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ISZ AMERIKOS
Nusprens apie prohibicije 17 

Gegužio.
Washington, 1). (’. — Augsz- 

sudas ketina nu-cziausias
sprenst 17 Gegužio ar prohibi- 
cije yra teisingas užvedimas 
pagal sklypo tiesas ar yra prie- 
szinga instatimams. Tik poTik 
tam žinosime ar gert ar m'.

Sziadien Kiladelfijoi ir New 
Yorke pardavinėja arielka be 
jokios baimes, o isz magazinu 

keliolika 
Arielkeh* 

visur kaip vanduo, tik arsziau-

gabena baczkas po 
trukiu ant dienos.

šia, jog nesavžiniszki 
geisdami susirinkt

kupezei 
didelius 

turtus apiplcszineja žmonis ne- 
milaszirdingai, bet ateis laikas 

su tais
raftereis teip-gi. — Geriausia

•w Turtingas

dolerius.

testa-
pa-

penkiolika

ka žmonis atsilygins 
<r o
nemoket liek už trucizna ir jo
sios negeri.

Neužmirszo pacziules savo 
testamente.

York. -
Charles Swarca, mirdamas lie
pė suraszyti paskutini 
menta ir neužmirszti apie 
eziule, kuriai paliko.'... penkis 

Apie
tukstaneziu doleriu užrasze sa
vo dedei. Pasirodo, jog turėjo 
labai mylėti savo paeziule, 
jaigu tik tiek jiai paliko. O gal 
užsitarnavo ant to.
“Karaline”

.. ... per, palike,*:----------
Chicago. — Szesziolikos me

tu senumo Petri na Adamo, ži
noma kaip 1 ‘karaliene plesziku 
“likos suymta per palicįje kuri 
apsiaubė josios narna, 
nime rado pavogto tavoro ver
tes ant deszimts 
doh'riu ir daug visokiu gėri
mu. Toji ‘“karaliene“ iszteke- 
jo už vyro turėdama tik trylika 
metu.

savo

plesiiku suymta

G v ve- ♦

tukstaneziu 
ir daug visokiu 
‘“karaliene

Nenorejo leisti kunigo prie 
mirsztanczios motinos.

Brighton, Mass. — Po numa- 
riu 50 Weaford Street, 
motina gyveno

sirgo.r\

pas
sena 

vedusia 
dukterį ir labai pavojingai ap- 

Senuke buvo gera ka
talike ir nesziojo szkaplierius,
kuriuos dukrele motinai atėmė 
Senuke jausdamasi, jog mirtis 
prisiartina, prasze idant 
paszauktu kunigą.
žentas neszauke o ir kitiems ne 
pavėlino szaukti. Daktaras 
pranesze 
ežiui apie mirsztantc 
tuojaus in tenais 
Szeimjninkas kunigo 
inleisti ,sakydamas jog senuke 
jau be žado bet kuningas nesi
traukė, kalbėdamas kad goidže 

norints vra 
Kada jam pasiprie- 

szino, kunigas nusidavė pas 
locnininka tojo namo ir su 
jojo pagialba priėjo prie mirsz
tanczios motinos. Viduje žen
tas su dukteria visaip prieszi- 
nosi kunigu ir nenorėjo prileist 
jojo su sakramentais, bet kuni
gas ant nieko nepaisė, iszpra- 
sze visus isz ligones kambario 
ir parengė senukia ant amžinos 
keliones.

Kada kunigas apleidinejo ta- 
ji narna, žentas su dukrelia vi
saip iszjuokinejo kunigą.
Badai kunigas nužudė savo ge

riausia dranga.
Louisville, Ky. — Tamoszius

jiai
Duktė ir

szaukti.
kunigui P. Juszkai- 

ir tasai 
nusidavė.
nenorėjo

senukia atlankyti 
be žado.

nusidave pa 
tojo namo ir

Baisi vė

Vėtra užmusze 80, sužeido 265 
žmonių, padarydama daug 

blędes.
Muskogee, Okla.

t ra prupute pro Cherokee pa
vietą užmuszdama 80 žmonių, 
sužeisdama 265 ir padare daug 
b led (‘s.
visas sunaikintas.,
kur žuvo visos szeimynos per 
griuvanezius namus, nes vėl ra 
teip slaigai užėjo, jog žmonių 

pasislepi in 
isznesza ant

Kaimelis Peggs likos 
Daug kaip

Roose velto.

Depart-

te 1918 iszvežta

neturėjo laiko 
skiepus. Bh'des 
milijonu doleriu.
Neužilgio turėsime ducentinius 

pinigus.
Washington, D. C. — Sena

tas užtvirtino iszleijima naujo 
ducentinio pinigėlio ant kurio 
rasis iszmusztas paveikslas bu
vusio prezidento
Pinigas bus didumo kvoterio ir 
neužilgio bus atmusztas.
Ižgabenta in Europa gėrimu už 

14,178,793 dolerius.
Washington, D. C.

mentus vertelgystos savo meti
niam raporte paduoda buk pra
eita meta likos iszsiusta in Ku- 
ropa visokiu svaiginaneziu gė
rimo už 14,178,793 doh'riu. Me- 

gerimu už
9.900,600 doleriu. — tuom kart 
Amerikonai turi pasnikaut!
Cukraus prudukcija Louisiano- 

je mažiausia per kelius 
metus

Washington, — D. C. Per 
1919 metus Louisiana produka
vo 24^,OQO,CMM). svariu, cukraus, 
sulyginant su 561,800,000 sva
rais 1918 metais, 
svarais 1917 metais ir 607,800,- 
000 svainis 1916 metais. Dvi- 
deszimts dviejos cukraus para
pijos produkavę 
galonu si ra po, 
10,793,000 galonais 
5,652,000 galonais 1917 m. Visa 
Louisianos valstija 1919 metais 

3,672,000 golo- 
Rudo si ra po (mo- 

lasss) produccija del 1919 buvo 
12,991,000 galonais sulyginant 
su 28,049,000 galonais 1918 me
tais, 30,728,000 galonais 1917m. 
ir 26,154,000 galonais 1916 m. 
Skaitlynes buvo sziadien isz- 
duotos Suv. Valstijų Argrikul- 
turos Departmento, Bureau of 
Crop Estimates.

1919m. Louisianos 
pintis buvo tampiausias 
laikymo skaitlyniu. 
mai buvo pasekmes prastu sek
lu, neprielankaus oro ir truku
mo darbininku.

Gausi auka Rockfelcrio.
New York. — Garsingas mi- 

lijonieris Jonas Rockfeleris 
ana diena paaukavo du milijo
nus doleriu Suvienytai Bažny- 
cziai Amerike kuri stengėsi su
rinkti szimta milijonu ant pra
platinimo krikszczionybes 
už laikymą savo dvasiszkuju.
Szita sziemyna suvalgo po 876 

kiauszinius ant menesio.
Towanda, Pa. 

pragyvenimas ne turi jokiu 
baisenybių del szeimynos Edvi
no Manchesterio, kuris augina 
daug visztu o, kurio szeimyna 
suvalgo kas menesi po 876 
kiauszinius ir daugiau.

Per meta toji 
-naudoje 10512 
meta, o priek tam daug isz-, 
siunezia in New Yorka ir Fila- 
delfije.

produkavo tik 
nu sirupo.

— D. C.

487,200,000

lik 2,510,00 
sulyginant su 

1918m. įl

enk raus 
nuo 

Keblu-

Jonas

j r

— Brangus 
ne turi

menesi

szeimyna su- 
kiausziniu per

Clarksburg, z^'lnetu protesto- 
niszkas kunigužis, badai nužu
dė savo drauge Jesse Glenn, už 
ome jojo automobiliu ir kitokį 
turtą, kuna nužudyto paslpe ir 
apskelbė, buk Jessie iszkeliavo 
kitur. Palicij padare sliectvą 
ir rado nužudyto’ marszkinius

Vienas isz žudintoju caro 
suszaudytas.

Warszava.— Valdže užtvir
tina žinia, buk kokis tai karei
vis vardu Pasrednicki, buvo 
vienas isz tuju, kurio nužudė 
buvusi rusiszka cara, likos isz- 
vežtas isz JęaJejimo ir atydup? 
tas įii Jjolszeviku rankas, kurie

ISZDALINIMAS DUONOS DEL VAIKU BIALOSTOKE

M *>»ATo'

liku Bialostoke ir kiAim'i’ikos PaszelpiiK' Draiigije dalina duona del iszbadejusiu
losią dalysią Rosijos

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

Lenkai pacme Kijevą po 
dideliam musziui.

Warszava.— Lenku vaiskus 
užėmė miestą Kijevą. Genero
las Pilsudskis injojo in miestą 
su dideliu garbe.
Moskvos iszgirdia buk Lenkai 
paėmė Kijevą šukele 
po visa miestą.

Gy ven tojai

v:
Daugelis isz tujų vaiku ne turi tėvu ne jokios prieglaudos.

ISZ VISU SZALIU Nėr vietos Protingui Žmogui.
Vienna.— 

algos tris ir keturis syk 
ik's už protinga darba. 
\('kariu kunduktoriai, 
ežiai ir taip nemokiai i 
ninkai, vyrai ir moters,

Czia ranku darbe
didos-

Gat- 
k riau- 
darbi- 
gauna

nuo 10?00() iki 1(),000 kronu in
metus.

Sziltinc Liga Estonijoj.
bklward

virszininkas Amerikos
Komisi-

pranesza

(’oi.

inaisto

—. .... —»• - ■ - ...

Nauja Epedimija Gresia 
Serbija.

Belgrade — Krūvos szilinesĮ 
ukrestu pabėgėliu isz Genero
lo Denekino pulku kasdien aL 
keliauja “-Serbijbn’,Rir grosią G 
szali su baisia epidemija. Ser
bijos žmones prasze pagelbos 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
kovoti pavoju.

Vinnos Moteris.
Vienna — Moterių Organiza

cija, kuri vede darba
paskirstymo sziame badaujan- 

vienintelo 
t i k ros 

llilfsak- 
tion’’ gelbejimo draugystes, 
kurios buvo gerai organizuotos 
atliko puiku darba kuomet tu
rėjo maisto del paskyrimo, bet 
karei baigus, maisto nesirado 
ir jos darbas buvo pertrauktas. 
Bet dabar gauna 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
ir organizacija vėl stojo in dar
ba.

Kur Biedniausi Duoda.
Budapest — Amerikos Rau- 

nauja 
kaslink 

Czia var- 
suprasdami 

atlieka ta 
Tarp tu biednuju atsi

randa daugelis kurie seniau bu
vo turtingi.

Afrike moteres pabrango.
London. — Ana diena Lor

das Dewar, sugryžo isz savo ke 
praneszda- 

mas terp kitko, jog ir

cziame miesto, yra 
organizacija, kuri turi 
svarbos.

” <r
r>

“ Kraunu 
;elbejimo

n

maista isz

donasis Kryžius invede 
Budapeštetvarka 

maisto padalinimo, 
gingiausi žmones 
savo reikalavimus, 
darba.

y

liones po Afrika,

sziadien

tris 
vaistu. 

Tris kan

Isz Lietuviszku kaimelu

Cleveland, Ohio. — Didelis 
trokas Darmusze Kostancija 

29 m. amžiaus 
ir baisiai sutrindamąs

M 32 METAS
111,111 II ^„1- .mi. ..III.||»—|WW| ......... .  ......................... M............ .m. mil II ill mil

KARASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

Jonas Bagdoną vicziiiB isz 
Century, . Va., nplaike gro- i x % r > • i •duos Žemaitienėsmata nog
isz kaimo Padavimo

Daneszam kad mes,
Dievui iszlikom gyvi ir sveiki, 
tik daug vargo ir nelaimiu 

Mete 1915 iszbegom

dėkui.

matome.
nog kares iii Rosije 
buvom tris metus svetimoje 
szalyje gyvendami kur visko 
mat (‘m ir daug iiukentejomc 
— szalto ir karszto. Isz pra
džių buvo geras gyvenimas, 
bet užėjus Rusu revoliucijc, 
kylo visoki sumiszimai, buvo 
tokiu laiku, jog neturėjome ne 
duonos ne piningu.
žom in Lietuva 1918 mete, ra
dom triobas sudegintas ir teip 
jau 
kui Dievui gyvendami, 
sziek tiek prasigyvenom. Pas 
mus baisi brangenybe ant vis- 

Naujenu szeip jokiu nėra 
įpie valdiszkus veikalus ne

jus patys isz

niai sza t i 
Kareiviai 

teip-gi sukylo ir spyrėsi nauju 
tiesu*
ukrajiniecziu, kurie kariavo su 
bolszevikais* pasidavė Len- 

Bolszevikai dagirde, 
prisi

artina, aresztavojo szimtus mo 
toriu ir vaiku Winnicoje, o ka
da mate jog juju neinveiks, su- 
szaude daugeli.

Ant viso frunto Pripeto i 
szei eina lyg Dniestro upes, 
apie 25 tukstanezei bolszeviku 
likos paymta in nelaisvia nog 
kada Lenkai pradėjo savo už- 
klupiinns ii’ kožna diena skait
lys nelaisviu pasidaugina, tik 
ne turi laiko
Daug kariszko materijolo 
v m ta.

Ka daro lietuviszkas vaiskas.
Santykiai su lenkais. — Ne- 

mažai domes patraukia Vyszty- 
miestelis, kuri lenku 

skverbiamasis Lietuvon inbru- 
ko ypatingai keiston padėtim 
Demarkacjos linija, pradedant 
nuo Vokietijos rubežiaus, eina 
tuojmi, už Yystyczio 1—2 kilo- 
mentuose nuo Visztyczio ežero. 
Pats miestelis, stovis prie Visz
tyczio ežero, pasijuto isz vienos 

isz an- 
de- 

markacijos linija ir iszejimas 
jam pasliko vien pietų 
siaura juosta 1 — 2 kilometru 
ploczio, 4 — 5 kilometru ilgio. 
Miestelio gyvetojai pasijuto in- 
mestais in maisza ir be nieko. 
Lauka ir miszkai, priklausan
tieji miesteliui, liko musu pu
sėje (.lemarkacojos linijos. Pa- 
vasiriui besiartinant, gyvento
jai labai subruzdo,

IIvyleka t n kstancziu

pasidavė
kams.
buk lenkiszkas vaiskus

ežio

kur isz-

Sugry-

mu-
, o

juju suskaityt.
pa

viską sunaikinta, bet de- 
Dievui gyvendami, vis

ko.
o t
galiu raszyti,
laikraszcziu apie tai gerai ži
note.

Siuncziaine 
Vaicziuliams, 
ežiams ir Želioniui. 
turėjo daug vargo,

labas dienas 
Szalaszevi- 

Želionei 
nes buvo 

payintas in kare, o jiji su vai
kais buvo iszvažiavus su mu
mis in Rosije. Želionis būda- « 
mas kariumeneje, pateko in 
Vokiocziu nelaisvia ir tik bu
vo paleistas ..Pabaigoje 1918 . 
meto. Babar jiji parVažia-. 
vus 
mieje. 
menesiais paskiau.

Apsakyti jum apie

parmusze 
Sakalauskiene, 
moterį, 
užpakaliniu ratu galva, jia ant 
vietos užmuftjie. 
tiko ant St. Clair Ave. 
45 St., 
in darba, in 
ware Co. dirbtuve, 
veidas taip baisiai sugadintas, 
kad nebuvo galima pažint. Jia 
palaidojo Bal. 15 d. E. Cleve- 
lando kapinėse.

Nelaime atsi-
>

3 vai. po pietų, 
Cleveland Hard-

Veliones

prie E. 
einant

Riga — Lt.
R vau, 

t 7

Raudonojo K ryžiaus 
jos V akai u Rusijoj, |#> mn 
jog Estonijos mireziai nuo szil- 
tines sumažėjo. Per |........... . r .
dienas ligonbucziuose mireziai nubudime v\ ra \ lada ir
tines sumažėjo. Per
------------- ---------------- „

nupuolė 7r//c •

penkias Paliko dide-

puses atskirtas ežeru, 
iros Vokietijos rubežiu ir

Dabar jiji parvažia-. 
isz Rosijos jo nerado na- 

Jis parojo apie tris 
Mamyte

pusėn

Vokiccziai užklupo ant Lenku 
laike parodos.

Szelžinge — Apsi- 
revolve-

. ’ vo’ kiecziai užklupo ant lenkiszkos 
parodos, isz ko kylo 
maiszntis kuriame.dvi ypatos 
likos užmusztos, daug sužeido, 
terp kuriu radosi ir lenkiszkas 
kunigas.

145,000 kareiviu randasi 
Parent j e.

Londonas. — Ministeris ka- 
apreiszke, buk 

alijentu kareiviu Parenije ran
dasi suvirszum 145 tukstanezei 
vyru, sekanezei:
14,000; Prancuzije 95,000 Ame- 

20,000.

Open, 
gi ūkia via su peileis, 
riais, kuolais ir akmenais

baisus

res Churchill y

Anglije turi

rikas 10,000; Belgija
Alijentu kariszka kamisije su
naikino da Ug
nės medžegos.

vokiszkos kari-

Bakterijų Nesziotojai Sulaikyti
Brest -Litovsk.— Amerikos 

Raudonasis Kryžius sulaiko vi
sus Rusijos pabėgėlius, 
keliauja isz Rusijos.
zaminuoti priesz 
Brest—Litovsk.

le urie
Visi eg-

i n leid imo in 
Nejauslu- 

mas pabėgėliu trukdo darbu.

metu mergaite. Paėjo isz Su
valku gub., isz Kybartu. Gyve
no 5026 Luther Ave. kur dabar 
jos vyras su duktere tebegyve
na. Gimines norėdami ka 
nors daugiau sužinoti apie jia, 
gali kreiptis pažymėtu adresu. 
VI. Sakalauskas.

O 
• >

jis atsiguls, 
per įauga,

South Boston, Mass.— Rox
bury je po Nr. 60 Chestnut St. 
buvo apiplesztas Juozas Mic- 
keviezius. Pleszikai seko ji vi
su keliu iki namu ir lauke iki

Paskui inliudo 
suriszo ji lovoje ir

paėmė $500, kuriuos jis buvo 
pasidėjęs po pagalviu, pabėgo.

Bandytai taip greitai ir ty
kiai savo nedora darba atliko, 
kad tuose namuose gulėjo 7 
žmones ir nei vienas ju nepa
juto piktadarystes. Apie ple- 
szima namiszkiai sužinojo tik 
tuomet, kuomet isz ryto rado 
Mickevicziu suriszta lovoje. 
Mickeviczius sako, kad ploszi- 
ku buvo tik du. 
jieszko.

daro susi
rinkimus, siuiTczia delegacijas 
Varszavon ir uraszo musu val
džios leidimo pereiti in mieste
lio gyventojams demarkacijos 
linija laukams apdirbti.

Pagal bendros demarkacijos 
linijos invyko szie tikini:

Kovo 21 d. lenkai apszaude 
musu sargyba Podreisiu kaime, 
in sziaure nuo Smalvos.

Ta paezia diena nakti, apie 
Daugailių Untulgiu kaimo apie 
40 lenku užpuolė musu sargy
ba.
mo lenkai atsitraukė.

Kovo 22 d., nakti, 20—30 len
ku puolė musu užtvora ties Ni- 

Po susiszau-

mirė.
viską, kur kas atsitiko per 
szia kare, tai galėtu ir plunks
na sudylti ir tik apraszau 
svarbesnius atsitikimus.

Jeigu turite atliekamu ame- 
rikoniszku doleriu, 
siunskite mums.
J. Žemaitis, isz Suvalku rady
bos, Mariainpoles apskryczio, 
Valscziaus ir kaimo Padovi- 
nio.

tai pri-
Su pagarba

kuriosiu 
žmonis siunstu 

ro
te-

— Prideczkas Rodytojaus. 
— Aplaikerne keliolika gro- 
matu isz Lietuvos, 
raszo buk, 
amerikoniszkus dolerius
gistravotoje gromatoje, o 
nais juosius iszmaino ir duo
da daugiau kaip agentai Ame- 

visur juosius priima ir 
kožnas guodoje geriau ne kaip 
kitu szaliu piningus.

rike,

GERI PAMOKINIMAI.
Po smarkaus susiszaudy- Slaptybe ilgo gyvenimo, 

negu už-

Palicija ju

po tėvais Kuziute, 
Suvalku guber., 

Seinų ap-

A fri k e 
viskas pabrango, nes tik mais
tas bet ir moteres. Priesz ka
re gulema buvo nupirkti pato
gia juoda paeziule už ketures 
galvas galviju, bet
reike mokėti asztuones galvas.
Vaistai Duodami Biedniems 

i • Dykai.
Vienna — Priesz insleigimo 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vienutes Viennoje, buvo 
kainos dėl receptu ir 
Dabar yra keturios,
uos buvo del turtingu, viduri
nes kliasos ir biedniems. Dabar 
Raudonasis Kryžius 
vaistus dykai tarp neturtingu

Taip pat gi duoda 
vaistus aptiekoriams, kurie per 
biedili mokėt už vaistus. Told u 
budu Baud. Rifyžius, pasiekė vi

žmonių.

sus žmones, kuriems •
» A _ * T ’ .♦ ,

daliną

Europoje randasi daug maisto 
kuris yra pigesnis kaip 

Amerike.
London. — Szimas Vanclain 

prezidentas Bald vino lokomoti- 
vu fabriko, kuris atbuvo kelio
ne po Europa, sugryžias in 
eziąnais apreiszke, buk visiio- 
sia szalysia per kur 
niekur ne rado vargo, visur bu
vo užtektinai.maistp, o žemdir
byste visur žydėjo. Žmonis 
yniUBi prie darbo ir padėjimas 

ne kaip buvo 
Visi yra Užga-*

pergyveno de- 
Paliko dideliam 

, dvi 
broli Joną

sugryžias

keliavo

Waukegan, Ill.— Persiskyrė 
su sziuom svietu Marijona Ma- 
žaitiene, 
paejnanti isz 
Seiriju parapijos,
skryczio, turinti 39 metus am
žiaus, czionais 
szimts metu, 
nuliudimia vyra Povyla 
dukteres, du sunu,
seseria Rozalije ir broli Lietu- 

Laidotuves atsibuvo 
su bažnytinėms apejoms Szv. 
Baltramiejaus parapijoj, 1 Ge
gužio.

voje.

§ Iildianapdlis, Ind.—

yya geresnis
pagolba, priesz karia.

jo
nas Levis ir kiti darbininkisz- 
kt vadai unijos likos arosztavo- 
tiįUŽ padaryta sutarti ant sd- 
-laikymo iszkasimo ahgliu. Visi

dokiu miestelio, 
dymo lenkai pasitrankė atgal.

Kovo 24 d. lenkai 
pulti musu ūžt vora ties Pabais
ko miesteliu, bet buvo atremti.

Kovo 25 d. apie 12 lenku ar
tinosi prie Antakalniu dvaro, 
bet buvo musu szautuvu ugni
mi iszsklaidyti.

Kovo 2-7 d., nakti lenkai puo
lė musu sargybas in 
nuo Alekniku.
bai pradėjus metyti granatas, 
lenkai, neteko vieno 
pabėgo.
Latvei spyrėsi nog Rosijos 2 

bilijonu rubliu.
Kaunas.— Latviu delegatai 

paskelbė taikos iszlygas ant 
kuriu ketina susitaikyt su Bo
siję, pareikalaudami kariszko 
atlyginimo dti bilijonus rubliu 
auksu, sugrąžinimo visu gele
žinkeliu ir kitokiu daigtu, ko
kius bolszevikai iszsiveže in 
Bosiję, o jeigu to negales pa
daryti, tai turi užntoket bilijo- 
nA rubliu.'*

megino

sziaure
Musu sargy-

sugrąžinimo

nukauto

Priek tatai Latvei

yra mažiau iszleisti 
dirbti.

Žmogaus doras 
žinsta kaip kada prie klaidu, 
bet nedorėlis niekados neprisi- 
pažinsta prie juju, jisai visados 
nuduoda szventaji,

Turtingiausiu isz žinoniit
yra žmogus paezedus, o bied- 
niausiu skupuolius.

Viskas ant svieto taikosi 
pagal mada, iszskyrcnt dory
bių.

e

* prispa-

*

Ne yra ant svieto amato 
kurio nereikėtų mokytis.

Žmogus ateina ant svieto

>

*
insimylejas melagystėje norint
tesingyste . yru aiszkesne ii;
prastesne.

Teisingysta ir privalumai

vru aiszkesne

*
yra novos dvi adžalos, kurios 
niekados neiszduos vaisiaus, 
jeigu viena szale kitos neaugu.

Žmogus paezedus, yra ge-
radejum visuomenes.

Žmogus kuriam stokus
vieno ratuko smegenysia, nieko t 
gero uepadnrys, tiktai daugiau. 
visuomene ardys.

Į * Ka^ ‘ ‘ Sąule ’ ’ skaito įr ją
ją uzšire$zQ» tai anU., ^euatve^
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Anglckasiu kamisijo persi
kėlė ant posėdžio in Washing- 
tona kur ęina sutartis su ang
linėms kompanijoms, 
tokio nutarta, tai da nežino ir 
rodos ne greitai susitaikins 

abi szalis laikosi druezei. 
tegul anglekasiai 

druezei ir nesiduoda 
bolszevikams prisikalbyt, 
tiejei tiktai geidže idant ang
lekasiai pnyrtu, o nekuriu to
ki agitatorei yra 
per kompanija 
dytu unije, o 
turės dirbti konia už dyka.

greitai
nes
Tuom lai k, 
laikosi

bet ka

’to

nes

pasamdyti 
idant suar- 

tada anglekasiai
'S,

Seiliaus szunies lojo ant va
giu, bet sziadien vagei lojo 
ant davadnu žmonių.

Pas Lietuvius 
mas

tai kaip ir dirbs kaip jau
tai vis 

Bet jeigu bus 
ezedi gaspadine, tarinis ir ge
ra pati, gera motina ir 

Prigelbines 
apie

ir gerbūvi, vaikus augins teip 
jog bus naudingi del visuo
menes.

ria, 
tis,

ukese. 
mislvti

notares.nieko notares.”
apsukri ir pa-

gera 
v v rui 

geresni uždarbi

naudingi

Jau pripratome prie trum
pu moteriszku parodu ir kitu 
pusgalviniu 
reis musu 
pratia dabintis, o vyrai neno
rėdami 
pradeda
Sztai nemažai nustebėjo svie
tas, kokis tai 
quires, kuris 
žiuje ant
poins kelnaitems, 
žemiau keliu 

dės a.nt to 
vyrai pradės pirkinėti kromo- 

Isia del

inlenda.
ant szuno

fele-mes visokius
kaip arkloi uarava, 

kuriu negalime atsikratyti,

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

Sziadien Lietusiu 
visas turtas nuėjo 
uodegos.

Turime 
rius, teip 
su
o jeigu tnju feleriu greitai ne
atsikratysime, tai ir varga ne
imsi kratysimu o tuom Įnik 

musu mylemi patrijotai nog 
” engs nog 

mus be jokio snsimylejinio. , 
Per musu tingumą ir ueap-

DAINA APIE DIDIJI “KARA" 
m ,.■“ • .*7 r-* “ / ' ............... .......b-i

Lietuvos broliu seselių aimanavimas.
| X’T7 '■ l

Lietuva szalele tu mano brangiausia, 
Tr visam pasauly esi garbingiausia. 
Visi žmonių luoirtai tave garbavojo, 
eilėms ir dainelėms apie tavo klojo. 
Nors per visa amžių apie ja raszycziau, t fe 4 a •

,|l ,1 .. ♦** ■' "*
t

4 4 
lietuviszkos dirvos

papuoszti, su ku- su krūmą, ne vienas naudingas 
moterėles yra pa-

pasiduot moterems, 
invest i savo mada.

daigtas iszprusta.
Per staiga ir ..x ,

biznieris neteko sa-
nekantrumą

to

I 't

Lietuvos grožybes neiszpasakyezinu. 
Kiekvienas mėgo czionai pavieszti, 
katras negalėjo nors, sapne regėjo. 
Už aiiksa, dicmanta labiau iszauksztirtta 
buvai lig szio laiko Lietuva branginta. 
Dabar jau ne laikas Lietuvėlės gerbti: 
jau atėjo laikas gailiai ja apverkti. 
Akys aptemo ir kakta rasoja, 
iszgirdus tuos žodžius, kas Lietuvei kloja 
Kaip žaibo greitumas ta žinia atėjo, 
Kad jau Lietuvoj karas prasidėjo. 
Visi nusiminė ir rankas nuleido; 
kiekvieno liūdnumas matyti ant veido. 
Matute, tėvelis augino sūneli, * • • 
mane, kad nuklosią jam laiminga kelia, 
Dievo surėdymas — 
isz laimes ir džiaugsmo vis aszaros klojas 
Skirkitės Suiieliai nito savo teveliu: 
jau Teiks jums keliauti nelaimingu keliu.

Sudiev tėveliams

111

to

At oi ink ta baisia karo kotąvono!* 
Taip musu tėveliai irgi daug kentėjo, 
kada baMdžiavon eit dirbti reikėjo. 
PrioKZ szi baisu kara nėra ka lygyti, 
n ne szesželiu baudžiavi statyti. 
Tokio liūdnumo ant svieto nebuvo, 
in koki brangi Lietuva pakliuvo, 
Dievo, pabodo jau mumis kentėti 
Kitas neturim kur pasidėti!
Dieve, szaukiame, tvirtas gynėjau, 
kodėl mus apleidai, musu geradejau! 
Argi jau dalėisi* Lietuvai pražūti, 
mums Tavo vaikeliams vieni kapuose puti. 
Marija, Marija, gėlbekie žmonija, 
kuria sziandien slegia karas ir vergija. 
Szveiicziausia Panele, nors mes nusidejom, 
bet jau ganu ilgai vargom ir kentėjom! 
Jau treti inetolini, kaip musu broleliui 
kenezia vargių būda karo laukely. 
Noriais szilkuose kaikurie dėvėjo, 
kiti net ir auksu puosztis pradėjo. 
P<‘r gegužes dienas 
graiausia Tu < 
Turimi ne tvi;
jog neiszklause graudžios musu maldos , 
Matai, kaip vargstam ir kaip aimanuotam 
karo prislėgti, kencziani ir dejuojam.

•galim daugiau iszkenteti, 
t) prie komes galim villi tureli? 
Jeigu ne prie Tav<‘s, mus užtarytoja: 
Bukie musu gelbėtoja.
Neduokie pražūti mums badu nasruose, 
gelbek, o Marija, sziuos vargo laikuose!

Padainavo Ilguvos parapijos Antanas Sinkeviczius 
Juozas Kriaucziunas.

ne vienas
v o kbstumeriu.

Ant kaziru ne tiktai laika 
gaisziname ir sveikatai kenk© 
bet daugelis netenka savo tur
telio.

Per savo

*

Andre de Eou- 
pasirode Pary- 

ulvczios su trutn- 
tris colius 

Ka jus motere- 
pasakysite,

SU

■4

šauksmo Panele, 
i, dangiszka kvietkele. 
>s buvo musu maldos,I visai kitaip stojos:

yra paprati 
ant szermenu

numirėlius ir kryžių kuris yra |(.zja)<as j
bucziuoti

pastatytas szale gulinezio ne-1 
liaszninko — yra tai labai 
kenketis papratimas ir platin
tojas visokiu ligų, 

pasekme 
numirėlio.
je Pennsylvaiiijoj, tūla motina 
pabueziavo savo mirusi kudy- 
ki priesz uždarymu grabelio. 
Ant rytojaus apsirgo 
trucinimo kraujo, 
daktarai stengėsi 
gialbeti nog smert bet už keliu 
dienu numirė.

Neseno i 
szermenu 
tūla inot(»rele pabueziavo kry
žių stovinti prie lavono, kuri 
visi bueziavo po atkalbėjimui 
poteriu Ant rytojaus ant lu
pu pasirodė mažas papuczke- 
lis ir augo kasdien dydyn. 
Lupos sutyno ir daktarai tu
rėjo pusią nupjaut ir sziadien 
inoteres veidas 
bjaurintas.

Juk galima pasimelst už nu
mirėli, bet bueziavimas kry
žiaus yra nereikalingas ir 
prieszinasi sveikatos tiesoms.

i

cto

Szta i bueziavimo
Vienam miesteli-

o

ant 
Luzernes

augo

vra

saves 
ir

szilkines pan- 
nepasiduos jums 

rodyti savo blauzdas. Bet tno- 
atkerszvti vyrams 
neszioti vietoje il-

teres ėmėsi
ba pradėjo
gas motor i szka.s paneziakas — 

gales ro- 
blanzdas.

vyriszkas ir dabar 
savo nuogas 

Can you beat it!"
dyt 
4 k ) ’ >

svetimus sil
pas 

rodos

ant už- 
norints 

jiaja isz-

lietuviszku
paviete,

vra baisei su-

Iszdžiuves kiauszinis ir kož- 
nas iszdžiuves daigtas ant 
virszunes vandenio plauke, ir 
žmogus 
galva 
plauke.

tankiause su tuszczia 
ant švieti nes arenosšvieti nes

Tebyriam laike 
n is (Nedelia) 
maldos ir atsilsiu 
diena tinginiavimo, puiko pa- 

girtavimo,

szventadie- 
diena 

bet tiktai
lio yra

siredymo, girtavimo, paleis
tuvystes ir t. t. — Ar-gi tame 
gali būti Dievo padėjimas!

Bostone m irdamas turtin
gas S. M. Dana, paszauke pas 
save du advokatus, kuriu la
bai nekente,
teisme likosi labai per juosius 

Kada advokatai 
pa-

nes kokiam tai

apgautas.
pribuvo ant paszaukimo, 
state viena prie vieno szono 
lovos, kita prie kito,
abiem už ranku ir prakalbėjo: 

jog 
. su 

kokius 
pada-

paėmė

veido baiminga

apie Kiu-
Vokie-

t rui

Prancūzas sziadien turi ant. 
nusiszypsoji- 

ma, nes nežino kaip tas viskas 
užsibaigs su užbaigimu kares. 
Italas turi ant veido ruksztu 
nusiszypsojinia, ba 
ma negali užmirszti.
tis turi nusiszypsojinia pasiu- 
tiszko szunc, su kruvinais 
dantimis, ir geistu visus kan
džio!, nes negali ba jam isz- 
musze iltis. Lenkas
nusiszypsojinia kartu, ba per
sitikrino, jog turi daug netei
singu prieteliu, kurie noringai 
jin parduotu in nolaisvin, jei
gu duotųsi.
nusiszypsojinia, nog kurio 
anglikams net szirpulei bėga 
po peczius.
rodydamas dantis o rankoje 
laiko peili, nes nežino, kada 
jin vela turės naudoti ant pra
keiktu “giauru.” Lietuvis 
turi nusiszypsojinia kvaila nes 
nežino kada, užsibaigs tiejei 
visi kvaili užmanymai ir mo- 
nymas juju.

Teip, 
randasi gana “ 

kurie nedaro labai links- 
inspudžio ant žmonių.

Ajriszis turi toki
, DOg

Turkus szypsosi

giauru.”

sziadien 
gana

Europoje 
nusiszypsoji-

to>mn, 
maus

Mes geidžeme isz duszios 
kožnam inkvepti, 
at bu t in a i
bet kas isz to, kad visi kiti ty
li, norėtu visus žmonis laikyti 
kutui i je, o jeigu 
kada pradeda į
velei kokia kvaraba in tarpa

kas vra no- fe 
žmogui reikalinga,

i.... jeigu jau
pražiūrėti, tai

nepaczėdumn ir 
metimą sunkei uždirbto skati- 

kada.ko, likomės nog svetimtaueziu 
paniokinimia.

Landžiome nuolatos 
pirkimu,

kad jie muitas už dyka duoda.
Gyvenkime vienybėje, tai 

mus kiti guodos, sziadien esa
me kaip paklydia keturkojai, 
— kas ant mus pairtoje ir už- 
szvilpia, in ten kreipiamos.

Bukime paezedus, nemetin- 
kime piningus’ ant nereikalin
gu daigtu be katrų galima ap- 
siejtl. Ymkime paveizda pa- 
czedumo nog žydu ir arabu, o 
trumpamo laike
plunksnom! gerbūvio.

“Sudiev tėveliams” ir gailiai dūsavo 
broliai ir puseles verkdami dejavo. 
Moterys alpdamos vyrus apgailėjo, 
vyras duodamas ranka prabilt negalėjo. 
Koksai buvo laikas, kas gal apsakyti, 
ir kieno ežia ranka instengs apraszyti. 
Ne viena teveli, kaip spieczius biteliu 
apstojo aplinkui rnažucziu vaikeliu. 
Koks tai buvo verksmas, tolilni girdėjo,

to
Matai, jog ne 
(> prie ko rnof

to

surasze,

apaugsime

iszejas 26 Balan- 
ska i tv to

jams, buk Suvienytųjų Valsti
jų pacztas uždraudė “Kardo” 
leidėjams siunsti laikraszti per 
paezta. 
kunigj 
k vmo

“Kardas” 
džio apskelbė savo

Kardo

Leidėjai sako, buk 
ai buvo priežasto 
“ Kardo.” 

laikrasztis vela pasirodys 
nežinej.

sulai-
Kada tasai 

tai

TELEGRAMAI.

Hnesva, Iszpanijo.— Ka- 
zarmesia Graus kokis tokis in- 
sigavo nakties

§

laike, nužudo 
penkis kareivius ir 
asztuonis.

§ Coblenz, Vokietija.— Dau 
Dus- 

seldorfa kur radosi anglikai, 
pradedami maiszati. Keliolika 
raudonųjų likos užmuszta.

§ New York.— Laivas Mu- 
namar, plaukentis isz Kubos in 

iszmete in mares 
cukriaus idant 

palengvyt skenstaneziam lai
vui priplaukt prie kraszto.

§ Washington, 1). C.— Ka- 
riszkas ministeris paliepė nu- 
plaukt divizije torpediniu lai
vu in Key West, idant butu 
pasirengia aht meksikoniszko 
ergelio. •

sužeido

gelis homunistu inejo in 
anglikai

New Yorka, 
2,000 maiszu

B*

kad in karo lauka teveli lydėjo.
Užbaube patrankos, lyg nasrai pragaro, 
ir visas linksmybes Lietuvoj uždaro. 
Lietuva tu brangi, musu žemele, 
jau per tave teka vien krauju upeliai. 
Nevienam ant galvos jau ir plaukai stoja, 
kad mus broliu kaulus po orą neszioja. 
Musu tikru broliu, taipgi mylimųjų, 
ir tikrųjų genezių, draugu artimųjų — 
Vienam gal koja kitam ranka traukia, 
nelaimingi broliai karo lauke szaukia: 
“Mrttutc, teveli, nors vandens laszeli, 

vilgyk mano žaizdas ant gryno laukelio.
Neturiu savųjų aplinkui sodeli, 
o ne paduszkeles po galvele dėti. 
Kieta akmenėli po galvele dėjau; 
Sunkiai sužeistas purvyne gulėjau. 
Broliu lavonais aplink apguldytas, 
tai vietoj geliu esiu apkaiszytas” 
Lietuva, Lietuva, kur yr tavo sūnūs? 
Miszkpos vandenyse puna juju kūnai, 
ir in nelaisve pateko mus broliai 
yra kankinti be jokios malones: 
rankos ir kojos yra visu sutinę, 
jau silpnas kvapas randasi krūtinėj. 
Ne vienam teko anuos paregėti 
kad be aszaru negali žiūrėti.
Visur karo laukas ir musu nameliuos, 
Nes patrankas matom mus visuos lankeliuos. 
Visi pradėjo graudžiai raudoti, 
kiti in žeme lindo kavotis.
Atlieka granatos ir atriaumoja. 
ir baisus liūtas, rodės, iszsižiojes. 
Koki* ežia mnm(s baime tuo kai tų matos, 
karas nesigaili ne vargszo, siratos.
Pakuliai nuo amžių Lietuva stovėjo 
dar tokios baimes niekas neturėjo. 
Rodos kad ir žeme iszsižiojus rytu, 
jam didesne baime tik nesidarytu. 
Nuo szuviu arrnotu puikus murai griūva, 
visi žmonių turtai ir gerybes žūva. 
Palikes pelenuos namelius, gerybes, 
eik, žmogau jiszkoti dabar sau ramybes. 
Ne vienas netekęs pastoges ir vietos , 
turi eit jieszkoti sau duonos po svietus. 
Per laukus f laukia su pulku vaikeliu, 
o per aszareles nemato sau keliu.
Kur mus gerybes, kurias mes naudojom, 
ir mus visi turtai kur pasikavojo?
Taip grai kaip rudy t rūdija, 
karas kaipo pragaras jos viską suryja.
Kur mus gyvulėliai, kuriuos mes auginom; 

glostėm ir maitinom.*?
f

New York City.

• ItEEKAMNGA— Didelia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
szlcbiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatlhu andaroku. tiesog in na
mus. Raszykite o gausite sempelius
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 

adv.

DR. I. W. HODGENS

to

ANT PARDAVIMO.

geras ir labaiPardavimas pigus, 
naudingas del kiekvieno Žmogaus ka
tras tik turi ukvata.
buezerne ir groser-sztoris, visko pilna, 

j Biznis geras ir geroj vietoj .teipgi ir 
i didelis namas, 30 pėdu ploczio, 56 il
gio ant trijų lubu, ant vlrszlaus sale

Czionais sykiu

didelis namas, 30 pėdu ploczio, 56 il
gio ant trijų lubu, ant vlrszlaus sale 
tinkama del viso ko. Teipgi ir lotas 
5o pėdu ploczio per 150 ilgio, Ir tvar
ias didelis, karve, 6 žąsis, 4 an^s, 

| Viskas parsiduos greitai ir pigei. No- 
Įrintis pirkti ta viską tegul pasiskubina 
ir atsiszaukc ant adreso:

lM.^8
Kulpmont, Pa.

J.jSInkowlcz,
1111 W. Chestnut St. 1

SKAITYKITE “SAULE”
4 ■ ui* lik M

Specialistas užsisenejusiu ir
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad Aplankysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos.

Ar esate ncrvlszkl, įszvargia, silpni, 
be pajėgos, pailsę rytmetije, trotinate 
ant vogos, be pometies, sarmatinates, 
lengvai pailstat, naravus, 
akis, raudoni papuczkai, 
parvargęs, silpna streina, 
gerklėje, kaulu, stekas energijos. 
Jeigu esate silpni, ncrvlszkl ar liguoti 
tai nedarykite klaidos ka kiti daro, 
ateikite ir paslėptai pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nerviszku, kraujo, 
odos, Inkstu, pūsles ir spccialiszkas 
ligas privatiszkam padėjime.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikome.

DAKTARAS HODGENS,
;

Didžiausias Ir geriausias intalsytas 
medikaliszkas ofisas.

Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 9 vai. 
Užima visus tris florus.

Shenandoah, Pa.

inpuoles 
iszrodantis 

skausmą
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GREITAS PALENGVINIMAS.
Nevirinto maisto, skausmas, ruksztis 
ir užkietejimas.kada jusu pilvas yra 
visas netvarkuoja

GAIJFILAX

veikia ir paluostioja vidurius.
priduos jumis greitų pagelba. Greit 
veikia ir paluostioja vidurius.

GARFILAX
yra pavidale peppermint kendžiu, pri- 
emna imti. Geras visiems, seniems Ir 
jauniems. Bandykite szi naktį o ant 
rytojaus jausitės gerai.

Dykas iszbandymul kuponas: 
Frank Garfinkel, Mfg. Chemist.

141 Ave. A. Dept, L-15. New York
Parszau prisiųsti man dykai sempeli 

Garfilax ant szito adreso:
Vardas:
Ulyczia:
Miestas:

li ’ !lxl '^*1 'ff'
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Paseka* p* A rites*
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Žiūrėkite kad butu 
didele litera “C” 

ant padu

Nedellonils: 12 vai. lig. 8. vakare.
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F fe lt arksflrkHMae |*a* 
pinigu.4 i Nuga-ToneGal iminėto tamistos, 

paszaukinu jus czion, idant 
jumis susitaikyt, ar 
svarbius dokumentus

Ne, tiktai geidžiau nu
mirti ant paveizdos musu Isz- 
gany tojaus, 
ru!” — fsztares tuos žodžius, 
mirė, o advokatai stovėjo prie 
lovos da koki laika negalėda
mi isztarti ne žodelio isz nusi
stebėjimo ir tokio prigavimo.
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tarp dvieju lat-

Pigiausius darbinius apsiavimus ka 
galite pirkti, yra toki ka priduoda 
smagu ir ilga nesziojima. 
apsiavimai vadinasi Ace-Hi.

(onverse

ACE-
Toki
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Kaipo prigimti diena gied
ri, tyki ir saulėta yra smagi 
del kožno sutvėrimo, teip na
miniam gyvenime, tyla, szvel- 
numas ir ramvbe vra tikru 
skarbu ir dovanomis dangaus.

Ne yra liūdnesniu ir 
gi aus moral iszkai 
namu, 
siauezia
perkūnijos

riksmai ir 
galo terp poros. — Ten Dievo 
palaiminimo ne

. Mainieriu Czebatai 
ir Czeverykai

Aee-lli apsiuvimai yra padirbti isz 
Padrutinti lig

k V - V

taip maloniai: szerem, g 
Norint narsiai gynem, aszaras liedami 
isz namu išzleidom akims lydėdami. 
Susėjo būreliu sustoję raudojom, 
rodos kaipo koki mylima szarvojonv

1 * ****'■ 
Kur irtus dilgeles ir Variku dirbimai,

Kuras ant verksmu, aszuru nežiūri 
ir jokįos malones savyje neturi, 
r '" ■, ? 
l<ur dingo karietos, brikos* ir vežimai t 
Viskak ežia žūsta karo naguose, 
lyg‘ kokib besoezio pragaro, naši uose

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ. 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, W 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikinta Sveikatų ir Spėkas; ture-

* a • m a * \ « H a * m *

imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistu*, nvaijdnan- ’ 
člue, bandyk Nuua*Tbne ir persitikrik kaip fcreitu laiku jau*

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

darnas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis

■Mm' v«

inesi vistti nauju žmogų! Devyne^ iA dešimtos vUu žmogaus 
tokiu ‘ kaip blogas apetitas, negruotnulavimas viduriu, gdzal ir 
išpūtimai, uiketėjiipaK tikilvea, tulžinis, anemia, kankinimai reu- 
nu|tiim’o, nkausmai gtolvou, neuralgia, štokas energijos, n u slip ne* 
jimas nervu ir negalėjimas snieguoti, paeina nuo atoku neryti 
aj i e go s, skieto vandeniuoto kraujo ir neužteki inios cirkulacijos lg| 

c r ii M Jo. ĮB
Koina dalia kūno ir kuiną jo veikme reiniasc ant nervu pajiego*, rH 

kurtos did^lauaei užlaiką geram stoviųjų pilvą, Juknas, inkltus ir UU 
grobus, iifdes plakimo, kraujo cjrkulavimo. Nugh-Tone /ra labai M 
protinga* gydymas hub nusilimetu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūpa. Kojėl? Todž| Y n* sutaisyti 41 altoniu brangiu,
HVfdkatą duadnnčiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per gArsingy^ Gydytojus, Yra jie ypatingai maistingi j Gėlelę Ir 41K 
Fosto/ą-maistus del Kraujo ir Nervu.

Nuga*Tope priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, i^B 
jog jr tu&tinase regulariskaL Atgaivin inkštus, išvara laukui 
/jodjnics atmatas. Niera (toupaus gaisu ir suputimu, nieFa smir* " < 
tnčlo kvapo ar apvilkto liežuviė! Nuga-Tone duos Jums stebuklingu 
AMita. giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 

A<jga-Tpne sUstipriu kraujo <r pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir iibumą akiems I Nugą-Tone pada/a tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes tr puikesnes i ’

r
»

I

rr ,,i.

Mus laukuos bubavė lialszieji jauteliai,
1 I to . . J .. ■ ' -4 • « 4 V/ • • 4 4specialiszko gilino.

plienas, ir yra sxtra drūti ten kur 
daugiausia nesziojasi ir apie kuokas.

Aee-lli apsiavimai ilgiau neszio
jasi negu kiti apsiavimai. Vanduo 
nepereina per juos, vigadni ir szilti. 
Vanduo juos nesurudyja ir asztrus 
akmens neperpjauna.

Žiūrėkite kad ant padu butu di
dele litera “C” priesz pirkimą. Jie 
suezedins jumis pininga. .

Juko ftpelinkeje randasi sztoras kur 
parsiduoda Aėe-Hi apsiavimai. Jeigu 
negaus it t»al raszyklto tiesog pas mus.

mus tvartitose žvengė bėrieji žirgelį 
visi daug turojorn pilkųjų aveliu, 
ir neiDažai buvo margųjų karveliu, 
M... u. . • d J Ai. i ' ?**'., J MV1 t .. v!?'J. IP 1 v . J*|f .

toli 1

Lietuva, Liotiįyu/ kaip tti |>ermaiuyta, 
ir Visa grožybė tavo sunhikyta! 1 
&dahdien efei krauju, sunu aplaistyta! 
Butai Lietuva grtf*ži ir ggrbihga. A 
jaU sžiandien stbjail suvis Deiainrtihlga. 
Diibaiį Vietoj darželiu randasi kryželiai 
o vietoj gėlėliu, randasi kapeliai'.

visi daug turojorn pilkųjų ayelitiį
3

'J ■'

motere«» Nuga-Tone netalpin navyj jokiu mlgdamuar 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundcleL Yra apvilkti cukrum, prh’mnodau- 

pa vargusi u 
kur nuolat 

griausmai, 
t ren ka

pliui i mai be

i'lSziiUidiėrtkmušu tos geVybesusta,
> 1 , .to • .*4 i'i irt. i 1 -irto.. VO4 I«..1 .*

'V

akon) ir vartuoti Kalema be jokio neparanukumo. Bandyk juos, Rekomenduosi vipiema 
sava pretclems. • '

j; Pf
ir no^.iW vę-idų hsžaros taėdžrt)s|ė^ . ^VSU AlLSOĮlurmKA GVA1UNCI.IA: Pūke Nogt-Toitė yrA ylčilM 

iloJeriH už benk lite. Kqžih»J hoiikiitej hindusl 90 piliule, arba vloab, n^ulė 
irydltinh Unllfe pirkti <1 hoiikntoM, ntbn (> menesius gydimo už Imkite 
Nugn-Toiio per 20 dienu ir jeigu ne,busite užganėdinti pasekmių, sngražln*

i 
prųpuldytl vienu centą. Mes iiiiumė rizikų.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—587 South Dearborn St., Chicago, IM, i

Gerbiamieji: įdedu Čionai* I.......
Nuga •Tone.

Varda* ir pavardė...............................
*■ 1 ■, I 11 ♦

t tesu A11S0LIUTIS7.KA, GVAliANCI.IAs Preke NnK«.Toi.ė yra'XlėW»Bkaip tie, 
audros, 

verpetai,
mai,

rr

•gali rastis.

Tegul motinos 
apie tai, jog juju dukreles turi 
pasilikti moterimi ir moti
noms atcjteje. Ba ne ant 

”jog 
vvras turintis nemosza mote

neužmirszta

moterimi 
atcjteje.

tnszczio kalba priežodis:
Converse Rubber Shoe zCo 

f Į ♦ t M«ld«n, Mass.
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ir Visa grožybė tavo suiUukyta!
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Dabilr ViOtbj litik^inybiu Vien akzarojimai, 
o viefoj dė die) i u ^iėni d tistt Vįtnaivietoj (Irt i tie) i n Yiėni dusą viniai 
Dieve; o DieVtfe itrgi Tnus’ htalėid^i, 
knd tokia start kybo ant niiisu dpleidai!

' I.c
t

Dieve, parodyk .mums savo malonė, i 1 M ■
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gydimo* (killte pirkti <1 honkiitos, ntbn (j menesius gydimo už Imkite 

kite bonkuto ir nllsus* o mes uiniil siurražlnsime jusli piningas. Negalite
I

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

.., ir meldžiu prisiųsti man ... . bonkut
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atvedintu

kurio nuo pats ryto 
pa

gyveni-

aplaisty-
prakaitu mulioriu ap- 

to-gi no-

atsii

o tiktai kaktn

Vasara linko in 
saule taip degino, kaip vasara 
menesi Liepos o ant dangaus 
nebuvo matvt ne mažiausio 
debesėlio kuris pridengtu nuo. 
spinduliu saules ir 
indeginta žemia.

Lszinuszc ka tik dvylikta va
landa atsilsiu del kuopos dar
bininku, 
buvo užimti budavojimu 
locelio del vasarinio
mo turtingam miesto kupeziui 
darbas eio smarkei 
damas 
degusias kaktas del
ringai laukti tos adynos, kada 
turės truputi laiko ant 
šio; vieni sugulė ant žoles po 
pavesiu medžiu kiti volei susė
do ant sudėtu plitu, treti rūke 
pypkes kiti linksmai kalbėjo 
juokėsi valgė, vienas tiktai 
torp tuju stovėjo nulindęs nie
ko nekalbėjo
suraukęs gylei siisimislina, ro
dos kad tureio koki baisu var
gą ar rūpesti

O kas-gi tau Simai! — 
paszauke vienas isz draugu— 
ar mislini užsiraszvt in Kome- ar

didus, jog nieko ne kalbi!
— Duokit man pakaju — at

sake muliorius baisi 
mane vargina.

— Tai atsigerk arielkos, o 
pamatysi kaip tuoj tau perejs 
rūpestis ant to yra geriauses 
spasabas.

Gerai tau Mikai kalbėt, 
jog tau niekas nekenki*. — At
sake Simas su atsidusimu 
paėmei pasogos kelis szimtus 
rubliu ir pats gerai uždirbi tai 
ir gerai ejna, bet ant manes tai 
valgas ėmėsi nuo nekurio lai
ko užklupo ant manes beda ir 
jodo man ant sprando, 
iniause tasai

rupest is
m

Pir- 
valkata Vincas 

Kowalczkas iszviliojo nuo ma
nes 15 rub., prisioginejo jog 
atiduos už menesio o tuolaik, 
kada jau laikas praėjo apgavi
kas prapuolė kaip akmuo van- 
denije. Po tam apsirgo sunkei 
manfcmolėre; SafTbuvo 4<iek 
užezedyto skatiko namie, vis
kas nuėjo ant daktaro, gyduo- 

Pasveiko ant galo Dėkui
Dievui net sztai vakar vakari* 
apsirgo man vėl 
gerkles da anksti buvo links
mas ir sveikas staigai apie pie
tus gavo dideli karszti o
dien anksti net suvis sprangi
na nebaga.

— Na tai paszauk daktaru 
rudino Mikas.

— Ta pati kalba
tere nes daktaras dovanai 
ejs norint turi karietas ir 
locna mūra.

— Na vyrai i 
užskambejo

lin.

vaikas ant

szia-

mano mo
no 

savo

i t imkitės prie 
balsasdarbo

meisterio.
Simas pasiėmė už darbo bet

Antanukas ne-
Koliojo jis

mažas sūnelis
jo jam isz mįslių.
dabar pats save, jog nenusiun- 
te daktaru piningu žinoma nes 
buvo, bet vienok buvo galima 
ka nors jiarduot arba nžstatyt 
:u'ba ant galo paskolint.
vaikas numirtu
motina akis iszverktu;

akvsia 
piktybes.

ožiu

galva ir

koi važiuojenczia

cyvouau ta diena Lyg smert ne

y

Nežinau kaip ii- —kaklelio..,.
gai kas dėjosi ir traukėsi 
viskas gal adyna o gal poakes 
minutas stovėjau kaip numi
rus, rodos, jog namo, kojos bu
vo priaugę prie padlngu.
a p k va i tūlio prikėlė mane linl- 
sas daktaro kada paszauke: 

Narsi, isz jus motere! (lt ma-

tas

Isz

Nusivijo
- sėskis ant suo

mio krv-

už keliu dienu bus sveikas 
Ar matote jau juokėsi.

sumur-

— In szali! — paszauke jau 
nas vyras sėdintis ant 
briezkos — ko nq paisai!

Mulorius pakele 
jo blikstelėjo žaibas

Ratai vežimo vos ne 
parnnisze jin o debesis dulkiu 
apdulkino jio veidą, 
jis žvilgterėjimu paskui sniar- 

briczlka ant
ožio prie szalies jaunikaiezio 
sėdėjo kokia tai jauna gražia 
pa toga ponia.

— Dykaduonei! — 
nėjo Simas nereikalauje rūpin
tis procavot, paiikszczio pieno 
jiems stokas!
nenori žmogui duoti! 
piktumas augo .krutinėjo tėvo, 
matydamos žmonių laime o pa- 
mislydamas apie savo nelaimes 
szirdis jio prisipildė kartumu.

Lygino jisai jin gyvenimą 
savo, laime su 
mybe su savo 
nuliūdimų.

Skubinosi jis kas kart grei- 
cziau ne pakujintas rupeseziu 
apie kudyki, pasuko nuo plen
to in szali del sutrumpinimo 
kelio, nuėjo jis taku iszilgo pi
lvini) miestiszko. •
szalies traukosi augsztos tvo
ros daržu ir sodu o isz kitos 
baisus krantas, kuris net in 
kloni buvo užaugės žaleis kili
mais.

Staigai iszgjrdo jisai isz už
pakalio ka toki jojent ir atsi-

Buvo
nes akis jio

Ne gero žodžio
Baisus

su 
nelaime, links- 

rupeseziu ir

vienos

gryžes pa regėjo raiteli.
tai jaunas vyras, 
žiurėjo in kur tai toli iszmin- 

užsimislines buvo 
veidas bu

vo iszbliszkes. Muliorius to 
visko nemato, tiktai
aprėdyta puiku raiteli ir gražu 

volei pik

tingai ir 
gylei apie ka toki, 

iszbliszkus.
pamate

tasai ark
lai

ark Ii, ir jio szirdije 
t v be užvirė.

Dykaduonis — niurnėjo 
per suspaustus dantis. — 
szimtines dalies ka
lis k asz t u oje kad t u re ta u 
nieko nes iru pyta u ir mano šu
neli iszgydinczia, ba turetau 
užsimokėt ir daktarui ir už gy
duoles, tai ir mano vaikeli nog 
smei-ties' iszgelbetau.

— Isz kelio!
.Nes Simas ne misi i no trauk

tis raiteliui isz kelio.
— Turiu tokias 

vaikszcziot czionais
ponas! — atsake staezei Simas.

— Isz kelio! — paantrino rai 
telis, leisdamas arkli 
ant Simo.

— Piktumas baisus užside
gė szirdyje muloriaus.

pamokysiu, 
kaip jot ant žmonių! —paszau- 
kr užkimusiu balsu — tuojaus 
perskelsiu galva tavo szluikai.

tiesas 
kaipo ir

tave 
žinomu ’

tiesiog

aiva tavo szluikai.
Pakele lazda gumbuta ir už

simojo ant arklio. Raitelis su
laikė staigai arkli ir tuom ap
sisaugojo nuo nelaimes, 
nuo vienos nelaimes

nes 
apsisau

gojo o inpuole in kita, tuo ark
lis iszbaidytas mėtėsi in szalis 
nuvirto drauge su savo ponu 
nuo baisaus kranto iii kloni.

Simas baisei RuMigando i:
• X • I j V V' 1 " • • I •

pamirszau to... Gerai kad tavos 
czion ne buvo.,

— Apsakyk man greieziau 
— prasze jis Mortos.

— Tuojaus — atsake szluos
tydama akis
lo ba isz rodą i kaip 
žiaus nuimtas. Gal esi alkanas 
gal k a valgysi.

Simas pakrato galva duoda
mas tuom suprast jog galėtu 
nieko nuryt.

— Apie pietus vaikui bu
vo kas kart blogiau — pradėjo 
apsakinet Morta — rūpestis 
baisus mane apėmė o del to 
pastanavijau atvesi, daktara. 
Kaiminka man pasakb jog nuo 
czion netoli gyvena vienas to
kis ka vadinasi profesorium, 
ir nor didelei mokintas ir tur
tingas yra labai m ielaszi rd i n- 

Papiasziau jo
sios idant valandėlė 
prie kudykio, o 
skabei pas taji poną, 
man pasako jog
praszytas pas dranga ant pus- 
ryt, nes jeigu liga sunki tai 
gal ir pribus. Kada jin pa

malu*

4 4

tot viskas pabaigta. Ar-gi ma
tot kaip dabar lengvai mažu
lėlis kvėpuoju?/ Turiu vilti jog 
viskas bus gerai.”

— Garbe Dievui! Garbe 
Dievui! kalbėjo su atsidusimu 
Simas.

lusiverkiau asz isz džiaugs
mo ir laimes; norėjau padeka- 
vot jam bet nepavelino....
bai esmių džiaugsmingas, jog 
nusidavė man jusu sūneli isz- 

kalbejo su nnsiszyp- 
Ryt vakare pribu

siu d;i pažiūrėt jio o
palieku ant nakties czion 
no pagelbininka jeigu kas 
vatno atsitiktu tai 

lankszcziau pas mano atsiust.”

La-

gu ant biednu.
pasėdėtu 

asz pati nuėjau 
Tarnas 

daktaras yra

nes jeigu 
pribus.

szauke pas mane ir kada jin 
pamaeziau suvis apleido mane 

Sakau tau jaunas yra 
da žmogus nes puikus 
guodotinas rodos buk kokis k u 
niiigaiksztis apsakiau jam vis
ką.

tarė jis meilei in

drąsą:
ponas

4 4

I Y

in puse adynos main* 
savo pa- 
Apžiure

Bukie spakaina motere 
mane sn- 

gryždamas namon, asz netru
kus pribusiu pas jus.

Alau rodosi akmuo nuo szir- 
dies nupuolė, atbėgau namon o 

paskui 
pribuvo karietoje su 
gelbininku daktaras.
jo kudyki ir paliepi* atneszt isz 
karietos krepszi su daktarisz- 
kais įlaigtais drebulis perėjo 
per visa mano knna kada pa
maeziau visokius peilius, 
zelus, ylas, triubukes,
tęs. Antanukas vos dūsavo

Morta volei apsiverki* ir 
aszaros varvėjo per veidus. 
Simas drebėjo kaipo drugis jin 
k re t i.

Kalbėk toliaus — 
Gailiuosi jo

pen- 
žirklai-

volei 
varvėjo

UFiYsže ue^ 
g manos 

kalbėjo

leng- 
Ir tuo-

kantrei ” 
vakar nopaszaukct — 
daktaras — nes ir sziandien da 
yra nopervolu.

Vaikas yra drūtas ir 
vai atlaikys operacije.
jus paėmė peili teip asztru ži
banti, kaipo britva asz 
regėjus paszaukiau su 
baime:

— Ka nonas nori darvt ?!
Jisai pažiurėjo ant manos 

spakainei ir tarė 
tinga motere 
jog kudykis jau 
Padarysiu jam

tai pa
ti idele

gelbėt” 
sojiniu. 4 4

tumulai k
ma- 
na- 

galit

SUVIS, 
k vat vaikas! 
kas ir atsigryžo.

Simas mažai Ka ne nugar
mėjo skradžei žeme paregėjus 
puiku veidą pono daktaro pa
žino jis jame raiteli, 
kaktos turėjo raudona .....
kuria aplaike puldamas su ark 
liu nuo kranto.

Daktaras pažino Simona ir 
veidas jio priėmė rūstybe pa
žino jis narsumą, kuris mėtėsi 
ant jio, nes vos spėjo 
žodi mulorius klūpojo 
jin ant keliu

— Muszk mano ponas!
patraukaneziai 

balsu duodamas
ta paezia lazda szakota aukure 
puolėsi ant daktaro jojenezio. 
Smnuszk mane kaip szuni!

Esmiu vertas to!.... 
pakelt ranka ant mano gerade- 

gy va st i

Pataiso padusz-

ka ne

Ant 
rumbe

szauke Simas
mam

persergėjimas 
nelaiminga

110 klausyt apie pi- 
pa-

Nenorėjo
ningus nuvažiavo palikes 
gelbininkui savo paliepimus *
kaip tur su kuily k iu apsiejt, apimdamas 

Simuti tai aniuolas ne
žmogus!

— Tegul jau Dievas už vis
ką užmoka ir duoda jam ka- 
nuogeriause!
gilumos szirdeS mulorius ir pa 
maželi inejo iii stuba, idant 
pažiūrėt vaiko. Vaikutis mie
gojo spakainei dūsaudamas ly
gei ir gylei.

— Viskas bus gerai!
pabelbininkas daktaro - 
profesorius ne viena 
dari* tokias opi*raviji*s 
tame pertikrintas.

Ant rytojaus Simas anksz- 
cziau, negu kitomis dienomis 
nuėjo linksmesnis in darba ėjo

po

Ach!

savo

v v rus 
susijian- 

Ir asz ta pati 
t.) ka, ir čigono arklis

♦

supa rėminėje su savo rodomi# 
ir pasaldina varginga 
nima.
šia motere, tai turėjo vyra nie 
kam netikusi — kaip koki 
burba 
raszvt

gyve-
Pažinau vtena szvie-

Hi

vi

o ka
li žde- 

kitaip
nemokėjo ne skaityt ne 
o apgynime tojo neti

kusio liurbos butu kam akis 
iszpleszus O tai del to, jog 
buvo szviesi motere ir apsipa- 

Tai ir bus 
kas,

Inas
priesz
eziavojima.
sakau.
norint niekam netikias
da szikszninia pleszka 
da, tuojaus “pane” 
iszrodo, nes kada stovi, grąžei 
iszrodo, bet kada pradeda bi

kas jis do 
Teip panaszei

prigimi- viskas, ba naujienos ne
ba rodos iszrodo ant bai-'dabar pradėsiu koeziot neku-

»,

tuojaus

»<r o

J

Y

I'

•I
I

O tai del to
tj, tada pasirodo, 
sutvėrimas.
ir bobos neatleidže
mas,
sei dideles misiutes,

iszduot dabinus in szilkns, 
priesz ko no

— Į kokios ji gaivos.
tai mislina,

savo lai pagirta torp moterių.

Drvsan

jaus kuris dovanojo 
mano kudykiui, iszgolbojo jin 
nuo Smert! O kokis isz manes 
latras ir pi k tada ty s.

Galva musze in padlagas ir

I

žilius su svietu .i?

pasi- rias bobelkas isztikruju 
bobiszka dirva

bai verpuezeis apaugo, daug
kol viską isz-

jau toji i io vis nie- 
bns, tuojaus gali 

Įprasti ant apsiejimu ir kalbos j turėsiu darbo,

nepažinsta,

Sll-

ba 
la-

Jeigu kas: ra vesiu ir laja dirva iszdirb-I
I r 

asz teip sakiau kol iioioacziau 
ir po svietą 
Sziadien

nesitraukiau, 
kitaip apie 

inisiukes suprantu, 
ir ant

taisės 
sakiau ir 

sakysiu — ir ant galvos 
statvsiu ir vis sakvsiu: e 1
boba be sziokios tokios- 
szvi(*tos, m* bus leido 
dos, daugiausia nog

verki) balsu kailio kudykis, |>’m pakramta. Grincziosi
* I W • • • 1 • •lt

jog Į SIU.
Orelis dabar gražus, tai tu

rėsiu geresnia kelionę ir 
trukus leisinosiu per didesnes 
a pi gardas, pakoezioti bobeles 
ir mergeles, o 
_ „i paglostysiu o 

Jog j neszvarei, pakoeziosiu.
ap-| Gaus ir vietines Mahano- 

nieka-į jaus bobelkos, nes jau per di- 
užaugino ir be

žinau asz 
visas ir nepasislėps

pasi-1i- tiksiu tai

ne

kur szvarei už-
kur

vietines

kelius
Morta žiurėjo ant to nesupras
dama kas czion vuikesi.

Matydamas tikra gailesti už 
savo pikta dariai muloriaus, 

szir-

tokiu! (lėlius ragus
vy-1 žuvius iszplatino.
am- apie visas ir nepasislėps ne 

būna 1 viena, tegul sau ne mano, jog 
Oj sura-

daugiausia 
tamsabobiu kenezia juju 

šia
m* 

niekad tokios bobos!asz juju nesurasiu, 
gerkle nepilna.

daktaro'žini vaidai, niekad 
gerai —

nieko! siu ii- duosiu ba už daug isz- 
nepriima sveikos rodos, ba ji- dyko 
ji mislina, jog pas 

. visados.
per 

svieto iszcjna: 
pjauji*, tai

Nog
o juju szposelius žinau 

per kelis menesius studi-muloriaus
o

dingą jauslu iszpildytas pavy- 
nastos pripildė jio duszia da- 

kada mate jog žmogui 
kuris vos neatėmė gyvasti isz- 
gelbejo brangiausi turtą viena
tini sūneli lengvinus jam buvo 
dovanoti kalte.

Pasikelk ir Imk spakai- 
uas — tarė daktaras jauslingai 
vakar buvai nelaimingu ir in- 
kurstvtu žmonių laime 

rustvbe

paszauke isz daktaro rūstybe dingo

bar-gi

ir

- tarė 
ponas 
karta

v ra

laika

u z

n a ilsi a
vvru 1

ji a ja.
O kiek 

1 ocnas bobas 
vieni 1 

nusiszauje

ge- nes
ten | javau jiaises ir juju pasielgi- 
i.,,.;isz | mus surasziau. 

pasi-
pasi- simatymui.

kare, pasiskandina ir net per--------------

Tuoin kart gud bai, lyg pa-
1

bobas bunaIociuls savo
ganubintais!

Szviesi motore,
doraiiu grąžei iro

mi-

su savo vv- 
jiasielge:

PR AS ARGAI Visus lalszkus o ir 
piningus !n iszlclstuvo “Saule” reiks 
visados siusti ant szito adreso: W. I). 
Boczkowskl-Co. Mahanoy City* I'a.

Sf.taDlC, kaip man nieiti pab |
1 <» f ................. ‘
t rinkimui, muiiavimu^ — ir v foko* ta j»

kanu... .1/an pėda nrt darotri !'
ŠIA RE. ‘

rfikah'npai! žiūrėk, kokie mano plan' 
kai praiuM, h<lnv* ir čutti. ( 

kad ai tarioju R(rFFLES!

Hbandiiau titokiue niaipojimut.d a ves
tas in rūstybe, o rūstybe yra 
priežaseziu visu blogu darbu.

.Jeigu butai žinojęs jog vie
natini mano zobova vienatinis 
atsilsis po mano sunkei procei, 
yra jodinet raitam tai isztikro 
gal butai prasiszalines man isz 
kelio.

Simas pasikėlė nuo žemes ir 
gailingai žiurėjo ant daktaro. 
Suprato dabar jis jog nežiuręs 
kurie važinėje karietoms ir 
raiti ne yra dykaduonei ir jog 
jije ne yra naudingi ant svieto 

jog sunkesni užsi
ėmimai yra kitokį negu 
tas darbasTiziki. 

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

nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pi ris*
“ ......................ei

Na, tai kam tau kęif be- ] 
plan- j 

O tai ;

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- : 
piantis vanduo? Ne!! RUF- ’ 

 ; FLES yra tai paprasč:ausis j
M  *—1 * *•— plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ; 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt I 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? į

« JCip m !
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos | 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- i . * ! _ •  * 1   • t • . « • « i « • • • ■

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik j 
. - „ Paaiškinimai^!

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai '!

F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York*0

Dovana Visiems DYKAI

tik apie tai, kad kaip tik 
nusileidimui saules kanuogrei- 
czianse sugryžt namon dak
taras prižadėjo apje ta 
būti jojo namuos nes nore p
padekavot savo geradejui 
iszgelbejima nuo šmertįes jio 
šunelio. Eidamas jisTuom pa
ežiu keliu kada daejo ta vieta 
kur per jio priežafiti gal rado 
smerti žmogus atkreipė galva 
in kita szali; primindamas 
sau ta vakarykszti pasiūtiszka. 
darba visas drebėjo ir kanki
no jin iszmetinimai sanžines. 
O kad ne girdėti balso sanžines 
ėmėsi už darbo, skabei procia- 
vojo kad net užsitarnavo ant 
pagirimo meisterio.*

Vos saule pasislėpė
nu Simonas bego kogreieziau- 
se namon. Ne užejtinejo jam 
sziadien aut mislu pavydėji
mas laimes niekam; 
mos szirdies dekavojo
už iszgelbejima ir dovauojima 
gyvenimo jio mažam šuneliui 
Antanukui ir kalbėjo pats in 
save:

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą ncniežinčtą galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, ° savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau.
pridėt.! prie kiekvienos bonkutės. J _ ... __
atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu:žmonoms,

pras-
/

Tai kas nors nepaprasto. Nustebetinas laikrodis, naujo iszraoimo, apie Kuri 
dar nesi girdėjos. Laikrodis yra naujausiu Iszradimu laikrodžiu srityje. Apie 

1—Rodo valandas, 
minutas, kaip ir paprastas laikrodis. 2—Padirbtas isz geriausio metalo telp

4 Laiko laiko geriau negu koks nors kitas laikrodis ir 
G va rantuotas ant 25 metu 6—Turi skambuti kuris

nepaprasto. Nustebetinas laikrodis, naujo iszradimo, apie kuri

1—Rodo valandas.

BALTRUVIENE.

už kal-ant
“ Bhkie pro- 

Ąr-gi nematai 
spranginusi ? 
ant kaklo ne 

dideli ink irt ima paskui in tai
sysiu trubuko idant galėtu dū
saut. Esmiu tvirtas jog opera
cijų nusiduos.
akis su rankoms rodosi man 
buk jau matau tekanezius krau 
jus isz žaidulio.

Reiki* idant kas palaikytu 
už galvos kudyki” 
daktars. Asz palaikysiu — at- 
siszaukiau.

T
i <

4 4

Uždengiau sau 
rodosi

isz gilu-
Dievui

ii

f

— Tokia dora ir protinga 
žmona kaip Morta ir tokis pa- 
togas ir greitas ir gražus, tokis 
linksmas vaikutis, kaip mano 
Antanukas, tai yra brangesni 
mano turtai negu keno pinin
gai.

1
jo praktinguma kalba žemiaus paduotas apraszimas*. 
1 kad gali būti ugnije ir nesudega ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenimą. 
3—Augszczio 8 coliu. - 
nesuvellns nei minutos. 5 
teip smarkei skamba kad ir kiecziausci mieganti prikelia isz miego ir iszkclla 
isz lovos, kad jin nutildytu. 7—Nakties tamsoj nereike keltis ir žiebti zapalkos 
idant pamatyt kokia valanda, tik paspauk guzlkuti ir visas laikrodis apsi- 
sviėczia elektros szviesa. 8—Gali kartu szviesti ir skambinti, gaji būti kaipo 
kambarinis ar ofisinis varpelis del paszaukimo reikalaujamos ypatos. 9—Turi 
egzaminuojama lempute del iszlyrimo akies, burnos, ausies, gerkles, nosies ir 
dantų. 10—Turi elektrikos baterija labai pasekminga gydymuj nerviszku Ilgu. 
U—Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviem perskyrimais, vienas 
pinigams, antras brangakmenims sudėti. Bankas aprūpintas slaptingomis 
durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Su kožnu laikro
džiu prisiunczjaino pilnas informacijas. Kombinacijos numerius užsistato. 
Dabar pamlslyk, klek naudos ir phrankumo gali turėt isz tokio laikrodžio. 
Nedaro skirtumo koki laikrodi plrktum, visgi geresnio už szita negausi. Szi- 
toks laikrodys privalo rastis kožnoj stuboj. nes jis yra netik reikalingas bet ir 
liagražinaneziu namus daigiu. Nerasi žmogaus kam szitas laikrodis nepatiktu. 
Baterija laikrodije gali užtekti ant kėlu metu, o paskui labai lengva indctl 
nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia bet mesgi del ju daugybes per 
trumpa laiką pardavinesim tik po $12.75. Laikrodėlis yra toks kaip apraszytas. 
Jeigu jums nepatiktu .gražiname pinigus. DYKAI, VISISZKAI DYKAI Už
siusime kožnain szita geležini gražu laikrodėli priedo, kas užųisakys pas mus 
apraszyta naujo iszdirblmo laikrodi. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems 
žmonoms nes stiprus jo luksztai ir tvirtais vidurais, laiko laika teisingai. 
Parduodamas po $4.00 ir daugiau, o mes duosim jums 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 rankpinigu tik 
$1.00, o mes tuoj Užsiusime laikrodi su laikrodėliu. Likusius užmokėsite gavės 
daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga, raszyk tuojaus.
PRACTICAL SALES COMPANY. 1219 N. Irving Ave. Bept. 21«, 
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— kalbėjo
minias naisei piisigamlo ir 

vieta piktumo užėmė,baisi bai
me. Gal tas žmogus užsimu- 
sze klonije gali but Takmens ir

Aplaikiau isz Allegenes ži- 
buk tonais dedasi ne kas 

Mamutes toki

r:

m a,
do jomarkas.
gyvenimą pradėjo vesti, 
net man sarmata apie tai ra- 
szyti, nes ir savo dukreles nog

Motyn, mo- 
jeigu

Gal tas žmogusJeigu 
tai biedna

dabar arklis galėjo prislegi savo sun- 
tris daktarus paszauktu bile 
tik Antanukas su nusiszypsoji- 
mu kada tėvas sugryžta nuo 
darbo rankutes savo isztrauki- 
netu.

Toje valandoje priesz būda
vo ta paloceli užvažiavo karie
ta locnininko turtingo kup- 
cziaus, kuris kas kelios dienos 
atvažinėjo apžiūrėt darbo. Tuo 
lai k atsivežė su savim savo 
paezia ir dvieju metu senumo 
sūneli gražu ir drąsu vaikiuką 
kuris primine mulioriui jo su-

Anas teiposgi linksmas 
kalbėjo o 

sziandien skausmas ir kartvbe 
suspaudė szirdi tėvo.

Del to darbas jam nesiseki 
ir pamažėl i ėjo, kas užtraukė 
imt mulioriaiiH asztru 
privertimo meisterio prie pasi
ūk u biniino.

• Saule ant gijo nusileido ir 
<la rbininkai 
namon, 
mas.

noli.
bėgiojo juokėsi ir

o

kenvbe.
t i nėjo, jog per 
stojosi priežtisezia

Ant misliu jam nžej- 
savo piktybe 

sinerties 
žmogaus, kuris jam nieko ne
prasikalto, paume jin 
m i dime.
to žandarus, kurie jio 
imti, girdi verksmą 
griežimo duriu 
barszkejimo geležiniu paneziu 
Baisei perimtas baime pradėjo 
bėgt.

Inpuole in 
drebantis.
kio sėdėjo kokis jaunas ponas 
su akuloreis, szale jio stovėjo 
Morta nubalus ir 
vargus.

liai me
Rodosi jam jog ina- 

atejna 
M artos 

kalėjimo,

• /

siūba uždusęs ir 
Prie loveles kudv- t-

szale jio 
baisai nu

vargus. Paregėjus vyra akis 
pakele atsiduso ir pirszta pa
dėjus prie lupu iszejo su Juom 

balsa [in priemenių.
— Ir ko ! — paklausė nekan

trai.

galėjo sugryžti 
Skubinosi iabjause Si- 

Ejo vienok jisai nuleidęs 
galva ir ne ] 
paskui jin 
labai greitai.

paisejo ne to kad 
važiuoju briezka

— Gerinus — atsake Morta, 
— nes buvo suvis bloga — dit
to r i ja.

— Ar tai daktaras 1
— Pagelbininkas daktaro...
Simai! — paszauke .verkda

ma motere, ka.ip sziandien per-

Tai gerai — tarė daktaras 
žiūrėk ir pamyk sau kad 

ne klvktetum”
Kas toliaus dėjosi to asz ne

galiu tau ir ne pataikysiu ap
sakyt jaueziau jog szirdis ma
no mirszta nes galvukes nepa- 
leidau ir ne sudrebėjau kada 
daktaras pridėjo jam peili prie

Kad buvo netoli namu pa
regėjo karieta daktaro ir 
siskubino greieziau. 
nioje jau iszgirdo jio baisa ir 
stojo kaip inkastas.

— Viskas ejnasi konuoge-
— kalbėjo daktaras,

lostydamas veideli vaikuczio, 
. .-e’y*...! .4U

pa- 
Prieme-

.]Og

riausei
<>•o
I 1

....e. S—A

<1

. 1 w 1 i T i

Kapitonas su afioiorium žhtri ar da toli turkai randasi
nog juju abazo Galipoliujo. —• Kur af ici0ViUs, t

pikto negyna.
tyn, kirmėlės jus sues, 

pasiutimu nenustositia.
Jau ne Dievo ne žmonių nesi
gėdyto, ant vieno žmogaus už- 
siundete savo szunis, kuri bai- 

vos gyvas
tį volei,

provu iszliekate 
piningu, ant vieno 
virszum szimta doleriu.

Isztikro sodom i je darosi

savo ir1

sei suterįpjo, jog 
ties nepatoriojo. 
kiek tai ant

karto su-

y 
jeigu locna boba ant pagubos 

Kur tiktai gir- 
, gero

savo varosi, 
dėti, 
nę yra.

kur tiktai regėti
Gerai daro mano ku- (H1CAC.0.

«r

O

m

u
I

i

t

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitoj prašalinamos, vartojant

4

' (iBrangų Reikale”
Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančiu jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 

Yra tik vienas Pain-Expolleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklinta* Ykinan *>!%«>U***

ANCHOR Ikaras:
JeigU' ant pūkelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jut nėra tikraų ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po JJoc. ir 70e. Taipgi gailink gauti pas išdirbėjus :

Silpnybės, paeinančios nuo porsidirbitno, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
‘ ((Brangų Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina.
1 musu vftizbaženkHu

Jeigu, autpokelionėra vaizboženklioikaro, tai jut nėra tikrai ir jus tokio

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York
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Žinios Vietines
.—-

-— Kantrybes!
— Kas kantrus, tai malo-

i

SHENANDOAH, PA. HVROBYMAl APIE PASZPOKTL’S IR
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nūs.
— Anglekasiai 

spyrėsi.
— Laikykitės druezei ir ne

klausykite pagundos žalcziu.
— Readingo kompanije mo

kės darbininkams panedclije.
— Nekuria sztorninkai už- 

sikreczia

— Tomis dienomis apleido 
iszduotojas buvusio laikrasz- 
czio “Darbininku Viltis“ po-

LEID1MA ISZVAŽIUOTI ISZ 
AMERIKOS IN LIETUVA.

1. Bendros taisykles.

upiai k y s ko

nog kitu grafteriu; 
pradėjo ncsavžiniszkai pakeli

ant nekuriu tavo- 
Viskas turi 
grafter iems 

atejs pabaiga, nes valdže szni- 
pineje grafteriu

net i prekes 
ru musu mieste, 
savo pabaiga ir

I ir* H *•'* p’

ŠAULĖ
’ T- <uis, nurodahozials, kad Jam
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Darbininku Ariltis ✓ 1. Vinį Amerikoje gyvenatleji Lle-
nas V. J. Szlakys (Stagaras) tuvo8 piliccziai, lygiai kaip jau ir pa

• apimtįi redaktorysta
Drau-

ape Jungi. Valstijų
ežiais, gali važiuoti Lietuvon, 
ten tur svarbiu ūkio, prekybos ar as
mens reikalu. 1’ubais piliečiais
skaitomi tiktai tie, kurie yra gave pir
mo ir antras pilietybes popieras. Tu-

pilnais pllic- 
jeigu

pnhaiH

I

i

pasielgimus 
ir visiems padarys gala.

— Kaip rodos, tai 
gio turėsime savo gaza, nes 
Rzerininku atsirado pusėtinas 
skaitlis tik lauko suorganiza- 
vojimo kompanijos ir sumokė
ti piningus.

— Publikines 
szimet užsidarys Juniaus tre- 
czia nog kada prasidės 
cijos.

— Praeita Subata, Ashlando 
ligonbuti mirė Albertas Jonikis 
sirgdamas vandcjiine liga. Ji
sai gyveno po No. 631 W. South 

Paliko paezia ir viena 
Laidotuves atsibuvo 

Soredos ryta.
— Gedeinino Kliubas 

renge dideli balių, kuris atsi
bus Panedeli vakara, 17 d. Mo- 
jaus, Boczkausku saleje.

— Nedėliojo turėsime vela 
isz Filadelfijos in 

6 
Isz Mahanojaus in 

16

neužil-
savo gaza,

mokslaines

vaka-
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St r. 
duktere.

pa-

ekskursije 
aplinkinia kaipo ir 

Juniaus.
Filadelfije ekskursije 
Gegužio Nedėliojo.

— Seredoje kun. Czesna už- 
skunda pas skvajeri 
prieszais 

niaucka už padaryta

musu

vede 
Kellcv

ejs

pas 
Frana Kli

mu iszat i 
laike pamaldų Nedėlioję ir li
kos pastatytas po kaucije 500 
doleriu lyg teismui 
bus Pottsvilles sudia.
prasikaltimu tiesos surei bau- 

Jau laikas idant tiejei 
musu parapi-

kuris atsi-
Už toki

dže.
ergelei nustotu 
joje.

— Pirmas Lietuviu Citizens
dideliKliubas turės dideli balių 

U tarn ink o vakara 11 Mojatis, 
Boczkausku saleje. G ra jissaleje. 
garsinga Frisco—Six orkestru. 
Inžunga vyrams 50c. Moterems 
i-------- :------ 9rlf. (M. 11)j r merginoms zo c.

JOHN REBER
Kandidatas ant Kongresmono.
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John Reber dabartinis Kon- 
gresmonas isz Schuylkill 
vieto vėl pasidavė kaipo kan
didatas ant to pat urėdo, ant 
Republikoniszko tikieto. 
rrtinacijos atsibus Utarninke 
18 Mojaus.
niavas žmogus suvirsz 30 me
tu ir per savo darbszuma buvo 
padėjime prasiszalinti nuo sa
vo biznio idant perstatyti gy
ventojus Schuylkill pavieto 
kaipo ju atstovas WashingtQ- 
nc.
taneziais darbininkais trauky
je tiek metu, parodo kad jisai 
yra padėjime perstatyti jti rei
kalavimus.

Laiko jo buvimo Kongrese 
per paskutinius 2 metus, jisai 
rūpinasi apie gerove 
kili pavieto. Jisai teip-gi bal
savo prieszais prohibicija.

Balsuotoje!
apie p. Reber laike ateinan- 
czin rinkimu.

pa-

NO-

p. Reber yra biz-

Jo susineszimas su tuks-

Schuyl-

nepamirszkitc

būtinai 
reikia iszvažiuoti, Pavyzdžiui, jeigu 
žmogus važiuoja jAitvarkyli Alkio nuo
savybes reikalus, tai patartina paduo
ti sykiu su aplikacija visus ų laiszkus 
isz Lietuvos, kurio nurodo ūkio savi
ninko mirti, važluojancziojo inpediny- 
bc arba prio to turto, Ir U.

.%%**%**%%%*%S%%%*%%X*NX%%%**S%%*S*%%**%******U%*XN%XX^

\ Kokios Muzikes Reikalaujate? i

■

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
F,su ant szio svieto, solo 
Lietuva Brangi .

. . 50c.

jojo ISZleiStUVllL rlntieji tiktai pirmas p’optcras Skaito
mi Lietuvos pilieczials, ir gal! 
leidimą važiuoti tomis pat
mis, kaip Ir visai jokiu popierių netu
rintieji.

Važiuojantieji Lietuvon 
vos piliccziai ir pilietes tur gauti vie
toj pasportu liudijimus affidavitus va
žiavimui Lietuvon, o visi 
nais Jungt. 
gauti Isz Amerikos 
tikrus pasportuh .

Kaip gavo vietoj pasporto liudi
jimus, taip ir gavo pasportus kelionei 
Lietuvon privalo szluos

Atstovybėje Wa-

iszvažiuodamas in Bostoną 
Mass., 
tenaitinio laikraszczio.
gai p. Szlakio iszkele linksma 
vakarėli ant
Ponas Szlakys gyveno Szena- 
dorijo nog 1896 uždėjo 
raszti su vilczia 
bet laikrasztis neturėjo užtek
tinai skaitytoju ir turėjo 
liauti ėjas. —
nuogeriausios klioties naujam 
dinste.

laik- 
pasisekimo,

pa
vėlinamo ka-

DarbaiGirardville, Pa, — 
gerai eina ir sutikimas visame 
te r p žmonių, tik randasi

9

3.

gauti 
talsyklc-

Liet u-

patape pll- 
Valstiju pilicczials tur 

vyriausybes tam

. paliudyti Lietuvos
dokumentus

keli shingtonc. 703 - 15th St. N. W. Tok- 
bolszcvikai SU kudykiszkais UŽ "«i paliudljimaa nzlu atldavitu Ir pas- 
inanymais, kuriu niekas ne- 
klauso.

— Paskalas ėjo buk 
prabaszozius 
rengėsi keliauti in

niekas

musu 
Valaitis 
Lietuva, 

bet paskalai pasirodo neteisin
gi ir musu prabaszozius neap
leis Suv. Valstijos teip greitai. 
Kada keliaus, tai visi žinos.

— “Žinantis.

kun.

> >

Antanas 
(?) likos 

slidžia Tarno-v u z

Freeland, Pa. — 
Broskovskis 
nubaustas per 
sziu Buckley, 
tiesu pagal savo nuomonia ant 
Onos Gavickienes, 
mas isz stubos duris, langus ir 
da suteriojo motete kada toji 
nenorėjo apleisti namu, 
teismas atsibuvinejo pas skva- 
jera, tai Broskovskis teip inir- 
szo ant vieno isz liūdintoji! 
jog davė jam viena žandini už 
ka turėjo užmokėti 
arba c jti in k ozą.

Kerair*

iszdalinhna

iszymda- •/

Kada

bausmia

Luzerne, Pa.— Pracjta pet- 
nvezia ezionaitinesia 
šia

kasvklo- 
likos užmusztas Jonas Sa

manas, paejnantis isz Szventa- 
Velionis kita-

Chicage apie 16 
Pu
iris

žeru parapijos, 
dos gyveno 
metu, o dabar Luzomejc. 
liko dideliam nuliudimia 
vaikus ir paezia Urszulia ir §c-

Laidotuves at- 
bažnyti- 

Kingstone. 
grabo-

na motinelia.
sibuvo utarninke su 
nems apejgpmis 
Laidotuvėms užsienio
rius Kaz. Paciukonis. Velionis 
buvo skaity tojum »»
kuria labai mylėjo ir 
tarpe savo draugu.

skaitytojuni Saules 
platino

• « «#*

3 Užmokestis už pasporta yra vie
nas doleris, kuris turi būti užmokėtas 
kartu su padavimu aplikacijos, 
pinigai eina in Stato Dcpartmonta. Bo 
szios užmokestios, 
keti Teismo klerkui, pas kuri bus pa
daryti "Affldnvitaa” Jr prlslogos. Tas 
taipgi kasztuos apie viena doleri.

1. Jeigu 
liauti pati arba mažameczinl 
tai atskiro pasporto nereikia, 
fotografijos, lygiai kaip Ir paties apli- 
kanto, turi būti priduotas su 
cija.

K Ant visu aplikacijų turi būti aisz- 
kiai pažymėti, kad pasportas imamas 
in Lietuva (Lithuania), taipgi turi bū
ti pažymėtos szalts, per kurias mano
ma važiuoti.

Gavus pasporta, Jis pirmiausia 
turi būti pasiųstas Lietuvos Atstovy
bei Amerikoje, AVattliingtono (Repre
sentative of Lithuania in America 703 

D C.)

Szio

dar reikės apmo-

su iiplikantu keline ke- 
vftikai, 
bot ju

aplika-

2
l

6. 8£
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Turime Columbia maszina su S 
drūtais viduriais. Galima gauti r 
daugybe visokiu Lietuviszku Jį,H
rekordu. ' '
11 4.

Edisono maszina, žinoma kai
po geriausia maszina pasauleje.

Pathė ir Rishel maszinos gra- 
jina bile kokius rekordus.

r • •'
Ateikite ir paklausikite kaip 

szitos maszinos grajina ir galit 
iszsirinkti tokia kokia jumis 
geriausia patinka.

O ’“'XHJX,.

?1

§

portu vadinasi viza. UŽ sziu dokumen
tu vlzavlma imamas Lietuvon Valsty
bes naudai tam tikras 
tent, po penkis dolerius už afidavito 
arba už pasporto vlzavlma.
tavos Atstovybes 
gali būti visai ncinlcisti Lietuvon in- 
važiuoti.

4. Visi važiuojantieji Lietuvon pri
valo nueiti pas artymiausi "United 
States Income Tax Collector" ir nu- 
sineszti nuo savo darbdavio 
ka, Jei Jis galima gauti, kuriame butu 
parodyti, koki uždarbi 
1918, 1919 ir 1920 melais 
Income Tax Collector iszskaitys, kick 
reikės užsimokėti mokesniu, ir užmo
kėjo ta mokesni gausite 
"Certificate of Compliance
Income Tax l4iw." Negalintieji prista
tyti tokio laiszko, privalo kitokiais bu
dais prirodyti, koksai buvo ju uždar
bis, ir jeigu reikės kas mokėti, užsi- 

Be szio paliudijimo negali* 
mėgina be

mokestis, bu-

Be Lle- 
vlzoa keliaujantieji

—15th St., N.. ĄV/ ^Washington,
Pasporlui sugryžus isz 

l pasiustas 
konsullus, 
važiuoti ir 

suminėti ant 
Turint visu konsuiiu vlza-

už vi žavimu i
Washingiono, jis |uri būti

Z GUINANS MAHANOY CITY, PA. 
M T. CAILHEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

is

pas

laiszka

turėjote 1917 
Tuomet

paliudijimą
with the

5. vizos 
konsulu

Važiuojant per Prancija

i

mokėti, 
mg in važiuoti o Jei; kas 
sziu paliudijimu iszvažiuoti, esti su- 
lakomi ir net baudžiami už pasislėpi
mą nuo szio mokesnio.

Be Lietuvos Atstovybes
reikia dar gauti viza Ir nuo 
tu valstybių, per kurias Lietuvon va
žiuojama
— Prancūzu konsullo, per Anglija —
Anglu konsulio ir 1.1.
2. Nurodymai kaip gauti nfi'ldavital.

Lietuvos piliccziai, norintis gau
ti affidavitus važiavimui Lietuvon, ge
riausia tesikreipia tiesiai in Lietuvos 
Atstovybes 
gaus reikalingu blanku 
kaip reikia daryti, 
gali kreiptis ir n invalrius vietos 
agentus, kurie užsiima pasportu isz- 
rupinimu ir kurie gali suteikti reika
lingu blanku, 
ku “Affidavit

Washingtone, ir isz ten 
ir nurodymu 

Žinoma, kas nori 
ir n invalrius

Rclkia turėti du blan- 
of Indcntity and Na

tionality in lieu of a Passport for the 
Departure of Lithuanians from 
United States." paskui du blanku su-
raszytl praszymui arba aplikacijai in 

praszymo 
užvizavimui. Be to, 

szcszlas 
1 fotografijas, 
i tu paežiu 

dar koĮias, hos jos gall 
visokiems paliudi-

the

KUR BUNA? ■
Juozapa 

Telsziu apskr., 
. . ” E'-

dininku sodo, girdėjau kad ap- 
sivedus su Jonu Kuzminsku isZ 
Dalgu sodo Baseinu apskr. 
Praszau atsiszaukt, arba žinan
tieji apie juo, meldžiu praneszt.

Bronislovas Puleika 
501 S. 13th St.,

Mano tikra sesele 
Puleikaite isz 
zarenu Valst., Tverti para

Baseinu

♦ 
Omaha, Nebr,

Mano brolio dūkte Jeccnta 
Kloponiutc isz Seinų ’ 
Liszkavos para., Kudrėnu gmi-

Gavau gromata nuo tavo 
levo isz Lietuvos, praszau atsi-

>

apskr v

no.

szaukt arba žinantieji apie jia 
(to 39malonėkit praneszt

August Kleponis 
222Hunter St. Tamaqua Pa.

Asz Veronika Rudaitike po 
pajieszkau 

pusseseres Onos Norkikes po 
Tauragės 

Pra
szau atsiszaukt ant adreso. (37 

Ver. Cziurlioniene, 
Chambersville, Pa.

vyru Cziulioniene,

vyru Baczkienc isz 
apskr., Batakių Valsczri.

Pajieszkau broli Ciprijona ir 
seserį Ona Radvilavicziu, 
Triszkiu para., Maldinu kairioj 
girdėjau kad gyveno Chicdgty 

Praszau 
(to 37

dabar nežinau Kur. 
atsiszaukt ant adrseso.

Ant. Radvilaviczius,
1402 Indiana Avė., 

Toledo, Ohio.

1SZ

Geri pirkinei Art Shop sztore.
Del iszsiuvinejimo szlebes, 

paduszkaites, staltes, skaros, 
visokiu vilniu. Gyvu ir padirb
tu kvietku.

Jennie Refowich, '
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

skaros

tf.

State Dcpartincnta .toliaus 
forma affidavito 
reikia nusiimti mažiausiai 
ąnt mlnksztos popieros 1 * 
Patartina kelionėje tiiręti 
fotografijų 
būti reikalingos 
Jimatns Prancūzijoj ar Vokietijoj, • Jei
gu per jas važiuosite.

Turėdami fotografijas ir blan
kas, paimkite du blanku Affidavit ir 
mažiausiai dvi fotografijas, nusinesz- 
kltc jas pas Notarą arba 
kursai prisiekdinės jus iszplldys tas 
prisiekdinės jus iszplldys tas blankas 
Ir pripildys fotografijas prie affidavi
ts 
siraszjli.

' 3 Szialp Iszplldytu s affidavitus ir

9

Advokatą,

Ant fotografijų reikės patiem pa-

arba nunenztaa tfaa visus 
per kuriu «zalis manoma 
kuriu Hzaiiu vardai yr^. 
pasporto.
vima, pasportas tinka kelionei.

Pastabos: 1) Patartina pasiimt 
savim kelias fotografijas, tokias pat 
kaip prie paspopto, i•urcs kai kuriose 
vietose Europoje vietines valdžios duo
dant leidimą pervažiuoti, dažnai rei
kalauja važluojanczlo paveikslo.

2. Visi Lietuvos., Atstovybes vizuo
ti pasportai tinka i|iyažiavimui ln Lie
tuva. ]
per Lietuva in Rualja ar ln * 
bei pereiti frontą ar dcmarkacijino li
nija, turės gauti dar specialius leidi
mus isz Lietuvos užsienio Reikalu Mi
nisterijos, pasu skyriaus ir isz Gene
ralinio Sztabo.

HU

Bet norintieji 4lk pervažiuoti
Lenkija,

.tanas Vllelszis.
Lietuvon atntovas Amerikoje.

Lietuviai Schuylkill Pavieto

Balsuokite už
G. Frank Brumm

Isz. Minersville, Pa.
ANT KONGRESMONO

Lietuvos Prekybos 
Bendrove 
BAftKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.

dvi savo fotografijas nusineszktte vie
tos "Permit Agent" kursai 
tam tikra praszyma
dviejuose okzcmplioruosc in Valstybes 
Departmenta ir drauge su affidavitais 
Iszslus in State Departmenta Washing- 
tpnan. Paprastai sziu praszymu blan
kai yra pas tuos agentus, bet jeigu ne
būtu .reikės savo nusineszti.
Permit Agentais yra Immigrant Ins
pector, United States
United States District Attorney alba

suraszys
arba aplikacija

Tokiais

Commissioner,

Cicrk of the United 
Court. f 
gyvenimo vieta galima sužinoti by ku
rioj valdžios instaigoj.

Kiek mums Žinoma, 
Dopartmentas ilgai ncužlaiko pas savo 
sziu affidavitu ir gražina juos Jn sa- Į 
vaites laika tam paežiam agentui, kur
sai yra suraszas praszyma.. 
valdininko ir reikia atsiminti 
affidavitas, 
vita, praszykite patys arba pas Nota
rą ar agenta ant tam tikro blanko 
prasyma Lietuvos Atstovybei užvizuo-

States District
Sziu valdininku adresai arba ..... ‘ .v, . f

4. Valstybes

Nuo szio 
tasai 

Gave nuo agento affida-

ant tam tikro

tl Ir pripildykite vien fotografija ant, 
to praszymo pati affidavitu ir užviza- 
vimuj mokesni 5 dolerius, siuskite tavimuj mokesni 5 dolerius, siuskite ta 
visa Lietuvos Atstovybei Washingto- J 

Jeigu nebus surasta 
kliueziu važiavimui 
voe Atstovybe nevėliau kaip In 
dienas gražins nurodytu adresu affida- 
vitą, uždėjus ant jo savo viza.

no, ypatingu
Lietuvon, Lietu- 

tris

Nors

Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 
^414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

raszyti ant žemiaus
■ <■. ''<.. .■

J'

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

4.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

HOTELLS NEW YORKE.

Lietuviai kre(i>kBos Dl’ic savųjų: —
Jeigu ne norite būti' nuskriausti 

atvikia in Now Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo.' J. Bartaszhi, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir isz 
Lietuvos. Iszmaino ir šlunczla 
piningus ln visas.1 dalis svieto/ 
pagal dienos kursą.- Parūpina 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. 
Pasitinkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu .New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvino

Parūpina

Viena fdįografija pasilaikykite kelio-l> nes užlalkom narna su 88 kamba- 
nel. t ‘ ’ ’• s ? raki. Paleidžiam pąsąžibrius ir ju
3. Nurodymai kaip gauti paaportua j bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
Amerikos pllieczlui, tažluojancziaui

Lietuvon;
Norint gauti paaporta, 

kreiptis in artimiausia Jungt. Valstijų 
Teismo rasztinc (Clerk’s Office of the 
United States Court), 
^plelinkeso New Yorko 
aplikacijas ir gauti pilna informacija 
pas speciali pasportu agenta muitinei. 
(Special Passport Agent at the Cus
tom House.) Kituose mietuose 
kaclju blankai ir informacijos gauna
ma Jungti, 
nese 

2.

1. reikia

Gyventojai 
gali paduoti

apli-

Valstijų Teismo raszti-

Reikia, kad važiuojančio nuro
dymui su kokiais reikalais jis važit|o-

[pilnai buna ut>>‘Gplriti kurie kreip- 
i piasi in muau virsz-mineta agon- 
[ turą su reikalais, vargo ir nelai- 
l miu nedatirs niekados. Tautiecziai 
[ brangus kurie manot keliaut in
► Lietuva, kviccziam visus kteipki- 
r tęs in musu agentūra per laiszkus 
[ ar ypatlszkąi,. Gausite sąnžjnisz- 
b kus patarimus nes mus pridoriste
► yra tarnaut visuomenėj labu j.
f Reikalaukite laivakdrcziu ir pl- 
t ningu kurso in musu artimiausia 
t ofisą.

GEO. X pARTASŽIUS,
► 498 Washington St. New York.

X

ja |n užrubožl, butu pąremtl dokumėn-
Telefonas: Spring 9537

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 

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIBEKTOK1A1—
L. Eckeit, Vice-l'rra.
W.F. Rynlcewice

1’. G. Horn<by

D. M. Grnhsm, Pre?.
J. H. Gsrrshsn, Attorney

P. C. Fenton

t

D. F. Oninan, Tree*.
A. Danisewici M. GrtiIh

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jci£u sergate Rheunulizmu o Jums jokios gyduolių ne gelbėjo parsitrauki! UKSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMATIZMO. (gerti). PrUi už bonką ..................
UKSUS UNIMENTAS NUO RHEUMAJIZMO.(tepti)Prėkž.....................
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnilą kraują. Prčkč.... 
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prfckfc 
UKSUS SKiLVINJS BITERIS, rciįuiiuoja ir pravalo vidurius. 
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Motenj draugas nelaimėje. Pr«kė

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame ragite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ii pagelbą.

URSUS REMEDY <S
160 N. WELLS ST.. DEP. B

Prik«

$1.50
$1.00
$1.50
$1.50
$1.00
$1.50

CHICAGO. ILL.

w BraonoaūDas oran bbbbdE

Sluvnmn 'Vln. Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kilus di 
detlus 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 -♦1.00

|l>"WW»i

už tuip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsi^yję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina $3.95

WkuHklHnnmlo mm geru britvn. UNCLE SAM S RAZOR M AKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia bntva

M'I' »

A
t

cm 
FORTUNC 
TELLING 
CARDS

I HaDAH(įfVoRNAMD 
t.TANQAAp

I Havihc. ca»S ra nu

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) įspiti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuobame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladČ Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna* 
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štnkos su instrukcijomis (anglis 
kai) ir TRIS LIETUVIŠKOS KNY-

HOc.

v
GĮJTes; l)F*n*»1nptyBurtininku. 21) Knbcslnf*. 3)t4aptni Knyacle. 
Už šešias kitoniškas magiškas Žiūkas ir trjs lietuviškas knygutes kaina St-16

INtkM jt»H F»t1riaM Ofnkuln* arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa* 
veikslėliau, Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų lr delnažinyatės(fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -414 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose ? 's’L • ♦J.SO

i ■! f

’ ■ < f

b 

IŠMOTI ttV/SiiVr • *

Šiipdaml pinigus adresuokite

' S. P. TANIS & CO..
.^1 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

VYRU 
LIGOS

111—1

•V

50c.
. 50c.

e' H ■ t
Kas nurainys mano szlrdcle.
Siuskite piningus registruotam laiszko 
ar per Money Orderi, štampu nepriimu 

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

e

UNION 
^NATIONAL'] 
, BANK 

MAHANOY 
k ei r r-j

1 
ta
1

■ 
v
F

I

i

Capitol Stock |125,0(X)^fl 
Surplus A Profits H6M00.N

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
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, guboto
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlcc-Prez.
J. E. FERGUSON. Kasierlua.
R. T. EDWARDS, Vlco.Kaa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
i Su visoms ligoms priima, nuo J 
? valandos Iki 10 valanda Isz ryto, < 
C 1 iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakare. 1

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East <720 

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

Priėmimo valandas: r 
Likt 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave. 
PHILADELPHIA, PA.

C Naujas Lictuviszkas Graborius <
< KAZ1S RĖKLAITIS. ?
> 51G W. Spruce St. Mahanoy City i

J Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Hnvnsts Daktaras K ari n man e jp. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

į 
$

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

)| , Telefonas—Bell 359 R.
»113 E. Coal St. Shenandoah

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKA LA UOKAS.

801 E. Pine St. .Mahanoy City, Pa.

NAUJAS 1SZRABLMAS PLAUKAMS.
Dėka vo j e % milijono Įmonių u* 

puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

I

Informacijas dykai.
Raszy-

Drn. Brundxaa Cosmetics,
Sts. W. Brooklyn. N. T,

A. C. N0VAKAUSKAS
> ADVOKATAS 5
i Kampas Main Ir Centro 8L į
> SHENANDOAH, PA. 1

Merginu balbcrlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szoin. Teipgi iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- 
riauti. Ncužinirszkito nu
mato. Nętoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

1302 Penu Avė.

'A

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kūnus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, ilginus Ir vežimus del
laidotuvių, kriksztlnlu, veseilijiiį pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigius ir tL
520 W, Centre St Pa-

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 motus ipvairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuoĄinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, in vairias ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

Gydo, užslnuo^inima kraujo ir silpnybes

Nekėliomis iki 2 vai. popiet.

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

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas

Ruimai: 12.50 Igl $4.00 ant savaites
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

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




