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Ant laivo ‘‘Antigone" su- 
gryžo 1500 lenkiszku kareiviu 
isz Lenkijos, su koreis teipgi 
atplaukė tris dažuretojos ligo
niu Szvedimie isz Bostono,*.V(‘di(‘iie
Skuriene i>z Passaic ir Zarrm- 
bska isz Hempstead kurios li
kos apdovanotos su aukso me- 
dalcis per p.
Daugelis i>z sugryžusiu karei
viu dabar instoja in ameriko- 
niszka vaisku.

ISZ AMERIKOS žmonis nce“Sudsaugiau už
Prisipažino prie devynių 

žudinseziu.
Los Angeles, Calif.— James

Lvnn, Mass. Prezidentas
Ryan isz United Shoe Workers 

| kuris stengėsi padaryti 
(sutarti su fabrikantais,

nauja 
pasuke

Watson, kuris buvo apsivedias |)nk fabrikantai czeveriku ne- 
inoterimis, )nnno pakelti darbininkams al

ign*
su trisdeszimts i 
prisipažino sziadien, Imk jojo | 
tikra pravarde yra
Wallwine ir paeina isz Arkan- 
su.
v v nes
juju visa

Japonijoje daris sutaiką su 
bolszevikais; isztrauks savo 

vaiska isz Sibirijos.
Vladvvostokas. — Badai Ja

ponai tomis dienomis pradėjo 
daryti sutaiką su bolszevikais 
Siberijoi, pagal kurios isz 
trauks isz Siberijos suvirszum 
40 tukstaneziu vaisko isz ežio 
naitines aplinkines. Bokszevi- 
ku kariszka palieije užyms vi
sas vietas apleistas per Japo
nus ir stengsis padaryti visur 
tvarka ir apsaugos 
nius japoniszkus 
nog persekiojimo.

tena i t i- 
gy ven toj u s

Kunigai apvogė bažnyczia nog 
visokiu brangenybių.

Florencije, Italije. — Palici- 
je aresztavojo du kuniugus už 

“ vi-apvogimą bažnyczios nog 
šokiu brangenybių ir senu už- 
lieku paejnancziu nog penkio
likto szimtmoezio, kaipo ir pui
ku altorių. In juju vietas ku
nigai padėjo netikrus dalykus.

pardavė 
po

Taisės brangenybes 
pirkikams senųjų užlieki! 
visas dalis svieto ir surinko isz 
juju pardavimo didelius pini
gus.tfus.

F. W.BOCZKOWNKJ, Editor

OVERALSU f f< ( PRASIPLATINO PO VISA AMERIKA.
Zfi

NESZIOJIMAS

Idant siunažvt kirbine:ant drapanų Amerikonai pradėjo (
' b k

kehu's 
paveikslo

nesziol i 
kaipo geras.

prekes 
iižmanimas

matome viena isz agitatorių ikalba žmonims idant
veikslolije \ iena isz Najorkiniu bankiiuiu

o ve ra įsus ir (asai

PLUSZTAS. ŽINIŲ ŽINELIŲ 
ISZ LIETUVOS.

<1

likos priimtas per visus 
t nesziotu darbines kelnes o kitam pa- 
rasztininke pasirodžiusius in oxeralsus.su savo

i i 4

Ant

Shenandoah, Pa. — Jaunu- 
menes balius pasiseka puikei, 
sveteliu buvo isz visur ir links
minosi lyg rytojaus.

— Vincas Greblikas ir Th- 
moszius Cooney, du vakai, pae
ina 2,080 doleriu nog bueze- 
riaus Petro Alekso iszdume in 
Filadelfija Miczigana, praleis
dami konia visus pinigus Spor- 
teliai parasze kėlės postkartes 
pas savo draugus, likos susekti 
ir adgabenti adgal in Szenado- 
ri. 
gus indeli idant 
vogtu, tas turi ir 
Žmogus \ is proto mokinasi, o 
už pamok in ima turi gerai už
moktu i.
— Tris anglekasiai: Ignotas 

Luszkevicze, Franas Jasloski, 
Juozas Savickas ir Petras Zu- 
nikas likos baisei apdegintais 
“kspliozijoi gazo Packer N< 
ekspliozijoj gazo Packer No 
bent i in Ashlando ligonbuti.

— Pottsvilles sude eina teis
mas prieszais Hipolita Janusz 

,buk jisai pritaisė 
szmota dinamito teip, jog kada 
jin tampuotu in skylia broliai 
Vincas ir Antanas Dubickai tai 
dinamitas sprogtų ir abudu už- 
musztu niekam nežinant isz ko
kios priežasties jie 
Laike teisino ludijo 
kaltininką patys bosai. Kalti
ninkas užginezina buk dinami* 
ta pritaisė.

2,080 doleriu

O ka. Kas nežino kur pini- 
vagei nepa- 

nukenteti.

0

> ,Nuododainiesi ta proga len- 
ninkai (une kurstyti visuomenei ro 
ir kelt i joje 
priesz Kan. 
bend rasi 
skleizdami

p. Macliio- 
apsigy vens

agentas politico
Vivalba, kurs

iu‘pykanta netik Rygoje. Susirūpinės, kad Lie- 
bet ir tava negauna atskiro atstovo 

lietuvius, Kun. Narjauskas parasze Itali-

kevicziu

Grigaiti, 
priesz

žodžius ir rasztu jos 1 žsienio Reikalu Ministe- 
(laikraszcziuose), visokiu pra
simanymu bei žmeižtu sakysim 
kad Kan. Grigaitis turejes suti
kins su rusu bolszevikais, pra- 
neszi liejas

Kauno. 
prisiųstas žinos, lini pareiszkima kuriame isz- 

deste, reikalingumą 
atskiro Italijos
gi rasztu klauso paaiszkinimu 
del nepriklausomybes pripaži
nimo.

Lietuvai 
atstovo; kitu

skatvda- 
darbuotoju

pražuvo, 
prieszais

neš daugiau nepakelines 
i, nes žmo- 

moketi brangiau 
nes prekes da- 

^.i0 lyg paskutiniam laipsniui. 
Fabrikantai ketina po truputi 
nužemint prekes ne tik ant 
czeveriku bet ir darbininku al
gas.

In asztuonis 
iszsiunta isz Ameriko in 
ropa 13,349,008 
ir czeveriku vertes

Thomas i prekių ant czeveriku

Nužudė jisai isz viso de
pą c zes, 

turtą.
baudb jin ant viso gyvenimo 
in kalėjimą.
Didele elektrikos kompanija.
Philadelphia.— Sziomis die

nomis susivienijo didžiausios 
elektrikines kompanijos su

užgriebdamas
Sudas nu-

uis nemano 
už ta j i ta vora, London.— 

ėjo žino,

kompanijos 
nauju kapitula penkių milijo- 

kuriu bus žinoma 
Pennsylvania * f

nu doleriu, 
kaipo “ 
and Light Company, 
kompanije pristatys elektriko 
pajiegas del geležinkeliu, fab
riku, kasyklų ir t. t.

Drukoriszku darbininku 
Miszios.

N<-w York.— Nepersenei mi- 
supredentas

prie laikraszczio 
kuris invade dru- 

Miszes
. Andriejaus bažny-

ant kampo City 
Place ir Duane ulycziu.

M iszios 
pusiau trijų kas rytas,
kasdien užeidavo ant

re K. II. Doery, 
Jinotypistu 
» * >World, 
koriszkas
ninku 
ežioje

Power
Toji

del darbi-

SI OS

menesius likos 
Eu- 

poru czebatu 
suvirszum 

penkesdeszimts milijonu dole
riu ’ __ __
kantai pardavė po 
rius už jiora už 
czionais mokame po 10 ir 12 
pora, 
pargabeni tuosius 
isz Europos no kaip pirkti ežio 
na is. Jokios akcizos 
da ant czeveriku jeigu 
name isz Europos, 
pigiau.

Viltis del szlapiuju, badai 
sausos tiesos bus atmestos.

New York. — Gubernatorius 
New Jersey, ponas Edwards 
garsina, buk jisai aplaike tik- 

augszcziauses

14 laivu nuskendo su 
pabėgėliais.

Isz Moskvos at
buk keturiolika lai

vai nuskendo su daugybia pa
bėgėliais kurie plauke in Azije 
nog bolszeviku. Nelaime atsi
tiko laike viešnios.

Likuczei rusiszkos laisvano- 
riu armijos kuri radosi prie 
Juoduju mariu, skaitlije kelio- 

, pasidavė 
Laisvanoriai

vadovysta generolu

Tik ka atėjo Lietuvos Misi- 
jon plusztas invairiu žino isz 

Žeminus paduodami 
tikimės kad 

Amerikos Lietuviai,
rni apie Lietuvos 
besegrunima su pirmynžangos 

pasiskubins ir jie 
stoti aniem pagalbon insigijant 
bent viena Jjietjivos 
Bona.

Žeimelio valsczii 
savo posėdyje kovo 14 <1. 1920 
m. vienbalsiai isznesze rezoliu-

t migdytojas

UIS

Laisves

Taryba

jieips lenku kare 
paslaptis, platinės bolszeviku 
proklamacijas priesz lenkus ir 

Norima kuolabiausiai jis 
diskretituot i
t.t.

Tuosius czeverikus fabri- 
t ris 

kuriuos
d o le
mos

11 z 
Ar-gi nebūtu pigiau

czeverikus

nesiran- 
gabe- 

todel butu

ponas

likos tukstaneziu 
bolszovikams.
buvo po
Morojevo ir Ukrevo.

Kapucinai šukele revoliueije 
prieszais bažnytine valdžia 
Genova, Szvaicarije.— Arti

mojo miesto Fuino, randasi šo
no v iszkas kliosztoris zokono 
kapucinu,
zokoninkai šukele revoliueije 
prieszais bažnytine valdžia ir 
j uju perde t in i u 
roikalauje liuosybes nog 
tikejimiszku prižadėjimu, pe
rėjimo adgal in svietiszka gy
venimą ir nesziojimo civilisz- 
ku drapanų Žinoma, jog visi 
likos ekskomunikavoti isz zo
kono.

kuriame jaunesni

Pas i keleliai
savo

cija ir protestą priesz 
pretenzijas, 
minėtame 
v i szkai

latviu 
Nors aukszeziau 

valscziuje esą lat- 
kalbancziu, bet tikru 

lietuviu, kurie turėtu teise va
dintis Lietuvos piliecziais labai 
maža, daugiausia atėjūnai isz 
Kurszo, ir žinodami, kad dalis 
isz Žeimelio valscz. ir miestelis 
in grineziu sritį ir negales da
lyvauti rinkimuose in Steigia
mąjį, Sema, praszo
Vyriausybes, rūpintis szia dali 
priskirti prie Lietuvos su teise 
dalyvauti rinkrnuoso.

Žagarės

Lietuvos

ir kiti likusie
ji lietuviai kunigai isz 
iszgraužti.

Užeiųe Lietuvos 
kai visokiais budais

Seinų

Užsienio Reik. Vedejas 
Com-re de Lago paroiszke žo
džiu: 1. Lietuva Italija pripa
žįstanti juo lengviau,

Italijos netik
kad tos

Hali 
To- 

atsiprovindavo 
Deerv 

Misziu,
nes. kiti darbininkai negalėjo 
lankytis penkta valanda isz 
ryto ant misziu, todėl 
pas kunigą, melde idant laiky
tu Miszes angszcziau ant ko ir 
sutiko ir nog tojo laiko prasi
dėjo Miszios pusiau trijų, po 
pusiaunakt ant kuriu sziadien 
lankosi daug drukoriu priesz 

Ana 
M iszios už du- 

szia mirusio Deerv ant kuriu 
susirinko daug spanstuvninku 
ir laikrasztininku ir visos 
linkines.
Nubausdavo paeziule kaip 

kudyki — su pantaplu.
Wilmington, Del.— 

Harry Little apskundė 
vyra už pasielgimu 
kaip su k ūdyk i u. 
jiji apie tai kalbėjo sudžiui. 
“Jisai mane paguldydavo ant 
keliu ir užduodavo per sedy 
nia keliolika smarkiu ypu su 
pantapliu už tai, kad 
neklausydavau ir 
Šia prasikaltima mane tankai 
teip nubausdavo.” Vyras tu
ri 42 metus d jojo paeziule ka 
tik pabaigė 20 meteliu.

valanda
nuėjus

nusidavimą in darbu, 
diena atsibuvo

ap

savo 
jiaja

asz jojo 
už mažiau*

tik pabaigė 20 meteliu. Su
die* iszklauses abieju šzAlhirf 
naliePe susitaikyt ir eiti abiem

ra žinia, kad
Su v. \ralstiju sūdąs atejnanti 
panedeli nusprens ir atmes 
prohibicijos tiesas kaipo netei
singa, kuri
tucijai szio sklypo ir 
kai laisvei. Žodžiu,

symo, atsiuntė

prieszinasi konsti- 
ypatisz- 

vela gar-Žodžiu 
sime kiek tilps.

147 trinukai gyme praejta 
meta.

Washington, D. C.— Praej- 
Suv. Valst. gyme 1,- 

o mire 1,014,- 
Isz kožno szimto užgy- 

musiu kudvkiu, deszimts mire. 
Tame mete gyme 15,342 porn 
dvinuku o 147 trinuku.

sziadien

Tukstanczei nelaisviu sugryž- 
ta iszalkia ir apiplyszia.
London.— Ana diena pra

dėjo sugryžti isz nelaisvos in 
savo tevynia, tukstanczei aus- 
trijokiszku nelaisviu isz Ro

gyventojai paty
rė, kad Latviu Vyriausybe ke
lia pretencijas del jos priklau- 

Lietuvos Val
džiai priesz tai protokolą ir di
deliame susrinkime vasario 29 
d. paroiszke vienu balsu norą 
p r i k 1 a u syti L i e t u va i.

Sz. m. pirmoj vasario pusei 
atvykęs Seinuosna. didokas 
lenku kariuomenes būrys 
(apie 500) su artilerija ir užė
męs Seinų Seminarijos minus, 
savo buvimu nemaža dare sun
kenybių ir keblumu vietos ku-

Seinuosna. 
kariuomenes

ta meta 
363,649 vaiku 
620.

Ant pragyvenimo 
reike ne mažiau kaip $2,500.

Washington, D. C.— Ekp* 
nomistas Lauck liudijo priesz 
kamisije kuri isztiryneja ge
ležinkeliu darbininku streiką, 
kalbėjo, buk sziadien szeimy- 
nai susidedaneziai isz penkių 
ypatų, reike kanecz 2,500 do
leriu ant pragyvenimo, nes 
jeigu mažiau žmogus uždirba 
kaip minėta suma su szeimy- 
na isz penkių ypatų, tai nega
limas daigtas yra gyventi. O 
ka su tais ka uždirba ant me
to mažiau kaip tūkstanti do
leriu? Jau tokis žmogus turi

pragyvenimo

Chicago, — Union Stock 
Yards skerdyklose kilo 
gaisras, kuris trumpu laiku su
naikino daugybe arklidžių ir 
apie už dvideszimts penkis 
tukstanezius doleriu szieno. 

vienojo
arklidėje, manoma, dolei szeri- 
ko neatsargumo. Spėjama, 

degant i

didisszalies reikalu
bet padėti gali. 2.

i ne- 
siunezia, bet p. Maccbioro turi 

i ‘‘credenžiali” in Lie 
tuva ir atskirus in Latvija; gal 
but g 
in Kauna.

Jaunesnieji Valdininkai isz- 
rodnejo Kun. Narjauskiui, kad 
Lietuva turi pasiusti 
atstovą prie Kvirinako. Svar
besnieji argumentai
Itslina dabar yra viena isz tri- 

kurios

nekenkia
genies len-1 Atskirooatstovo tuotarpu

stengiasi
sutrupinti savo pozicijas, Lie- uiskyius 

Neperseniai patirta

- Su f f raganų

tuvoje.
kad lenkai persza Vilniaus vyj 
k u po Padėjėju
žinoma lenku karszta patriotą 
Liubdanioc, kurs netik nemoka. 
Lietuviu kalbos bet ir pasižy
mi savo
Savo pastangoms
Pilsudžkio pagelbos. 
szavos siuneziamas dabar Ro
man areiv.
Kun. Z o n g o l a v i c z i u m
Vilniaus ir Kauno Vyskupijų 
padėties žinovu, tikslu atskirti 
Gardino apygarda, isz Vilniaus 
Vyskupijos ir sudaryti nauja 
Vyskupina, o Kauno Vyskupi
jos dali priskirti prie Vilniaus 
Vyskupijos.

Szomis

raitu laiku pasius agentu

atskira

Gaisras preside jes

a n t i I i e t u v i szk a a k c i ja. 
jieszko net 

Isz Var

Reppas drauge su 
kaipo

szie: 1)

jos nukalus remia

neatsargumo, 
kad szerikas numėtė 
cigareta, kas ir buvo priežas- 
czia gaisrui.

Gaisras buvo nepaprastai 
Kone visos arklides,

Ugnij žu-
Regi-

krokimas ir

didelis.
pradedant 43 ir baigiant 47 
gatve, sunakintos.
vo apie szimtas arkliu.
nys buvo pasibaisėtinas. De
ga n ežiu j u arkliu
ji sekos gyvuliu baubimas kito
se, gaisro nepaliestose dalyse 
skerdyklų dare begalo slegian
ti inspudi.

Ugnagesių pilnos gatves bu
vo primagejusios. 
lios kovos su g 
szta valanda vakaro jis suval- 
dvta.
po sužeisti.

— Alex Dambrowski suliune 
3101 W. 38 St. Ketvergo nakti 
dviem szuviais liko paszauta 
Mrs. Emily Orient Jurgaitis, 
25 m., 
sako, kad ja paszove pleszikai, 
kada ji nepanorėjo pakelti ran
ku.
tiki ir aresztavo saliuninka ir 
buvusia kartu kita 
v v ra.

IĮ

jų didžiųjų valstybių, 
sprendžia pasaulio likimą, 2) 
Italija, net Lietuvai nežinant, 

; 3) nors su 
Vatikanu Italijos geriausi san-
tikiai bet ligsziol nebuvo atsi
tikimo, kad abiejom Valstybėm 
oficialiai atstovautu vienas as
muo. Reikia būtinai Kvirina- 
lui atskiro 
greitai.

Kun. Narjauskas turėjo ins- 
pudžįo, kad Italijai 
šiai Anglijos pusėn, 
yra Lietuvos politika. — Vyks- 
taneziam Lietuvon Basiuntinv- 

Sekretoriui p. Macziuliui 
paso diplo-

pasiuntinio ir tai Po atkak
tais™, apie sze-

dienomis 
Kaunan Lietuvos. Pasiuntiny
bes prie Vatikano Sekretoriaus 
p. Macziulis ir parvežė isz Szv. 
Sosto Sekretoriaus J. Km. Kar
dinolo Gasparri laiszka, raszy- 
ta sz. m. vasario 23 d. ir adre
suota Užsienio Reikalu Alinis-

Kardi- 
nolas dekavoja už paskyrima 
Kum Jurgio Narijausko Lietu
vos Atstovu prisz Szv. Sosto ir 
pareiszkia su dideliu džiaugs
mu, kad Kan. Narijauskas 
M’.vjn geriausiu simpatijų ir 
atlieka savo uždoti su dideliu 
taktu ir pasižymejmu 
uolas yra insitikines,

nigams, o ypacz gi serganeziam toriui p. Valdemaru.
sijos. Tiejo vargszai turi ej- Į^un/ Crigaicziui, Semenarijos
ti pekszti 4,000 myliu, apiple- 
szia ir iszalkia, nes bolszevi- 
kai nesirūpina apie juosius ir 
kaip jieje daejs in savo pasto
ges. Daug mirszta pakelije

ir Katedros szeiinninkui. , 
Taigi kuomet, tojo karuome- 

ne eme skirstytis, Kan. Grigai-11‘ „„ V.. ..V,
n t is lengviau atsikvėpė ir raszy-

ges.o o * i *
o sergantiejo puola kelionėje P^ien
ir ten guli be jokios paszial- 
pos.

Karanza neteko 300 vyru. Jo
jo trūkis su $13,500,000 
paymtas per pasikelelius.

Mexico City, Mex.— Buvu
sia iMzldentas Karanza, bėg
damas isz czionais, likos už
kluptas per revoliiucijonie- 
rius, kurie užmuszo 
kareiviu ir paėmė 
pusketuriolikto milijono doler

300 jojo 
isz trūkio

riu kuriuos Karanza vožėsi su 
savim. Karanza randasi ne*

atvyko

< i:i il

paszliju- 
paranki

Keturi ugnagosiai ta-

bes 
be kliueziu gauta 
matine viza. 5201 S. Sangaman SL Ji

Bet policija tam nevisai

I 
'į

draugui Mariam- 
Dvarauskui 

laiszka paroiszke jame, kad ar
tilerija isz Seinų jau iszejusi, 
gal gretai'ir inkerejusi kariuo
mene apleisianti semnafija ir 
visa murimsiti.

Tas, laiszkas buvo lenku su
imtas. J 
Vyriausybe,
laiszku, skaudžiai laiko Kun. 
Grigaiti Suvalkų kalėjimo ir 
nori ji kaltinti sznipinejirnu.

Suvalkų lietuviai ir nelietu
viai buvo pasirysze užstatyti 
net visa savo turtą by tik pa- 
liuosuotu isz sunkaus kalėjimo 
Kan. Grigaiti, bet jo gavo atsa*

damas savo 
Kun. V.

Įr dabar lenku karine 
, remdamasi tuo

- .. - - - .. ,f ■

kyma, kad pasauliniai (civi
liai) žfnones negali kisztis iji

ge riaušių

J y

Lietuvos Pasiuntinys

. Kardi- 
kad ke

liamieji dar del Lietuvos svar
bus klausimai greitu laiku lai
mingai Lietuvos naudai iszsi- 
risz ir kilnioji lietuviu Tauta; 
pagalbos, gales džaugtis taika 
ir žengti in žydiuezia ateiti.” 

prie
Szv. Sosto pranesza sz. m. 2411 
kaip jis pateks in Kvirnalo po
litika. Atvykęs pas Ji Italijos 
Eston i ja i 
politiko” cav Dvpretis panisz- 
kino jam, kad “sztati baltici” 
yra Italijos valdžios pripažinti 
nepriklausiiptxis de facto ir laid, 
Latvijai ir Liętnyai kartu s i nu

pusk r La s ‘1 Agent o

1

moterį ir
Policija taipgi jieszko 

paszautosios vyro.

ADMIROLO PEARY
ANŪKAS

f?:>

$A** £7

/ A

s?

.4' $
/

.<•
T / * 
fwffll

3* K

Williamsport, Pa. — Gražus 
miestas. Randasi* jame be
veik 50 tukstaneziu gyventoju. 
Fabriku visokiu, bet uždarbei 
neperdideli.

Kada Edwardas 
paaugs, 
diedukas

Strafford 
tai džiaugsis, jog jojo 

m i rus i s admirolas 
Peary, buvo surastojum Žiemi
nio poliaus.’ 
duktė isztekejo už

— Czionais randasi tik 2 lie- ‘ 
tuviu familijos, pavieniu visai 
ne yra. Ne senei buvo atsi
lanko keletą lietuviu isz Van
dergrift, norėdami ežia apsigy
venti bet atidėjo nnt 
laiko.

Ne senei buvo

tolesnio

Norkeviczius

Admirolo Penty
; sudžiaus

— Ludvikas 
ana diena lankosi pas gimines 
Mahanoy City ir Shenendoah, 
jisai teingi atlankė ‘‘Saules”
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KAS GIRDĖT
Tikra beda užėjo ant '. 

raszuziu su popieni, kuri ket; 
langiau pabrangt ai .

Priežast į - ta 
pabranginu

na da ( 
nanti numesi.
me vra B
minkszto 
tacija.

\ •

novos pavrangi.m. < 
medžio ir transpo*- 
Valdže tirneje spe

Jeigu kada tau užejna mis- 
li • skelbti ka nužeminto ant 

artimo, prikansk liežuvi 
'i, ne kaip isztarti tuo- 

i laurus žodžius.

t .o 
^ti ai:

' is Jeigu

Ilgiau avėsi
Pirkdami guminius avalus del mainu 1

H

, nu-
vąigainęs kad su

Laikrasztiniuku bizniai 
szvilpe in

nesuprantama kaip. 
Pop io fa pab ra ago pei i k e r i opa i 
ir da- teip negalima galit, dar
bininkai pabrango arti dvigu
bai, ir viskas nuskubino augsz- 
tvu.
pinigą po senovei.
jams linkti tris netikę keliai —

laikraszczoi sustos ėja.
Iszleidinet dienraszti be ka

pitalo, yra sunkus užmanymas 
o mažas skaitlis szerininku no 
yra sztant užlaikyt laikraszti 
kuris daug nurijo piniųgo. Gal 
žmones atejtojo a t kaus dantis 
ant pirkimo szeru tokiosia už- 
manvmuosia.

Lietuvos redaktoris ponas
Juozas Gedminas, 
in Lietuva trumpam laiko.

gaudyt

1 '' y .darysi, tai jausiesi lai- 
;ii ir džiaugsiesi, jog susi

ni
rybiu J.urio užkenktu tavo ar- 

Mokykis užmirszti ir
nes 

puikiausiu

n. . 
lai ><■ it

; t iniui.

»g praplatinimo b,jau- I * re n u m c n i tor i a i moka 
Iszdave-

l 4

atleisti skriauda kitiems,
klibintus, bet kaip visada, tie- f ;

. J. nz. knkl0j!Vk.° cnatu. 
nyksta ir nežino kaip uzsibai- tau kas padare skriau-
je tirynejimai už kokio Įniko. . .. . i cnatu.

ISZ

iszvaziuojo

gu
liau 

ėja nes 
mokėt i

laikraszeziu 
ižduotojai 
iszlaidu

ras/.cziu;
nog J1 j lyg 15 centu 
giau. L_____C 
ezei pakelinėje 
lyg

Jeigu teip

g sustoja 
negali isz- 

Ividime laik-
popiera

atleisk

Leist laikraszti ir pridėt reik 
kasztu, jif pabrangyt prenu
merata, arba visko 
uždą ryt spaustuves 
iszcjt.

iszsižadet 
duris irva- 

uždave 
Ar isztikrnju

universiteto
i i

Ida, užmirszk ir 
'l’uredamas neapykanta priesz 

užtrucina
minti ir kenke tavo visam su- 

i kūno. Kada iszmok- 
a t leidime

7’ 
savo artima.

pabrango dcjinlui
ir dau- L:

Kasdieninei laikrasz- 
prenumerata !

12 doleriu ant meto, 
bus

Kada 
si atleidime skriauda, 
iszmoksi suvaldyti savo 

susivaidysi

toliau,

įžnvi, kada
j praplatinimo bjaurybių .a . « • a

jam.

tavo

kada 
lie- 
nog 
apie

gali atsa-

Kaip laikraszcziai gales isz- 
eidiiiet tolinus, gal nežine. Kad 

senoviszkas

laikraszczinms bus Sunkus gy- 
arba turės visaivemmas 

sustot i uja 
numerata.

arba

Sztai kokias

atėjiu in
la i k raszt i n i n k u re i k a lai, 
linui jau 1 iki’t,

vezias
n e ga

m’s kilę darbi
ninku rtlgos, kilę iszlygos pra- 

viska

Kokis tai profesoris isz 
karinio 
klausymą: 
svietas siunta?”

Sziadien kožnas
kyti ant tojo klausymo. 
Svietas nesiimta, 
sijairykit aplinkui o 
persitikrinsite jog sziadien vi
si iszmintingi, ant paveizdos:

Juk da Snv. Valstijei neuž-

Nes tik aji- 
pa ty s

gyvenimo stumia 
k vn. *

1

81111- daugiau piningu suczedinsi
t visada žiūrėkite kad ant ju 

butu fabriko žyme “Raudonas Kamuolys* (Red-Bali).
Jus suezedysite piningus, nes “Raudonas Kamuolys 

kad iszdirbinys yra kuogeriausis ir laikys kuoilgiausiai.

savo artima, tada jausiesi lal- 
jmingiausiu žmogum ar mote- 

Geriau kalbėti apie savo 
a gerai no kaip piktai. 

Ijeigu kas pradeda paniekinot 
kita ypata, permainyk

rm.
pakelti Prc’|artima

yma proletariszki darbininkai j

kalba
algas sziadien Iįuojaus jr pradek apie ka kita

Gizelis duonke- 
dvi 

deszimts 
kai|

Pet rograde. 
pio aplnike už 
< la rbo, 
markiu. kaipo dvideszimts 
svaru duonos ir kitokiu kepa
lu, 1 
markes

sanvaites i 
tukstaneziu i

iivuiMvi. Tada žmonis apie ta- 
įve manstis
dos, nes kalbėdamas piktai 

lapie kitus pats užsitrauksi pa- 
lniekinimą ant savos.
Ika pasėjai.

gerai ir tave* guo- 
kalbedamas

kuriu svaras kasztuoje 36Įgei.aį () į)U8i linksmas.

Rinksi
Priprask daryti

dadeczkox'įso
Viso uždarbis

arba 
1,440 markiu, 
proletariszko darbininko pasi- 
darvtu 5,720 markiu. — 
t iejei 
siunta!

proletarai
Jau 

isztikrnju

Kas pasakė jog sviete nesi
randa milžinu? Sztai kelio
nėje isz Europos iu
randasi Ilolanderis Johan von 
Albert, kuris turi 8
5 colius augszczio, norints tu
ri vos 19 metu amžiaus.

Von Albert sėdo ant laivo 
Mauretania 
atplauks tomis 
New Yorka.

Paniekindamas kitus, netu
rėsi ramumo pats, nes tau 
savžinia griauž szirdi, jog pla- 

liežuvius apie kitus.

kitus 
pats,

-o,

1H‘S

t mai
(’zista savžinia yra

apie 
geriausia 

ir nepasensi teip greitai.
Tas, kuris nori valdyti ki

tus, turi pirma iszmokti suval-
Amerika (b’b snvo liežuvi!

pėdas ir

Amsterdame

Viską žmogus padarys nors 
ir sunkiausia darbu, jeigu da
rys tykiai, szvelnai 
be nusiminimo ir ramiai, 
audra, g 
tauszkimu

kantrei, 
bet 

riausmais ir begaliniu 
viską sugadys ir 

nieko gero niekad nenuveiks.

gm
tinkamos lovos, 
sujungti dvi lovas in 
idant smagei atsigultu, 
tasai jaunikaitis da ir

ir 
dienomis in 

Yra jisai tris pė
das didesnis už paprasta žmo-

Ant laivo nesirado jam 
todėl turėjo 

viena 
Jeigu 

tolinus
augs, tai bus tinkamas ugna- 

ales be kopecziu pa- 
Vis- 

bet kas tam milži-

gesns ir g:
siegt lyg antru lubu. —
kas gerai,
jiui suras tinkama paezia?

locnininkai 600 
surinko 

Pa

• Nigerei Suvienytuosia Valu
ti juosia visai nesumažina, nes 
nigerei turi farmu už milijoną 
doleriu, yra
tukstaneziu namu ir 
turtu už bilijoną doleriu.
ežiam mieste Chicago in kelis 
metus, juodu gyventoju už
augo nog 56 lyg 128 tukstan
eziu žmonių.

* $

perejo tiesos, ku
rios pavėlina dirbti alų turin
ti 2.75 procentą spirito.
sos pavėlina saliunui pardavi
nėti taji alų, jeigu kas užmoka 
250 doleriu už laisnus.

Vieni tvirtina, buk pardavi
nėjimas tojo alaus, 
nekenkentis ir laisnu ant jojo 
pardavinėjimo visai

juodu gyventoju

Xnjorke

fie-m

yra visai

nereike, 
nes jeigu kiti gali pardavinėti 
temperencinius gėrimus ir ki- 

gerimus tai ir 
pardavinėti be

ezion kas tokis 
Xrba 2.75 procentinis

tus pamiszus 
taji alų gali 
laisnu.

Matyt, jog 
biustą,
alus yra nesvaiginantis 
yra paprastas alus, kaip priesz 
kare.

arba

Didžiausea turtas koki žmo
gus turi ant szio svieto yra jo
jo szlovc — geras vardas. Jei
gu tu esi priežaste nužemini
mo tojo vardo, tai esi arszes- 
nis už vagi ir žadintojų. Žmo
gui yma visa jojo gyvastį da
stoti gero vardo, ir jeigu tu 
pavogi žmogui ta ja szlove, ku
ria. tavo artimas stengėsi por 
visa gyvenimą jiji dastoti, tai 
esi arszesnis už žalti, kurisuž žalti, 
slenka aut szio svieto.

Jeigu kas pavogė žmogaus 
turtą, tai gali ji surinkti vela, 
jeigu neatims nog jojo szlovia. 
Turtą galima dastoti su 
via, bet ubagai yra daromi su 
atėmimu jilju szloves.

szlo-

Prvzbiterionai 
užkente 
žiaus,

lyg sziol ne
ne popie- 

bet sziom i d ienom i 
Washingtone turėjo savo sej- 
ma ant kurio nutarė būti suti
kime su popiežium ir 
kus laikyti už 
krikszczionius, ir kad draugė
je kovoti prieszais bedievius.

kataliku 
sziomi

katali- 
lygius sau

Pas ne yra sierataTas ne yra sierata, kuriam 
tėvai numirė — tiktai tas, ku
riam tėvai nedavė jokio moks
lo.

visadaMes 
pac zed urna 
me atejte. 
laikysis paezedumo, 
ne sunku ir kapitula ingaleti.
Zopostis ne nopostis, kožnas 
turi atsiminti ant juodos va
landos.

i nkalbi nėjome 
— mes prijauezia- 
Jeigu darbininkai 

tai bus

Geras gaspadoris tu
ri jevu aruode ant poros metu 
paczodns darbininkas turi tu
rėti ne ant vieno, bet 
szimts metu maisto, 
darbininkai 
zoposties 
to, tai galėtu j 
gala padaryti.

Reike paezeduma užlaikyti, 
nog nieku susilaikyti, nes blai
vas viską grąžei atlieka, o

ant de- 
Jeigu 

atsidejaturėtu
norint ant vieno mc- 

reitai kapitaluitr

viską grąžei atlieka 
girtuoklis ne padaro nieką.

Jeigu kožnas, 
iszjuokti, pradėtu juoktis isz 
saves, tai pasikialtu vienas di
delis verksmas.

vietoje kitus

Kaip rodos sztamas 
maniu, 
po velniu, 
uis, yra tai spąngas gyvulis.

valna- 
isznyks ir ejs viskas 

Tamsus valnama-

overalsus
idant už- 

drapanu padirbtu

pa-
Lietuvu 

smagumuos, nes
yra dideliuos

Naujos 
žmonis ant

<
baigė kares su Vokieti jo.

Nesziojame 
dirbtas isz bovelnos 
ezedyt ant 
isz bovalnos.

tiesos
naujo 

atimdamos žmoni m 
tiszka laisvia, be juju žinios ir 
neturėdami progos balsavimo

privorezia 
gyveninio, 
juju ypa-

už taisės tiesas.
Kokis tai profesoris geidže 

iczszauti ra k i eta ant Marso su 
žmogum, kuriam 
tukstaneziu doleriu 
kelione.

Valgome

siulina 
už

10 
t a ja

szebolbonus idant 
užczedvt kornus 
gome, 
nūs.

Spėk niautai
žmonis nog visko

, o kornus val- 
idant suczedvt szobelbo-

apipleszineja 
o

neužilgio padarys visus
E*Ogaiš.

Esame sziadien 
tais, apiplesztais, 
iszjuoktais,

padotkai 
uba-

apgaudine- 
st umdytais, 

pus-pa.vadytais 
galveis, per visa svietą.

Mokamo 40 centu už kalnio- 
rolius kurie kasztuvo po de- 
szimtuka, o už arielka 10 dole
riu kuri yra verta 50 centu.

Ižduodame piningus ant vi
sokiu smagumu greieziau ne 
kaip juos uždirbame.

Aprenkame pusgalvius ant 
visokiu urėdu ir paskui rugo- 
jame ant valdžio jog ji negera.

Uždedame darželius prie na
mu, o perkame muistą isz szto- 
ru

Savo mylema negalimo dau
giau buezioti vakare tiktai isz 

lupeliuosia isz 
ryto randasi už daug mikro
bu.

Ar-gi isz to visko, da ponas 
profesoris užklausė, ar svietas 
įsz tikrųjų siunta? 
kad ne!

Svietas jau senei pasiuto!

ryto, nes juju

Žinoma

Dabar
Mas-

9 9 rciszkia

pradeda

ll<‘- 
apielink kai

mynai yra visi Lietuvos prie- 
szai ypatingai sunku buvo ti
kėt kad Latvija savo politika 
pakreips prie lenku, 
skaitome žinos kad buk
kovje daro lietuviai su Soviet- 
ninkais kokias sutartis, o tuom 
tarini bolszevikus 
spaust lenkai; tai-gi kaip bol-

atsilaikvs nežine. *
garsinasi kad tikrus 

Rusijos teritorijos jie 
dysia, bet ar jie teip darys, tai 
klausymas, nes 
kalba o kitaip daro.

Lenku 1 a i k r a sze z i a i
kad Lietuva daranti 
sutartis su 
traukusi Vokietija prie 
žiaus nemaž kariumones. 

suprast 
kad Lietuva be jokiu su nieku

9

szevikai 
Lenkai

nekliii-

lenkai vienaip

są ko, 
slaptas 

su-Vokietija, ir
r u be

Gana gerai galima

sutarimu but negali 
verezia politika ir 
niai reikalai.

■ . — k

“Vienybėje” randame kad 
T. Al. D. 3 kp. susirinkime 
Brooklyn, N. Y. p. A. Rama
nauskiene paaukavo draugijai 
$13.75 sutaupintus jos mylimo 
sūnaus Petro kur jisai turėda
mas 15 m. amžiaus dar mirė. 
Mat tas jaunutis vai kinelis la
bai mylejas skaitymus, tai-gi 
jo motina ir likusius nuo sū
naus pinigus paaukavo drau
gystėj, kuri rūpinas tik ap- 
szvietos skleidimu.

Kaip T. M. D. nuo 
gimo gyvuoja, tai muset p. Ra
manauskiene bene tik pirmu
tine kuri ant syk tiek paauka
vo ypacz likuczius 
mylimo vaiko.

Vienybėje 
D. 3

9 9

užsimez-.

nuo savo

J

prie to 
ekonomi-

n

f

ballSbandi 3'

Raudonas Kamuolvs
1 ’’t *

yra szspausta ant kožno bato aulo, o 
ir czeveryko

Bali-

Žyme “
/teipgi ant užpakalio ir pado kožno pus-baczio (Hirniner)
(Lopac). Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu 
Band”
Kada pirksite žiūrėkite kad butu ant ju žyme
Band isztisi padai yra padaryti specialiai del mainieriu darbo, 
saugoja peretkus ir yra taip tamprus ir drūti, kad nei asztriuusips ak
mens ar anglies kriaukszles negal ju perpjaut, nei perpleszt.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
414 Water Street, Mishawaka, Ind.

Instaiga, kuri Iszmoka milijonus del gerumo.

> j

ar juodus. Avalu “ 
batai yra drueziausi ir smagiausi isz visu, kokius tik galite gaut.

‘‘Raudonas Kamuolys”.
Je ap-

Ncnžmfrszklto kad dnbar “SAULES’ 
prenumerata yra $3.00 ant viso meto 
o 81X0 nnt duhur meto.

EM

•h

Didžiausis Nervams
Štai Ra Nuga-Tone padaro

• . ***>!..•'* • • t 4

c^p Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” 
m puslapiu- Preke 35c. IT. D. Bocakonakl-Co. Mabanor CUy, Pa.

taip, kad jie išeina laiks į laiką,

astuonių labai

kokią gyvastinę kūno dalp Jis sutaiso vidurius 
r . 1 w -a • • ra XX » ux 1 o « 1 » z-M . 1 JTk 1 I J* A 1 t". 1 M T t

Musu tikroįi

Jiega u
Sveikatos T

Nuramina ir 
Pagerina širdie* 

vaikščiojimą.
V.-,- -. '•
Padidinu

o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio)

Duoda gerą norą valgyti. . .
Sutaiso virškinimą.
Viduriai gerai ir

laukan.
Prašalina

darnus kepenis.
Prašalina

išeinalengvai

sustiprin-

padarytu

gerai

širdies pykimą

blogą kvapą 
blogo virškinimo.

sustiprina nervus.
veikimą įr kraujo 

vaikščiojimą.
Išvaro iŠ ukno nešvarumus ir nuodus, 

svarumą.
Padaro silpnus vyrus ir moteris sti

priais ir tvirtais*
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 

per kųni}.
— - ~ r , j

be kraujo veidui.
Sugrąžina raudoniuną išblyškusiam,

Duoda Gausų Raudoną Kraują, 
Nervus Ir Pajiegų Vyriškumą b

Nuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie 
kuomet buvo išrašte gydybos mokslo silpniems, 
sunykusioms ligotais nervais vyrams ir moterims. 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina 
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro 
valgyti,' nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, 
esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus 
šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo 
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių 
negalių.

Nuga-Tone susideda iš 
brangintinų vaistų, kuriu kiekvienas veikia į

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

apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių, 
paliegusių, bekraujų vyrų ir moterų. ■ “•

Nuga-Tone
yra toks gera* vaistas, kad mes norime, idant tomistą išmėgintum jj be 

Viso mėnesio gydymasis
lėšiuoja tik $1.00, arba šešiems mėnesiam $5.0Q. T

ir lengvai.
Suteikia puikų norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą.

—1 _* JI £ 1 _ L .___ ! _ _ __ *_  ___ —______ —. _• __ - _ X - _ A? 1 ~ XX - — -J T J A. « 1 W

Nuga-Toną išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas,

jo|cio rizika iš savo putės. Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone 
lėšiuoja tik $1.QO, arba šešiems mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- 
Tone, vartodamas žemiau paduotą kuponą, imk jj per 20 dienų ir jei

garantija
Ant kiekvieno* ’ Nuga-Tone 

bonkelč* yra šitokia Garantija:
‘‘Šitoj bonkelej yra devynio- 

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

Jei vartoję* 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?

nebusi pjląai i^žgąnėdįntas patckipėruis, sugrąžink likusiu dalį mum*, 
o mes tuojaųs sugrąžinsime pinigus.

Jei Nuga-Tone nebūtų toks, kaip mos sakome, tai mes negalėtume 
, Tūkstančiai žmonių dabar 

ima šitą stebėtiną sveikatos taisytoją, nervų toniką ir krauoj valytoją 
.__2__/J .* . Nuga-Tone nėra jokių dccutlnių išdirbsnių,

jolįių opiaių, ar paprotį sudarančių vaistų. Jis yra sudyths j gražius,
J 
pačiomis

o mes tuojaųsjsugrązinsjme pinigus.

jo pąrdavinęti Šita absoliutiška garantija, 
i 
pilniausiu pasitenkinimu.• B • • - _ a f

Lenku laikraszcziai atkarto
ja Bialystoko Dienraszczio zi
nes, kad lenku valdžia Seinuo
se suaresztavusi 6 d. Kovo Sei
nų kapitulos ofisijalo kanau
ninku kun. Grigaiti (litwina) 
buk už sznipiszka darbu, nes 
tas kunigas raszes danoszimus

nkiųf pakelius, pavilktassukrumų pialonus Ir lengva^imti, 
Nuįa-Tone yra pardavinėjamas vijose aptiekoie tomįą ]

parai

F išlyęąniią U tą pačia garantija.

Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tone
NATIONAL LABORATORY, Chicago, Ill. Bute, Mont.

Godotino* Tamhtos w-Priominu TamietOH laišką su pasiqlinimu daugiau® 
Nuga-Tone.. Aš esu laba! uiganedintas. Nuga«Tone yra laba! ginrus vaistas.1 
Aš suvartojau vieną lx>jxkhtę, ir jaučius daug gieriaus. Ištarų ačiū Ta- 
nustoms ir siunčiu Muliutt dolerius kad prisiustuirtet daugiaųs Nuga-Tone. 
Bukiet npįlonUH patalpinti | mikra^čius nu manes padickuvoinw uf tokius gerus 
vaistus, >Jyga< Tonov Su godone/ 
NATIONAL < LABORATOUti 

h Godotinas Taniisto’ 
ui kutlus iitaranie'Širdinga ačiū. 
Sveikatos tvėrėjai. T" ‘ ______ „
Aš siunčiu $3.00 ir meldžiu prisiųsti dauginus Nuga-Tone.

Panaudok šitą kuponą užsisakydamas Nuga-Tono.

NATIONAL LABORATORY,
537 S. Dearborn St., Chicago, Ill.

.... ' i|> f I > / k " ' 4 | 1 ' ' - : ą* ■ * Ir ' r tlH

dien-
iszejo 8

Paskutinis 
raszczio “Lietuvos” 
M o jaus, kuriame atsisveikina 
su savo skaitytojais, 
darni priežasto sulaikymo lai k 
raszczlo, buk del tuln neisz- 
vcngiairiii sunkenybių, invai- 
riu ktiucziu ir nedatokliu laik- 

szis

numaris 
Lietuvos

Bute, Mont.

L 504—

padųo-i
in Punsku ir kitus miestelius 
pas litwomanus kunigus apie 
1 ' ♦ * i; - 1 • • ’ jr

rasztbi gyvuoti negali ir 
yra paskutinis mutinris.

Teip tai gyvata “Lietuvos 
užsibaigė 
daug kitų, laikraszczju per
szita sunku laika del laikraszj- 
oziu. 
sęuihti, ’ . V , t

9 9

kaipo užsibaigė

lonkisžkti kareiviu stovi, 
minejans kun. neapkanta len
ku.

Kanauninkas esąs pažvelg- 
atsiazaukimu 

(plakatu) bolszevikiszko turi- 
Kun.

tas mėtymuose

Apie tai pranaszuvome 
jog keli liotuviszki

S# * * I ’ n ♦ * t

nio tarpo lenku žmonių. 
Grigaitis uždarytas yra Su
valkų kalėjimo.

4 H

A

I

* M1 
-C

j*

Gerbiamieji:
In,dedu čia $.....  t............. , už kuriuos malonękito pa-

‘ siųsti man ...................... bonkelps Nuga-Tone. šjta užsisakymu
, darau tuja išlyga, kad jei aš nebusiu pątenkįntąs po vartojimui 

vaisto per dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusių

už kuriuos malonękite pa-
Į

Jarau tuja išlyga, kad jei aš nebusiu pąteniųntąs po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusių 

: dali ir gausiu savo pinigus atgal.

Nuga-Tone yra labai ginrus vaistas 
, “ j gieriaus. Ištarų ačiū Ta-

dolerius kad prUiustuirtct daugiaųs Nuga-Tone.
i

wm. p. bružas:

(godotinas TaniUta;

Sveikata*

j Chicago, Ill. Cambridgonort, Mass.
M ('a ^niūrėjome nuo Tamietos 2 butonu Nu^u-Tonc

4 Vaistai tie yra labai naudingi ir yra Dideli

ridgono 
butonu

' Vardus ir pravardė

Gatvė ir numeris

Miestas

* F

<

Tai paraginu vialerpB draugams tuos yaUtUb vartuoti. 
*.v Su godone, 
N. ADOMAITIS.

Norwodd, Masą, 
i vieną bon- 

Paaidari man greit labai

Su godone,

■ * M

Valstija

NATIONAL LABORATORY, Chicago. 111. 
kūtę Nuga-Tone ir vartojau sykius and dienos. ______  _ .
_ ’ A ’ Z “1 z — Aš siunčiu ?2.00 Ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes

ii- X Vi|V. ą

Ačiū Tambtal labai grąžei kad» padavei i laikraščius ir aš yelinu 
visaip pasauliui gidites tokiomes gidu Įeinąs kaip Nuga-Tone.

__  "7 . Aš sirgau labai daug ndatu ir buvai ant 
aperacjjoB, bet vis ne būva man gerai, o dabar kaip pradėjau vartuoti Nugą*

, : 1 • _ „ k \ T JONAS VE1RV0KAS.

14U1.'VIVA 1VIV i | VUlVaSV) Ąll.

Godotinus! ,Taniintoa*—Aft pranešu Tamlstoms, kad aš Kavau 
i " ~ ~ :
gerui ir jaustus labui gerui. 
Nuga-Tone.

IhroncmH vartuoti tokius gidules.
________ - . , ,, . , . _____ f

Tone* tai num daug genaus pasiduri.

7,3 J 2’, . • Vie linu vlsietns
Aš sirgau labai daug mlatu ir buvai ant

JONĄS VERV0KAS.

A i U ' i y t- 
t l-rh z-
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ALENOS VARGAI.
▼

r

SAULE
* ' T ’ |

I
<

/Mena atėjo pas mane su sa
vo bėdomis.
gailestingo budo t delei savo 
draugu, kad net del visai 
menko dalyko ^usirupinau. 
Jai mano piis-geseres Sęho- 
mes mažiukas bent kiek suąer 
gą iszgascziu, tai. .bematant 

i ve-

Asz jau tokio

juokianeziai.
— Dar gerokai toli nuo su- 

kvailejimo.
pagelbėt i.
tavo ir motinos
Aemoniszkai-gi

Ne, negaliu tau

i

J I 
f

II

I
?

szaukhisi prie .marios, o 
liaus tik prie daktaro. Ir ^ol 
— jai Seliomeš vyras susiki- 
virezija su paezia ir perdaug 
prikala, velniu, žiūrėk ir ežia 
mane inpainioja, — nors asz 
nieko nenusimanau apie ma
žiukus, o dar mažiau apie ve
dusius.

Alena taip pat, kaip ir kiti 
devintos ejles pus-sesere, 
cziaus paproezio ligą ant tiek 
buvo insigilinusi, 
nistes kraujas teberiszo. 
paniaeziau jia isz 
nanezia:

— Na, kas tokio Alenuto?- 
tariau asz giliai intraukda- 
mas oro. — Paktiszkai asz no- 
recziau jums daugiau vargu. 
Tas reiszkia — Jaugiau pro
gos ntejti pas mane.

— Vargu? — pastebėjo 
ar asz negaliu drau- 

Jus, Jo-

» 
te-

l
i

f
I

I
(

i

I
I 
f
(
f

I

f

I

I
i
t

I

l
f
i1

t
t 1

f

I
JI

į
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Tas priguli nuo 
pasirinkimo, 

patarcziaii 
tpiputį senesni vyra.

— Labai gerai, 
ąegelbekite, man. 
sfaįyn. 

■
papraszau.

Duris užsikirto su trenksmu 
Alena, kiek asz žinojau isz 
persitikrinimo galėjo padary
ti bile nieknieki. Dėlto tai pa
smaukiau jos motina ir 
sznękejes nusiskubinau 
ban.

4

tai jus ir 
Asz begu

, Sudiev!
Pabūkite per užkandi—

) 
b, 
K* S

•t
.,■4;

44»j #5"t *
i

BALTRUVIENE.

t

:J

pa
id iu-

Giltine žino, kas tai gali bu- 
jog tos musu

siu Szv.enta.
— Kita pąnaszi tai yra

Szamokuosia, taį norėtu visus 
pay m t i, po ąiiv^ kanianda, o 
liežuvi teip \uri įlga, jog nog 
menulio viąąs vortįinkhis nu-

po »sav(Q kanianda,
' "h

pasakykite tegullaižytu. ( ’
nors biskuti susįvąldo, ba asą 
su i
laba liežuvi.

*

linksmai laika leidžia 
draugijoje, kaip ja kiti vyrai 
gerbiu myli; jią mato viena 
jau ii npknbiiiant jo_mylima

Pavydas ji szįtirpuliaisi

vyru Paczedumas. KUR BUNA?
, \ .^tk "■•-■••■i 1 1 B * A -J 1

Mano brolio duktė Jecenta 
Kleponiute isz Seinų apskr., 
Liszkavos para., Kudrenu guri
no. Gavau gromata nuo tavo 
tėvo isz Lietuvos, praszau atsi- 
szaukt arba žinantieji apie jia, 
malonėkit praneszt (to 39

August Kleponis,
Tamaqua Pa.

Kur jusu sūnūs, studen-gerbią? myli; jią mato

Mąrytę, tai vėl ją pįbuęzląo- 

prąlįjo krėsti ir jis prąclėjo sa- 
veJcankiąt, keikti įr iszinėtihe- 
tį kairi, toki kvaila suma- 
nyiriajHąvo jaunai ĮĮąėžibkei 
pąąįbtp* j’kai ib i

besisupdamas ' kėde ie sodoms

tas?
Da miega!

Lig sziain laikui 
miegoti, — juk jau; adyna po

---- J\ <1 / f

f
ve kankint, keikti

nyirią ^ąvo jaunai
L. i. p,, * > v, ■ ■ , ., 1,,,, ■ ■', . <■

aptrąį. yalandąi nąktieš. Galdp
>

Palikime^ Mmidrbti
IJ '■ “ ik I -į ■ 0

piet.
— Tylėk, ba pabudinsi 

kaip ilgai 
kasztuoje.

>1

baS' ' ♦ •njil I J •' "•

koeziolą paplonysiu ta

- Pažinau viena gaspadi- 
nelia Virdžinijoj, pas <kurią 
nebilo kas gali ant burdo būti, 
ba baisei neszvari: niekad bes- 
tijoke nesiprausė, 
prausės, tai tik su niazguotia 

apszluosto;
niekad neszluoje.
best ežiuką, ka galima surasti., 
Tegul jia kirmėlės suėda!

— O kas tai 
ant kokia tai 
viena, moterėlė 
pikezerius ant stulpu prikali- 

Tai rūteles mano, da 
nežinojau kam tas reikalinga? 
Ąr gal katra ir mamužių žino

ti gal se-

tęrla

ne-

pas įkuria
* a i

o kad ir

grinezios 
Yra ta į

mcžhikei
1 

miega tai nieko ae
222IIunter St.

nąmigo..., 
rwį‘bb. . t, v t 
siredzttsi, užsidėjus skrybėle 
bando eiti.

■ Ii H V . I ♦

luiegauti. . Ji buvo
1 d*

Iszcjus per duris!

9 
0 
O

*Žiūrėkite kad butu 
didele litera “C 

ant paduIr ' ’ | ♦ ' 1 | ■> ' r

svarstė kur ji galėtu eiti. Gir-
- • f ' 1 _ * i. *'. 'i i " , . Ii 'ti< j°g, musu mergužes, 

katros iii czion da priesz kare 
greitai savo kaili 
ir suvis stojosi isz 

jenkems, tiktai 
žalinis būdas da vis užsilieka.

Pen nsy Ivan i jos Steite, 
miestelije, kur yra 

pusėtinai Lietuviu, randasi ir 
pusėtinas skaitlis mergicu, 

bestijokes niekam 
kia, ba labai czvierinasi kaip 
beždžiones; veidus tepliojo su 
kokiais ten szmerais kad isz- 
rodytu kaip žiurkes isz miltu 
iszlindusios, dratus suvaržy
tus dedasi ant strėnų, kad isz- 
rodytu kaip kiapta bužo iszsi- 
putus. Ir mislina kvailiukes 
kad tuom vyrams patiks o jau 
cziuguma isz dantų niekad ne- 

maukc per dienas 
kaip karves, 
lupu iszszutia nog seilių, 
tikro, žiūrint ant tokiu 

atlaikęs savo užduoti, kuomet džionku, tai reikė net atsidus- 
vyrai pažiurėju tokioms kutvoms užsidėti, pa

Aleks, — tariau susini-1pribuvo,
pines, mano pus-sesere Alena 
Suiners, sake man, kad ji su
sitarė su ta vo sūnumi.

Į — Ka jus gersite? — 
klausė Unteris.

— Tu
IA lėks . :
sitarti su jusu pus-sesere 
tai yra, jusu suims ketina ap
sivesti su mano sesers pus-se- 

()t ka reiszkią.
Mano liežuvis pastyro 

nuo iszgasczio.
— Koks tai blogumas? — 

blogumas pastebėjo Unteris.
— Ne tik roniant’szkai, 

Ir, treptelejus koja, atsistojo Iekonomiszkai.

kad gimi-
Asz 

tolo atei-

periname 
pavirsziaus

gali būti ir 
paminklo, jog 

burdingieriu
pa

nesupratai
Mano sūnūs žada su-

>

Sztai 
viename lieja.

sere.

mane

tik ta i
skaitlis

tv- te ka tai ženklina?
politikierius kurie 

savo pikezerius ir 
stulpu 
maisze?

ka paskui

Gal jia i
kala ant 

protas susi-

Alena, 
giszkai atsilankyti, 
nai, tiesiog nesuprantamas.—

ji priesznis.
— Jus puikiai atrodote,— 

pabrėžiau asz. — Jus isztikro 
kasdien ejnate gražyn.
dabar 17 ar ne?

— Ne, 17. — Ir piktu žvilgs 
niu pažvelgė in mane.

— Taip asz nesirūpinu apie 
tai.
ir kiek pamenu,
gai. Dabar....

— Ak, kaip jus galite szai- 
pyties? — pertrauke Alena.— 

didžiausiomis 
jus kalbate

J nins

Asz pats buvau karta 18 
nebuvo blo-

apie

O

Asz atėjau su 
bėdomis ir 
niekniekius.

— Asz staiga susimpinau.
— Dabar, papasakok pus

broliui Jonui savo vargus.
gal jus’ palauktumet iki po 
užkandžiui f

—^UžkainTis! — suszuko 
Alena. — Užkandis! — Ar jus 
manote,, kad asz galiu užkan
džiauti? Asz dar nesu valgius 
per tris dienas.

— Kaip! nevalgote per tris 
dienas?

— Taip, valgiau tik trupu
ti. Tik truputi. Tik tiek, kad 
palaikus krūvoje kuna ir sie-

Asz neturiu apetito — v, —uz-

Ar

sūnūs79

la.
nei valgyti, nei gyventi 
baigė dramatiszkai.

— Taip, tai prastai. 
Frice serga?

Alena nieko neatsake.
— Ar jus žinote Povyla?— 

reitai užklausė ji.
— Povilą? — pakartojau.-

TMip man rodos kad skaieziau 
jo raszyta laiszka thesalonie- 
cziams. Jis vienas isz mokyti
niu, ar no?

— O, ne; tai ne tas Povilas 
— Povilas Unteris.

— Alekso Unterio
— A-ha.
— Rodos, kad ežia aplink 

sukinėjasi. Koks mažas storas 
su ilgais plaukais, suverstais 
užpakali, sportiszkais i 
kiniais ir placziu kaklaraisz- 
cziu, — gal jis? Truputi isz- 
vepes ar ne ?

— Asz pažiurėjau augsztyn 
pasitikėdamas perkūno ir žai
bu.

— Jis vlsiszkai nėra tokiu. 
Jis yra dailus, mandagus ir 
drąsus.

Gailestavau:— Asz manau 
visai apie kita.
pamenu, tai tikrai puikus vai
kinas.

— Taip, Povilas. — O kas 
su juom?

Alena užsimąstė.
— Asz

i.e t ir
Kodėl jus taip 

Uh-huh, asz

J

susirūpinote 1 

matau, uh-buh...
Žinoma, 

kalbėti, su tuo tuszcziagalviu 
Unteriu, tecziaus ja.ucziausi

nebuvo
iszyma,

tecziaus

per 
net kampuezei

Isz-
bez-

• •
Tos mergicos, 

žinojo in Skulkina, ne pas gi
mines, tiktai ot, teip sau spor- 
tuot, tai labai biusto Del to- 

yra jokio d o ra u s 
po 

o
užėjo tai ir

. Skulkino vai
tok i kvaili idant su

katros aiva-

kiu czion ne 
užsiėmimo, kaip tik 
kampos porezius trinti, 
blaivvbia
czesai praėjo, 
kinai ne

pa
ktui 
geri

apleidau kliuba.
Tik po trijų dienu 

maeziau Alena, — 
pas mane priesz pat pietus.

— Ir vėl su bėdomis? —pa-
Ar dar jus

ti. Davadni 
ant tokiu paezvieru,

ji užėjo je jp atsikreipia, nes yra ir to
pas ku i tai-

asz pa nuspjau-

sveikinau jia. —
su Povilu nesusitarėte ?

— Ne, — atsake greitai
— ir nesusitarsime. SuAlena, 

juom negalima.
Asz žinojau kada reikė ty

lėti.
— Jis — kaip ir visi vyrai 

Ar jus žinote, kad butu tikras 
ir, iszmintiugas reikalas pa- 
kęisCKšavo^pravarde, vien dęl 
isztekejimo?

ir, iszmintingus

Ne, apszviesta 
noteris daugiau to

Ir kam
Suiners iszvirsti in Unters?
Asz nenoriu patapti jo 
savybe, 
iriejti

-ys.
nepada- 

asz turiu isz 
in

nuo-
Dar galima butu 

kompromiso ir 
bet

prie 
vadintis Sumers-Unters 
tai nepaketicziama. —

Jus tikrai teisingai, — insi- 
dszau su džiaugsmu. — 
radikaliszka!

— Jai jus tikite, kaip ir asz?
— Be abejones. —Klausyk 

Alenute, tekėk už manes, — 
tuomet tau nereiks nei pra
vardes pakeisti. Asz dar ne- 
perdaug senas ir...

— Bet jusu pravarde tokia 
pat, kaip ir mano.

— Tai juk nemano kalte?
Alena isztikruju puiki mer- 

aite, — kuomet ji nori tuom
Bet....būti.

t

Tai

Verte Tarabilda.-------
Ta pati.

marsz- manes jokios 
• tiek metu?

Ar ne matai Juozeli ant 
permainos

— O Agute... 
jau sena merga, 
buvai.

po

esi vis tokia 
kaip pirmai

Jurgis, kiek

žinau, — tariau 
^zypsodamasis. — Jus noritą 
apsivesti, o tavo motina sako, 
kad tu per jauna ir jus norite, 
kad perkalbecziau jia ar taip? į 

Saule užtekėjo ant debe- I
siuoto Alenos veido.

— Tąip taip, Jus padėsite • 
man, jus, senas drauge, tikrai, 
jus?

— Asz jau lie taip pr^ik 
tai sen ašį • r------------------tai senAfl

d ėjus i,, kad jos vyrami per duris 
iszęjo pabijojo Jęnd gatve ei
dama nepatiktu savo vyrelio ir 
tuomi nepaniekintu savo pui
kybes, ji pamanė sau, bus g<»- 
riausia, 
savo kambarėlyje.
sugryžo in savo kambari nusi
vilkusi 
skaityti.

kad ji vakaru praleis 
Tadgi ji

knygarublis bando
Bet nežinia kur jos 

vyrelis laika leidžia, iszsivaiz- 
dinimas ji esant jaunu mergi
nu draugijoje, pradėjo veikiai 
ja kankinti ir pavydu jos sąži
ne grauže. Mintyje ji mato sa
vo vyreli reslurane lėbaujant; 
ten pusnuoge mergino 'Pango 
szoka ir artinasi prie jos vyre
lio . fttalo sėda jam ant kebu ap

Visi Ace-IIi apsiavimai turi 
didele Ii1<*ra “C”. 

Priesz pirkimą žiūrėkite kad ji 
ten butu.

Aco-Hi apsiavimai suezedins 
jumis pininga už (ai kad labai 
druti. Yra padirbti isz specia- 
liszko gurno kuri yra drūtesne 
už skūra.

Kasikiu vanduo ju nesiirudi- 
Yra sausi ir vigadni.

ant padu litera

ja.
—
A 
♦

♦
V —Z

Aszlrus akmens ju nopor- 
pjauna. Padai yra extra stori.

Aco-Hi apsiavimai yra pa
dirbti isz laitai drūto gurno.

Noužmirszkite vardo kada 
pirksim — Ace-Hi.

(onverse

Mainieriu Czebatai 
ir Czeverykai

Juso :ipe|inkeje randasi sztoras kur 
parsiduoda Ace-IIi apsiavimai. Jeigu 
negausit tai raszykite fiesog pas mus.

Converse Rubber Shoe Co.

kili verszeliu, jog
sos krosytes beždžiones (o ju
ju yra kožnam mieste) ir mo
tinom rankas ir kojas bu- 
cziuoje mat nori insipirkti už 
žentelius. Tiek to, turi ne vie
na pora czeveriku sudraskyti, 
kol sau mergina už paezia isz- 
sirinks. Tai vis nieko, nes 
yra ir tokiu pusgalviu, jog jei
gu kokia mergica pribuua isz 
kric^giesto, i 
ežei tiiojaus samdo bambilius 
ir važinėja po miestą kaip ko
ki milijonieriai, o > nę vienas 

ne turi už ka 
szlauni nusipirkti ir 

g

Tai vis nieko

žinsta, kas tai do sutersztos 
balandėlės ir ko 
miestą 
džiones.

trankosi po 
pasiredia kaip

Kitu kartu dau
giau apie taisės isztramas pa- 
porysiu, o ant sziandien 
gana.

--------------»♦ ----------

NEPAVYKO.

bez-

bus

— Ar žiną ka, Maryte, —ta- 
e Mandrutis atšikreipes in sa- 

munls ta. Ucjęi bopro-Lzt)ki-5?toję{g- ^uilul 
cmn/lrb hnmhiliiia T x

vo pajėgia; Smunis reikalnga

Mes per

j ne vienas 
už ka

niszkame gyvenime.
daug būname krūvoje ir todėl
I . t O * «* ii« ♦ 1 • t

ant rytojaus
kiaules
net pagialsta jo
mintingai padare.
padarytu kad mergica. ant ka
rulio pasodytu, po miesteli ar 
aplinkinių pavežytu, o paskui

teip neisz-
Geriauše

kartais viens kitam insikirsta 
me.
mes paskirtumem bent

Mano planas butu,f kad 
; viena 

vakara in sauvait? delei pain- 
vairinimo gyvenimo. Kur

pilotu torielkelia ajskri.no ir žinot (okis
atliktas kriukis, o ir 
daugiau toki kucuka 
dotu, nes matytu, 
czedus vaikinas ir

mergina 
paguo- 

įjog tai prt- 
greieziau 

už tokio tekėtu, ne kaip už 
plikio sportelio.
kvailei nuperka juoms dresiu! A 

mergica tik iszsižiojc ki'“tY 
►

O kiek toki

Kada 
nupirk man Dzosi tokia ir to
kia dvesia, — tai tuojaus už- 
ganadije ir drese nuperka, 
toji dvesia gavus, 
atsikreipia, 
tiejei vaikinai? 
gerai,

o 
užpakaliu 

Ar-gi ne kvaili 
Ar-gi daro 

jeigu savo procios ne-

gyvenimo, 
katras toki vakara praleistu
me viens kito atskaitų ir iszsi- 
aiszkinimu nereikalautumėme

1 gyvenimo pain- 
vairinimas mum abiem butu in 
sveikata ir musu meile kas sa
vaite turėtu proga atsinaujinti.

— Labai gerui, g 
bandyti — atsake 
Mandrųtiene.

Nutarta ir tuojaus
Ant rytojaus 

dos vakaras ir musu Mandru- 
ežiai yra liuosuis: eina kur ka
tras nori ir leidžia 
katras nori ir toki'žje draugys
tėje, kokią katram patinka.

Mandrątis turėjo apleisti na
mus .pirmiau, negu jo duszyte.

galime pa- 
linksinai

pradėta
sere-

sikabiiia ir isz vieno stiklo abu
f I I * •1 1 II ♦ ‘

To ir tam pana- 
musu drąsiąją 

Mandrųtiene iki vidurnakezio 
kąnlpno.. Ji didžiai 
sutikusi priimti savo 

Laikrodis
jau pirma valanda ir dar jos 
vyrelio pareinant uegirdeiL 
Nubodo laukti ir kankintic.*i. 
Jau ir treczia valanda, o vyre
liu nepareina. Šumane eiti per 
duris pažiūrėti ar nepamatys 
savo vyrelio girto namo perke- 

E i daina

’ t

vyną geria, 
szios mintys

paspilijima.

pa re i na n t

drąsiąją

gailejosi 
vyrelio 
i rodo Malden, Mass.

verzuojant. Eidama duru 
linkui pastebėjo, kad skaityk
loj yra szviesa. Abejingai arti
nosi patirti kas joje butu. Kaip 
nusistebėjo 
savo vyreli snaudžiant nei ne- 
pasiredžiusi!

Palengva* prsiArti.no prie sa
vo mylimo vyrelio. Tas nubu
do. Su -nusistebėjimu 
kitam iszaiszkino, kad niekur 
nebuvo ir kokias mintis viens 
apie antra tureje. Maryte mei
liai pabare savo vyreli už tokiu 
pienu sugalvojima ji save la
biau kaltino kam tokiam pavo
jingam pienui pritarė pati ant 
to sutikdama. Viens kito blo
goje besiedoje darbus ir sutarė 
ant toliau eiti visur kartu po
roje. Ir isztikro 
uis gyvenimas buvo be pavydo 
ir be neisztikimybes erszke- 
cziu.

t A>* • Y» I
l ' IAJ

pamacziusi tenai

vious

j u tolimes-

neisztikimybes

Eugenija Moliene.

, MAGDE, kaip man niekti gal- | 
tą! Jiban/iiiau litokiux maaoafimtit, f 
trinkimus, muilą rimu s ™ f r viskas tas I 
nieko nepagt’lbčįo nuo tu, bjauriu pi ris- ? 
kanu... Man gėda net darosi !M C? j 

MARE. 4LVa, tai kam tau k^st be- $ 
reikalingai! žiūrėk, koki* mano plau- I 
kai praius, ivrlnus ir čystl. O tai J 
todėl, kad ai vartoju RUEEEE8 V9 I

Kas tai yra RUFFLES?. Ar j 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2 
piantis vanduo? Ne!! RUF- I 
l'LES yra tai paprasč;ausis i 
plaukų ir odos sustiprintojis. | 
i priklausanti grožj. O kas gal !

j 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? |

u y j© » J
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- į 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. Į 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai*!
F. AD. RICHTER 6 CO.?326-330 Broadway, New York——4

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt

j k u v* i3z »
I i . . . . - . . , «___ -
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės*mažinti 
? pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
Į čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
i Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
£ 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai, 
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

Dovana Visiems DYKAI

4

Tai kas nors nepaprasto. Nustebetinas laikrodis, naujo iszradimo, apie kuri
dar nėši girdėjos. Laikrodis yra naujausiu iszradimu laikrodžiu’srityje. Apie

1—Rodo valandas,jo praktinguma kalba žemiaus paduotas apraszlmas: 
minutas, kaip ir paprastas laikrodis. 2—Padirbtas isz geriausio metalo teip 
kad gali būti .ugnije ir nesudega ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenimą. 
3—Augszczio 8 coliu. 4—Laiko laiko geriau negu koks nors kitas laikrodis ir 
nesuvelins nei minutos. 5—Gvarantuotas aut 25 metu 6—Turi skambuti kuria 
teip smarkoi skamba kad ir kiccziausei mieganti prikelia isz miego ir iszkelia 
isz lovos, kad jin nutildytu. 7—Nakties tamsoj nereike keltis ir žiebtįjtapalkos 
idant pamatyt kokia valanda, tik paspauk guzikuti ir visas laikrodis apsi- 
svleczia elektros szviesa. 8—Gali kartu szviesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar ofisinis varpelis del paszaukhno reikalaujamos ypatos. 9—Turi 
egzaminuojama lempute del isztyrjmo akies, burnos, ausies, gerkles, nosies Ir 
dantų. 10—Turi elektrikos baterija labai pasekminga gydymuj nerviszku ligų.

Bankas aprūpintas slaptingomis

Kombinacijos numerius užsiątato.

Gera rodą.
Jiji:— Mano brangus Jonu

liam prižadi vienati! ar da 
daigta?

Jis:— O ka nori mano myle- 
miause Agute?

Jiji:- Szitai jeigu mudu su- 
n ore tume persi- 

pavesk 
įmano broliui. , Kaip žinai, ji- 

linksmybių1 sai advokatu |ir ,la 

pripriftes. Jis 
atsis-

laika kur

ezedina ir ant pusgalviu meto! Jis,)0|)U’VO praįos
A . .... . . . 1 t r .. .e

ėja. in pora

Ohajuje 
suviję kipsza. 
induksta,

yra boba k a turi
Tankei kaip

pradedatai kaip 
vyrus keikt, tai net apsiputo- 
ja. Asz tuom laik nesakysiuAsz tuom laik nesakysiu 
kaip vadinasi, da. truputi pa
lauksiu, gal Dievas Juos Dva1

i

1 
i

- Poetes kalbasį su ižįuotpjuui kad tas pirktu jo daina* irir rasistus

niauti ir savo motmi apgaudi-!skyrti> tai ‘“J0 pr0V!l 
neti prie kazyru, sznapsuko ir 
panaszios ruszies 
taipgi nebuvo 
vieno vakaro in savaite 
kyrimo sumano vien tikėdamas 
kad ant to jo moteris nesutiks 
ir tas bus priežastis moters 
prie jo dar didesnio prisirįszi- 
mo.

sai advokatu Jr da nesenei 
pradėjo savo dinsta, tai norė
tu uždirbti.

iizsigynmu pajbet ižduotojas nenori ju pirkti nes jam jie netinką.—• Kur jisai?

11—Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviem perskyrimais, vienas 
pinigams, antras brangakmenims sudėti.
durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Su kožnu laikro
džiu prisiuneziame pilnas informacijas. Kombinacijos numerihs ųžsiątato. 
Dabar pamislyk, kiek naudos ir parankamo gali turėt isz tokio laikrodžio.Susarmatytas.

— Ar jau ne niedžioji?
— Ne,

' Nedaro skirtumo koki laikrodi pliktum, visgi geresnio už szita negausi. Szi- 
tegul perkūnas pa- 

Bet jo szirdutei jo pasiu-1’^be! Visi žverei isz manos 

vo vieta ir laikas jam paežiam užpakali num parodo, 
savo sumanymą' paniekinti. 
Neturėdamas paszauklmo pie- 

sunume iiuejti 
skaitomąjį

moters
t

lyma linksmai užgytus ne bu- juokėsi, ba m katra tik sząuju

sumanymą paniekinti.
Tai ne apgavyste.
Sakei Joszkau, kad tas 

kambarį I ark lis ne turi jokio felerio o
4 ■ r, *1 i .. ■ '

kur iszejti

ir ten vienas vakara prulęisti. I jis yra spaugas.
Kad savo duszytęs akyse va-1 — Nu, 

pasirodžius jis

felerio

lios drutuoliu pasirodžius jis 
priėjo prie duru, atidus if už
dare nuduodamas iszeiuaueziu 
lauk bet aut pirsztu stypezio- 
tlamas jiuejąs in skaįtomaji 
kambarėli pasislėpė. Jam ten 
knyga pradėjus skatyti sugir- 
gžjejo duris ir užsidarė; žepk-

1 namus aplei- 
Jis bandė skatyti kny-

y , r T J.

bodu ilga vakaru, bet mintys 
*3 buyo:nę knygoje; jąm galvo- 
ję vuizdinosi ktyp jo paczįųke

f 0 ” r .. T'J' • į “ 11 P ' , /, . > • '

— Nu 
jam koleka.

tai ne f eteris, tiktai

4.

skaįtomaji

tina, jo duszyte
džia.
ką kąd tjiomi. ^ątrunipiąuį no

jo bąyo» knygoje
A ft

S

toks laikrodys privalo rastis kožuoj stuboj, nes jis yra netik reikalingas bet Ir 
pagražlnanczių namus dalgiu. Nerasi žmogaus kam szitas laikrodis nepatiktu. 
Baterija laikrodije gali užtekti ant kėlu metu, o paskui labai lengva indeti 
nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia bet mesgi del ju daugybes per 
trumpa laika pardavinesim tik po $12.75. Laikrodėlis yra toks kaip apraszytas. 
Jeigu jums nepatiktu .gražiname pinigus. DYKAI, VISISZKAI DYKAI isz- 
siusime kožnam szita geležini gražu laikrodėli priedo, kas užsisakys pas mus 
apraszyta naujo iszdirbimo laikrodi. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems 
žmonoms nes stiprus jo luksztal ir tvirtais vidurals, 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 tat yri siusk mums rankpinigu tik 
$1.00, o mes tuoj iszsiusimc laikrodi su laikrodėliu. Likusius užmokėsite gavės 

| daiktus. Norėdamas pasinaudoti proga, raszyk tuojaus.
1218 X. Irving Ave. Dept. 216. CHICAGO., OACTICAL SALES COMPANY, 

’■ .......  I. .I-'-—----- ------------------- - W ...................will ■■ IHIĮI |l HIII , „„ !
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Jeigu ąntpokelio nėra va izba ženki ko ikaro, taį ją nėra tikras ir jus tokio

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

<(Draugą Reikalo” . ,
Šeimynos, kurios kartą d užmojo jo veikiančiu jiegą, dauginus be jo neapsieina. 

Yra tik yienas Paiu-Expellerls ir del jusu apsaugojimo, jis yra pažeukllutas

uJa ANCHOR (Ikaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbažeukHo ikaro, tai ją nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. ^Visosė aptiekose po 85c. ir 7Qo. Taipgf galima gauti pas išdirbėjus :
e ■
I

U

n its tingini o, skausmu strėnose, yra greitai praSalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
* ‘ (i Draugą Reikalo ” . t

Šeimynos, kurios kartot <1 a žinojo jo veikiančiu jiegp, dauginus be jo neapsieina, 

musu vaizbaženkiiu

gr: ITA PAGEJIjBA
Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų
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Žinios Vietines
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r* — xSziadien szvente 
žengimas i u Dangų, 
los nedirba.

>»
■ “ In- 
Kasvk-

Kctvergo ryta, apie tre- 
valandaežia valanda sudega kalve 

prie Hillso kasyklų.
buvo matyta ant visos aplin
kines.

Ugnis

— Kita Utaminka Nomi
nacijos arba Linkimai kandi
datu ant invairiu urėdu.

— Panedeli pribus in mies 
ta didelis karnavalas ir rodys 
visokius perstatymas West 

Karnavalas buvo 
partrauktas per Humane Eire 
Co. ir dalis pelno ejs del pirki
mo nauju uniformų del ugna- 
gesiu.

JUOKAI.
Gadina bizni.

Ponas ubagas:— Priesz ke
lias dienas daviau tau gerus 
ezebatus, kaip naujus, o dabar 
velei turi supliszusius?

Ubagas:—- Asz tuosius eze
batus pardaviau ba man gadi
no ir kožnas su pirsztu kai
šiodamas kalbėjo: — Tai rots 
ubagas su naujais czebatais.

uz

perstatymas
End darže.

Tarp studentu.
— Tegul kvaraba pagriebė 

man su visu nesiejna! — kal
bėjo studentas — jau ne tekau 
ne ziegorelio.

— Tai ve, didelio daigto — 
atsake antrasis — asz nevat 
neturiu brusloto, kuriame ga
lėtai! ziogoreli neszioti.

e dfriVUnMh'ini'

Balsuokite

i

ADAM C. SCHAEFFER 
Ant Legislatoriaus 

Patvirtintas per Unijas.

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI 

Tarnauja Lietuviams.

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

informacijų pra- 
raszyti ant žeminus 

padėto adreso:
LITHUANIAN SALES

CORPORATION, 
414 Broadway,

So. Boston, Mass.

Reikalaudami

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Kokios Muzikes Reikalaujate? Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esn ant szlo svieto, solo 
Lietuva Brangi . . .

i
Turime Columbia maszina su
rlvn+aic izirluviaia flnlimn rrnnt.i <4drūtais viduriais. Galima gauti f
daugybe visokiu Lietuviszku 
rekordu.i

_ ,___T 2
po geriausia maszma pasauleje. p 
Pathė ir Rishel maszinos gra- į 

i

Q

Edisono masziria, žinoma kai- p

jina bile kokius rekordus.
urr

Ateikite ir paklausikite kaip g 
itos maszinos grajina ir galit pszitos maszinos

iszsi rinkti 
geriausia patinka.

tokia kokia jumis į.

. . 50c.
, 50c«

. 50c.
♦

Kas n u rainys mano szirdele.
Siuskite piningus registruotam laiszko 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

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

r

•i

t

i

i UNION ;

B 
1

BANK 
į MAHANOY 
K..ciTY JF

d

Capitol Stock |125,OO(M><>
Surplus & Profits |160,(MKL(MI

— Panedeli gal jau tikrai 
žinosim ar ^turėsimo geresnio 
alaus, kadangi augszcziausias 
sūdąs ' Washingtone 
iszdnoti savo nusprendimą 
kaslink tojo reikalo.

— Pirmas balius Lietuvisz- 
ko Kliubo kuris 
pasekmingai.
szokima valco laimėjo puikia 
pypk i a vertes $10 p. Adomas 
Birikus, baksa kendžin vertes 
$5 laimėjo p. Mokoliene. 
senieji* dalybavo konteste szo- 
khi.
linksmai pasilinksmyt, tai at
lankykite atejnnnti balių kuri 

klinbas pa-

ketina
savo

atsibuvo
Už geriausia

Tik

Jeigu norėsite tikrai

neužilgip tasai 
vengs, ant kurio tik lietuvisz- 
Jęus szokius- grajina. * ♦ * • •

— Tegul Petras Szerksz- 
nis atsivma savo maldaknv- 
gia nes jau senei apdaryta.

— Oedemino Kllubas laikys Extra 
Susirinkimą, Panedeli vakara, 17-ta 
Gegužio (May) Boczkausku Saleje.

Susirinkimas prasidės 6 vai., vakare 
Ir yra užszauktas kaslink ateinaneziu 
nominacijų, todėl privalo susirinkti vi
si fcanarei. Yra užpraszomi teipgl visi 
balsuotoje! isz Mahanojaus ir apielin- 
keil. Ateikyte Visi! (M. 17)

tlftitLIS BALUS
. Rengia GEDEMIN0 KLIUDĄS isz 
Mahanoy City. Pa. Panedeli 17 Gegužio 
(May) 1920. Boczkausku Saloje. Grajis 
Jonso Orkestrą. InŽanga, Vyrams 60c 
Moterims ir Merginoms 25c.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS

H. Dall & Son. iszeina isz biznio. 
Galima pigti pirkti visokiu Kvarbu, 
Lakierlu, visokiu Geležiniu Dalgiu, 
Elektrikiniu Stiklu, Medžiu ir t. t.
435 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTOKE

’ Del iszsluvinejimo Szlebes. Padunz- 
kaitea, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 

t.f.*

ATSAKYMAI.

Nežinomam isz Gilbertono.
Žinute butu gera jeigu ta- 

inistn būtumei ant jos pasira- 
Kzes, nes tokia pasielgimas 
Magdutes, Pranės, Meres il
ki tu toje karezemoje kurios 
pasielgė neiszmintingai, butu 
labai akyva del visu Lietuviu 
ir žinotu kaip tosios dukters 
Jevos pasielgi neje Gilberto- 

Gromata užlaikome ant
atminties, nes pravardes tuju 
naktiniu kantarku 
mums atojteje. 
apie jiaises.

no.

Gerai
prisiduos 

žinoti

NESITIKĖJO JOG JAM PADARyS 
TIEK SMAGUMO.

Slunczlu szi r dingą padekavone už 
tetp pUlkia knyga kokia yra “Tūkstan
tis Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
nė esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygdje, kurt mane palink
smina diena. Ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaųs griobiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystea 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiają pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip u$ szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincą* Malaiazka. Sparrows Point Md.

* » • 
p11 * ..........................»

PR AS ARGAI Visus lalszkus o Ir 
plain gija in iszl e Is t u ve “Saule” reiks 
visados siusti ant szlto adreso: W. D, 
Boczkowakl-Co. Mabauoy City, Fa.

pininga in Užleis tave “Saule

Rūpestis.
vienamPrisiunsti vienam žmogui 

telegrafu isz ligonbuezio, nak- 
tes laike, kada jau tas miego, 
su žinia, jog jojo pati numirė. 
Gavės gunda, 
verte ant kito szono kalbeda- 

Aeb, ryto kaip pabusiu

atsiduso apsi-

ma: 
turėsiu dideli smuiką.

Lietuviai Sehulykill Pavieto
Balsuokite už

G. Frank Brumm
Isz Minersville, Pa.

ANT KONGRESMONO

platesniu
szoine

Užraszome Lietuvos 
laikraSzcžius.

GUINANS MAHANOY CITY, FA. 
M T. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

Navatnas klausymas.
— Delko 

veido vata?
..— Ba man dantis skauda.

— Na, o kam teta deda sau 
ant klubu vata? 
bus skauda!

dede dedi ant

Ar jai klu-

Bjaurei iszsitare.
Sveczes.— O tai gražus ku- 

dykis! O suvis panaszus in tę
va! . Jau tai ponios vyras ne 
galėtu užsiginti, jog tai ne jo
jo vaikas.

Gaspadine:— Kad tas kudy- 
kis, praszau tamistos ne mano 
tiktai mifsu tarnaites!

Atsirado dingusia karve.

<\<

tt.

1

4

.Juoda—balta, kuda be ragu 
karve. Locnininkas gal atsiini 
ti, užmokėdamas už szi apgar
sinimu ir už pataikima karves.

(M. 21)
W. O. Shellhammer, 

Hotel,
Locust Valley, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Peczius ir kerieziukas (veži
mėlis) geram padėjimo, parsi- 
duos pigiai.
adreso:

Atsiszaukite ant

1028 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

Pajieszkau Darbo.

Prie kriaueziu. Esmių paty
ręs prie tokio darbo, prie mote
rių ar vyriszku drapanų ir ga
liu dirbti ant maszinos. 
kam reikalingas geras

Jeigu 
darbi

ninkus tai praszau kreiptis ant 
adreso.

Ind. Co.

Joe Malinsky, 
Box 92 
Wehrum, Pa.

Tiesus kelias prie turto.

J nu iszejo isz
tai senei pagedaujama knygele 
lietuviu kalboje, kuri iszaiszki- 
na kaip su mažais pinigais ga
lima pradėti bizni ir likti tur
tingu.
atskvriu bizniu
daryti muilą, syrupa, 
gyduoles ir daug, daug

spaudos, yra

20• Ji parodo suvirsz 
szaku, kai)) 

vyną, 
kitu 

dalyku. Ji parodo kaip daryti rirLiesus

tik nori 
yvenima, todėl

JOHN REBER
Kandidatas ant Kongresmono.

dabartinis Kon-
Sehuvlkill

John Reber 
gresmonas isz 
vieto vėl pasidavė kaipo kan
didatas ant to pat urėdo, ant 
Republikoniszko 
minacijos 
18 Moja u s.
niavas žmogus suvirsz 30 me
tu ir per savo darbszuma buvo 
padėjimo prasiszalinti 
vo biznio idant perstatyti 
ventojus
kaipo ju atstovas 
ne.

inpuolcs 
iszrodantis 

skausmu

prisiuskite

skone kavute namie.
kelias prie turto turi rastis pas 
kožna lietuvi, kuris 
pagerint savo g

$1.00 indejas in
laiszka o tuojaus gausite ta ne- 
apkainuojama vertes knygele.

. (M. 18)
Vlad. Turkeviczia, •

3326 S. Halsted St. Dept. 1 
Chicago, Ill.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba įszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu, 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojUus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOOZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.

pa-

tikinto.
atsibus l’tarninke

p. Reber yra biz-

nuo sa- 
gy- 

pavietoSchuylkill
Washingto- 

Jo susineszimas su tuks- 
taneziais darbininkais trauky
je tiek motu, parodo kad jisai 
yra padėjimo perstatyti ju rei
kalavimus.

Išliko jo buvimo Kongrese 
per paskutinius 2 metus, jisai 

Scbuvl- 
teip-gi bal-

2 
rūpinasi apie gerove 
kili pavieto. Jisai 
savo prioszais prohibicija.

nepamirszkite 
laike

Balsuotoje! 
apie p. Reber 
ežiu rinkimu.

IR

metus

ateinam

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETU V ISZ k AS NAMAS ARIJA 

11OTELIS NEW YORKE.

Liętuviai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvlkia in New Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. .1. Bariaszlu, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir Jsz 
Lietuvos. Iszinaino ir siunczia 
piningus in visas dalis svieto 
pagal dienos kursą. Parūpina 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. 
Pąsltinkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvlne 
.nes uŽlaikom narna su- 38 kamba- 
rais; PaleldŽlain pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai būna aprūpinti kurio krelp- 
pitpU In'musu vlrsz-mineta agen- 
tiira su reikalais, vargo ir nelai
miu nędatirs niekados. Tautiecziai 
brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kvioeziam visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus 
ai* ypatlszkal. Gausite sanžinlsz- 
kus patarimus nes mus pridedate 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite lalvakorczlu ir pi
ningu kurso In musu artimiausia 
ofisą.

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

Telefonas: Spring 9537

Parūpina

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

Ar esate ncrvlBzkl, iszvargia, silpni, 
be pajėgos, pailso rytinctijo, trotinato 
ant vogos, be poineUes, sannatinates, 
lengvai pailstat, naravus, 
akis, raudoni papuczkal, 
parvargęs, silpnu strelna,
gerklėje, kaulu, slokas energijos. 
Jeigu esate silpni, nervlsžki ar liguotl 
tai nedarykite klaidos ka kiti dare, 
ateikite ir paslaptai pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nervlszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir spccialiszkas 
ligas privatiszkam padėjimo.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikome.

DAKTARAS HODGENS, 
Didžiausias ir geriausias ininisytav 

mediknliszkas ofisas.
Oflsos valandos: nuo 9 ryto lig 9 vai, 

Užima visus tris florus.
124^8. Main St. Slienandonh, Pa.

Ncdeiioinis: 12 vai. lig 8 vakaro.

REIKALINGA— Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szleblu, jeku ir'dėl pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku,. tiesog in na
mus, 
dykai. 
New York City.

jį.' ACANįjy

Raszykite <r gausite sempelius 
Madison Millfa, 503 Broadway, 

, adv.

>

A

I

VERY

qu
G R E IT AS PALENGVINIMAS.

Ncvirimo maisto, skausmas, ruksztis 
ir užkietėjimas,kada jusu pilvas yra 
visas netvarkuoja

GARFILAX, 
priduos jumis greita pagelba. 
veikia ir pamosuoja vidurius.

GARITLAX 
yra pavidale peppermint kendžiu, prl- 
cmna imti. Geras visiems, seniems ir 
Jauniems. Bandykite szi naktį o ant 
rytojaus jausitok gerai.

Dykas iszbandymui kuponas: 
Frank Garfihkel, Mfg. Chemist, 

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

Garfilax ant szito adreso;

z
L i

Greit

Vardas:

Ulyczla:
Miestas:

ANT TAUPAVIMO.
■ -į?.į. -v

Pardavlhias* pi!gftSlFe geras ir labai 
naudingas del, kiekvieno žmogaus ka- 

, Czionais sykiutras tik turi TikvpTa.
buezerno ir grosor-sztoris, visko pilna. 
Biznis geras ir, g^rpj. vietoj ,teipgl ir 
didelis namas, 30 pėdu ploczio, 56 il
gio ant trijų ihbu, ant vlrsziaus sale 
tinkama del ^0*110. Teipgl ir lotas 
50 pečiu ploczio per 150 ilgio, ir tvar
tas didelis, žąsis, 4 antis,
Viskas parsiduos' fcHital ir pigol. No
rintis pirkti ta vjpka tegul pasiskubina

J. Sinkewlcz, |M.28
1141 W. Chęstnut' SU \Kulpmont, Pa.

iv atniszauke ant adreso:

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 pagelbsta 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 pagelbėtų
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pres. 
W.F. Rynkewici

T. G. Hornsby

4

D. M. Graham, Prep.
J. H. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treas.
A. I’anisewict M. Garda

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
'itate Rheumatizniu o Jums jokios žyduolis ne gelbijo parsitraukit URSUS 
NUO RHEUMAT1ZMO, (gerti). Prekė už bonką ................................ $1.50

$1.00
$1.50

Jeigu sergate Rheumatizmu o Jums
GYDUOLES 1'“.........
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUM AT1ZMO. (tepti)Prėkė...............
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprinn nusilpnitų kraują. Prėkč
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prlkė_______ $1.50
URSUS SK1LVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prčkė

Męs siunčiame’ kožnam ant pareikalavimo musų didelj Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygasir pagelbą.

Prėkė $1.00
$1.50

URSUS REMEDY <2..,
160 N. WELLS ST., DEP. B• t

SlKIA I T Y K nos non hghkts

£i r Lv

E

CHICAGO, ILL,

A

H Iii varnu Yla. Su šita yU galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetusir kitus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos padedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina $1.00

i_________________

IMU «•*♦,»«♦ !•? «

SkHHkiH namie hu gern brltvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iŠ geriausio plieno ir variuojama po visa A rnerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigiį prekę ir ncaigaiHsite ją i8^yję* Vartokime tiktai geras britvas, Kama

p;lna kalade kazyrų 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitj jspžti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė Luošame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovytl Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kaayrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina KOq.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štnkos sti instrukcijomis (anglie 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY

GUTES’. DPuMluptys Durtlnlnku. 2) Knlmlim. a)fe»aspriM Knygote. 
Už šešias kitpuiškas magiškas įtakas ir trjs lietuviškas knygutes kaina ^»1.1F1

Naujas PIltiAM arba burtų, inonų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-
veiksiįliats, Lietuvišką! siitaiti J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia mouų knyga, 
burtų if delnažinystEs (foHutie telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41-4 puslapių Gražiuse 
audimo apdąr|iose St»0.F»O

' . Siųsdami pinigus adresuokite:

;:, S. P. TANIS & CO.,
31 E AST mth STREET, CHICAGO, ILL.

VYRU 
LIGOS

’ «■» «■»<■» 1 I

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 metus invalrias ligas vyru ir motoru, todėl jas nuodug
niai pažiųsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ilgas tinimo, invalrias ligas 
paolnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiszkal, per ialszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lenklszkai. Of įsos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakare.
Nedollomis iki ,2 vai. popiet. ■*<*

, Df. KOLER, 638 Tšhtf4AW. Pittsburgh, Pa.”

/

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

Mob 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, Subato- 
mls 9 ryto lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.
R. T. EDWARDS, VlceJCaa.

Į DAKTARAS W. BURKE į
C LIETUVIS _ J
> 418 W. Market St. Pottsville <

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda isz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakaro.

ėTelefonai, Bell - Kensington 5311
Keystone, - East 1720 "

Dr. E. G. KLIMAS. '[
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA ][ 

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA. ;

Iv Naujas Lietuviszkas Graborlus

< KAZIS RĖKLAITIS. J
S 516 W. Spruce St. Mahanoy City 1

Tini

¥

^Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
K 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
J Telefonas—Bell 859 R.
,5113 E. Coal St. Shenandoah

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis

Buvusi* Daktaras Karlnmeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

į* J
'S

i LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

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

NAUJAS ISZ RA DIMAS PLAUKAMS.
Dekavojo % milijono Įmonių ui 

puikus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, ln 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: G varan ty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. Raso
kite pas:

Informacijas dykai, 
toms tautoms. R&sA- 

Drs. Brnudzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn. N. X«

A. 0. N0VAKAŪSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Main lr Centre 8L 
SHENANDOAH, PA.

Merginu balberlu szapas. g 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgl iszmokiname L \ 
vyrus ir merginas balbe- 
rlauti. Ncužmlrszkite nu- ^*4 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

A.

'T

Nossokoffs, 
Pittsburgh, Fn.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

ic -    * ” "***

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztiniu, veaeiliju, pasi
važinėjimo Ir tt, Krausto dalgtus tr tt. 
520 W. Centre SL Mnhatioy City, F*-

.    .............................................. . ■*■■■! ■■■ .in II | nW I ■!> .1 Į Į —

N.
1302 Penu Avė.

r ~ ~
Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite In koteli

HOTEL LAWRENCE
J. IV. PRALEIKA, Savininkas 

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

Sziltas Ir sraltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

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




