja 
pardavė tam kinezikui už pu
santro tukstanczio doleriu. 
Dabar palicije uždare kinezi
ka ir kvoezia. jin diena ir nak
tį, idant prisipažintu kur dėjo 
antra dukrelių, 
ir sakosi nieko

tukstanczio

relia,
kilai-

o 
gi nez įjosida

Ant galo kū
gi neza

suriszo

visa-

Keturi vaikai sudegė 
de gan ežiam name.

Keturi 
Skaranevi-

Pipers 
czionais, 

name, 
sanvai-

Johnstown, Pa. — 
Antano 
gyvenanezio 

15 myliu nog 
deganeziam 

•> •)

vaikai 
cziaus, 
Lille, 
sudegė
Vaikai turėjo nog
ežiu lyg 6 metu amžiaus.

Badai senesni vaikai siautė 
prie pecziaus, 
szlebukcs užsidegė

o kada j uju 
nubėgo 

ant virszaus pas jaunesnius, 
nes visus rado gulinezius prie 
vyges mažiausio. Tėvai tame 
laik buvo iszeja in miestą.

eo »

riu.
Pa

ir

Keli 
karaliaus 

gyvena 
žino,

bet senis t vii 
apie dingima 

antros dukreles nežino.
Teismas tęsęsi nėr 400 metu.

Washington, I). C.— 
gentkartis lenku
Jono Sobierskio kurie 
Amerike, aplaike 
tomis dienomis užsibaigė 
siugas teismas, kuris 1 
per keturis szimtus metu. Ke
turi szimtai metu adgal 
mvua Sobieskiu t 
susibarė su szeimyna Sobies
kiu isz Podlevo apie daug 
jnargu lauko ir pasidavė in 
sųda. Tasai teismas ėjo net 
per keturis szimtus iriotu ir 
įįkJ dabar užsil^.igg^Žęme li
kos padalinta terp dabartines 
gentkartes.
Gerai kad atsikratė nog tokio 

gromezdo.
Mrs. 

87 metu 
praszima 

idant jiai duotu perskyrimą 
nog savo vyro kuris turi 52 
metus, o kuris jiaja ana diena 
apleido. Priežastis apleidimo 
buvo ta, jog motore tankei isz- 
metinojo savo Albertui, 
gulėjo lovoje su czeverikais ir 
kaJnierelije ir ymdavo iii lova 
szuni.
mezdos idant priversti jin kad 
duotu užtaikyma savo moto
rai, o tuom kart sudže davė 
perskyrimą moterei nog tokio 
vvro.
$14,000 už padaryta operacije 

ant mo teres.
Chicago.—

buk
■ ger
te sės i

szei-
isz Oro levo 

szeimvna
apie

Tasai teismas ėjo net

(ik. dabar užsib^jjįaiXwJ?<yne Ii-

Chicago. — 
Roppiene, 
innesze

Albert 
amžiaus, 

in suda,suda

kad

Palicije jieszko gra-

Daktaras Mak
sas Tarek, gerai žinomas dak
taras ividare operacije 
paezios Harry Moyer, 
turi dideli hoteli.dideli

ant 
kuris 
Kada

Negali iszmaityt trijų vaiku 
ant $30,000 ant meto.

New York.— Kada Chester 
Siems mire, paliko savo szei- 
niynai arti du milijonus dole- 

Visas turtas pa vestas in
rankas ad ministrą tori u. 
czei paliko dideliu inejga 
30 tukstaneziu del iszmaitini- 
mo trijų vaiku.

Dabar Chesteriene 
praszima in suda, idant jiai 
paskirtu 40 tukstaneziu dole
riu del vaiku, nes ant 30 tuks
taneziu negali juju iszmaityt.

nog

padavė 
idant

viena meto

nedaugiau
o kiti

Vaikai turi 
lyg penkių.

Chesterienei reiketu gyven
ti Mahanojuj kur užlaikymas 
vaiku kasztlioje
kaip szimtas doleriu 
tėvai neižduoda ne 3Q doleriu 
ant savo vaiku.
Bernas nužudė visa szeimyna 

z tyksle apipleszimo.
Bismark, N. D.— Nužudyti 

kūnai farmerio Jokūbo Wolfo 
jojo puti ir szcszi vaikai, li
kos surasti per kaimyną, ku
ris atėjo paskolyt sekios. Visi 
buvo suszaudyti,
nėjo kur kūnai gulėjo, radosi 
daug tusoziu patronu. Bernas, 
kuris tarnavo pas Wblfus din-

f

Moveris užklausė daktaro To
re ko kiek reikalai!je už pada
ryta operacijų daktaras atsa
ke: “14 doleriu,
man užėmė tik keturiolika mi
liutu ir man rodos, jog doleris 
už minuta ne yra per daug.”

Moyer is

4 C operacije

parasze czeki 
doleriu,

ant 
14 tukstaneziu doleriu, arba 
tūkstantis doleriu už minuta, 
sakydamas, jog tiek ne yra 
už daug ant iszgialbejimo jo
jo moteriai gyvastį.

Aficieras neužkando numirė 
(Kaune.)

Kuopa aficieru susirinkusiu 
Koteli gere dektine, o vienas 
gerai intraukes staigai numirė

Jo pati klausinėjo jo draugu 
apie priežasti savo vyro mirio, 
ir visiems rugojo, jog buk ju 
priežasezia turėjo
atsake: Ant mus nerugok; nes 
velugto jis, mirė kad gerdamas 
niekada neužkando.

Pati nebaszniko aficierio lai- 
go ir negalima jojo . surasti; kydama rodą anų, ir vandens i• • • • • t • i r j * i i • . ♦ vt *

nąs aplinki-
mirti, szie

Palicije isz visos aplinkinei atiigerūs visada užkasdavo.

ft

MASZININIS KARABINAS ANT KAPINIU.

Laike paskutiniu maiszacziu Berline (Vokietijoi) pas ik el elei buvo sustatė daug maszininiu
karabinu ant vietiniu kapiniu, szaudami in Eberto kareiviu?. Paveikslas parodo

viena isz tokiu kareiviu szaunant in prisiartinanezius kareivius

ISZ VISU SZALIU
200,000 rusiszku nelaisviu 

randasi Vokietijoj.
Berne. — Sziadien 

košia nelaisviu abazuosia
dasi arti du szimtu tukstan
eziu rusiszku

vokisz-
ran-

kaip

nelaisviu, pagal 
raparta szvediszkos komisijos 

per

arba-
gauna

nusiunstti ein Akinti ja 
Raudona Kryžių.

Daugelis tukstaneziu tujų 
rusiszku nelaisviu ne turi dra
panų, muilo, cukriaus, 
tos ir tabako, o duonos
tiktai pusiau kiek aplaikyda- 
vo kelis menesius adgal. Szeip 
tiejei nelaisvei neturi jokiu 
sunkenybių ir turi gana daug 
laisves, kas nori tai dirba o 
kas ne nori tai nedirba.
Turkai nužudė 528

francuziszkus kareivius.
Konstantinopolius. — Kada 

francuziszki kareiviai apleidi- 
nejo turkiszka
turkai apsiaubė visa kariuine- 
nia ir iszkapojo

miesta Urfa

528 francu- 
Francuzai iszsiunte in 

tenais kitus kareivius nu
bausti turkus už juju bjauru 
pasielgimu.

Europa rengėsi ant naujos 
kares.

Paryžius. — 
kareiviai ineja iii 
nau,

Bolszcvikiszkas sukylimas 
Jugo-Slavijoj.

London. — Bolszevikiszka 
revoliucije kylo daugeliuosia 
vietosią Jugo-Slavijoj,
prancsza telegramai isz ’ Kon
to.

Szimtai 
mnszta o du kart tiek sužeista. 
Belgrade kareiviai naudoje 
maszininius

pasikelelius. 
szimts ypatų likos užmuszta 
A grame.
Pakars motina už nužudinima 

savo dukters.
Quebec, Kanada.— Slidžios 

pripažino kalta žudinstes Ona 
Gagnon, 
metu senumo dukteria Aurora 
Už taja baisia žudinsta, moti
na turės mirti ant virvutes.

Pagal budintoju pripažini
mu, tai motina nemielaszirdin- 
gai pasielgdavo su savo duk
teria, 
ghm 
geležiu

žmonių lifcos

kareiviai
i karabinus

ŽUS.
kareivius

Francuziszki 
miestą lla- 

artimoje Frankfurto 
rado daugeli visokiu 
ir amunicijos, kurias paslėpė 

Pagal franeuzu 
pasi- 

rengineja ant naujos kares

vokiccziai.
manymu, tai vokiccziai

uz-

szais
prie- 

Dvide-

kuri, nužudė savo .16

priversdavy ejti basa 
galo kerszin- 

isz- 
Daktarai pa

; su
gink lu

pricszais Franci jo.
Allijentu kamisije 

surado daug paslėptu 
Karaliaucziuje ir szimta 
kesdoszimts didesniu arniotu.
Kamisijos sanarei teip-gi da- 
žinojo nog valdžios sznipu buk 

kareiviu dau-

te i p-g i 
ginklu 

pen-

vela duo- 
prezidentas 

būtivela

visoje Vokietijoje randasi 
rai iszlavintu 
giau kaip pusantro milijono 
vvru.

Isz Washingtono 
dasi girdot, buk 
Wilsonas ketina
kandidatu ant prezidento, jei
gu pakiltu nauja kare Europo
je, nes pagal senatoriaus Le- 
viso tvirtinimą, tai nauja kare 

ir turi
po pasibaigimui 

, antra

yra neapsisaugojama 
užejti, nes 
kožnos dideles kares 
kare vis turi užstoti.

Juk sziadien visoje Europo
je verda kaip puode, visos 
vieszpatystes yra neužganė
dintos ir ėdasi terp savos*/ — 

užstoti atejteje 
mažesnius

Kare, turu 
idant aumalszvt

..... ......................... ..................... .... - .... B .........■II.IĮĮ ' M

ISZ ROSIJQ34JETUVOS IR 
LENKIJOS.

Du kareiviai nužudė senuką ir 
jin apiplesze.

Poznanius. — Ne senei li
kos surastas nužudytas senu
kas Pryklus, kurio kuna rado 
ant artimo lauko. Apie taja 
žudinsta laikraszczci teip pa

turėjo

ISZ ROSIJOS

Raudonojo Kry-

isz vogimą Liepojui.
krau

■

szo: Senukus Pryklus, 
sunu kariumeneje kuris radosi 

’ (Kernverke. Nosenei tėvas pa-

ninkas ir apygardos Rinkimu 
Komisijos narys K. Venslaukis 
kooperatyvu
ninkas J. Fledžinskis, prisiek.
O’

sąjungos pirmi-

Į'ynejas St. Lukauskas, koope- 
ratyvio tarnautojai 
keli mokiniai 
darbininkai, 
lai raszomi
Kratos, be rodos, ndave 

iieszkota kaž kožiu

Dudeliai, 
tarnautojai ir 

Kratų protoko- 
buvo rusiszkai. 

jokiu
rezultatu, 
rusu pinigu ir aukso. K. Veti- 
slauskiui kratos metu paaisz- 
kinta, kad jis esąs revol. soc- 
liaudininku pirmininkas (1) ir 
i įduriamas net
Įima vadovas’! Pledžinskis gi- 
—gi, kad esąs bolszevikas (!!) 

; re i t patys

Kaune suki-
Ki,

giri t patys “susikonfuzi- 
ir krata baigė formaliszkai 

gana to, ki-

insiverži-
Taip pas Dube- 

apsilankius pas ja pažis-

žia būrelis

kelione 
paymdamas su 

vim szeszis tukstanezius mar
kiu kuriuos paslėpė 
aule.

s irenge m 
savo sunu,

atlankyti
.-a-

czebafo
Pribuvias in Poznaniu 

užklausė dvieju kareiviu

ant

’ ;,r 
nežino kur jojo sūnūs randasi. 
Tiejei sutiko seneliui parodyti 
kazarmes kur sūnūs randasi, 
bet pusiau kol i je užklujio
jojo ir nužudia apiplesze isz 

Po tam nusipirkia ci- 
viliszkas drapanas pabėgo, 

isz žudintoju 
jtiu suėmė, bet da kito neran
da.

visko.
drapanas

Palicije viena

Bolšzėvikai užklupo ant 
procesijos.

Iii czionais
Petrograde

visus dvasiszkus tame 
Tasai atsibuvo laike 

szveneziu

Hclsingforsas.— 
daejo žino, buk 
bolšzėvikai aresztavojo bisku- 
pa ir 
miesto.
Velykiniu 
lenkai turėjo procesije. 
procesija nusidavė su vėlia
voms prie^aljT'vietiui kalėj i- 

iszsiunte
vaisku, pricszais ejnaczius žino 
uis, isz ko kyjo sumiszimas, 
laike kurio daug žmonių likos 

Terp

kada 
Visa

ma. Bolšzėvikai

su m isz imas

sužeista.
gyventoju vicszpatauje dide
lis nerimastis
pricszais toki
pasielgimą.

užmuszta ir

štlkylimasir 
bolszevikiszka

Ii •

na

Musu Konsultatas Liepojui 
pranesze užsienio Reik. Minis
terijai apie 
žiaus ir Szelpimo Bendroves 
prekių
Prekes buvę iszvogtos 
jaut isz jo, taip pat ir muitinė
se kadangi prekes neina tiesiai 
isz Amerikos in Liepoju, bet ei- 

tranzitu pro Kopenhaga.
Del to nesą galima pradėti vo
gimo tyrinėjimu.

Palanga. Rinkiniuose in Pa
langos miesto valdyba Latviu 
okupacija dare represijų in lie
tuvius ir, neprileisdama ju in 
rinkimus,
Latviu dauguma, 
ganai verezia lietuvius

btengesi sudaryti 
Latviu or- 

varu 
prisiimti Latviu pilietybe o ku
rie neprisimn, tiems graso isz- 
varysia isz ju senai gyvenamu 
vietų.

Lenkai 
mobilizuoja
metu vyrus, vietos

Visztyczio rajone 
18—kos, 20 ir 21 

lietuvius, 
Mobilzuojamuju dauguma bė
ga in musu puse. Lenkai imasi 
priesz beganezius nuo mobili
zacijos žiauriu priemonių, bū
tent atima pabėgėliu tėvams 
gyvulius ir szaip jau nventori.

Liepojui Lietuvos Konsulate 
jau i ns i registravo daugiau 
kaip 10,000 Lietuvos piliecziu 
Liepojaus miesto Szelpiamoji
Valdyba netikėtai atėmė Lie
tuvos piliecziams _ paszalpos
knygele ir daugiau nebeduoda 

d donos.

'I

■tiMI

i

plakdavo kas diena, dė
jusios kuna su inkaitusia

y

ant sniego, ant
dama niirczia liepė jiai 
gerti trucizna.
dare sekcije ant mirusios mer
gaites, rado ant josios kūno 
szeszosdeszimts baisiu žaidu- 
liu.

Advokatai apkaltintos mo
tinos stengėsi darodyt, buk’ 
motina buvo nepilno proto liet 
slidžios kitaip apie tai inane 
ir nusprendė jog tokia nedora 
motina yra verta pakorimo. ■ ......... .. B -- -

Isz Lietuvos
———•• į

Verbiejai (Alytaus ap.) Per 
----- ....—i vestuvėse 

tiek

Bet 
* 1 !JO 
pavirszium. 
ta diena pradėjo kartotis ne
maloniu atsitikimu 
ino n butus, 
liene, 
taniam po vadandikes insiver- 

žvalybininku, tei
rautis, kas buvo ka pasienio..

Pagalinus dar tinka pažymė
ti, kad kovo 13 d Radvilisžky 
buvo suimtas K. Belinis, V St. 
Seimo Rinkimu apygardos na
rys, važiuojant jam in tos Ko
misijos posėdi.

Japonai plaka bolszevikus 
Siberijoj.

Vladivostok.— Bolšzėvikai, 
kurie nusiyrė net prie kinisz- 
ko rubežiaus, likos balsei su
plakti per Japonus. Isz Japo
nu keli likos užmuszti ir dau
gelis likos sužeisti.

I

jiems nei sriubos nei 
Toku, paszalpos reikalingu, se
nu ir ligoniu^ 
326 asmens. N 
kitos kurios tautos žmonėms 
to nepadaryta.

Denikino armijos likucziai 
pastrauke nuo Odesos ir pasi
davė lenkams, kurie 
ginklavo, 
sianti internuota 
stovykloj (Rytu Galicijoj).

Suomiu armija turinti 35,000 
vyru ir jos laikymas kasztuo- 
jas maž daug 400 mlijonu mar
kiu.

Estija “Latopreso”

eregistruota 1,- 
sei lenkams, nei

juos nu-
Ta kariuomene bu-

Stajiislovo

užgavenos vienuose
“samogonkos

prisiskalde
ves, jog kai kam gal teks

iszmauk ) J

jaunimas tarp, sa- 
s pas 

Abrahoina keliauti. Nors mu- 
szeikas buvo suome, bet vėl pa
leido, nes visi bijojo ka 
ant ju sakyti, kad tie neatker- 
szytu.

Szakiai.

nors

Pastaruoju laiku 
Szakinose labai pradėjo sirgti 
žmones dpinetaja sziltine. Dau
giausia serga žydu szeimunu. 
Daug narnu yra jau visai užda- 

1 „ 
kad atsirado pavojinga 
Reiketu valdžiai

į i ausin serga žydu

rytu Žmones labai susirūpinę, 
y—n-y 
pasirupipti 

kieįį-t galima tokia epidemija 
suturėti.

Gydytoju yra net trys, 
tokiai apskrieziai dar 
nes darbo turi daugybe.

Sąiauliai Kovo 14-15 
najeti buvo padarytos kratos 
pas kai kuriuos pilieczius. -Isz-

pasirupipti

Bet 
y. _ >maza

d.

Del Vilniaus. — Lenkai nu
tari1 nedaryti Vilniaus apskrity 
plebiscito, bet paskelbti ta kra- 
szta esanti Vilniaus lenku apy
garda ir investi civiline admi
nistracija su generolu guberna
tom pryszakyje.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus 
žiaus 
vusi tartis su bolszevikais karo
belaisviu

delegacija buvo važia- 
delegacija buvo vožia

apsiketimo reikalu.
Delegaci ja pasiekusi savo tiks
lą.
riausybe apsikeisti 
men.

Susitarta ,su Rusijos vy- 
balandžio 

per latviu frontą lygio
mis pakaitomis 45 karo belais
vius.

Instatymas del svaiginamu 
gėrimu. Valdžia uždraudė 
ligi geg 
spiritą degtine, likeri ir konja
ką.

Valdžia 
užio 15 d. pardavinėti

Szitie gerinai bus par
duodami tik tiems, kurie turės 
tam tikrai daktaro leidimą.

Vadžgirys (Ras. ap.) Vas 21 
”. namai, 

kuriuose buvo Vartoju B—ves 
krautuvo ir vaiku prieglauda

d. czion sudegė dideli

Žuvo už 60 tukstaneziu auksi
niu prekių 
žmones nutarė isz naujo steigti 
krautuve ir sudeio iau 4 tukst

(tavoru). Vietos

. Bolszevi
ku tame muszije žuvo apie du4 
szimtai, keturi szimtai sužeis
ti, asztuoni maszininei karabi- 

Ifoimtai karabinu 
Japonu rankas, 

kitokio

nai ir tris
in

priek tam daugybių 
kariszko materijolo ir daugeli 
vežimu prikrautu su maistu ir 
amunicije.

gavosi

prane- 
szimu, in Revel i atvykę isz Ta
rybų Rusu asztuoni milijonai 
aukso.

Del vokiecziu reakcijos.
Lenku laikrasztis “Robotnik” 
raszo kad dviem 
priesz

4

Lenkai e j na .ant 180 myliu 
frunto, naeme kelis miestus 

ir artinasi prie Kijevo.
Warszava.— Lenkai pradė

jo užklupimlis ailt 180 mylinio 
frunto ir eina in Ukrajina, 
tyksle iszgujilho isz tenais vi
su bolszeviku. Jau randasi tik 
60 myliu nog Kijevo, paymda-
mi kelionėje daug in nelaisvia,
162 lokomotivas ir 2,000 vago:

Sekanczius miestus teip-

Zmie-

nu. i
gi paėmė: Ovrucza, Zitomira
Berdiszeva, Vinica ir 
rinka;
t Pasikėlimas
aplinkinėje Kijevo yra didelis 
ir visi pristoję prie Lenku 
idant kagreieziausia iszguit 

nog

u, uk rajiniecziu

bolszevikus, kurie bėga 
lenkiszko vaisko.

Daugeli Japonu užmuszta 
Sirijoj.

Nkalajevsk.— Kruvini pasi
kėlimai kylo Nikolajevske lyg 
Vladyvostoko, kuriuosia likos 
užmuszta daug japoniszku ka
reiviu ir civiliszku gyventoju. 
Japonai nusiuntė in tenais ke
liolika kariszku laivu ant an-

savaitėmis 
Vokieęziu perversmą 

Berlyne invykusi slapta vokie
cziu reakcininku atstovu ir ru
su reakcininku konfereneja. 
Toj konferencijoj dalyvavę 
Guczkovas, Bermondtas, ir ku- 
nigaiksztis Volkonskis ir kiti 

Latvai sugražino Tarybų 
Rusijai lig sziol Latvijoj tebe- 
gyvenusus Rusijos 
geležinkelninkus.

Santykiai tarp Latviu ir Es
tu labai intempti Abi puses tu
ri sutraukusios in pasieni daug 
kariuomenes.

Lietgaliu kraszte dvarinin
kai nepatenkinti latviu, valdy
mu ir todėl reiszko palankumo 
lenkams. Tarp to kraszto len
ku dvarininku ir latviu prade- ' 
da reiksztis nesutikinu.

Dedis Ir anūkas. ‘

reakcininku

pilieczius

f

4

Anūkas: — Dede jau apsirė
džiau,

Dedis: — Labai gerai vaike
li padarei,

Anūkas: — Dėlto ir apsirė
džiau kad gerai,

Anūkas: — Dede jau pasime* 
cziau,

Dede: — Lhbai negerai vai- 
keli padari,

.Anūkas: —
H

Dėlto ir nasimeU d

Į
į

''ii
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KAS GIRDĖT Nerimastis 
vienas isz 
kalbetojans:

i

Da ne teip 
kiecziai garsino, 
riant Dievo 
bet paskutinei atsilikimai to
nais parode, jog ne lik turi di
deliu paguodon i del Francu- 
zu, bet dn daugir. i paguodoje 
Amerikonus. Pripažiusta 
tai garsingas vokiškas rasz- 
tįninkąs Maksimilijonas Har
den, kuris priesz kare norėjo 
visa, slavoniszkn :au(n nuryt 
rodos kukulius su laszineis. 
Raszydarnas sziadien apie at- 
ejte vokiecziu, raudoj:) buk 
Amerikas sziadien yra galin
giausiu sklypu aat
jeigu butu padaręs sutarto 
Japonije, 
ant svieto negalėtu 
pu iugalet i. 
ežiai truputi pervclai pradėjo
apsvarst inet galybin 
nytuju Valsliju. 
priesz kare 
visaip isz
lybes ir praleidinejo pro ausi 
kerszinimus 
šono, 
jog su 
szposas.

j

»i

I
I

I

i

I

T

i

labai senei vo- 
buk iszskv 

nieko nesibijo

svieto, o 
su 

tada jokia pajiega 
(Uju skly-

Roclos vokie-

Suvie-
Juk da 

vokiecziai juokėsi 
amerikoniszk<H gn-

prezidento Wil- 
dabar pers’tikrino 

ne
nes

amerikonais

Nieko Lietuviams

v ra

” laike kurio 
biznierių užklauso 

“Ka-gi szihn- 
dien darbininkas reikalai! jo 
ir ko jisai spardosi?

“Teisingystes“ 
kalbėtojas.

“Teisingystes, 
singystes 1 
bionikas
pamatu ne kaip stovėjo nog 
pradžios svieto.
uždirba gerai, 

dirbtuves, atsilsiu 
kambarius ir mokestis gera. 
Ko-gi daugiau jie pageidauje 
ir nori ?

‘ ‘ Teisingystes, ’ ’

turi geras

laiko

t >

— atsiliepė

) >
Juk sziadien d ne

stovi ant

kokios tei-

geresniu

Darbi įlinkai 
gyvena gerai,

vela aist- 
liepe kalbėtojas ir po* tam pra
dėjo iszaiszkyt del susirinku
siu biznierių sekaneziai:

Didžia uses prispyrimas
spėkų ant svieto yra Baime.
Darbininkai 
biznieriai ir

darbininkes, 
profosionaliszivi 

.pg

ir

;žmonis gyvena baimėje, 
laike darbiinetes juju
m o 
idant juosius

sziudit n 
nereike kaip broliszko sutiki- 

visom pajiegom 
sutaiką, 

žiūrint ant partijų; be to nie
ko negalime pradėti, 
nereike užmirszti 
jog kur dn

mo. Turime 
rūpintis apie taja

apie 
peszasi ven 

ežias isz to pasinaudoję, 
sekantis trumpas 
mas jum parodo:

Du vaikai rado rieszuta ir 
pradėjo ginezytis ir 
katram tas

ne

Bot 
ta i, 
tre

ką i p
pamok im-

te barnio.
negali

vaidytis 
rieszutis priguli. 

Tame atėjo treczias — protin
gesnis, užklausė apie nriežas- 

Vaikai apsakė,
jog rado rieszuti ir 
juom pasidalyti. •

‘ ‘ Parodyk i te
■— Padavė jam rieszuti, 
perkando, padavė vienam 
viena puse hikszto, antram 
antra, o pats branduoli suval
gė.

ta rieszutil”
t įsai

padavė 
hikszto,

ge.,
Teip lyginai ir terp 

viu sziadien ejnasi.
Lietu-

Del visu tuja, kurie gyvena 
mieste New Yorke, bus akyva 
žinoti, 
sziadien didesnis už Londoną 
ir ant viso svieto. Keturi 
metai 
York turėjo 5,518,752 gyven
toju, o tada Londonas turėjo 
vos 4,517,172. Gyventoju 
Londono pasidaugina kas tris- 
deszimts metu, 
New Yorko pasidaugina 
asztuoniolika metu.

mirszta 
septynes miliutas, 

užgema kudykis kas tris mi- 
menesiai 

pasi-

jog tasai miestas y Va

viso svieto.
adgal miestas New

o gyventojai 
kas

Kas tris

vienaNew Yorke 
ypata kas 
o 
mitas,
gyventojai New Yorko 
daugina ant tiek, jog isz juju 
galima butu, uždėti toki 
miestą, kokiu buvo Najorkas 
devynioliktam szimtmetije.

Najorkas yra turtingiausiu 
miestu ant viso svieto. Jame 
darosi biznio kas diena ant 
530 milijonu, jojo verte isz- 
nesza du kart tiek, kiek Lon
donas, turi jisai tris kartus

ban- 
metas

turi 
danginu hotoliu ka Londonas 
ir du kart tiek teatru, o 

daro biznio kas
ant penkiolika bilijonu dole
riu.

kai

■ ■ ■ -

Nog praejto meto Novem- 
apleido Su v. 

pri-
bėrio menesio
Valst. 214,421 žmonių o 

o jeigu kelione 
atidaryta,

skaitlis butu daug didesnis.
Didesne dalis tuju, ka apleido 
szi sklypą buvo darbininkai.

atsiszanke 
žmonių

paszpartu k e-

buvo 201,473, 
butu tai tasai

szi am laikui
1,500,000

Lyg 
su virszum 
reikalaudami 
liauti in savo tėvynes ir lanke 
tik progos kada laivai pradės 
greieziau plaukti.

Amerike 
dingo!

auksinei kalnai

ninkas buna tvirtu, jog už sa
vo darbu aplaikys atlyginimą 
kuris jam gvarantytu gores
niu atejte, o del pasenusiu tė
vu prigulinezia. priglauda aut 
senatvės.

Jeigu darbininkas bus tvir
tu, jog turės tokia atejte, tai 
tasai “nerimastis” dings isz 
jojo szi rd i s, 
bu$ linksmas ir neturės 
mes” atejteįe.

Geriauses ginklas prieszais 
toki padėjimą, yra czedyt pi
ningus isz laiko, pakol žmo
gus gali juosius uždirbt ir ne- 
praloidinet ant visokiu 
niekiu be kuriu galima. 
<’jt? 
baimes.

nerimastis
o gyvenimas jojo 

“ bai-

niek- 
apsi- 

o ant senatvės neturėsite

kėliau jn 
nežinojimo

.SADLE 
V'V*1 *1 \ v i** ■ 1

Isz Lietaviszku kaimelu

SHENANDOAH, PA.

<

negales nžczedyt piningo 
apsaugot nog 

vargo ir senatvės. Kožnas 
darbininkas ir darbininke, ži
no, jog atejs toji diena, kada 
priejs prie galo savo spėkų ir 
gyvenimo, o ypatingai sunkei 
dirbantis žmogus daejna prie 
galo savo keliones, 
penkesdeszimts 
gelis, kada turi 
szimts ir mažiau. Darbininkas 
kuriam suėjo trisdeszimts me
tu, su szeimyna, neturėdamas 
savo lomios pastoges ir 
czedinias piningu ant 
valandos, 
jog neturės 
iszmaitvt savo szeimvnos.

Aplink save tokis darbiu Ja
kas mato visur turtą ir gerbu- 

Daugelis jojo artimu tu
ri isz ko gyventi arba dastojo 
turto po savo tėvu, 
tuju piningu sukrauna milijo
nus kožna meta ir nesirūpina 
apie atejte gj’vendami be bai
mes.

Sziadien paprastas 
da. daugiau užklauso 
Jeigu žmo'gUs dirba ir ežedina 
augina szeiiilyua, myli 
sius ir stengėsi del juju 
tvirtint gyvenimą, del ko toki 
tėvai negali turėti progds del 
patalpinimo savo 
geruosia namuosia, 
kams prigulinti mokslą ir isz- 
aukleti juosius ant geru u kę
su ? . Sziadien žmogus nesu
deda kalte savo 
Dievo, tiktai ant ekonomisz- 
ko padėjimo kokis i 
vieszpatauje.

Svietas suprato, jog 
žmogus yra sutvertas lygei. 
Vargszas ir turezius myli sa
vo vaikus

vi..

>

csm-jniTuZk. r AGuiuiiA
Silpnybes, paoinanėios nuo portridirbhno, pailsimo, sąnariu ir 

h tįsti ngimo, skausmu strėnose, yra greitai prafialinainos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
ii Draugų Reikalo”

šeimynos, kurios kartą dužiuoju jo veikiančią jiegą, dauginus bėjo neapsieina. 
Yra tik vienas l’ain-Ex[iclloris ir del jusu apsaugojimo, jis yra įiažonklintas 
musu vaizba/,onkliu <

ANCHOR (Ikaras)
Jeigu ant. pūkelio nėra vaizbnženklio ikaro, tai jis nėra tikrus ir jus tokio 

neimkite. Visose nptiekoiie po Bftc. ir 7(1c. Tulpgi galimu gauti pas ifidirbčjus :
P. AD. RICHTI3R & CO., 326-330 Broadway, New York z

raumenų

— Antanas Kazokas likos 
aresztavotas per burmistrą 
Magalinga, ant kampo Jordan 
ir Cherry ulycziu už platinima 
bolszevikiszku
Kada, jim aresztavojo, tnme 
laike atsibuvinojo susirinki
mas salėjo p6 bažnyczia apie 
a p va i k szcz i (> j i m a Li c tu v i szk os 
Dienos.
burmistrui buk Kazokas dali
no atsiszankimus.
jojo padare krata rado bolsze 
viku konstitucije.
teip-gi padare krata jojo 
mc kur rado daugybia visokiu 
bolszevikiszku
ir kaip daryti visokias

Apie aresztavojima tojo 
bolszeviko praneszta valdžei 
kuri negeistina paukszteli pa- 
yms po savo apgloba. 
apie tai 
siejo bažnytiniam skiepe, teip 

liotuviszka 
iszrode

per

apskelbimu. 
aresz tavojo,

Kas tok i s danesze

Kada ant

Palicije 
na-

326-330 Broadway, New YorkP. AD. RICHTER & CO

KUR BUNA?
Pajieszkau Elzbietos Slroliules isz j 

.lest rakio ir Vinca Sziiipienius isz Je- 
nuukos abudu I’lutiszklu -para., Siara- 
pohiH apskr.
praszau atsiszauk ant adreso.

J’iusžMis Žalkaucka.', 
Rosemont W. Va.

Turiu svarbu reikalą
(to 36

ANT PARDAVIMO.
Pardavimas pigus geras ir 

labai naudingas del kiekvieno 
žmogaus kalias tik turi ukva
ta. Czionais svkiu Groser- 
sztoris ir Buczėrne, visko pil
na. Biznis geras ir geroj vie
toj, teipo-gi ir namas didelis 
30 pėdu ploczio 
(riju flioru augszto

Box 1atsiszaukimu 
bom?Daugelis lietuviu 

Lietuvon ir delei 
keliones taisyklių daug vargu 
panesza.

Lietuviszkas Misijos Biuras 
gyveni- apie tai trumpai paniszkina del ■ 

žinios visu Lietuviu norineziu ' 
keliaut in Lietuva. !

Iszvažuodami 
pirkite tiktai pas isz senei žino 
mus agentus, 
agentai, patys nežinodami rei
kalo, savo 
Yorke paveda tiesiog pragavi- 
kams ir nuo to žmones nuken- 
ezia. Jau buvo atsitikimas, 
kad vienas agentas isz Vakaru 
priusiunte keliolika keliauni- 
ninku New Yorkan 
kortomis ant 
New Yorko juos norėjo 
dint i ant laivu einaneziu l’ries- 
tan ir verto keliauti per Vien
na ir Varszava. Tik apsiskun- 
dus misijai 
sk raust i.
Ii avė turi būti labai atsargus.

parankiausia 
dabar važiuoti bile linija per 

Daiktus paduodant 
ant laivo nereikia 
Daiktus staeziai adresuoti Pa
ryžiun.

Pirm isz važi avimo dar 
kia būtinai turėti Lietuvos ats
tovybes pasportotvizavima, be

K

laivakortes

Nekuria nauji

pasažierius New

bas.

Kada
da žinojo snsirinkn-

inirszo apie ta j i 
bolszovika, jog 
nektaizinio pikniko bet ant gi
liuko likos paymtas in 
per palicije kuri jin 
vietinoje 1‘ortecoje.

ant

laika 
uždare

kada turi 
metu o

keturesde-
dau- Tamaqua, Pa.—

randasi
pnjiegu

nesu- 
juodus 

baimėje, 
atejieje

kurie isz

žmogus
save:

.1 uo
li z-

szeimvnos 
duoti vai-

Sziadien žmogus 
nelaimes aut

žmogus v ra

sziadien

kožnas

vienuokiai ir sten
gėsi pageryt juju būvi.
ko kares visi buvo tos nuomo- 

Vienas už visusnes:
už viena.
musu kareiviai pamėtė

Lai-

o visi 
Ant tokio balso

savo 
pastoges kariavo ant kariszku 
lauku prieszais ta pati nevi
doną.

4 4

> >

Žmonis buvo tosios 
nuomones po karei, jeigu lai
mėsim, tai linksmesnes dienos 
užžvdes visiems.

Bet ar iszsipilde viltis žmo
nių ?

Uždarbei dideli! — teip, 
bet pragyvenimas kyla su pa
didinimu algų. Darbo rau-

su laiva- 
Paryžiaus, bet 

u/šo

jie likosi nenu-
New Yorkan a t kę

Geriausia ir

Parvžiu.
apdrausti

' DR. I. W. HODGENS 
Specialistas užsisenejusiu 
kronisžku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplaikysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos.

Ar esate ncrviszki, iszvargla, silpni, 
be pajėgos, pailso rytmollje, trotinate 
ant vogos, be pometies, sarniatinates, 
lengvai pailstai, nurovus, 
akis, raudoni papuczkal, 
parvargęs, silpna streina,
gerklėje, kaulu, stokos energijos.
Jeigu esate silpni, norviszki ar liguotl 
tai nedarykite klaidos ka kiti daro, 
ateikite ir pasiaptai pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias raoksllszkas būdas del 
gydimo kronisžku, nerviszku, kraujo, 

pūsles ir spccialiszkas

ir

y*

-/

i

C Ak NJ Ljy-

f or Aq
t*

A

inpuoles 
iszrodantis 

skausmą
Balius in- 

vykes Balandžio 21 diena Ta- 
lietuviu bnžnv- 

nandai iszejo puikiai, 
visu

ir isz Mahauojaus ir 
apylinkes 

Szirdingai taria- 
visiems už atsilan- 

už prisiuntinui atiku 
bažn vežios la-

maqua, Pa. 
ežios
Svecziu prisirinko isz 
pusiu:
New Pili bu* ir kitu 
miesteliu, 
me aeziui 
kvma ir
nu kentejusios 
bu i.

Baliaus rengimo Komitetas.

V v ežiu

del ko tik nori.

L_.£t 4cLs QutcvJ^ Ą?..
G R r: IT A S F A L E N (i Y1M M AS.

Ncvlrlino mal.ulo, skausmas, rukszlis 
Ir užkietejhnas.kada Jusu pilvas yra 
visas netvarkuoja

GARFILAX
Į priduos jumis greita pagclba. 
veikia ir paluosuoja vidurius.

GAKFILAX
yra pavidalo peppermint kandžiu, pri- 
emna imli. Geras visiems, seniems ir 
Jauniems.

skausmas.

G į eit

odos, inkstu, 
ligas prlvatiszkam padėjimo.

Bandykite szi įnikti o ant 
rytojaus jausitės gerai.

Dykus iszhandymui kuponas:
Rodą dykai ir viskas slaptybėje už-; l’rauk Garfinlo I, Mfg. Chemist,

i

56 ilgio ant 
, ant vir- 

szaus Sale tinkama del viso ko 
Teipogi ir lo

tas platus 50 jiedu ploczio ir
150 ilgio, ir sztebelis didelis ir 
karve, 6 žąsis, 4 antis 
persiduos greitai ir pigei. No
rintis pirkt ta viską skubinki
tės ant szito adreso: (May 28) 

J. Sinkevicz, 
1141 \V. (’hestnut St.

Kulpmont, Pa.

viskas

III SENIAUSIASFIRM UTINIS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE.

Lietuviai kreipkitės prio savųjų:— 1 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in New Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Barlasziu, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomus žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir isz , 
Lietuvos. Iszmaino ir siunezia 
piningus In visas dalis svieto * 
pagal dienos kursą. Parūpina 
pasportus isz Suvienyta Valstijų. 
Pusi tinkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvine t 
nes užiaikotn narna su 38 kam ba
rais. Paleidžiant pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurie kreip- 
piasi In musu virsz-inlneta ągon- j 
turą su reikalais, vargo ir nelai
miu nodal irs niekados. Tautlecziai 
brangus kurie manot keliaut fn 
Lietuva, kviecziam visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus 
ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- 
kus patarimus nes mus prideristo 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laivakorcziu ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 Washington St. New York.

Telefonas: Spring 9537

laikome.
DAKTARAS HODGENS, 

Didžiausias ir gerinuHlns intnisylav 
nicdikaliszkas ofisas.

Oflsos valandos: nuo ‘J ryte lig 9 vai. 
Užima visus tris floras.

124 S. Main St, Shenandoah, Fa.
Nedaliomis: 12 vai. lig 8 vakare.)

Shenandoah, Fa.

111 Avė. A. Hept, L-15. New York
Parszau prisiųsti man dykai sempeli 

Garfilax ant szito adreso:

Vardas: ...

Ulyczla: ..

Miestas: ..
Minersville, Pa.—

Kuopa No. 3f) isz Minersvilles 
(May Dane?)

Panedelio vakara 3 d. 
jaus, ant Union sales, 
jys Eureka orkestrą 
sius szokius. m ~~ 
szo visu atsila.tik'yti.

’ parengė szoki 
vakara

rei-

Ato-
Gr;i- 

uaujali- 
j Kuopa užpra-

3 ilk | I hJlftl M R a ♦<> »t ■•*** k •* 4 t* f 7.-M1 <*
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kurio neiszleidžia Vokietijon 
ir Prancuzijon.
turėti pasporto viza pas Pran
cūzijos konsuli.
reikia turėti Indejima, kad už
mokėtos takssos, kitaipHeinsi- 
leis in lai va.

Paryžuje reikia pasporta vi- 
k on su Ii, 

važiuoti Vo- 
Paipgi reikia vizuo-

Taipgi reikia

Apart to dar

zuoti pas Vokietijos 
kad turėti tiesa 
kieti jon. T
ti pas Anglijos konsuli, kad 
praleistu per Anglijos užimta 
zona.
bilietus pirkti iki Berlino ir 
daigtus paduoti bet daigtus pa 
duodant būtinai reikia apsau
goti, nes labai daug pundu ir 
kuparu žūva.

Užsivizavus pasportus

Taipgi Pary
žiuje reikia pasiteirauti ar rei
kalinga militare alijantu viza 
važiuojant per okupuota zona 
Jei tokia rekalinga, tai užsivi- 
zuot.

Atvykus Berlinan, patartina 
vizuti pasporta pas lenku kon- 
suli, kad perleistu jjer iszreižta 
Lnkijai juosta. Turime žinių, 
kad nekurtuos

žinių 
keliauninkus 

lenkai nepraleido ir jie turėjo 
gryžti Berlinan, o isz ežia vyk
ti in 
i k i

Stetnia, paskui jūrėmis 
Karaliaucziaus.

Beri i ne reikia apsižiureti
dasi užtektinai, bet atejs toji :ka(1 8U savilll tureli nedau-

kad viskas

u
v/"

tClaridge, Pa.— Czionais tni- 
re Juozas Stankoviczius paej- 
nantis isz Suvalkų guber., 
Visztyczio parapijos, 
tavieziu sodžiaus, paliko dide
liam nulrudimiji paezia, paliko 
szeszis sūnūs 1 ir 
Amerike 18 metu, 
laidotas su bažnytinėms apej- 
goms.

guber. 
Pavisz-

pragyveno 
lakos pa-

L V ..

Žinoąue kasosi galvą, i 
kad Įialcngviut lucžejitiuj | 
Kasjma>i pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka - | 

ji 1
žino, kad jam 

V. visi kiti tą žino.
Vyrai ir<n0tcrį^ kančia, 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

l\asjma>i pasidaro papro

sosi m jučioms.
1 niežti, 

. visi kiti tą žino.

Bet jis iir 1
f

Harrison, N. J.—

warko ir likos 
lokomotiva. ir užmusztas 
vietos.

Baisi ne
laime patiko Kazimiera Rat- 
keli kuris ėjo namon isz Ne

pagautas per 
ant

Velionis buvo mažai 
czion žinomas ir atvažiavo Hz 
Pennsylvanijos, badai Skulįi? 
no pavieto isz Pottsvilles. Gal 
gimines ar pažinstami atsi- 
szauks. /

— Darbai gerai eina, žmo
nis uždirba gerai ir darbu rau
dasi visokiu.

— Yra czion

gimines ar

nemažai lie
tu v iszku mergeliu, bet valkio
josi po pakampes su 
kais.

žaliable-
BaltruViene surasze vi

su pravardes ir neužilgio 
soms su koezolu gerai uždrosz

vi-

•-IW

<laugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 

! panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. J Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- I nų atsinaujinimo.
I RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
| Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
I RUEFLES, jei turite pleiskanų.
a Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto i markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
v>—°——F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York

įvykstančių nou pleiskanų.
1« į
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Geriausi Mainieriams

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

Jus suezedysite pinigas ir suteiksite 
avalus “Ball-Band”. Kiekvienas “ 

cialiu b.udu, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir l^uoilgįausiai laikąs.

BALL©BANDMaizville, Pa.— 
ryta mirė Jonas Dubauckas 
senas czionaitinis gyventojas, 
kuris pribuvo in Amerika bu- 
Banigs jalmu vaikipu. Velionis 
paliko

Utarninko
diena, kad viskas apsivers 
augsztyn kojom, fabrikai su
stos, kasyklos dirbs po kelias 

ir uždarbei susima- 
Darbininkai žino, jog 

piningas yra viskuom, o kada 
jojo neteks ir neturės 
dinia aut juędos valandos ir 
negales užsidirbt tada juosius 
apima nerimastis ir baime.

Kokios yra gyduoles ant to
kio padėjimo! Kas gali pra- 
szalinti taja “baime,” kuri 
teip gylei insiszaknino in kož- 
na dalele žmogiszko kūno ypa
tingai terp darbininkui 
sakymas ant to yra:

kožnam darbininkui, 
tingi dirbt ir czedyt, 

užtvirtinimas, 
jog gali nog tosios nelaimes 
apsi saugot, kada juju pa j lo
gos susimažins su prisiartini
mu senatvės, jog turės kuom

savo. 
Tegul d&iįir-J

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

dienas 
žins.

baime

sueze-

At- 
užtikri-

n imas 
kuris ne 
absolutiszkas

giau .1,000 vdkiszku markiu 
nes Eitkūnuose
krato ir neduoda daugiau išz- 
vežti. Vercziau Berlino iszsi- 
mainyti in auksinus (oberos- 
tus.)

Iszpildant sziuos oficialisz- 
kumus ir apsaugojus (insziu- 
rinus) daigtus nuo Paryžiaus 
iki Berlino paprastai

J 
vokiecziai

du siuni kurie yra

puniniu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainieriams avėti. Jie

niekas 
nekliudo ir kelione gerai seka
si.

Detroite vedusia dukteria 6jaa 
Meizville, Vincas kartumoneje 
Klementas, Teodoras ir 
wardas namie.’ 
atsibus kaip rodos Įietnyczip 
je.

Ed- 
Laidotuv|s

'1

“Ball-Band” g
apsaugoja peretkus ir padaryti teip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių 
kriaukszles nogal ju perpjaut, nei perpleszt.

Raudonas Kamuolys” iszspausta ant kiekvieno bato,
” i

Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žynle 
, ar czeveriko. Toji žyme reišzkifi 

batai, pus-bacziai (Hiininer) ir czeverikai
4 i

geriausi iszdirbini, koki jus galite. Ball-Band
(Lopac) gaunami balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite nuo jusu pardavėju.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
Mishawaka, Ind.

^fnshdgn, knrl Iszmolin milijonus del gorumo”.
414 Water St„

ML? n

t

■S

‘MA* "A

HIM INER

LIETUVISZKAS
SAPNINYKASk . « . "

Arba iszguldimas Sapnu
205 Puslapiu — 310 Paveikslu.

-------- lt'
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuąkit 

o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokitc:

W.D. BOCZKOWSKI-C0
MAHAKOV CITY,

NESITIKĖJO JOG JAM PAMARYS 
- TIEK SMAGUMO.

■ • * į 1 s ", 1 - '' f1"1 V I .

Siunczju Bz.lrdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra "Tūkstan
tis Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink* 
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz, 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kilį kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
"Saules”. Vėlinu kožnam jįaja pirkti 
lt. akaityti. p ture* .smagumo daugiau 
kaip ui Mimta doleriu. Su pagarba. ’ 
Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md.

75c.
senatvės, jogAnt. tūlo susirinkimo btz-

bnvo ; ap- lisžsimaityt ir iszapgyt 
aI.il/UnLi.ji ** . A,.' rpAOttlnieriu Wpstuosia, I

h va rs tomais *4 parbininklszkas szeimynelfo
, ini ft 1% lijiM -

kaip u| suimta šoferiu,. Hu
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ŽIPONAS. laukit

Apsakymas seno vargoninko.

Ant mano laimes ant baž- 
nyt kičinio da buvo tamsoka, 
tik ka pradėjo brokszti bet vos 
in bažnyczin i nejau ojnu prie 
sz vent i nto vandenio, o rodos 
kad kas mane pirsztais bado, 
uni’s tikrai pasakyt negaliu, ai
ži urejo in mane kas, ar ne, vie
nok janeziau buk visu akis 
degina mane:

kuogreieziausiai
Czia jau man bu-

visu 
pasi krapinęs, 

smukau

Pra- 
užsižie-

asz
ant viszku.
vo smagiau, nes žmonis buvo 
žemai ir manes nemato, 
dėjau vartyti knygas
bes gala žvakes, idant melstis, 
bet kur tau maldos bus galvoje 
kad žiponas ant manos.
tik smaginuosiu, 
krutino, pilvą, peczius ir 
kovias, o vis ir 
ir lyg ged i juosi u.
ėjo ir patsai dudorius bet ant 

atėjo in toki bu
ses t

papasakosiu
Nemislykite, kad

truputi 
jums viską.
žmogus karta datyres smagu
mo kokio, gali būti jau tvirtu 
kad jam laime tarnaus visa
dos, o! ne! Likimas yra labai 
užvydus; po persekiojimui su
simyli, bot malone jio netvirta 
kadangi netrukus užgauna, da

Asz 
glostau sau 

ran- 
džiaugiuosiu 

Galop at- iv

mano laimes
ka, kad turėjo tuojaus 
prie giedojimo lodei nieko ma
nes nesiklausė, ne kvoszc apie 

Per dievmaldyste,

jie ir žiuri - 
indiegia, nes pradedu 
miai mindžiot nuo 
jos ant kitos, 
sau

žipona. 
vargonuodamas ir giedodamas 
laikais isz po savo stiklu ant 
nosies pakabintu žvilgt in ma

tu om et man net
nera-

vienos ko- 
— mislijn 

tu man užvydi žipono, 
seni, ir kad asz iu ponus virstu 
t n norėjai kad asz bueziau vi
sad “vaikas,” o ne! žiūrėk 
dabar kokis asz vaikas! žiūrėk 
koksai tavo pagelbininkas!

Teip bemislydamas nekarta 
ir klaida padariau 
ka primindavo 
blizgėjimas stiklu 
dudoriaus.
kuomet vargonai tylėjo, pradė
jo jis man bart, jog žioplioju 
ir netemiju in natas ir ka gie
du. Tylėjau jausdamasis kaltu 
bet podraug ir džiaugiausi du- 
szioj, mislydamas: “O ka kita
dos būdavo už ausies patašo o 
dabar jau to padaryt 
drysta, nes kitaip jau 
guodoja....

Pasibaigus 
nežiūrėdamas, ar kas žiuri, 
nežiūri ėjau skubiai isz bažny- 
czios, ne nesižiopsojau suvis 
ant žmonių 
su savo pintinėms ir roeziais, 
prikrautais kumpiais, parsze- 
liais, ir visukuom, ka kas nesze 
ant paszventimo, ale tiek to, 
tamistos tas noapejna nes kož- 
nas žinote 
Velvku....

Asz began nesižvalgydamas 
namon, net nesusilaikiau 
prie karabelninku szteru, kur 
stalai apkrauti buvo invairiais 
marguminais; inejus man in 
stuba, da vargamistrienes ne
radau namie ne dukteriu, todėl 
net nudžiugau, kad mano žipo
no nemato, 
kės 
vaikszcziojau 
tik su bruslotu, kadangi iszejt 
neiszdryso isz stubos žiponuo- 
tas, o sermegaites, nors gana 
buvo szvelni ir graži jau ne
norėjau dėtis ant pecziu, ypacz 
tokioje dienojo, kaip antai Ve
lykos. Po pusrycziu tuojaus du 
dorins man primine mano žipo
na ir klausosi isz kur ėmiau ir 
kur velei nudėjau; norams ne- 

atneszti 
apsivilkt ir pa

vaikas,

»,

iedojime, 
tik su

K 
man

ant nosies
Giedant kunigui,

neisz- 
mane

dievmaldystei, 
ar

nesižiopsojau 
besistumdancziu

kaip yra tam ryte

net

kuri tuoj nusivil- 
paslepiau. ' Visa diena 

vienmarszkinis

nors gana 
graži jau

reikėjo mannoroms 
mano žipona 
rodvti.

Papasakojau teisybe, kaip 
kas buvo, kaip rinkau skati
ku prie skatiko, idant pasisiū
dini Velykoms žipona 
gerai padariau, 
nenubare manes ne patsai dū
domis, bot da pagire, o man 
rodėsi kad asz net ant visos pė
dos paaugau; ypatingai dudo- 
riene linksmai szypsojosi, o ir 
Karolce sziltesnia akiu jau iu 
mane žiurėjo. Džiausgmas ma
na buvo neapribuotas! 
j u sau;” 
turėjau nesmaguma. Dabar ki-

I

teis v be 
rinkau

, na, ir 
nes ne tik ka

Misli-
O ka? tik isz pradžios

taip!.... Asz ponas! prasezio-
kai manos nevadins mužiku.... 
linksmos Velvkos.

Sakote tamiatos, tai kodelgi 
nubrydo man žiponas, kodėl #6 
noriu nesziot,4/jeigu janęziau-

• > "-y A• 1 v* «piu laimingesniųžipono T Pa-

jaueziausi nužemintas didelei 
neiszstigodan.ias stvėriau ke
pure nuo dumplių ir 
žemyn nuo viszku. 
krapinęs szventintu

leidausi 
Ne nopasi- 
vandeniu, 

begu asz pro žmones kaip kad 
nuszutintas isz bažiiyczios, 
nors jau nežvalgiausi, 
man kad ir ežia žmones juoke-

<> 
rodosi

skaudžiau, manding patys pa-!si i'yz manes; iszbegau laukan 
tyre te ta, o jeigu ne tai pątyr- j begu bažnytkiemiu —
site vėlesniam savo gyvenime tas pat mano patiko; buris vai- 
ir pasakysit kad senis teisybe kinu ir 
kalbėjo. Sztai teip pat buvo il
su manim.

Antra diena Velvku, 
da ir gėdijausi 
žiurineziu in mano, bet jau bu
vau
su sznabždejo m i si i jau:

Sznabždekite jeigu norite asz

nors
biski žmonių,

drąsesnis, o jeigu ka kas 
sznabždejo

ir czia

I
praszytis. Temai8 kad ir ran
dasi keliolika Lietuviu tai szir
deles mano, didelis ‘ neszvaru- 
mas pas juos, bobelkos pady- 
kia, nežiūri nieko ir jokios sar
matos ne turi.

Ant sziadien bus gana, ba 
važiuosiu areoplanu in vestus, 
tai parsivesziu daug isz ten 
naujenu, ba jau gavau visa bu- 
szeli telegramų ir turiu $ku- 
byt kagreieziausia.

FU AŠARŲ Al Visus lalszkus o Ir 
piningus in iszlelstuve “Saulo” refke 
visados siusti ant szito adreso: W. D. 
Boczkowskl-Co. Mnlianoy City. Pa.

tikėjimo josios iszrinktasis, 
žinoma, toki iszsirenka, katras 
yra “geru sportu,” 
ar
Tokiu, turime užtektinai czio- 
nais Skulkino paviete.
nei viena, tokia, paėmus
visu sunkia procia,

geru sportu 
ar

4 4 

žalinblekis

o

—vis tiek 
kinezikas.

Anot tos pasakos: palikt ka
lina gaspadoriauti ant pelu k iu 
tai ir gaspadoriauje. 
gaspadorius su 
iszvažiavo in svecziiis ir paliko
viena isz burdingieriu gaspa-

Tasai ir puikei gas-

Vienas
savo paeziule

n. wtea

"* n

d oriom.
padoriavo, si misdamas su sa vo 
botiems per visa nakti isz suim
tos in nedelia, o laiko tosios 
gūžinės buvo tai geriau užtylė
ti ne kaip žmonis piktyt.

Vienam mieste Ohajuje, vy- 
r;ii ne turi pas ka ant burdo 
Imti, tiktai turi pas prūselius

* , . r, , ) K • n -

< j I

Nese- 
vyro 

iszdume in 
platu svietu ir parasze pas tė
vus, idant josios mergaite au
gintu, o kada sugryž tai už tai 

O ar tai 
teip padare?
randasi terp Lietuviu.

Kiek tai tiejei vargszai bur- 
dingieriai turi sziadien vargo.

7

atlyginsn. viena
Sizimtai tokiuvaikiseziu stovinėziu 

po varpinyczia, bekulaneziu 
margus kiauszinius, nors rode- 

kad nematys būdami 
i kiausziniais tarp sa- 
kur tau, sztai visi pra

dėjo garsiai juoktis rodydami 
mane pirsztais, o maži vaikai 
da leidosi bėgt 
rėkdami:

varpinyczia

si man I 
užimtais 
ves — I

4 4 
žinau, kad isz užvydejimo....

kuomet ant kit žiūrėkit — 
viszku priėjo teip jau būrelis 
rimtesniu vietiniu

“ “gaspadoraieziu. 
to, asz atydos ant ju naetkrei- 
pinejau suvis ir nežiūrėjau, ar 
žiuri kas i n mane ar ne. Prasi
dėjus miszparams, 
drauge su dndoriumi gerai ir 
nesuklvdau ne svki. Dudorius 
buvo užganėdintas, ir 
kreipinejo in mane savo ap- 
stikluotas akis tuomet, kuomet 
reikėjo man paduot jam taba- 
kierka su tabaku 
verst k n y gosi a.
gerai; besibaigiant psalmėms, 
kaip žinoma būna giedoma 
trumpuke psalme UXVI “ 
date Dominam omnes gentes 
Dudorius iszsisznipszte uosi iu 

didele su margais

Laike miszparu,

, >
ūkininku
Ale tiek

giedojau

tik al
savo

bei lapa at- 
Viskas buvo

La u-
J y

raudona
krasztais skepeta, numėtė sza- 
le saves užrietė augsztyn 
va, iszpule

gal- 
krutine ir kad jau 

užryko, net asz pamislijau pa
lauk,
teip augsztai

kasžin iszkeles
5 )

ar tu 
baisa isztcnsi, 

neapsirykau, kadangi vos isz- 
reke žodžius:

“ Laudate 
gentes,” 
lai man 
raudona jio veida, nei vuro- 
kas, nors neprider jau 
jnokt, kadangi jau miros, am
žina atsilsi, Dieve duok jam 
dangų, ale teisybe kalbu 
pratau, kad reikalauja būtinai 
pa g 
t i ne, 
jio gaida nutesiau tolinus gie
dodamas žodžius: laudate oum 
omnes populi.” 
tomai jausdamasis dėkingu
mą už gera iszvadavima, link
telėjo su galva ir pradėjo 
mesniu balsu kita punktą duo
damas man atkvėpti: 
urnai iszgirdau užpakalyj 
ves juokus;

Dominum omnes 
jau sužaibavo jio st ik 
pro akis ir 

veida,
iszvdau 

a

paši

elbos; greit iszpucziau kru- 
int raukės, uro ir paemes

Dudorius ma-

7.e-

Asz 
sa

li usistebe jau, isz 
ko gali žmones juoktis ir tai
da bažnyczioje? .Asz pamisly 

Ko-gi jie gal juok-jau sau : ‘ ‘
tis, juk jie nesupranta lotinisz- 
ku žodžiu reiszkimo, o kad ir 
kuris suprastu, ta? tik galėtu 
suprast, jog asz giedodamas no 
sakiau “laudate ine omnes po
puli, o tik euni, t. y. Jin Viesz- 
pati, o ne mane jog esmių szian 
dien “ponu,” tos mislys, ku
rios smarkiai pralėkė man pro 
galva pažadino mano 
jausmus rūstybes, 
pats susimaiszes

tos m i slys,

szirdyj 
gėdos, ir 

nežinojau ar 
pykt ar ka, ant tu prasezioku, 
kurie neiszmano 1 ne to, kad 
bažnyczioje juktis — nuodėmė. 
Atgiedojus mums su dudorium 
ir kita punktą, ir galop pabai
gus psalme, o 
besijuokia ir nevat 
nas kitam su 
Jųu to buvo 

-4-----------------

nepaliauja 
rodos vie- 

pirsztu mane, 
man

Jie

perdaug,

>

BALTRUVIENE.
Pik kiek nustok,rn

i

paskui mane, 
Sztai ponas, žiurė

jui, ha, ha!......
Jau pats nežinau, ka turiu da
ryt, begu namon kaip

I 4

kad be-
irotys Inpuolian in stuba sniar 
<ei ir apsisukęs noriu bėgt
in kamaraite, 
save, ar ko 
nes žmones, o czia 
iszgirdau volei ta 
va juoku; juokai 
ir dukterų jos, buvo del ma
nes skausmingia.usiiiis, ir tik
rai maniau, ar visi žmones pa- 
szelo, ar asz paszelau patsai. 
Nežinau kas veikesi su manim 
ir kas stotųsi jeigu nebūtu pa- 
szaukus Karolce besijuokda- 

()-gi kas tau žipona pere- 
Tuomet biskeli asz ati

tokau, urnai nusivilkau ogi žiu- 
rau, kad visa siūle kaip nuo 
apykakles net sulyg liemeniui, 
kaip kad peiliu iszardinta. Su
pratau dabar isz ko 
juokėsi, supratau viską, ne tik 
kokia priežaste buvo trūki
mo, ale ir tai kad 
gas man jis buvo suvis, supra- 

, uos 
vieton garhen, jis man sutei
kė goda didele, vieton pagilo- 
donos iszjuokima ir nužemini-

Trenkiau in kampa užsi
keikiau daugiau nedeveti 
ponu kol gyvas busiu ir 
žodi’ rki^ziam laikui isztesejau 
o tikiuosin kad ir isztesesiu, ka 
daugi jau aeziu Dievui sulau
kiau senatvės, o 
graži sermegole jokios 
ir nužeminimo neatgabeno 
žinau kad neatgabens, 
žmogus privalo ne 
rūpintis ingyt paguodone nuo 
kitu o tik savo iszminczia, pro
tu, gerais darbais.
puošzi'a žmogų, o gražus dar
bai!

Supratote tamistos kodėl ne 
neszioju žipono, o ąr mano tas 
pasielgimas yra. blogu?....

ma: 
že?”

idant apžvelgt 
nemato ant ma- 

žmones, o

4 4

juokai 
jos,

ant
vaikine 

paezia tfal- 
dudorienes

žmones

priežaste buvo
nereikali n-

tau kad apsirikau labai 
man

nia.
zi-

savo

vienok man 
gėdos 

ir 
nes

rubu savo
neatgabens

(GALAS.)

Ne rūbas

Žydas: — Sakyk Jonai, ar ir 
nakti ant vainos szauje!

Jonas: — Na, o kaip, szauje,
Žydas: Nu, o kad gal in aki 

patropyt!

Jonas: Ant to Vaina nežiūri
Žydas: — Nu, kad asz kuolą 

paimtau nueitum, ir koke pen
ketu užmusztum ir vėl parei
tum? ...

Jonas: Na, o kad tav užmusz- 
tuL... w

Žydas Ui main... ka asz jiem 
pikto padariau?...

Jonas: Na, o kad tu juos už- 
muszi?

Ž vdas 
vainos.

— Jonuti.... ant to
* v

t

’■ 4 j*1

<4

Nigeris pasivogęs visztuka

Suraskite Jfą?kak
bęt ^skul jin seka kųmįnUi-

tai svieto 
tuojatis sodomija darosi. Var
ge tu mano!
bos ir mergicos
kada tasai
apsimalszys ?
tai gero ne yra kaip vasara už- 

Nekurios ezion gymia 
paszelu- 

() tai viskas priguli nog 
kuri gy- 

suvis

Dievaž

Kada tosios !)•/- 
i gaus protu ir 

pasiutias kraujas 
Kur tik girdėti

stojo.
mergicos pilnos yra 
mo.
surūgusios motinoj, 
rosi, buk josios dukrele 
kaip anglike ir negana, jog sa

lt re iže”< ivo motina pavadina
ir “old woman,” nes ir savo 

motinai pa- 
szot jur maut.

old woman, 
o da

szimtkart gerinu bol- 
szeviku annijoj negu bu I i pas 
nekurias bobas ant 
Tnom Įnik 
jeigu greitai nepasitaisy

4 4 
keleis ejna, 
liepe “ 
kaip nulietu viszta, turi tylėti 
ir klausyti szune poteriu savo 
apsisejlojusios nog gurno duk-

Nolairningas tasai vy- 
kuris tokia lietuviszka 

anglikia gaus už pacz 
nori del josios užlaikyti pared- 

šluboje, greitai su savo 
apsisavina, ant niek jin 

laiko ir tankei jin pameta arba 
zulin po pakampes su visokeis 
szpielois, apgaudinėdama vyra 
ant kožno žingsnio, 
mano 
niek 
vvras ženklina?

Anga tokios mergicos, 
uodą mos kas tai Dievas ir Jo
jo prisakymai, nežiūri kokio’riau.

'V J d

y)

Motina

reles.
ras,

ka 
vvru

1

i

v 
i 
Į 
I 
t 
I

I

I

I I 
I 
i 
i

ta. Nesi-

Ne d y va i 
ba jeiguszirdeles, 

turėjo tėvus, tai k a
u z 
jai

nezi-
I

bobas ant burdo. 
da nutylėsiu, bet 

s, tai 
gaus tiek pipiru, jog visas svie
tas apie tai žinos.

O sviete nezbažnas! Kaip lai 
Dievulis yra kantrus!

Gavau žinia, jog neseuci mi
rt* vienas žmogelis ligonbtiL j 
tai kaip jojo pati ir 
dHžinojo, tai vos 
lubu nedasieke. 
puiki paeziule ir dukrele?

Nesziokite apsiavimus su 
didele litera “C’’ 

ant padu

su

tai Lietuvei
/o apie

moterele tarp
O-gi szir-

1 
dukri’le 

galvoms 
Ar-gi tai ne

()
kad jias vilkai sudraskytu ant 
szinoteliu.

Jeigu musu mamužes neail
gins kitaip dukteriu o ne duns 
sunelem mokslo,
dings, kaip žydo bites 
pasikelima nereike ne mislyti.

Luzerneje gyvena mažiukėje 
stubukeje tūla 
d v i e j u k a r cze m ei iu.
deles mano kas tai do sventin- 
ga moteriuke, 
del savo szeimylios pasteliuoti 
valgi, o kas ten daugiau darosi 
tai visko negaliu neapsakyti.

Kur tOn Alegenije viena vai-! 
kinuka be užsakų suvineziavo- 
jo ir atliktas krukis.
gerai, — kagreieziau, tai

neturi kada ne

Tai ir
ge-

Ar(‘-lli apsiavimai ilgiausia ne-ziojasi. Are
ne pasileidžia. Labai drueziai padirbti ten 
nesziojasi. Szilti, vigadni ir 
szlapume o kojos bus sausos, 

z--------------
A

♦ v—>

sausi.

iii netrūksta nei 
kur daugiausia 

Galite visa diena dirbti

(onverse

hi
Mainieriu Čzebatai 

ir CzeverykaiK

Ace-HI apsiavimai yra padirbti isz specialiszko gumo. Jie yra 
teip drūti kad asztrus akmens —net ir vinis— negal ju perpjaut. 
Jie yra visada sziltus ir vigadni ir sausus.
Czedinkite piningus ant apsiavimu. 
Nesziokite Aee-Hi apsiavimus. Tie 
apsiavimai yra padirbti isz speeia- 
liszko gurno. Turi labai storus padus 
Karkos ir kitos vietos kur daugiausia 
nesziojasi yra extra stori.

Juro apcjlnkeje tandasi sztoraa kur 
parsiduoda Ace-Hi apsiavimai. Jeigu 
negausit tai raszykite tiesog pas mus.

Converse Rubber 
Shoe Company

Malden* Mass,

99
m

-r
nežiūri

išeina

Musu tikroji
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v

to
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valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, 
esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus 
šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek-

sustiprin- 

padary tą

Sugrąžina raudonumą 
be kraujo veidui.

Štai ka Nuga-Tone padaro 
o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio) 

Duoda gerą norą valgyti.

Viduriai gerai ir lengvai

širdies pykimą

kvapą

>!

garantija
Ant kiekvienos Nuga-Tonc 

bonkelčs yra šitokia Garantija: 
“šitoj bonkelėj yra devynio- 

dešimts (90) plokštelių, arba 
vieno mėnesio gydymas, kurio 
kaina yra $1.00.

Jei vartojęs Nuga-Tone per 
dvidešimtį (20 dienų nebusi 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dalį su krabele o 
gausi pinigus atgal.”

Kur matei kitą vaistą parda
vinėjant tokia Garantija?

N

Nuaa-Tone
iUpuihtą* and . 
a t rengtbent 
the vital pow
er*. lt i • • 
valuiblo blood, 
nor v ® nnd 
health Conic. A 
com b i nation of 
c >n><ciive end ra- 
slorativo »<rnts, 
that hsftlvjhigji

■

jokio riziko iš savo pusė*. Vi*o mėnesio gydymasis
1 ' - - - '• - ' . ~ ..

Tone, vartodamas žemiau paduotą kuponą, imk jj per 20 dienų ir jei 

ynos tuojaus sugrąžinsime pinigu*.
Jei Nuga-Tone nebūtų toks, kaip mos sakome, tai mes negalėtume 

Tūkstančiai žmonių dabar 
ima šitą stebėtiną sveikatos taisytoją, nervų toniką ir krauoj valytoją 

Nuga-Tone nėra jokių dogutinių išdirbinių, 
jokių opiatų, ar paprot} sudarančių vaistų. Jis yra sudėta* j gražiu*,

Nuga-Tone yra pardavinėjama* visose aptickosc tomis pačiomis 
» v S . . • • - V • l *s • •

Ji

pardavinėti šita ab»6liuti*ka garantija. ' | f t* ■ 9 W *a v* v1
A y pilniausiu pasitenkinimu.

......................... ; , . , ...
parankius pakeliu*, pavilkta* cukrumi, malonus ir lengva* imti.

' r r ~ ’ ----- 
išlygomis ir tą pačia garantija. į

I Hpertvalof Ū«4' 
Alicąl chitru* 

p- ’

Panaudok šitą kuponą užsisakydama* Nuga-Tono.

NATIONAL LABORATORY,
■ i . • u L 504— 537 S. Dearborn St., Chicago, 111.

Gerbiamieji:
Inde'du Čia $

mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo

kuomet buvo išrašte gydybos mokslo silpniems,

Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina

Bute, Mont.
Ntiga*rone. Ab omu labdi užganėdintas. Nuga-Tone yra labai ginras vaistas. 
Aftž suvartojau vieną bonkutę. ir jaučiu* daug ffieriaus. H ta r u ačiū Ta- 
mis turu s ir siunčiu penktas dolerius kad prisiustumet Maugiaus Nuga-Tone. 
Būklei malonu h patalpinti | laikra&čius nu manės padickavolmo už tokius gerus 
vaistus, Nuga- Tone. Su godone, WM. P. BRUŽAS.

NATIONAL LABORATORY, Chicago, Ill. Cambridgeport, Mass.
už kurius i&turame Širdinga ačiū. 
Sveikatos Tvėrėjai.

Prašalina

Prašalina

sustiprina nervus.
veikimu ir kraujo

Suteikia puikų norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą. Jis

Nuga-Tona išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas, 
_ l — _ - A _ a . a • • • • % S •

Godotino lamistosI riemiąu Tnmistos InUkq hu pastalinimu daugiau® 
jNiigt^Tone. Ab dhu labiti , užgonedintuB. Nuga-Tone yra labai ginras vaistas. 
AM suvartojau vieną bonkutę, ir jaučiu* daug gieriaus. literų ačiū Ta-

Bukiet mnlonuK patalpinti | laikraščius nu manės padickavoimo už tokius gerus

Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tone 
NATIONAL LABORATORY. ChieiiKo. 111.

Ab omu, labrti užganedintuH.

negalių.
Nuga-Tone susideda iš astuonių labai 

brangintinu vaistų, kurių kiekvienas veikia į 
L. _ ” ‘ \
taip, kad jie išeina laiks j laiką, ir lengvai.

padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai 

apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių, 
paliegusiu, bekraujų vyrų ir moterų.' ' , s |(

Nuga-Tone
yra toks geras vaistas, kad mes norime, idant tomistą išmėgintum jį be 
jokio riziko iš savo pusė*. Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone 
lėšiuoja tik $1.00, arba šešiem* mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- r « w > u ■ ■ • 1 • • jnb • • • •
nebusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalį mums, 
o mes tuojaus sugrąžinsime pinigu*.

i
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į
1
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Nuža-To
Didžiausls Nervams Jiega ir 

Sveikatos Ti 
Duoda Gausų Raudoną Kraują, 
Nervus ir Pajiegų Vyriškumą b

Nuga-Tone yra vienu/geriausių vaistų kokie'Sutaiso virškinimą, 
gerai ir 

laukan.
------------------- 1 i

damas kepenis.
Prašalina bl<^gą 

blogo virškinimo. 
Nuraminu ir 
Pagerina širdies 

vaikščiojimą.
Išvaro iš ukno nešvarumus ir nuodus.
Padidina svarumą.
'Padaro silpnus vyrus ir moteris sti

priais ir tvirtais.
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 

per kūną.
išblyškusiam,

sunykusioms ligotais nervais vyrams ir moterims. 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina 
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro

esi Vusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus « v v • ♦ t jr. • i __ ..   1

vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos,! silpno širdies veikimo ir tolygių

Nuga-Tone susideda iš astuonių labai 
brangintinų vaistų, kurių kiekvienas veikia į 
kokią gyvastinę kūno dalį. Jis sutaiso vidurius

,;l< 
b 

t A;* '>

.... , už kuriuos malonėkite pa

darau tąja išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartojimui
•• bonkbles Nuga-Tone. Šita užsisakymą 

vaisto per dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusių 
dal| ir gausiu savo pinigus atgal.

siųsti man

vaisto

Vardas ir pravardė

Gatvė ir numeris

Miestas.,v.
A A

M

^4. k S. * . ■(•>«<«
< 'I . i '■ '

wmiiiliiiiit*r-

A.J.4 
f į 
1' 1»v

• Valstija
/• v '

i-< «•. \

•V4 4 * • • » 4 < • < • i • • • sVe W • <•

' * v »•« ‘ ' .0
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III.JL V . rr, j - ' 1H. VniIlUl lUhCĮiUl V,
Godotinas ramiai*t—Mes apturėjome nuo Tamistos 2 buteliu Nuga-Tone

Tat paraginu visiems draugams jtuoa vaistus vartuoti* 
ne. Su godone, 
N. ADOMAITIS.

Norwodd. Mass.
Pawidari man greit labai

Vaistai tie yra labai naudingi ir yra Dideli 
odone.A» siunčiu $3.00 ir meldžiu prisiųsti dauginus Nuga-Tone

NATIONAL LABORATORY. Chicago, Ill. 
c ___ ; t_ : ... . ... ... .

kūtę Nuga-Tone ir vartojau 3 sykhis and dienos*

S

I

Godotinąjį TamUtoa:—Aš pranešu Tamstoms, kad aš gavau vieną bon- , .. . - — ; - t r ‘ ____ j - *
Aš siunčiu $2.00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes

Ačiū Tnmistal labai irraiei kad Jus padavei i laikraščius ir aš vėlinu

Kerai ir, jaustum labai gerui.
Nuga-Tone.

visam pnanuliui giditon tokiume« tfiriulemcs kaip Nuga-Tone. 
ligonėms vartuoti tokhin Kidules. U I ..... ..... ..... . .............
aperuoijos, bet vi« no būva man preral, o dabar kaip Vracfiejteu vartuoti’Nuua-

J in 4 i. I M x-l 1 i* iu i*. .• 1 9 Ik T i. 1 * 'V ^9 Jk —
..’u • A
MMMM*

ligonėms vartuoti tokius gidules.
Vie H nu visiem r 

Afc sirgau labai daug mintu ir buvai ant
Tone, tai man dąUR gerina pksidarL JONĄ8 VEĘVOKAS, 

. i ii

M «
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Žinios Vietines

detektivai

— Subatoj jau pinna diena 
Mojaus.

— Panedeli pripuola Atra
dimas Szv. Kryžiaus.

— Valdžios
sznipineje po miestą ir jieszko 
tuja kurie perženginoje blai
vybes tiesas. Badai keliolika 
jau sugavo ir neužllgio aresz- 
tavos.

— Rinkimai ant kandida
tu atsibus 12 Mojaus.
niirszkite jog Franas Brum 
yra kandidatu ant kongresmo- 
no, o jeigu geidžiame geru va
du ir kad musu veikalus gerai 

turime
kanecz iszrinkti poną Brunui 
ant kongresmono

— Sziadien

Neuž-

perstatyti kongrese,

vakare Bocz- 
kausku saloje, atsibus Iszleis- 
tuviu Balius parengtas ant 
garbes iszkeliaujenczio in Lie
tuva musu prabaszcziaus kun. 
Augusta iezio. 
nuoskaitlingiausia
kint su musu prabaszczium.

Inžanga $1.00.

— Mikas Žioba pirko sa- 
liuna nuo 
cziaus

Susirinkite ka- 
atsisvei-

Juozo Marcinkevi- 
ant W. Mahanoy St. 

p7 Marcinkeviczia iszsikrauste 
in Frackville.

— Girdėt buk ant vietos 
kun. Augustaiczio 
Mahanoju

pribus in 
pa ra piję

1,000 mastu visokio v u z

apimti 
kun. Czesna isz Filadelfijos.

— Didelis pardavimas vi
sokiu ceikiu del szlebiu ir an- 
daroku.
materijolio bus parduota 
labai piges prekes, 
pasinaudokite.
prasidės Petnyczios ryta 9:30 
va h 139 W. Pine St.

— Parsiduoda namini daig
iai. Kas pirks gales paranda- 
voti stubas del gyvenimo. At
siszaukite tuojaus po No. 531 
K. South St. (M.,4.)

— Jeigu reikalaujate Pas- 
portu tai kreipkitės pas agen
tą Viktorą Lapinską, 
parduoda szipkortes,
piningus ir t. t. 601 W. Maha
noy St. (t. f.)

— Iszleistuves musu guod. 
Prabaszcziaus KU1I. _
taiezio, 
kara Boczkausku salėjo. Ren
gėjai užkvicczia visus atsilan
kyti kadangi parengė labai 
puiku ir tam tinkama progra
ma.
re.

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

Žemaicziu gyventoju nusis
kundimai, 
k a labai 
daugybes pastoeziu 
kuriomis juos vargina, kartais 
be jokio reikalo musu karisz- 
kiai. Taip imtai, prie T. mies
to komendantūros-kasdien sto
vi po 4.vežimus; pas ingulos 
virszininkas po 6 vežimus, o 
in Apskriczio valdyba dar atei
na kasdien po 6—10 kareiviu, 
reikalaudami vežimu, buk tai 
tarnybos reikahun.% * Panasziai 
esamu ii P., L. jr k. miesteliuo
se.

Kareiviai, paleistieji isz-ka
riuomenes, atostogoms ar net 
ejdami pavieszeti bei pasime
džioti in kaimus, užeina prie 
ūkininko ir reikalauja vežimo, 
grasindami ginklais. Už veži
mus kareiviai nei.skatiko ne
moka ir nciszdūdo jokio raszte- 
lio.

Toksai netikės kai kuriu mu
su kareiviu elgesys yra labai 
snierkintas kadangi jis kerszi- 
na žmones ir kliudo ūkinin
kams tinkamai atlikti ūkio 
darbus, o tai labai

Žemaicziu ukinin- 
nusiskundža deliai 

(stuiku,)

mus kareiviai nei. skatiko

atlikti
yra kens- 

minga ir paežiai valstybei, nes 
delei to gali kilti badas.

Kaip veike lietuviszka 
kariuomene.

Kaunas. — Kovo 14 d. kuopa 
apsupę Pakropiszkiulenku

kaima ir paėmė musu sargyba 
nelaisvėn. Dalis paimtos ne
laisvėn sargybos buvo iszsiils
ta in Kalkunus, 8 gi žinones su 
apsarga isz 4 buvo siusti in Lu- 
gaukos kaima, kuris, kaip len- 

Motereles kai sake, lenku jau esąs užim- 
Bet pasirodė

šauti musu sargyba ir lenku 
ausarga pati pakliuvo nelais
vėn.

Kovo 14 d. apie 5 vai. po piet 
lenkai, tebelaikydami 
Pakropiszkius puolė in pietus 
nuo szio kaimo ir užėmė Podli-

, Pužą, Kajetiszkius.
Bartiszkius,’

Pardavimas

teip-gi 
siunezia

Kun. Augus- 
atsibus Ketverge va-

Pradžia 8 valanda vaka-
Ateikitc visi. (2 t.)

UŽKVIETIMAS LIETU
VIAMS SCHUYLKILL 

PAVIETO, PA.

Gerbiamieji:
Isz eiles jau 

kaip Lietuviai 
vieto ir apeilinkiu Susirinkda
mi labai skatlinkgai in
Side, gražiausia szios apielin- 
kes vieta labai iszkilmingai ap- 

“Lietuviu Tautos

penki metai 
Schuylkill pa-

Lake

vaikszcziojo
Diena”

. Paimant pavyzdi kitu metu 
U-szimet bus apvaikszcziojama 
L. T. Diena.

Taigi iszrinktasis Komitetas 
del sukvietimo atstovu nuo 
apiolinkes Lietuviu Kolioniju, 

. kurie susirinko, aptartu ir nus
tatytu visa tvarku L. T. Dienos 

; apyaikszcziojimui sziuomi pra-

tas.

Pužą,

ten tebe-

užėmė

pnikus
Kompuczius ir
Tuo paežiu laiku baran priesz
Birkinelius atvyko 2 
lenku ir 6 kanuoliu batareja in 
Kalkunus.

Kovp JĮ5 diena d. musu dalys

kuopos

|xnejo^ntpuolin, kad atsiimti 
lenku užimtas vietas. Antpuo
lis ėjo sėkmingai 
lenkai neteke 
žeistu, atsitraukė
mem atgal Podlipnikus, Kaje- 
tiszkius, Kompuczius ir Mie-

ir po kovos 
nukautu ir su- 

ir mes pae-

ženiszkius. /^Vienoj vietoj su
ardome geležkelio linija. Pok- 
ropiszkiuose lenkai stipriai lui- 
kesį ir jo atimti mums nepasi
seko.

Kovo 16 d. lenkai, sustiprinę 
savo pajiegas su szarvuotu 
traukiniu isz kurio 
kulkosvaidžiai ir 3

pajiegas
veike 22 
kanuoles 

visu ružtu vėl pere jo antpuoliu 
ir pastūmė musu dalis 
Musu kovojauezios dalys
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KARES DEPARTMENT© 
PRANESZIMAS.

Asakydami daugeli klausi
mu delei apsaugos, atlyginimu 
(compensation) 
(allotment),

do naujus ir keliavo New Yor-
kan vasrįrio .2. 1920, ir pusiro-IV 4 VII V .4^ A I

d kampanijoj ofise (prisirenge
Bet kampa

nijos ofisė jieiriš buvo pasaky
ta, jog Slavu konsulis nepriims

grižt in tėvyne.

ir paskyrimo 
Kares Sekreto

riaus pagelbiniko Ofisas iszlei- sieis jiems htuk^jkį vasario 16, 
do knygele, kurios tikslas yra, 
pagelbėt buvusiams karei- 

y pa tingus 
“Bule- 

ir galima gaut ja asz 
Office of Assistant to the Se-

Council 
Defense 

Washington, D. C. ”
Szitoj knygelėj, Valdžios ap- ’ 

sauga del kareiviu, kurie buvo 
tarnystei!, tinkamai iszaiszkin- 
ta — kad premija turi but at- , 
mokėta po paliuosavimu, kaip 
dabartine apsauga (asekuraci- 
ja) gali but permainyta in vie
na isz szesziu in vairiu formų 
nuolatniu kontraktu (policy), 
dabar aprūpinta; kaip užsibai
gia kontraktai gali but isznau- 
ję instatyti, ir t. t. < 
.n suiv.laa lojsXuju; suioisua 
-uq (ufjojod Ujoupzst ikį.iu) uf kuriu kartais prisėimi

•ĮjXs 
-uadu i.<i—diu; itn(£pjp (uor)us 
-uodutoo) oiuaij.<iXpu Htųąoyf 
moterimis už sužeidimą 
nenuojieguma 
pareigu, ir yra visiszkai atski
ras nuo War Risk Insurance.

Knygele parodo buvusiui ka
reiviui kaip reikia kreiptis del 
pinigiszko atlyginimo per Suv. 
Valstijų Sveikatos Skyrių (U. 
S. Public Health Service) arba su|<inej0.

buvusiams 
viams i sz r i sz t savo 

Vadinasiklausymus. 
tin $6, 
C i

cretary of War,
National
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aplikacijų del pa&pprtu ir pij-
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Kokios Muzikes Reikalaujate? g

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pat* Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szlo svieto, solo 
Lietuva Brangi . . .

. . M>c<
, 5OCo

• 50c.

Iį
I p
I
[t

nesza, kad susirinkimas atsto
vu yra paskirtas Mahanoy City 
Pa. 2 d. Gegužio 1920 2 vai. die- 

' na, Baczkausku saloje ir praszo 
* viku szios apygardos Lietuviu 

kolioniju prisiųsti savo iszrink- 
1 tuX atstovus nuo Draugijų arba 

vietoj-atstovu Draugijų Valdy- 
f -iboms atsilankyti in paskyrtaja 

vieta del aptarimo ir sutvarky
mo buvusios “L. T. Dienos mu
su apigardoje.

Komisijos raszt.
Sofija Rutkauskaite.

atgal. 
. ’ ?.a" vusios paspirties su artilerije, 

sulaiko lenkus ant linijos Kir- 
kadijos kaimo, Laukezos upe- 

Kreivatilczio ir tolyn 
ant linijos kaimu: Sarevicziu 
Podlipniku — Puszos — Kam- 
pucziu, kurie 2 varstai nuo 
Turmonto.
kai inlindo musu pusėn kampu 
Ilakiszkiai — Kreivatiltis—
kampueziai, kurio kerte randa
si nuo pirmesnes musu stovėji
mo linijos apie 4 — 5 kilome
trus. Kovose mes paėmėm:, vie
na karininku 
belaisvei! ir 2

lio ligi

kurie
Tokiu būdu len-

I

,1 •?

f

oū
REIKALINGA— Dideli* dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
flzlebltn jeku ir del pardavimo marez- 
klnu, apatinu andaroku, tlesog In na
mus. Raszykite o , gausite sempelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
Mew Xfirk City, adv.

i

ir 27 kareivius 
kulkosvaidžiu. 

Keletas lenku nukauta.
Paskutinio lenku 

laiko 
Drobiszkius 
pleszikai pavieni kareiviai Ir 
kareiviu būriai su karininkais 
priszaky, kurie plesze gyyejito- 
jus ir prisigrobė gryžo atgal.

Kovo 17 d. lenkai 
kryptimi puolė kaimus 
biszkiai, Tiliuniszkiai ir Naru-* 
nai ii* užėmė juos.

Merkines rajone, szarvuotam 
traukiniui padedant lenkai 
staiga užpuolė ir paėmė 
mus: Ilgininkai Valunoszkiai, 
Vaboliai, Rajeninkai ir Kam- 
piu dvara kuriuos kovo 19 d. 
vėl pamėto, J

Kas ii u ra m y 8 mano szlrdele.
Siuskite piningus registruotam laiszko 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
315 S. West St. Shenandoah. Ta. •

Turime Columbia maszina su 
drūtais viduriais. Galima gauti 
daugybe visokiu Įdėtu visiku 
rekordu.1920, kadių, jie suko, konsulis 

priims aplikacijas. 1 ,
Vyrai matydami, jog kampa

nija neiszpildo savo žadėjimo, 
reikalavo savo pinigus, Kam
panija sugražino ju aplikacijas 
bet ne pinigus. 'J Per Bureau $ t 1 Per

Building, of Complaints of th immigra
tion

of H

i 
l!

ĮO)sXUJU| SUIOISIIA

-lotted sorzppiyY iuX oi p

arba
atlikime savo

per bile katra nnuojigumo ap- 
raszytu pilnai.

Randasi daug nesusipratimu 
upnegaledintu kareiviutarp 

viu kuomet apsiima užsiėmimo 
mokinimą 
ning). 
ginimą.

(vocational trai-
Tas nesustabdo atly-

Žmogaus pinigiszkos ineigos 
nuo Valdžios negali but suma-

I
«
I

o

Edisono maszina, žinoma kai- 
. po geriausia maszina pasauleje.

Pathė ir Rishel maszinos gra- 
jina bile kokius rekordus.

2

Attach of the (Slavu) 
Consulate General, , 
padavė skunda priesz kampa
nija ūž nelegaliszka isznaudo- 
jima. Nusprndimas teisdario 
bus duotas balandžio 19 d. 1920 
, Lai virszininotas atsitikimas 
būna jjęrsergejimas 
siems,

Nw York
g

; UNION
i'national

BANK
MAHAHOr 
L. cit r 4

J

1
■

F*
'IX

j ima.

Ateikite ir pakjausikite kaip 
szitos maszinos grajina ir galit įj 
iszsirinkti tokia kokia jumis g 
geriausia patinka. g

V

Capitol Stock fl25J)OOJ« 
Surplna AI’rofHi

tims vi- 
kurie Ingyiai tiki in vi- 

sokus agentus, kurie netik ne- 
iszpildo savo prižadėjimu, bet 
per juos žmone.s turi apturėti 
nereikalingu iszlaidu ir 
nesmagumu NąW Yorke, tarp 

eit in 
teismą ir laukt prielanku nus
prendimu.

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

SHENANDOAH, l’A.

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mena
muose, nepaisant ar atneazat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad
tumet reikale su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adatas nuo 9 vaL 
r/te lig 3 vai. poplot, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 vai.

ir jus turft-

daug

1

JUOKAI.
Ant laivo prisižiurinejo ku

nigas ant jauno stiriniko, kuris 
stovėdamas prie tiriaus suko 
rateli ir in kur norėjo in ten pa- 

Kunigas užklausė:
— Ar tu gerai supranti apie 

mokslą stirininkystes l
— Kur-gi nesuprasiu, ma

tai, jog cielu laivu 
kur noriu in ten biria.

Kun. — Niu 
padaryti, idant laivas adbulas 
eitu? >

— Stirininlųis: — 
kad galiu. — Ir teip užstatę jog

valdau in

gi ar gali teip

žinoma

žintos, bet gali but padiritiš. |aįvas pradėjo!'Kabulas eiti. —
permainytaVersme gali but v«,.

bet suma — neikados negali 
but sumęžinta.

Paskyrimo (allatmont) klau
simai taip-pat-gi pilnai ųpra- 
šyti ir ju iszriszimąj iszaiszkin- 
ti. ‘

Reikalingi budai indėjhrio 
tvarkaus reikalavipio dėl heat- 
moketu paskyrimu įszaįszkiuti. 
Paskyrimai yra dyijoki — Vie-

Ayti ir ju iszrisziiuąj iszaiszkin-

nas yra apmokamas Bureau of 
War Risk Insurance, kitas FL 
nansu Direktoriaus. Tas palen
gvins visus reikalavimus, ku
riuos dar kariviai 
valdžia.

Armijoj 4,(XX),000 vyru yra 
daugelis klausimu, kurie nega
li but abelnai atsakyti.
mt pakila nepaprastos aplinky
bes apsaugos, atlyginimo arly- 
ginimo ar paskyrimo klausi
muose visas informacijas gali 
gaut isz Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus (Lietuviams — Lie- 

124 East 28th 
_ i, arba 

adresuojant laiszka Lieut. Co
lonel Mathew C. Smith, Ofise 
Kares Sekretoriaus pagelbi7 
ninko, Service and Inf. Branch 

National .Defence 
Bldg., Washington, D. C.

turi presz

Kuo-

tuviu Skyrius, 
Street, NewYork City)

Council of

pagelbi

PERSERGEJIMAS VAŽIOU 
JANTIEMS ISZ AMERIKOS.

Slavu Garlaivio Kampanija 
Teisme.

Balandžio 12, 1920, Magis
trato Court of New York, buvo 
iszklaušytas žingeidus atsitiki^ 
mas susiriszant su iznaudojmo 
ateiviu grįžtant savo tėvynėn. 
Atsitikimas, persergejimas vi
siems tiems, kurie grižta na
mon in savo szalis, ir kurie per-

puolimo
Salaku kryptimi apie

pasirodo lenku, daug užsitiki visokiams agen-

Salaku
Dro-

kai-
J ‘

tams. , . ■:
Ludvg Bednarz, 

Martin Kozi ura, lapkrięzio 17, 
1919, gavo laiszka isz (Slavu) 
Garlaivio Kampanijos, New 
Yorke, 
pinti tiems trims vyrams pas- 
porous ir garlaivio biletus, ;ži>- 
noma, jie prisius po $15.00.

Gruodžio 10, 1919, tie tris 
vyrai prisiuntė kampanijai ap
likacijos blankas su reikalauta 
suma pinigu. Vyrai, užtikrin*

Dubus?, ir

Kampanijos, New 
su prižadėjimu paru-

Gruodžįo 10, 1919, tie

ti, jog gaus pasportus ir bilie
tus, atsisakė nuo darbo, aplei-

O tu ponas kokis ęsi amato t 
— Asz tesmiu lįynigas.

Kas tai pqr itmatas, asz
ne girdėjau apie,tok i amata.

__ _ . iCr.1 ’ U* . . . .K. As^ žmoriik.r,riiokinu do-* • a ' . b, f j*

Nagi papoteriauk.
“Teve

o stir minkys akyvai už-
k 'nu

rybes ir poteriarijtL 
st. — ; L. 
Kunigas sukalbėjo 

musu” 
klausias tarex;-------r7,7’Tę/ <

— Nagi dabar pakai liek ad- 
gal —adbulai? .

Kunigas nusidyvinias atsa
ke, jog negalis.

Stirininkas tpre: — Tai ma
tai jog asz geriau apie savo 
amata suprantu negu ponas.

KALENDORIAI 18$ LIETUVOS.

Aplaikemo keletą kalendorių isz 
Kauno. Kalendorius vadinasi "Karisz- 
*" J” 64
puslapiai. Prisftfetftle 50b/ stempomis

kalendorių

kiu Kalendorius 1^20 njetąms 
j* * a 1 t 1 Y 'S t f * t X Wr laflh w V B A

O
1 o 1 <1 įJ 1 <$ I • >. t 1O1 Ko CK < uv> UVi/y oLv.

gausite tuojails ftc^pačzta.
W. D. Boczkauskas-Co. 

Mahanoy .-City, Pa,
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Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIĖRIAI

Tarnauja Lietuviams, 
\ . - —7- - ■ ,

Siunezia Pinigus in Lietuva

</

doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduotame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas-

I

Reikalaudiinri

dienos kursą. Parduodame
A a- t — « 11 ’

pertus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. 1 r / ’ 'i 
platesniu infonnaciju pra- 
szome raszyti ant žeminus *• • ' •< * ' * .padėto adreso: f <

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

414 Broadway,
/ So. Boston, Mass.

U žrąszojne Lietuvos
Ihikrhszk&ius. v

11111 U'1 '■ 1.1 " - ' „J

J

Sztai Koki Prieteli 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 reikalaujate pagelbos 

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

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankei kaip

«r-’

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaalerlua.
R. T. EDWARDS, VlceJCaa. ’

jumis geriausia iszpuola mokėti.
Yra tai Banka kurios virsžininkai 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 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Preu.
W.F. Ryokewicz

T. G. Horniby

y

I

I
I

D. M. Graham, Prt»F.
J. H, Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisowica M. Oav įla

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeiiu serčate Rhnimatlzmv o Jums jokios gyduolčs ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

ZTZUOLES NUO RHEUMATIZMO. (gerti). Prėlcč už bonką.....................  $1.50
$1.00 
$1.50 
$1.50

GYDUOLES ..
UKSUS LINIMENTAS NUO KHEUMATIZMO,(tepti)Prčki.....................
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnit% kraują. Prčki....
UKSUS PLAUKU APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Prčkč
URSUS SKiLVlNIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prčkč................... $1.00
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimčje. Prčkč 

kuriame'

$1.50
Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 

lame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY ©..
DEP. B160 N. WELLS ST., CHICAGO, ILL.

mt saoDūaoDDB nran qesbqd tsrES

IXM

r

Bluvnmn Yla. Su šilą yla galima pasitaikyti; čeverykus maišus, karpetu&ir kilus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Erie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. jCaina

. ............. 1 i —tntrti   - - i • t«, Jh

#1.00

yipT™1 a ■Hit

HkllMklMnnttiioMH Kcrn brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR M AKERS ŠiU 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia bntva 
už taip pi£ę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję, Vartokime tiktai £eras britvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit j įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žaia- 
mč liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina ROC.

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

> • 
i*i.if; •

PtaM|«ąf« FHIaai* OrnktilnM arba burtų, monų Ir visokių paslapčių knyga. Su pa-
■ j . w į »' t į ' v i < ■ • .» Vu* r v .i.!. •M.r  a 1 *

burtų ir delnažinystča (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41-4 puslapių Gražius©
S3.5O

ft. K,lM'

ftYPSWCH 

c tustino 
FOPTUNC 
TELLING 
CARDS

»v*v M4 C*»o CO 
CiųCAov Igu

Jk»

Žįt

GUTfiŠ; UPnainptyM BUrtirtitikM. a) Knbalnn. OlKnpuu Knynele
Už šešias kitoniškai magiškas šlakas ir tr|s lietuviškas knygutes kaina l_

veiksičHals. LiętuvUkrii sutąigfc J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga.
I “ * * ~
audimo apdaruose f r Ą J j

^|ųs4aml pinigdftlidresuokite: 
1 <TFfc m

. 31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
it. . n * ' 1 r u * .

, S. P. TANIS & CO.,
ą — -------— ~ r ------ --------------------------—------------------------------------ _

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai Ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nodeliomis iki 2 vai. popiet.

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

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

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

valandos Iki 10 valanda lai ryto, 
1 iki 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

» — — —— —I— — O— ■

Telefonai, Bell - Kensington 63K |
Keystone, • East <720

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

Priėmimo valandas:
I Llkl 10 vai. ryte. C - 8 vai. vakare

I 2538 E. Allegheny Ave.
Į PHILADELPHIA, PA. ;

Keystone, • East <720

Naujas Lictuviazkas Graborius

NAZIS RĖKLAITIS.
51G W. Spruce St. Mahanoy City

b

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS ’

Bnvnuls Daktara* Knrlumeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte, f 
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 1 

Telefonai— Dell 559 R. / fl 
$113 E. Coal St. Shenandoah į

o iai n *> — —i laasss — Sfcaa — —

f LIETUVISZKAS GRABORIUS

A. J. SAKALAUCKAS.
801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje H milijono žmonių už

pulkus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. Informacijas dykaL 
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy- 
klte pas: D r*. Brnndzas Cosmetics,

Sta. W. Brooklyn, N. Y,

A. C. NOVAKĄUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Main Ir Centre SU 
SHENANDOAH, FA.

Ne strnlkuok! Bnkla savo A 
bosas. Nerclk kitam dirbt 
Isztnok balberaut. i 
uždarbis, kad Ir važuost

Geras 
n X . • n 4 P k)

In kraju. Apie dauglaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School.
1202 Penn Ave. Pitt«burKh< TBi

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

v
2*1

PIRMUTINIS LTETJJVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlgintis Ir. vežimus del 
laldotuviu, krlksztlniu, veseillju, j)asl- 
važinejimo Ir tL Krausto daigijus Ir tt. 
r»2ft W. Centre 81. Mahanoy City, F*

..J - . ... . — - - ■—L ~

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduokite 1n hotell

HOTEL LAWREN0E
J. W. I’RALEIKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 Igl $4.00 ant savaites
50c. 75c. ig! $1,00 ant dienos

Sziltas Ir sraltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

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




