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Puiki Prieglauda del senu žydu, New Yorke.

Per dvideszimts metu žydu labdaringa
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moterių drauguve rinko aukas ant pastaty
mo priglaudos del senu žydu New Yorke, kur senukai turės 
be persekiojimo iszpažint Dieva pagal juju iszpažinima.
senuku gera ligonbute ir dvi sinagogos.

gales
Priglaudoje yra vietos del 600 

Priglauda kasztavo viena milijoną doleriu.

tinkama priglauda ir

ISZ AMERIKOS
Brangenybe puola staezia 

galva žemyn.
New York.— Po visa sklypą 

pradėjo staigai nupuolinet 
prekes ant visokio tavoro nog 
15 lyg

Pranas

30 procento mažiau. 
*'P)riėzaštis tame, jog” žmonis

susiprato ir nepirkinejo bran
tą voro, o priek tamgaus

nis czedina piningus, 
juju mažai yra begije. 
da priesz iszrinkima 
prezidento viskas 
ant lygiu kojų.

vela

zui o-
per ka

Gal 
naujo 

stos

1919Nelaimes Pennsylvanijoj 
mete.

Harrisburg, Pa. — Kamiso- 
rius darbo apgarsino, buk pra- 

Pennsvlva- 
ku- 
su- 
vi- 
ka-

ejta meta valptije
jiijoj buvo 2,569 nelaimiu 
rios užsibaigė mirezia o 
žeista 152,554 darbininku 
sokiuosia dirbtuvesia 
sv klosią.

Sk nik i no paviete

ir

užmuszta 
147, pavojingai sužeido 2,163 
o mažiau sužeista 3,156.

sužeista 4,409
Allegheny pa- 

, po 
Luzer- 

Pagal kamiso-
Conelley raparta, tai ne- 

ženklvvai

Ka
svlklosia likos
darbininku.
viete sužeista daugiaaše
tam Philadelphijoj ir 
neje paviete.
rians
laimes ženklvvai susimažino •r
in laika ketariu midų.

czverti 
iszdirbimas

svaro
tojo
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Užlaikymas valdžios kasztuoje 
Amerikui 18 milijonu 

kasdieną.
AVashington, 1). C.—

džioje naujo meto Suv. Valsti
jų valdžiai kasztavo 5,028,176,- 
000 per devynis menesius ant 
užlaikymo ir
Jeigu teip ejs tolinus

5

Pra-

Vedymo sklypo. 
, tai val- 

džei kasztuos arti 18 milijonu 
doleriu kasdiena ant 
mo sklypo.
sas iszloido aiįt savo 
mo arti 15 mihjėnu doleriu. 
Czerepokai 3 milijonai metu

ūžia i k v 
Pats tik kongre 

užlaikv

senumo.
Washington!, D. C.— Direk 

toris Smith, 
k u suradimu

i yądas goologisz- 
?, buk 

jojo pagialhiiRnkai jieszkixla-
įįpreiszkc

N ewm i senoviszku
Mexico, su rad 
nežinomo sztamo suakmeniju- 
sius czerepokus, turinti su
virszum tris milijonus metu

Szoszi suakmeniju
si czerepokai turi po septynis 
colius ilgio o didžiauses turi 
trisdcszimts colius. >

O

užliekn 
klampynesi a

czerepokus, 
milijonus

senumo.

ISZ VISU SZALIUMyli szunis daugiau ne kaip 
savo vyra.

Gloucester, N. J.—
M (d high su savo paeziule Ma
re, stojo sude idant juosius su— 
dže Anderson perskirtu po ke- 
turiu menesiu pagyvenimo 
moteriszkaui ryszije. 
skmldesi Jink ogios 
sielgdavo su jinjabolszevikisz- 
kai, bet Franas aiszkinosi, kad 
jojo paeziule ejdavo gult, pa- 
sivmdama su savim du szunius 
in lova, o jam ne buvo ten vie
tos ir turėdavo gulti ant grin
dų.

Cukrius isz pielavinu po 3 
centus už švara.

Pittsburg. — Pagal iszradi- 
ma komiko Roberto Hyde, tai 
isz vieno svaro pielaviifu gali
ma padaryti 
cukriaus, o
eukrinns isz medžio kasztuotu 
tiktai tris centai už švara, 
įlydė parode ta j i eukriu kuri 
padirbo del žinunu kurie už
tvirtino, buk tasai cukrius yra 
geresnis ne kaip isz buroku.
Tik vienos motferes valdo szi 

miestą.
Jackson, Wyo. — 

szitas turi vienatinla 
jog yra valdomas per ipoteres.

paejnanczio isz 
nesiranda 

Miestas vra 
paredkas vi-

vyro, 
veisles

*

menesiu
Mariute 

vyras pa-

Sudže perskyrė porele.

I aetuvisz-
Jonas Taszkus

Obzv.
y

Marijds 
likos su- 

auto-

Lietuviszkas kunigas sužeis
tas per savo automobiliu. 
Scranton, Pa. 

kas kunigas 
prabaszczius
bažnvezios Evnone, •> >'7
žeistas per savo locna 
mobiliu. Kun. Taszkus atva
žiavęs pas savo parapijona 
paliko automobiliu ant

gier”

rnKum
savo 

automobiliu
“gier” kada iszejo, pradėjo 
automobiliu užsukt ir 
damas 
musztiks per 
ris pradėjo ejti ir 
kum Taszku.

kada

y

stove- 
likos per-priszakije, 

automobiliu ku
pė re jo per

Suraszas gyventoju nekuriu 
miestu.

Washington, I). C.—
tik

Miestas 
garbia,

ukystes
<>• •' -

<r*
r><

T)e- 
prana- 

;ali nes v ie- 
gali daejti

ant farmu 
didesnius

Ruge-
Juhis 

kvieeziu 
szau-

Rugepjute bus maža — duona 
gali pabrangt.

Washington, D. C. 
parlamentas
szanje, buk duona 
tiszkai pąbrangti ir 
net po 25 centai už kepalėli, ta
me priežastis geležinkeliu, ku
rie negali. prisw4yL rugius ir 
kvioezius in malimus kaipo ir 
stokas darbininku 
nes visi važiuoju in
miestus ant uždarbiu, 
pjuto szimet bus maža. 
Barnes, Suvienytųjų I 
k o n) o ra c i j o s d i r o k tor i s, 
ke ant sejmo visus kongrosmo- 
nus, geležinkeliu 
ir kitus, ant rodos, ka daryti 
kerszinancziam pavojuj ir su
mažinti prekes ant visko.

Sii enkrium ir bus beda, 
gal praejs keli metai pakol cuk 
rius kiek atpigs, jeigu AVilso- 
nas butu užpirktas Kubanisz- 
ka eukriu kaip buvo jam siūly
ta, tai sziadien moketumem 
tiktai po 12^ centu už švara.

locnininkus

nes

Melina influenza” 
Anglijoj.

Loudon. — ‘‘(’ianotikine” 
arbą kitaip užvar

dinus melyiią/influenza, pasi
rodė <laugė|iuosia 
A ugi i jo j. 1 jon(lpnp,^dąu

C <

4 4

pasirodė

Cianotikine
Influenza r ii "•

a /influenza, 
vietosią 
g žmo-

Toji me-niu apsirgo ant jos.
lyną influenza likos todėl pra
minta, jog mirsztantioje žmo
nis po smert pamelynuoje ant 
viso kūno.
pradžių pradeda

Kada ligonis isz 
sirgti, pir- 

miause Veidas pradeda mely- 
nuot ir jau negalima, jojo isz- 

Toji mėlyna influen- 
pa si rode

gydint.
za pirm i a use 
na is 1917 mete.
Viszta padėjo tris kiauszinius 

in laika puse valandos.
London. — Lytchette tūlas 

viszta, kuri in 
, valandos padėjo

cz to

Viszta vra maiszvtos

Suėjo 1OO metu nuo uždėjimo Raudono Kryžiaus Draugyjos.

M . v

f
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Szi menesi suėjo szimtas metu nog kada likos uždėta labdaringa drauguve
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no Kryžiaus Londone per pana Fiorentina Nightingale. Paveikslas 
Anglijoj, kur kitados jiji gyveno.veikslą ir narna artimoje Ramsey,
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SIUNTIMAS ORINIO 
PACZTO.

metusPer dviejus metus orinis 
krasos siuntimas turėjo stebė
tinas pasekmes, 

dvi metines 
orinio krasos siuntimo, 
baigoje tu dvieju metu randa
me kelius orinio krasos siunti
mo tosianezius nuo Washing
tono lyg New Yorko, nuo New 
Yorko lyg Chicagos ir 
Chicagos lyg 
k oje.)

In sanvaite laiko siuntimas 
bus tenstas lyg St. Louis. Yra 
daromas isztyrimas ir apžiū
rėjimas užmanyto kelio in San 
Francisco, ir manoma, jog pir
ma diena nauju metu keliai 

New Yorko 
kaip tik su

kus tinkamai

bus
Gegužio 15d. 

sukaktuves 
Pa

nuo
,Omaha (Nebras-

diena nauju 
bus insteigti nuo 
lyg Kalifornijos, 
stojimo laukai 
pabaigti.

Budai, apimant problemus 
orlaiviu, del krasos siuntimo, 
b u vo k u op niki a us i a i 
ir pasekmingumas to 
siuntimo užbaigė visus abejo- 

, ir pirklybiszka nauda 
Kuo- 

siuntimas 
Gegužio 15d.

iszriszti
krasos

Nightingale.
Raudo-

parodo josios pa-

AKYVA GROMATA ISZ 
LIETUVOS.

Nesiunskitc piningu in Vokie
ti je tik in Lietuva. — Val- 
dže prera; dovanas iždalino 

isž Ameriko. — Paskeme 
visame.

M. IIohm 
aplaike sekanezia 
nog Jono Barzdio isz Kretin
gos—Bajoru:' .

Piningus kn •

isz Windber, Pa. 
gromata

dis.
nom Amerikos dovanas, batu
kus, nesziotas drapanas, o 
valgi duodam pagamintu bu
do: miltus, koko, eukriu,
kruopas, pupas ir kitokius vai 
gomus dalykus verda gaspa- 
dines ir duodame pavargė
liams, maži vaikai ir seni žmo
nis, 
ko kvatiera ir aplaiko 
priglaudosia. kur randasi ir 
mokykla. Jusu duktė Vale
rija isztokes wž Antano Galdi
ku. Viso gero linkėdamas 
jum, lieku jusu Jons Barzdis.

Priesz Volvkas iszdali-

koko,

kurie negali dirbti aplai- 
viotas

siiintete 100 
markiu apturėjau, 
go turėjau kol isz 
partraukiau, 
buo siunsta resyte, nežinau 
del kokios priežasties Ameri
kos lietuvei siunezia piningus 
in Vokietijų ir Latvije, 
staezei in Lietuva 
siunsti, nes Lietuva turi savo 
bankus ir skyrius, Lietuvoje, 
lietuvei aplaiko 
kilis, 
o vokiecziai visaip juos truk
do. Raszvdami ar siausdami 
piningus isz Ameriko in 
tu va, 
bos ir Pramones banka Kau
ne arba, atstatymo 
Bendrovei, 
Kaune ir skvriai vra kitosia 
miestuosia,

daug var- 
Leipcigo 

nes ten in banka 
resyteV

kad 
galima

tuosius cze-
nežino ka su jeis daryti,

Lie- 
siunskite tik in Preky-

Viso

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

agitatorių,

aresztu.

Lietuvoje aresztuota 400 bol- 
szevikiszku

daugiaaše vokiecziu.
Kaunas.— Žinios isz czio

nais skelbia, buk praejta san
vaite Lietuvoje buvo daug 

Viso aresztuota ke-
airi szimtai žmonių. Jie vare 

” bolszevikine agitaci- 
ir buk esą bolszeviku 

agentai.
Daugelis 

niu internuota.
Be to Szvaicarijos valdžiai 

reikalaujant, isz Lietuvos isz- 
;remta “bolszeviku komisa
ras Platen, 
Platen jau geroka valanda bu
vo laikomas Kauno kalėjimo, 
kur jis uždaryta po to, kada, 
skrendant Lietuvos teritorija, 
jo orlaivis pasigadino ir nusi
leidus ji pataisyti buvo aresz- 
tuotas.

Kit žinia, taip jau gauta isz 
Kauno, sako, kad praejta san
vaite, netoli Virbaliaus, tris 
asmens bandė praejti rubežiu. 
Iszkretus juos patyrta, kad tai 
vokiecziu spartaku pasiunti
niai in Moskva. Pas juos buk 
rasta raportas apie komunistu 
veikimą invairiose Europos 
valstybėse.
isz kur ateje ar uždaryta ka
lėj iman, žinia nesako,

didele 
ja”

jimus, ir pirklybiszka 
orlaiviu ženge pirmyn, 
met orinis krasos 
buvo insteigtas
1918, buvo abejojimu, ar gali
ma vest orplaukyste oro nepri- 
ankumais.

parode, kasdieniniu 
siuntimu, jog krasa 
nesztasorlaiviu oro
iumais, nepaisant ar tai žie-

J

Lietuvos
kuri yra toip pat

esą ♦

aresztuotn žmo-

žmogelis turi 
laika puse 
tris vidutinio dydžio kiauszi
nius. 
veisles.

Duobkasis apipleszinejo 
numirėlius.

Viednius.— Kada pati kro- 
mininko Tyszkos ėjo ulyczia, 
užtemino ejnanczia moteria, 
kuri turėjo auskaras prigulin- 
czius prie josios motinos, kuri 
nesenei likos palaidota 
vietiniu kapiniu, 
davė žinia apie tai 
kuri pradėjo kvosti taja mote- 

aplaike taisos 
kurios

Krasos liepa r ta-
ėjo ulyczia

moterių
nentas ardaliu 

ir 
galėtu va-

Terp 
Lietu

ką szt u oje

bolszeviku
szveicaras. Tasaigali but 

neprielan- paczte. 
susitvarkusi

y >

gavusi toki instai- 
ga piningus, siunezia laiszka 
tam, kuriam piningai yra siuii 
cziami ir pats nuvažiuoje 
pareikalauje artimesniam

Dabar Lietuvoje yra 
turi 

savo kariumenia kuri yma 
virszu ant savo nevidonu. Tu
ri gerus ginklus, kulkasvai- 
džius, armotas, o kad ir ne di- 

nereikia, 
apkasu netaiso nes dideliu su- 
s i re m i m u i lea t s i būna.

valstybe 
kuri

y

ant
Tyszkiene
palicijai, apėmė abelna myliu skaitlį isz

n oje ar vasaroje.
Antruose metuose orlaiviai

Kaip 
suskaito 
tuojaus

cenzuso 
gyventojus 
garsina kiek

kas

laika

bjuras
miestu
žmonių pasidau

gino tosia miestuosia in 
deszimts metu ir teip:

Carbondale, Pa. 18,640; Old
Dickson

11,049; Olyphant, Pa.
Scranton, Pa. 137,783;

Mich.,

Pa. 12,237; 
hi. 

10,236;
1 lamtramk,
Highland Park, Mich., 
Tiejei paskutinei du 
randasi prie

Eorge, 
City, F a '

40,615; 
46,599. 
miestai 

Detroito ir ženk-
lyvai pasidydino, nes konia vi

ii u tomobiliusi dirba. Detroito 
dirbt u vesią.

.lokio
Adomines 
ant jokio urėdo, 
valdomas gerai, 
same ir szvarumas didelis.

Atejviu pribuna daug.
Praejta san

vaite pribuvo isz Europos 13,- 
828 atejviū, o isz Sliv. Valstiju 
jszplauko in Epropa 4,699. Pri

New York.

Susilaikykite su važiavimu 
» in Lietuva.

New York.— Czionais szim- 
tai žmonių isz visu
Ameriko lauke ant laivu 
paszpartu idant 
žinoti iii savo tėvynės, 
tuju randasi daugelis 
viu, kuriems
diena pragyvenimas ir nežino 
kada gaus laiva iszplaukti 
bet nuvažiavę in Lietuva, ne
žino kas juos tonais lauke.

Reikia atsiminti 
tu\a sziandio

y

ginklus, *

498,664, neszant 538,734 svaru 
Procentas lokįnu, in- 

prigulejo imant ir tuos padarytus po 
neprielankiais oro padėjimais 
buvo 87%. Veikimu kaina bu
vo daug mažesne negu 
nytojai perspėjo ir
siuntime nuo Washingtono in 
New Yorka Valdžia 
42,500 in metus, ir tarp 
York o ir 
metus.

delias bet dideliure isz kur ji j i 
auskaras, 
prie nebaszninkcs.

g pirko nog
Palicije nusidavė in na-

misos.

Turime 
labai geras instaigas ir valdi
ninkus, 
neatsakomas, tuomet mes pa
tys iszrenkame kitus, be jokio 
gubernatoriaus ar ministeri
jos kaip kad buvo už cariszku 
laiku,
pacztus. ir telefonus iusitaisia 

vais
esnis 

gubernijoj, 
kuri vo-

Bajoru 
Skruodu

teip, jog isz Kre
tingos galima bematant kaž
kur nuvažiuoti, 
iszrinktas kasininku atstovu, 
nariu Tarybos kamisijos, pir
mininkas Socialu Apsauogs ir ezionais ir keli lietuviszki 
daug kitu, kurias 
rai ir darbuojasi 
tei Lietuvai.

Toji pa- 
duobka-

kad L lo
be veik neturi sake, jo 

industrijos. Darbininkui, par-
turi nia duobkasio ir padare krata

i

šio.
Lietuvon, 

susirast užsiemi- rado daugybe auksiniu

tiems

važiavusiam 
but sunku 
mo.

Lengviau gali but
žmonėms, kurie ketina Lietu
voje verstis kokiu bizniu, bot 
ir jie privalo neužmirszt, kad 
dirva bizniui 
iszdirbta.
lei metu, biznis tenai gal pra-

Lietuvoje nėra 
Tiktai praėjus ej-

Per daug raudonųjų.
Valstijos adju-1 dės ncszti gera pelną..

generolas Dickson
buk mieste Czikago-

kur
daigtu prigulineziu prie nese- 
nei palaidotu numirėliu. 
Duobkasis prisipažino jog nu
mirėlius apipleszdavo ant ry
tojaus po užkasimui, 
ka apipleszdavo 

visokiu 
iszmuszdavo

palaidotu

redi-

Chicago.— 
tautas 
tvirtina, 
je randasi suvirszum 65 tuks- 
tanezius raudonųjų —
kalu, kurie darbuojesi visom 
pajiegom nuversti szios 
lies valdžia.
tina buk musu vadai per daug 
rūpinasi politika, o per mažai 
apie valdžios gerove, 
rnudonieje nepaliauna
šavp agitacijų ir daro • kaip 

nes valdžia

sza-
Dioksonas tvir-

todėl 
■varia

jiems patinka,

Patogiausia važiuot Lietu
von yra tiems, kurie tenai tu
ri žemos. Žemos ūkis Lietu
voje dabar gali gerai tarpti, 
kadangi ūkio produktu kai
nos tenai, kaip ir visam pa
saulyje, yra labai pakilusios.

Bet pirma negu leidusią in 
kelione, gerinus yra gauti tik
ru žinių apie dalykus stovi 
Lietuvoje.
da toli gražu

Gyvenimas tonai 
nėra 

normalines vožės.
inejes in 

Da ir su

suma
lt rasos

nes jeigu kurs ir yra

czed.ino 
Now

Chicagos 100,000 in 
Kuomet kelias Now 

Negana York — Frisco bus pradėtas, 
orinis krasos siuntimas, 
paliks New Yorka anksti ryte, 
pasieks Omaha ta pati vakara. 
Krtffea isz New Yorko panodo- 
lio ryto pasieks San Francisco 

z devinta valanda soredos ryto, 
traukiniu kelione užima ketu
rias dienas. Orinio krasa gali 
velytis 12 valandų nuo Now 
Yorko in San Francisco ir vis 
pra ten k s trauk in i, 
San Francisco 20 vai. anksz 
cziau. .

Tik yra pradžia pirklybines 
orphiukystos 
Valsti juose.'

Laike tu dvieju rtiotu orintį
1 — «« /"M * «>• -4- * 4r«lv> r-i W i»4 n i > UL

Turime labai gerus

numirėlius 
brangenybių, 

auksinius

kuris
teip, jog isz. Kretingos 
cziaus, susikalbam 
valsczeis Kauno 
Turime geležinkeli 
kietis padirba
pro mus, Darbėnus, 
ir Prekules,

Ar jie gražinta

ant Lenku
dasiekiant

su

e
uog

nog 
bot 
dantis su plaktuku.

———,—
TBLEGRAMAI.

§ London. — Badai bolsze- 
vlkai laimėjo mūszi prie Dvi- 
nos užklupdami 
Valako. . -

§ Charleston, W. Va.— Sep
tyni vyrai likos Užmuszti szait- 
dime isz revolveriu kuri kylo 
terp detektyvu ir strąikuojen- 
cziu anglėkasiu Mate wane. 
m jjLondon. — < BolszovilUi

4 A Jji 1.1

’ Suvienytuose

§ ALondon. 7 
; i

Collinsville, Ill. ■— Musu 
miestelis ne yra didelis, bet ja
me yra pekeres, 1 
du fabrikai.
po viena ir dvi dienas, bet fab
rikai dirba kasdiena. Randasi

sa- 
j°g 
tai

mone- 
lei malszei pasielgia o isz 
buodumo kaip kada pakazi- 
ruojė isz nikeliii. Oras viena u:__ _ ___-.—iia—

Asz esmių
kasyklos iv 

Kasyklos dirba

pildau ge- 
atgimstan- 

Iszdalinu aukas 
del biednuju kurias aplaikom 
isz Ameriko, daug jau aplaiko 
paszialpa, bot daug da yra pa- 

A 'WkA rv'

liūnai kurie du turi vilti, 
guzu te ir alutis šugryž, 
szcip toip da laikosi. 2

nu-

____
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SAULE Į

KAS GIRDĖT
4 . '(

Pagal 
gy ventoju, 
pranaszauti, jog Maban>juj ir 

randasi lipi.* do-
tukstanezin 

isz kuriu vos ketvirta

paskutini
tai galima dvasei

surasza

Szenadorije 
szimts

kareiviams 
leistuvystes

pa-uždėjo daug 
namu n\ kuriuos 

•pateko ir didelis skiiitlisunusu 
nėlaimingu lietuvaicziu. Dabar 
žinoma, miosteliuosia knibždė
to knibžda liotnviszki k arei- 

O kareiviai — vis vien
kareiviai — ar jie szioki ar to
ki. '

Paleistuvystes skaistus pra- 
žydejimas yra 
džiausiu kares pnsokiųes karos
už ‘‘dembkriicija. *’

mergos vyrus ant 
ulycziu tržkabinoja ir tai jau
nules turinezios ’ nog 
metu ir dauginu.

viai.

■ im— ■!■ . ........................-

Neseno i sugryžias isz RosU 
’Edward*

JAiftMkOs *kArt>oWJO ’kryžiaus
pulkauninkasJOS,

Byan, kamisorius ‘Raudonojoj 
1 drauguves kalba, 

bolšzevikai negales il- 
szoszis

\\ .ARĄR0RTAS 6 ■ 
r , ' ” ‘ r r T H

APIE WECI'Alfr ’IllEtfirVlU '

t ib‘»'uv:U, 
vos Ketvirta d; d’m 

skaito laikraszczius. Del ko?
Vieni kalba, jog n įmokakalba, jog 

skaitvt, bet lokiu mažai randa- • e e I
Kiti vela kalba, jog r? tu

ri piningu ant 
laikraszczio. 
laikraszczei 
kožnas sziame 
paszvenst keliolika doleri.1 ant

viena skau-

uzsiras z^ m j 
Juk lio.uviszki 

no brangu % 
gerbu viję

.r
irai i

tipszvietos — dažinoji no 
ant svieto darosi, visokį pamo
kinimai, puikios istorijjs i.’ t. 
t. už keliolika doleriu ant visu 
metu.

Daugiause daro sarmata sa
vo tautai, kurio nemokėdami 
angliszkai prennmeravoje sVe- 
t imtautiszkns
nekurie nvt garsina 

tokiosia
susirinkimus,

iv S

laikraszezms, o 
lietnvisz- 

kai tekinsią laikraszczmo*<o 
savo susirinkimus, balius ir 
kitus pranoszimus, bet tuosius 
visus dnneszimus aiiglik’d teip 
iszkreipe, jog negelima daz no-
ti ka ten iszspaudinta.

Tiejfd matomai rsarmatinasi 
savo tautos; tokiu turime czio- 
naitinej(‘ aplinkinėje daug, ku- 

teip

vo užsidėjo

jin kiti geri tautiecziai 
j uit turotusi sarmatytis.

Juk tokiam Szenadorije bu- 
kcliolika biikrasz- 

cziu bet \ isi turėjo baiikrutyt
Paskiausi* tonais susitvėrė 
kompanijo (!) kuri ketino leis* 
ii nauja laikraszti, 
užmigo, o 
j<» 
guot “Sandara.” T 
Szenadorio pat ri jota i.
gali Lietuva atsidėti ant tokiu 
sunn, idant jiajn atgaivinti? 
Szenadoris 
kvti kasdienini laikraszti, bet 

žmonių su geru noru 
ir pasiszvontimu.

Mahanojus yra gi liuku inges- 
turi savo 
jau 

niekad nesustojo 
/•.aibių priežaseziu keli numa-

bot ir toji 
ponas Stagaras ture- 

iszvažinot in Bostoną reda- 
Sandara.” Tokie tai 

Ir kaip

idant jiajn 
pnts galėtu ūžia i-

stoka.

ms.
Sauk'l k

nes 
’ *

laikraszti
32 metus ir dn 

tik isz labai
s\;
ra i neiszejo. Bet “
neatsideda. ant Mahanojiecziu 
tik ant visu Lietuviu Amerika 

tik tuom

Saule”

Tra.ncįjoj

trvleka 
’Kitosia Bza- 

lyse paleistuvyste gyvu oje la- 
bjau pridengtoje formoje, gy- 
vuoje, žydi ir baišoi platinasi.

r>.

bisikelis” susideda 
bis” 

kuki i s 
ratas.

Vardas 
isz dvieju žodžiu: “ 
ženklina, du kart, o “ 
yra grnikiszkas žodis 
Isz tuju dėieju žodžiu pramin
ta dvirati baisi keli.

4 4

žodžiu: ka

Jeigu rugojame apie brange- 
nvbia 
drapanų ir czeveriku, tai tame 
kalte 
Vietojo kovoti 
brangenybių, tai jaunumone 
ta ji žalt Ida daugiau atgaivina. 
Tnnkei galima iszgirsti kaip 
musu jaunumone gyrėsi priesz 
kitus (o daugiause isz darbi- 
ninkiszko luomo,) jog užmokė
jo szimta doleriu už siutą. 
Tokis jaunikaitis inojas in 
sztora, ne nepažiūrės ant pi
gaus tavoro, tiktai žiuri kur 
randasi szilkinei ,marszkinei 
be kuriu

apsiredimu, apatiniu

puola ant jaunumenes. 
prieszais taja 

tai

Kryžiaus 
buk 
ginus iszlaikyt kaip 
menesius, jeigu 
ta paszialpa isz

drauguvos

užrubežiaus, 
nes po tam laikui užejs baisi 
revoliucije.
ir Petrogradas 
šiam neszvarnmia, 
nebuvo valytos per 
metus, o sžaszlavu 
dasi not lyg keliu, 
gyventojas iszrodo arsziau ne 
kaip iimerikouiszkns ittSziau- 
sias valkata. Nupuolimas so- 
viatu yra užtikrintas, žmonis 
nekantrus ir lauke tojo pasi
kėlimo, 
isz tojo vargo ir bolszevikisz- 
ko prižadėto rojaus.

■■■■ - M ■■ ■ HM—

Pirsztiniu (vaikams)
•Raiszcziu
Muilo
Strepliu
'Rjinkszluoszczlu

BVISHI
Vilnoniu Užkločzlu''
Pirsztiniu
"Pregalvio Užvalkalu
Vilnoniu Marszkiniu

2,027,462 A 
3.933?
8,425,1

3,637-t

Loviniu Žaklctu 
Skepetaicziu
Priegalvio Užvaikai u 
Vilnoniu Marszkiniu 
Strop) Iii 
Rankszluoszcziu 
Apatiniu Marszkiniu 
Kaklru
Pirsztiniu (vaikams) 
Raiszcžiu
Muilo
Czevoryku • 
Paklodžių 
Slulu

j Apatini u Keiniu
KELMĄ

50
50

400
100
300

Muilo <
Vilnoniu Marszkiniu
Strepliu
Chirurgiszku Tavoru
Apatiniu Marszkiniu

(Da bus daugiau.)

50
100 , 
105 
130,

80
175,
100
30
36,
30

938
75

210
12
30

f

P A 8Z E UPON FONDA. :
*■' '• i.' '! į*

Kuomet dalinome tavdfcus komlte? 
tams, dažlnojotne, jog kartais jioAtkel*

50 myliu tolumo. Mes lazdavome 'jiems 
tavbru ir*paomo kvitas «u gorlaūaiais-Btrcpliu 
linkėjimais del«pasekmingo sugrlžl-j 
nio. Kita syki vietlnlaLkomitolai su
sirinkdavo. krūvose ir krovė t tavoms 
laivuose ant upes. Laivai nuveždavo, 
n areziausia vieta, kur jio^perkclc .ta
voms laivuose ant upes. Laivai riuvož* 
davo In areziaušia vieta, kur jie perkė
lė tavoms hho laivu in vagonmidr nu
sivežė in paskirta vieta.
Luvojc, visuomet bandžiau bendrądar

nepribus gl’Oi- llnvo in musu sankrovas nuo vietų 30 ir
ta > •£<*«« 1 ■». .X 1 . * « ta. f. <1 tatatata. 1 4 * « • 4 rt I i« tata.-. ^ta. A f zxri Im »»arl n tatZrftata^* Xta <41 <1

Miestai Moskva 
randasi

ui vežios 
k e tu Vi s

visur ran- 
Kožnas

bai-

Darbe Lie-.

kuris juos iszgialbes

Rankszluoszcziu 
Rubu 
Raiszcziu
Muilo 
Czeverykii 
Paklodžių

•FURBURGES
Vilnoniu Ūžkloczlu
Loviniu stropliu

bauti klek tik'galimu su Lietuvos Vap
džia. r' ‘ ‘

100
200
200

60
100
144
100

, 100
,'676

100* f
200 ’[vilnoniu Užklocziu 

Rubu 
Skepetaicziu 

į Raiszcziu
Priegalvio Užvalkalu 
ęzevoryku
Paklodžių
Loviniu ‘Žakietu
'PirKžtiniu (vaikams) 
Audeklo
Naktiniu Marszkiniu 
.Muilo
Strepliu
Rankszhioscziu

KEIDIAI
Vilnoniu Užklocziu 
Loviniu Žakietu 
Pirsztiniu 

[Raiszcziu
"00 Priegalvio Užvalkalu 

Vilnoniu Marszkiniu 
Strepliu 
Rankszluoszcziu

J Kaldru
IfRubu

Audeklo
Yoq [Naktiniu Marszkiniu 

Muilo
I Czcveryku e? r* ♦ I

125
150
135 į

75:'t
200

•i

t

<

t 
i

REIKALINGA— Didžia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, pancziakU 
szlcbiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
klnu, apatinu andaroku, tiesog in,na
mus. Raszykite o gausite sėmUeligB 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. ' adv.-

PR A S ARG AI Visus lalszkus o ir 
pinfngdB ;ln iszlelstute "Sable” reike 
•visados siunti ant szito adreso: n* D« 
BocxkoWHld-Co. Mabanoy City. Ta.

100*
25

150
50

100
80

75
150

50
4

50
150

50
175

110
100
100

60
50
50

100 •
'50
50

400
50;

200

Pirsztiniu
Priegalvio Užvalkalu 
Czcveryku 
Paklodžių 
Loviniu Žakietu 
Pirsztiniu (Vaikams) 
Raiszcziu 
Muilo 
Strepliu 
IRBlkszlŪo^žczlu

: HEMASKEHTY
Vilnoniu Užklocziu 
Pirsztiniu 
Raiszcziu 
Muilo 
Cževeryku 
Rankszluoszcziu 
Kaldru 
Skepetaicziu 
Priegalvio Užvalkalu 
Marszkiniu 
Strepliu 
Apatiniu Marszkiniu

' ’ ‘ JANĖN
Vilnoniu Užklocziu 

»

Tankiai lankiau Karo ’Minister 
rl, Apszvlctos Ministorl, 
Pirmininką ir
jiems raportus apie musu darbą, jd 
progresą, Ir tariausi

Visuomet jie buvo inalonito| 
rimti, ir noringi suteikti pagelba. Jog 
jie brangino darba Amerikos Raudė* 
nojo Kryžiaus aiszkiai parode daugelis 
laiszku. Vienas isz tu, laiszkas b u o 
p. M. Slcževiczlaus skaito:

"Palinkite mano padėka 
taip pasekminga
pOs tavoru, isz kuriu 6 vagonai buvo

M in istoriii 
Premlera, duodamąjį

ah jais kaslink
ateities.

Nepardavinėk i te savo Lais
vu Paskolų bondu, 
pasinaudoję visoki 
tai. 
nupuolė? 
žmonis pardavinėja. _____ , „
. . . . , . vi 1 ♦ kaus padėjimo,kime, jeigu turime užtektinai 
tameieziu, galima juosius pirk 
ti pigei, bet jeigu visi juosius 
perka ir reikalai!jo, o juju ma
žai randasi, tai ir preke kyla 

Tas pats ir su pa
skolos bondsais. 
jum iszmokos doleri už doleri 
kada laikas pasibaigs, o prick 
tam gaunate ir procentą už sa
vo piningus, 
kad netrot uisite tik 
pelną.

nes isz to 
spėk u tau

už Jusu 
iszdalinima paszal-

1A II** • 1 * 1 1* |FUo L <1V UI 11» Jo/i Ik 111 III U Vii J Ji <11 DIIV II

•IJCl KO SZiaCllCn 1)011(1111 pnfl|<lrti del civiliu'gyventoju Lietuvo-

augsztyn.

Del to, kad juos 
Pavm- 

užtektinai

Dede Samus

Ant bondu įlie
tu rosi te

Szis darbas svarbus 
dabartinio sun-

100
100
100
200

200 
150 
108; 
150; 
250
60'

100
278 

1,869.
50
69
50 

1,000, 
100 
250

DR. I. W. HODGENS
Specialistas nžSisenejusiu • ir

Vilnoniu Marszkiniujo ir du armijai 
ypatingai dabar po

imu szia prago isz- 
rcikszt mano dėkingumą.”

Kitas laiszkas nuo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Komisionieriaus Berly
ne, pulk. Carl Taylor, In 
Raudonojo Kryžiaus 
žluje sako: ąą ųų

"Kapitonas Chas. S. Paln, kuris ve
dė, Lietuvos vienute per praeitus tris 
menesius, užbaigė darba ir 
man paskutini raportą.

"trumpas ir ne apima daugeli dra- 
inatiszku paveikslu, kuriu 
mai, kapitonas Paine 
darbe.

Darbas vienutes labai puikiai atlik
tas, ir vertėtu duot ilžganedlnima ne
tik Lietuviu Komitetui, kurie prisidė
jo prie to darbo, bot ir Aiherikos Rau- 
donamjam Kryžiui, 
darbo priguli Kapitonui 
pagclbininkams
Kapitonui Hill. Kapitonas Paine atsar
giai tarėsi ir dirbo šu Lietuvos virszi- 
ninkais Ir su Amerikos armijos aficie- 
rlais prie Amerikos Paszalpos Admi
nistracijos. Visi kalba kuopuikiau- 
siai apie jo darba.”

Baigiant noriu iszręikszt mano nuo
mone apie lietuvius. Žmones 
lonus, kantriis ir uoliai nori 
stipria valdžia.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus dficio- 
riu, kurie dirbo tarp ju, sz i rd in glaus i 
linkėjimai ju karsztui pasistongmui 
valdyt saves. <

(Pasirapze) . ,
Kapitonas Charies S. Paine.

“KLAIDA.”
Linija 4 Parašyta suma $130, 099,188, 

turi but $130a90.88.

Amerikos 
kvftterlja Pary-

pridavė 
Raportas

supranto- 
susitiko savo

t

100 
. 25 
100 
100 ' 
100 

.100 .

Muilo

kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplaikysite 
teisinga rodą ir aexpertisxka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratiltos.

Ar esate ncrviszki, iszvargia, Mlpni, 
be pajėgos, pailsę rytmetije, tratinate 
ant vogos, be pometies/. sarrnatlnates, 
lengvai pailstat, naravus, - inpuoles 
akis, raudoni papuczkai, Iszrodantis 
parvargęs, silpna streina, skausmu 
gerklėje, kaulu, stokas energijos.
Jeigu esate silpni, rierviszki ar llguotl 
tai nedarykite klaidos ka kiti dare, 
ateikite ir paslaptal pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksMszkas būdas del 
gydimo kronisžku, nervlszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir speciallszkas 
ligas prlvatiszkam padėjime. ,

Rodą dykai ir viskas slaptybėje Už
laikome.

DAKTARAS IIODGENS, 
Didžiausias^ ir geriausias ištaisyta* 

mcdikalisžkas ofisas.
Oflsos valandos: nuo 9 ryte lig 9 vaL 

Užimti visus tris florus*
124 S. Main St. Shenandoah, Fa.

Nedeliomis: 12 vai. Mg 8 vakare.

Paklodžių
Klibu <
Raiszcžiu
Priegalvio Užvalkalu 
Vilnoniu* Marszkiniu 
Paklodžių * ’ 
Aapatlniu Marszkiniu 
Loviniu Žaketu •> - 
Audeklo • >
Naktiniu Marszkiniu 
Mliilo
Czcveryku 
Rankszluoszcziu 
Apatiniu Keiniu

JURBURKIE

Kaunas
Vilnoniu Užklocziu 

J Ieviniu Žakiet u •
Rubu

r 3,801
35

709
3,226
1,336,

570
350

2,605 
2,027 
7.090

853 
3.579 
7,115, 
2,879,

15, 
2,552

108
525

1
490

1 dože 
4,936

20q j ĮSkepetaicziu
130 į ~

3
95 1

1146
■ 52 ’

--J Drabužiu
Pirsztiniu . •/
Szienikams Apvalkalu 

1*. 11..1..^
Paduszku 
Marszkiniu 
Czevoryku
Paklodžių
Rankszluosczlu
Aapatlniu Keiniu 
Kaldru
Loviniu Strepliu
Pirsztiniu (vaikams)

80 [Žakietu
Maiszu (London Bags)

35 [Raiszcziu
Pieno-kondensuoto 
Priegalvio Užvalkalu

Naktiniu Rūbu

szilkinei 
yventi negalėtu.

dirbanezios fabri
kuosią ir kitur, teip pat serga 
ant tos manijos. Kožna turi tu
rėti kailinius už kuriuos moka 
po 300 doleriu ir daugiau, o 
kad tiek 
ne turi ant ranku 
iszmokesczio. 
ros ir nepasiduoda 
turi piningu, 
juosius slaptu budu....

Jieszkodami priežasties 
brangon.vbes — • jieszkokimo 
josios pirmojo vietoje iszloidi- 
me ir stokas supra.timo musu 
jaunumeneje, kuri nepamislina 
kas bus ryto, 
turėtu, 
ga tokiu iszlaidunu. 

.......
Geležines 

naudoti karėsiu 
1550 meto.

s g-

Merginos

daugiau, 
d a r b i n i 11 k o m o rg i n a 

, payma aut 
Vedusios mote- 

, jeigu no 
tai pasirūpina

bile tik sziadien
Yra tai liūdna pabai-

b ...........--■<

Matyt, jog Klaipeda 
mėlis) nesiranda po lietuvisz- 

nes po Vokiecziu

(Me-

ka valdžia, nvo v vrixiwz.ii*, 
nes gromatos prisinustos isz 
tonais turi vokiszkas 
ant kopertu.

Valdžia S. V.

markes

4

11 pradės
Ar gerainagrinet dalyka. — 

padare inbrukant szalies gy
ventojams prochibicu užma- 
czias.

Kaip nebūk, kad valdžia da* 
panaikintu ta netikusi 

nžmaczi, tai padarytas szalies 
gyventojams skriaudas niekas

bar ir

%

Visa garbe to 
Paine ir jo 

Kapitonui Bright ir

yra ma- 
inkurt 

Kaip mano taip Ir tu

Pirsztiniu
Raiszcziu
Muilo
Vilnoniu Marszkiniu
Paklodžių
Audežlo
Priegalvio Užvalkalu
Marszkiniu
Strepliu
Siuiu

I

300
150 ,

60
84

1652
40

t

58
160

72

>

200
200
200;
500
100 
‘50
36

-k -k 4<Y 1*

Nuga-Tone
Pasekne po M 4teM

’«rb«*rųžteamė Irtite
pinigus. .

L

I 
s 
n
i

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

neatlygins.
Pažiūrėkime 

valdžia pati apsivylė neatme
tant prochibici ja. Sznapso 
dar yra ikvalei už kuri val
džia jokia akcija negauna o už 
ta sznapsa nuo žmogaus atlu
pa pardavėjai 
kartu daugiaus negu buvo 
mokama pirmiaus. Tai-gi 
tik ant paskutinio sukfiiitą 
didžiausias nuostolis, 
pilnu spekuliacija daryt nega
lima, t. y. ant to — kuris ta 
medicina geria.

Pirmiaus už alų buvo 5c. 
kauszas, dabar 10c, nukrosyto 
vandenio kauszas.

Detektyvai, riebiai apmoka
mi, gaudo alkoholinius meiste
rius, kontrabandistus, ir par
davėjus. Ar daug jie pagau- 

Kaip nieko.
baczkutos lei

džiant rodo acta, kitas isz tos 
pat baczkutes ir krano, 
jaus gauna sznapsa, 
taiv dimnas gabumas.

Žmdries šlapikus meisterius 
ir spekuliantus, 
tėktyvams parodo, nes beveik 
visi rsžskyrus davatkas, pro
chibicu užmaezias kvailas ne-i 
apkenezia, t(ii priesz trefnus 
meisterius ' skundus nekėlia; 
Teip relkalukai savais keliais

I 
pėrkratinejant ta-

kaip dailiai

KALVARIJA.
Vilnoniu Užklo'cžin’ 
Pirsztiniu 
Raiszcziu 
Muilo 
Czcveryku 
Paklodžių 
Siuiu-

I u; i— ■ i .į ii   .■ —į.

lillh'UVIU PASZALPAI.
Škalczius

...... 8291 ................
.....-2996...................
.....§394'................... 
...  3527<................. 

.....1974 ................... 
.....*3894 ..................  

...a. 617.8'.................
.... 1031 .................

..... 102-Q pūhdai

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaficintą Sveikatą ir Spėkas; ture-^l 

damas neaišku mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis®. 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginau-vj 
čius, bandyk Nuga-Tone jr persitikrik kaip greitu laiku jau- 
i ’ ‘ J - __ _ ‘‘ 4 “-_  ___ _ ___ 1-^.-,,
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai* užketėjimas skilves, tulžinls, anemia, kankinimai freu- 
matitmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusllpne- 

paeina ___ _ „
akisto vandeniuoto kraujo* ir neužteki inios cirkulacijoa

Kpžna dalis kūno ir kožna jo veikme remiasc ant nervu pajiegos, 
.grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai ** A Ml A* B • 4 I a'h.4** * (ta*. ta.— J? _ 1 —JL f I _ 2 iTa *

kūno. Kbdol ? Todėl kad jie yra sutaikyti Iš aštoniu brangiu, f 
Hveikatą duadančiu sudėtiniu vaistn, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
r osforą-maistus del Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinąs© regulariškai. Atgafvin inkštus, išvara laukifl 
*podinieH atmatas. Niera daugiaus guzu ir suputimu, niera smir
dinčio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 3 

a,. ▲ 2 ▲ B i M. __ _ f 1. f X -ta. X _ X  ♦

Sūma
. |',44;771.20
. .■5322.20 

7/821.30 
88L75 

4,’2604

Vilnoniu Užklocziu .........................................
LzjvOins Užltločzlu ir’Kaldru .......................
J z) vinių Žokietu ........ ....................................
•Loviniu Strepliu .............................................
Rubu (Maudymui Rūbai) .............................
Pirsztiniu ..................................................... .
Skepetaicziu ..................................... ................
Žakietu (Plaucziu Uždegimo Sergantiems

atsiženk- 
kad

T >
t)

lino del 
apie juos žino 
jog tokis 
žemlapio.
pelnas isz Mahanojaus mažas 

Saule

“Saule 
Mahanojiecziu,

visas Amerikas. 
miestas randasi ant
Bet materijaliszkas

o kad no “Saule” tai ir pacz- 
tas vos gvvuotu czionais.

Paymkime ant paveizdos. 
kada “ 
radosi Plvmouthe. 
pagarsėjo po 
buvo žinomas kožnam lietuvui 
Kada laikrasztis 
Brook 1 v na Plvmouthas

panaszei ir su Ma- 
Tactuvei apie tai ne-

J1

ant
Vienvbo Lietuvninku y r 

Miestas 
visa Amerika ir

persikėle in 
mire.

Teip butu 
lianoju.
prijauezia, jog terp juju laik
rasztis, tai teip kaip 
žmoguje 
gaus szirdi 
vastios.

Sziadien apszviestam ir lais
vam sklype, kur randasi kelio
lika hiikraszcziu ir teip yra pi- 
J?
privalo
viena laikraszti.
vienok vilti, jog 
ir Szenadorio ir neskyrent ap- 

f lietuviu,
Privalome visi

tai
— iszvmk isz žmo- 

o jisai netenka gy-

szirdis

1

ns, jog kožnas žmogus gali ir 
prenumeravoti nors 

Turėkime 
MidianGjaiis

linkiniu
to supratimo.

kanuoskaitlingiailsc 
savo tautos laikrasz- 

czius, o liofuviszka tauta žėnk- 
lyvai pakiltu, svetimtauczoi 
supras, jog ir Lietuvei susi
pranta aut apszvietimo ir szel- 
pia savo laikraszezilis, o tada 
ir politikoje užymtu

stengtis 
skaitvt

pakiltu, 
jog n-

už kuri
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisU

kulkas pradėjo 
pirmiausia

po deszimti 
negu

1,337.82 
£7f);58 •r * • 4 a

atejs prie

didesnia 
arbia ne kaip sziadien turi.

Meto 
fabrikai 
szimta 
doleriu,
nais randasi 
tai.

1919 
iszdirbo 

szosziolika

amerikonisžki 
muilo ant 

milijonu 
fabriku muilo czio-

apie szeszi sziin-

Vienybes Lietuvninku*’ ko
respondentas .pranesza 
Lietuvoje 
paleistuvyste, 
ežiai buvo

C i

, lead 
prasiplatino 

Kada Vokio- 
itieja in LiėtūVa

' - I

labai

*1

Jeigu emiai dalybas svietisz- 
koje karoję, tai bukie dėkingas 

jog tavo 
Szmitas.

Dievui, 
yra “Szmitas.” 
koje Kariumeneje radosi ant 
franto net 54 tukstanezei 
uSzmitu.
sei atsižymejas laike musziu 
ir aplankytum už tai garbe, tai 
su tavim dalytųsi net 54 tnks- 
tanezei Szniitu, o kožnas sakj> 
tu kad tai jisai, o ne tu.

Nekurie 
lankei dermaino 
dės ant Szmitu. 
kokis ir

pravarde no 
Amerikonisz- 

radosi
net

Jeigu būtumei nar-

musu tautiecziai 
savo pravar- 

Prasiženge 
geidže užslėpti savo,

pravarde tuojaus persimaino 
Laikykitės savo 

pravardžių ir nemainykite ant 
vok i sz k u ‘ ‘ Szm i tu. ”

ant Szmito.

į I ■■ II II I I.     į

In laika deszimts metu, jei
gu galima butu užezedyt tuos 
piningus, ka^ Amerikonai isz- 
duoda ant krutamuju pa
veikslu ir teatru, tai galima 
butu užmokėti visas skolas, 
padarytas per paskutiniu kare 
ir da pasiliktu gana valdžios 
ižde. į.

Paežiam Najorke valdže su
rinko padotko nog bilietu in 
viena menesi $783,891, ;ka 
ženklina, jog per metus valdže 
turėtu devynis milijonus dole-; 
riu padotko, q žmonis iszdave; 
ant pasilinksminimu 
szum 
arba ant dienos po 340 tUks-i 
taneziu doleriu.

Visam 
prdlėidže 
veikslu kasdien pusantro mili-i 
jono doleriu arba per metus 
apie 495 milijonu doleriu.

Ir da žmonis rugoja ant
1 u 
r

ant
tai 

visas

nes su

už alų buvo

na?
detektyvo isz

ir Važiuoje.“ 
Valdžia

Po nosia

tu o- 
vot koks

retai kur do-i

Audeklo (Khaki) .........
Drabužiu .......................
Mals7.il (London Bags)
Tirsztfniu (Vaikams) .......
Raiszcziu ..............................
Szienikams Apvalkalu.....
Pieno (Kondensuoto) .......
Naktiniu Rttbu........ ...........
Triegalvlo Užvalkalu.......
Paduszku .....
Muilo ........ .
Marszkiniu . 
Storu Vilnoniu Marszkiniu 
Czeveryku ........ ..................
Strepliu ..................................
Paklodžių ..............................
Chtruglszku Tavoru...........
Rankszluoszcziu ..................

- Slulu ........................................
Apatiniu Keiniu...................
Apatiniu Marszkiniu ..........

•Kas ir klėk'lsiiilnlinta.
Alytus

Vilnoniu Užklocziu
Rubu: (Maūdymui)
Skepetaicziu
Raiszcziu
Priegalvio Užvalkalu
Marszkiniu
Marszkiniu 
CžOvėryku 
Paklodžių 
Loviniu Žakietu 
Pirsztiniu 
Pirsztiniu (vdikams)

1_»1 >L. t.. ♦•rw'Jtu * I

Muilo
Naktiniu Rubu 

, ;■ Muilo,/ ,
! sausuma atras kokia turi isz toj ę. vilnoniu Marszkiniu

$783,891, ka

suvir-i
125 milijonus doleriu,

nauda ar skriauda, bet tikima 
kad atras skriauda.

Prie dabartines 
teisybe girtuokliu tiek nesi-? 
mato kiek buvo pirmiaus^ bet 
norint dead girtuokliai nesi-; 
platintu, galėtu žiūrint mies
tu Valdžios surast bucla kad

• 1 V »* • i i / i • .

žmoniųAmcrike 
ant teatru ir pa

brangenybes! ) t

■ tu<
O* t.

11336
7'

2050

■7’21.70
2,073.00

574.48

..... 5127 .............
..... 630 ..........

...... 2 dėžės
«...3835

...10606 ... 

... Ž21 ... 

...60049 ...

..10462 ... 

...'6936 ..... 6936 ............
.. '3884 ............
<12910 ............

.10011 ...........
5 pundai

I..16503 ...
.. a894 ...
.. 4544 ...
.. t085 ...

.y

"7

922.ŠO 
2,460.96 
, 589.90 

. 10.00 
5,752.50 
2,545.44

; 33:15 
4,803.92 

15,065.28 
12,484.80 

4,272740 
5,422.20 

14,015.40
250.00 

‘4,290.78 
60.00 

7,361.28 
,302.00 

$ 156’190.88

nesi vjsai nauju žmogui Devynes i6 dešimtos visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir vi 
išpūtimai, užketejimas bkilves, tulžinls, anemia, kankinimai freu- 
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, Ktokas ėnergijos, nušllpne* j 
jimas nervu ir negalėjimas snieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, akisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijoa 3 
kraujo.

Kožna dnlis kūno ir kožna jo veikme remiasc ant nervu pajiegos, * 
Įnirtos didžiausei užlaiką geram stovluje pilvą, jaknas, ir\štus ir 

,gtobusf širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai i 
protingas Ky?3r,?las.-.nVo .nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo į

Sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu,' rekomenduotu ir nuruodytu

J* 1 va uiui mnobu.-*, jowki luuaui

“podinieH atmatas. Niera daugiaus guzu ir suputimu, niera smir* 
** Jtf1 <f »>w. 1*•> ab 1 Wk « • X1 A J5 • • «t . £ f ’Ik T F* _ J ' Y • . A —

Kiai'ą ftruomulnvima, tvirtus nervus ir kietų pastiprintų miegų? 
jVjga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo- 

1- rustusnumo veidui ir žibumą akiems t , Nuga*Tone padara tvirtus i 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pųndelei. 
tkonl ir Martuoti galetna be jokio neparanukumo. Bandyk 
fjavu Drėtdlems.

MUSU ABSOLIUTISZKA GVARANCIJA: Preke Noga-Tone yra vienas

i pauaiu ivhvub, i ubvus

vynu ir sveikesnės ir puikesnes rhoteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdomu iriipin savyj jokiu murdamu Ar 
Yra apvilkti cukrum, priimno
juos. Rekomenduosi visiem*

H. A

g | x . ................................................ ....................................... w w J
^doleris už bonkute. Kainoj bonkutej randasi 90 pillulu, arba yieno metaesio
gydimo. GnHte pirkti G bonkutes. arba G menesius gydimo už$5« Imkite 
Nuga-Tone per 20 dienu ir jeigu ne busite Užganėdinti pasekmių, sugražln-
kite bonkute ir pilsūs. e mes urnai sugražinsime jusu piningus. Negalite w * 1 • • * •“ ■ - - - tprapuldyti viena centą. Mes imame1 rizika.

PRISIUSK SAVA ŠASTELI AVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu’ Cionaii ’I.................... ir meldžiu prisiųsti man ....
Nuffa-Tone*

toonkut

v

Strepliu 
r Rankszltioazcziu

•BALEVIŠHKIS
-lioviniu'žaliiėtu 
Raiszcziu 
Muilo 
Vilnoniu Marszkiniu 

| Strepliu 
RahkszlĮiOMzcziu

■ Skepetaicziu <,• 
girtuokliu nebūt, uždėt ^turėtu' Prfesalvio Užvalkalu 

'MWoHcniu 
.Czcveryku 
paklodžių :

sausumos,

'K
■it"

ant -kiekvieno 
pasigerusio žmogaus, tuomet 
kožnas saugotusi pasigert ar-i 
ba girtas vaidytis.

gera bausme,

Apatiniu 'Mdrszknli.i »

Dabar kad i ir girtuokliai 
žiūrint sumažėjo, bet piktada-.

toms dirJ

BETIGELA
Vilnoniu' Užklocziu 
Loviniu ’ Strepliu 
Pirsztiniu, -

rystes nesimazino 
s(Riis ir sausuma (prochibieįa), 
negyduole... ■ i1 ‘

___ '______ ...... 4'

negyduole.
. lr J1 ' ■ * ! į *

I ■• 
r
I

į»riėgdl vio' Užvalkalu 
Ožovėryku 
Paklodžių

.'A

Loviniu Žūklėm
‘ \ ‘ • ■■ ■

I
■ i 
h '

t

Kaldru 
fekepetalcziii 
Priegalvio Užvalkalu 
Marszkiniu- 
Stropliu
Apatiniu Marszkiniu

KARSENA,
Vlln6niu Užklocziu - 
Pirsztiniu ■ • 
tPriegalvio Užvalkalu 
Marszkiniu
Stropliu
Apatiniu Marszkiniu 
Kaldru . ■ 
Raiszcziu

200 
30

100 
200;
350
150;
150 
1’40
375 

-150 f 
•150|:

60';
■'90'į;

1K0 ' nuissv:1 Muilo
- ir

300 i

5'0 ‘
200
50

200
200
•200

■

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeriu

Miestas Valstija

4

214 Į ' I 1 K' ?
2g^ j Rankszluoszcziu

• ' ♦ I
>100;' 
’150 
500 
216 , 
ioo;
250: į 
150 1 
.100 r 
*■200 k •, 
J 63!’ .

75 i;1
' w!

Gzėveryku

Apatiniu Keiniu 
ŠKRA^DIVILLE

i
't e M: / Bį

Vilnoniu užiioėlu 
Audoklp_ ■ »
į»riegaivfo Užvalkalu 
Czcveryku 
Riiifksziuėssėiiii į 
Pirštiniu ’(vaikams) < 
Raiszcziu* ...
Mdilo 
Stėėpllu

Czeveryku k

, mm
f
“60 S

-> ^KARMĖLAVA
Vilnoniu Užklocziu .»
Skepėtaiczju
Priegalvio ‘ Už valkalu
Paklodžių ' < :
Loviniu t Žakietu

: Raiszcziu s
Aflitlo

Skepetaicziu

*

J...
, .?•* e.

i I 100 <
v ' 1U1

Raiszcziu .
r-' ■ •

' ^ĘibANE

t
r'/V1

‘ ’ Y:
Vilnoniu Užklocziu,

, L* ‘ k, b' < "♦-t .H
\ L į#

<11. 1 u
n F i

>100 
'100
100
100, 

*100 
-100 , 
i 25
100 ;
216

50 1
50 1
50 1

50 , 
t 3;
50
50 J

<50
50:
50 :

100 
.;50'

25'
50

• 30
50'

‘775
50:

;io 
‘30. f

1061
i

■PYKAI Raižomoji Maszinuke .PYKAI-Jg

« .'k

i

Katn turi htszyt -su plunksnų,*jeigu DYKAT 
gali turėt gera drukuojama maszlnele arba* 
Typewriter!, kuri paraszo gražai ir atsekiau,

*-v

i|* W

7l I

4* ' .-r -r i V

negu su plunksna. Ant tos mąsztneles <aR 
ų _ - ...... ... ..

sir dokumentus, laibai paranki tiems, kurte

kožnas turėt. Parsiduoda po 
duodam'kožnam DYKAI, ’kas pirks mušu laikrodėli.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIKTAI $6.75 
Jeigu norite turėt "gražu ir tvirta laikrodėli* prie 
'darbo ar szvcntadlcniams, tai:nelauk, ir paraszyk 
tuojaus’jin.'Laiki'odells yrą teip vadinamas senosios

kožnas teisingai ir 'greitai raszyti lalsžkiis.1 
ir dokumentus. I^abai paranki -ttente, kūrte^ 
negali gerai raszyti su plunksna. Patfaryta1 
grąžei, druezei ir niekados neužsikerta, ra-.1 

•szo aiszkei, turi visas literas, nilmerius Ir' 
rasztiszkus ženklus. Ta maszinuke‘privalo^

$4.00 ir brangiau, mes

Szalies systemos “Roskopo Patentas” kurip y^pa ži
nomas geriausias ifez visu. Yra vidutinio didumo, r 

’labai tvirto mechanizmo ir ezesa'laiko igi minutos/j 
gražius tvirtus viražus,

nomas geriausias ifez visu.

gražius ciferblatas ir. galH

delio prie darbo. Yra vertas $9.00, rAes tik-per truni- • 
•pa laika del'supažindinimo publikos, parduosimo 
a>o $6.75 ir da kožnam dubsime DY)\AI raszoma 
maszinele. Jeigu norite turėti ta vertinga laikrddeli

laikyti daug metu. Niekur negausit geresnio laikro-

i i 
•t

1
* 
t'

l

ir maszinelc, tai ilgai nelauk, tik prisiusk 25c. sidabru ar stemporiMs rank- 
piniglu o'le.szta $6.50 UŽmėkesite,‘paimdami laikrodėli ir

•Rašykite tuojaus ir adresavokite szileip:
masrinuke.
i t

r V

7 .>
t H ’
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— Kas-jia-gali žinoti.

Szeimvna ta

apie rytoju, 
mirė,

vežimą priešz 
Ant vežimo sėdėjo:

Ir Katre, 
Barbute.

SESUO >
T

buvo didele ir ji 
gyveno nuolatiniuose nedatek-
liuoso, naikinanežiuose -gyve
nimo linksmumh nipeseziuose 

Kada tėvas nu- 
visa gyvenimo sunkeny

be gule ant serganezios ‘moti
nos ir vyriausios szeimynoje 
sesers Onutės. Abi tarnavo 
riiotina — prie geležinkelio, 
duktė — banke, ir in pora dar
biniu arkliu trauko bdisiai sun 
ku gyvenimo 
kaina.
du gimnazistu, Petras ir Gri- 
gorius, dvi gimnazisti, Anele 

ankle su trijų metu 
Onute buvo pati 

gražiausioji szeimynoje. Kada
ji dar mokinosi gimnazijoje, 

nuolatos sekdavo 
numjdetiniu-gimnazistu 

ir studentu net išž aūgsztesnhi 
mokyklų,-bet Onute bhvo pui
kybes pilna — Visus atstum
davo ir vis lauke kokios tai 
‘nepaprastos idealiszkos mei- 

0 tokia meile nesiskubi- 
Oūuto dar etne lek

cijas, bet kada numirė tėvas 
lekcijas prisiėjo pertraukti ir 
pastoti in banka, idant skait
lingoji szeimvna galėtu palai-1 
kyti savo egzistavimo.
motinos ir Onutės uždarbio ne 
tiktai reikėjo visiems pragy- 

bet dar nektirie turėjo 
G v veninio

paskui jos 
e jie

les. 
no atejti.

Isz

vent i,
ir in mokslą ejti.
sziaip taip galas su galu buvo 
galima sudurti, bet del Onu
tės tas vvvonimas buvo ne 
kiek*

gyvenimas buvo 
negeresnis už katorgos 

darbus....
Raszomoji maszinele pasi

darė jai lyg 
kurios prirakina prasižengė
lius; net ir szventadieniais 
Onute skambino ant inaszinu- 
kes, iszskanibindama kiek vir- 
szaus prie paprastosios san- 
vaitlnes algos.

iszejdavo, prie lem
pos szviesos pareidavo rudens 
ir žiemos dienomis, o paskui, 
po vakarieneSy.-xoikeda.vo pa
gelbėti iszmokti broliukams 
ir sesutėms lekcijas padaryti 
užduotis ir iszaiszkinti nesu
prantamus jiems žodžius. Va
saros laiku pasamdydavo kur 
nors už miesto kad ir maža 
Stubele, idant vaikai gautu 

Tame at
vejui motinai su Onute prisi
eidavo daug laiko praleisti be
važinėjant in darba ir isz dar- 

Labai pailsdavo pykda- 
Taip pra- 

Liuosesnio 
gyvenimo Onute nematė. Pri
siėjo atsisakyti nuo visu links- 

Per isztisas gražias 
paVasnrio naktis Onute tan
kiai verkdavo, 
vo kambarėlyje, 
ir pati nežinojo.
dėlto,

toji taczka, prie

Prie lempos
szviesos

vaikai 
daugiau tyro oro.

bo.
vo, bet tyleddvo.... 
slinko motu ejles.

y'\biu...

užsidanisi sa-
Delko? Ji 
Gali būti

kad tokiomis naktimis 
nesmagiai jautėsi viena, ku- 

žibejo moters gražu- 
niekam, niekam, net ir 

paežiai nereikalingas.....
Juk jai jau dvidcszimts szeszi 

Dvidešžimts szeszi!
Nejaugi, Onute, 

J- ?” 17V1K.O tas imp
Klaiku....

Ir Onute pradėjo isz verks
mo juoktis. Verksmo balsas, 

paskui keistas, nemalonus 
juokas sujudino motina. Ji isX 
palengvo prisiartino prie už-į 
darytu duru, sulaikus kvepa-į 
vima pasiklausė, o paskui su-*

į
— Nieko! Eikite ir gulėki j 

te. Ryto reiks anksti kelti.
— Tu sveika? į
*— Labai.
— Hm...

kad tll..;;.
c;

o kcHgi ? 
laibai! .

Kdip kada szeiihyna, aplan-j

ribj dar 
mas, 
jai
f 
metai. 
Nejaugi ?!

&9VIAA1AV Isenmerge r 
baisu?

Onute
Delko tas taip

o

szuko drebaneziu balsu: 
Tu ka ?Onute!

I

I

O man pasirodė^ 
verki! ■

O'kd-gi man verkti? Na 
Asz labai laiminga,

>

akydavo seni paŽinfitnihi, užvfef
Slaugiausia senukes ir♦daugiausia senukes ir nasz- 
^Jes. O,’tos goto velijanezios 
’moters neturėjo jokio pasigai
lėjimo. ‘Jos daojo iki to, ^kadį 
•net staeziai .pradėjo 'imti 
igerkles dr triip jdu gana daug

<V.

’kentanezia OilUtc' į_  i

tcT iiž vj¥orjau iszteka J
Žmones kalba, kad Onu-

It te, vietoj jaunystes 
slopia nuo manos sdvį) sžirdios tno ir laimingo gyvenimo, vlc- 

szeiinvnos ir
R0-

•linksniu-

reikalu
Ir.... neturėsiu!

szi rdles

Trijų deszimčziu dar

toj meiles link
szeimynos meiles link jos.
dėsi, kad likimas permaino vi- 

gyvonima, 
isz va r te

savoiszlai- 
Asz jau iszlai- 

Juk,

ka, idant perduoti 
metaji bileti. — 
mojau 200 tukst'ancziū! 
jeigu nebutu buvo tos popieros w A l « A A »

tai *ir baisiai apsunkinto -gyvo 
nimo yra kam nors 
graudžiu aszaru;...

iszlieti
»Oj ‘diediene, diedienele 
Randasi czion neviena ma-

Laikraszti reike užsiraszyti, 
Pratyt savo moteria skaityti, 

Kaip skaityti priptMš/ 
Nog gėrimo atpras, 

Grinczioje dalyba ras, 
O sziadien kas?

Gere tėvas, mama ir visi. 
O ir vaikai ma'ži.

Tai-gi norint bledia pataisyti, 
Reike laikraszti skaityti, 

Ba katros motores skaito, 
Tosios veju nesivaiko, 

Girtavimo bjaurinusi,
Nog tyimucziu szalinasi. • 

Asz trankydamasi po svietą,

I' • mažele
’Ka nežino kaip gyvena,

Tokis ’gyvenimas tai gana
■ Užsigeria ir pamirszta,

In 'lova kaip mesZlas in virsta
O kada vyrai pareina nog

t

Begaliniu kentėjimu ir bai
mes pilnas gyvenimas.

pasakyti visam
Kaipasz nebueziau galėjusi pasi- 

liudsuoti isz tbs ‘.prakeiktos 
bmikos ir pastoti mokytis už 
mielaszitdingaja sbsori!

Visikas atsitiko taip grėitąi,

1

kdda nerysi 
pasauliui.

sa Onutės 
tine jo, iszvartc h 
visa pergyvohtaji iki sziol lai
ka, Jai liko tik vienu vienas 
iszlaimėjimo bilietas. Ar-gi ta ii 

gali būti ta?f biletas iszlaimes 
du szimtu tukstaneziu!...

Onute jau buvo 35 metu. 
Tas metas jai buvo nepapras
tai sunkus. Gali būti, arti
nantis gyvenimo rutluo prive
dė sen s ta n ežia. ... . \

perkra- 
a p vert i no

Ar-gi ne vienas Dievas

reikalus....
— Jokiu 

asz neturiu.
— Na, tai jau, duokime sau 

niekai! Koki jusu metai! Kiek 
jums?
nėra?

Motina užstoja už Onute:
— Ka jus ežia kalbate! Išz blogai? Juk kas gali žinoti 

Jai dvirdeszimtis... dve-
I ji, — kasžin ar d bus?

— Mama ? Kam tamsta me
luoji? Man dxddeszimts szeszi!

— Kaip tai?
— Dabar juk

ženijasi... — ramino viesznios 
ir, akyvai žiitrcdamos in veidą 
rnndonuojanczios mergaites, 
prabilo:

— Tokia maža, graži, gera, 
jauna mergaite, sėdi netekėjus 
Nesuprantame dabartiniu vy-s 
ru.

kur?

visi senesni

mergaites

Asz turiu iszlaimejimui 
augszcziausiojo iszlai- 

Sztai Sausio pirma
bileta, 
mojimo....
diena iszlaimes du szimtu ttiks 
taneziu rubliu, tada...

— Tada ant svkio skonis •r 
persimainys!

— Kokia pajuoka! pati sau 
tarė Onute ir prhsiszallno, pa
likdama motina ir sveczius. 
Pajuoka, 
tik pajuoka.
liszka meile!
Onute tikėjo in tokia meile ir

Kiek sy- 
valdininkai ir 

inteliegntiszki jau- 
apreiszke Onutei 

Bet Onute vis 
O dabar jau

ir
visur pajuoka, vien 

Kokia ten idea- 
Jauna būdama

lauke jos, o dabar....
i n va i ruskin

sziaip jau 
nikaieziai 
savo meile,
kasžin ko lauke.
:pc....

Ir taip 
dienos ir gyvenimas. Ir su 
kiekviena diena bei metais 

pasirodo naujos, 
voratinkliai,

vis bego jaunystes 
gyvenimas.

prie akiu
smulkios kaip 
raukszles, ir oda ant ranku ir 
veido po truputi nustoja savo 
pirmutinio žibėjimo ir szvclnu-

Tartum, in
persikėle

stebėtinai greit.
kita, pasauli staiga perši kūle 
Ontite. Ir visas gyvenimas, ro- 

utn- 
Kcista, kada 

pirma.”

(lesi persiskyrė diit puses: 
da.” ir “dabar.”

* * ■

c <
pažiūri aiit

del visu?!
Bot karscziaii

i * I

dega tuose
kentejimuose meile 'link "Žnio-

vyrai w

mergina prie 
apgailestavimo jaunystes ir 
prie atsiminimu apie grėitai ir 
nepateinijancziai prabėgusius 

Niekados jai dar taip 
būti myli-

metus.
nenorejosi meiles, 
mai, turėti ka nors arti prie 
sžirdies, su kuduo butu.galima 
pasidalinti sielos jausmais.

Niekados dar taip netroszko 
ji iszlieti savo dar neiszeikvota 
moters meile ant ko nors, 
pasiaukauti' kam nors....

bei 
Nie

kam nereikalinga! Kokis nai
vumas trijų deszimcziu metu 
senmerges!..;

Vasara liūdnumas persimai
no in visiS^ka nepasitenkinimą 
gyvenimu. Kam gyventi? Kam 
reikalingas jos gyvenimas? Ko 
jai laukti atejtyje?
vis tankiau naktimis ateidavo 
Onute in galva mintis apie nu
sižudymą. Mirtis, tartum, sto? 
vėdavo tamsiam kambario 
kampe lail>e jos nemiegamu

'Kas syki

tamsiam

nakcziu; sapnuodavus jai nu-
t.rusi motina ir 

balsas:
— Eik

girdėdavo jos

mo, tartum, džusta. Rankos.... jabai jau
O,rprakeikta maszinele!.. Men
ku teMr pirssda i < pa -
mėlynavusios^gislos,, raudona 
per sulenkimus....

Jos skambina 
skambina, skambina, 
skambina, ir, rodosi, 
yra maszinoles«dalimis, — to
kiomis dalimis, kurios szokine-

senos rankos!
Visiszkai

amžinai
kad jos

vargsze Onute, pas 
mane. Czioiiai taip ramu ir ge
ra.... Czionai neslegia ne vieno 
snuki gyvenimo naszta.... Czio
nai niekas nerūpės.... Ir ramiai 
sau galėsi pasilsėti po sunkios 
ir vargingos keliones.

— Taip, taip, mama.... Asz 
greit ateisiu pas tave. Asz taip 

1 nusikankinau,
Asz czionai jau 

niekam, o niekam
Man jau czionai taip 

nusibodo, nebemiela, ;
tu laiku rengiuosi- atejti pas 
tave, mama....

Gali būti, taip ir butu atsiti
kę, jeigu priesz visiszkai jau 
apimta liūdnumu ir desperaci-

pavargau...

linga...

dabar.
(ė 

du skirtiniu žmbgu.
Onute dabar pnhhszi in seseTi 
Ona? Nė. 
nelaiminga 
linga.

Tarturti
Ar-gi

y

Th toki ‘biėdna, 
niekam nereika- 

O szita....
M iclaszirdingoji sešuo!

Priojk tu prie manės, dėl Die
vo meiles...

— Einu, einu, brangusis! -
— Kur sesuo Ona ?
— Sesuo Ona! Sesuo Ona! 

Visiems reikalinga sesuo Ona. 
Palatkoje tris šėšeris, bet ro
dosi, 
viena 
ir sveikiems

visiome reikalinga tiktai 
, 'Oha. ‘Ir sergantiems 

ir gydytojams 
Tokia di-

'Oha.
> 

ir kitoms Seserims, 
dele, neiszsemiama spėka mo
ters meiles, gimdanezia visu 
traukimą prie 
moters baltuose 
Pas jia tokis malonus, 
mas veidas, tokis ramus ir 
mandagus apsiejimas ir tokis 
nepaprastas jos akiu HlizgejU 
mas daro 
me in kiekviena "žmogų, 
buklinga meile:

gaus, ir sieloje llcpšnU' užside
ga. troszkimu 
darbu.

■— Sesuo

įhielaszirdingu

Ona apleidžia
mus!

darbo
Turi nemažai vargo.

• Vieni diszius mazgoję, 
Kiti lovas kloję, 

Verda vakariene, 
Mesa ar kiausziniene.

Bene tai d y va i, 
rinke Užsitraukė,? 
daktaro receptą, nuejna in ap- 
tieka ir aplaiko gyvybes laszu. 
PuSilikia nabagėles vienos 

ba 
to-

jeigu mote-
Papraszo

*

1

ifl 
'"■ii

11Asz'trankydamasi po svietą 
Užtikau ne viena vieta, 

Daug labai matau, 
Už tat jum pasakau, 

Mano rodos klausykite, 
Visi Saule’’ skaitykite,

— Gftii būti, jus apsirinkate1 
sesute ?

— Ne. Asz*noriu teh... Czio-
nai musu daug, o tenai asz bu- stliboje, ne turi ka 
sihrcikHlingcsne.

— Sesuo Ona iszvažiuoja 
in pirmutines ejles.

— Jus hižgdhedinf-a ?
— Taip, labai!
— Delko? Ar-gi ne vis vie

na, kur dirbti?
— Nežino. Man rodos, kad

ten asz busiu reikalingesne....
Iszvažiavo sesuo Ona, ir tar

timi rdillybcs angelas pranyko 
isz palatkois, kurioj ji dirbo.

— O ka, nematyti, miela- 
szirdingošios'Sesutės Onos? — 
klausia sunkiai sužiestas ka-

sesute ?
i

I

nabagėles 
veikti, 

vis atidostineje darba ant 
liaus, o'tnom Įnik

tos malonios
apredaluosc. reivis Kordbovas: 

links-
tokis ramus

liaus, o’tuom Įnik
Kaip kumute atejna

Be gėrimo heapsiejna
Ba bė sztopo no yra ruko, 

Reike bėgti in aptinka arako.
Sėdi, gere ir dojnoje,

Savo vargelįus pasakoje,
Ir teip liežuvėlius vilgo,, 

Kolei savo vargeliu neapszildo 
Noriilts jau Smegenis apdūmė, 

Bet sžtopo nuolat dūme, 
Kada jau sztopo invales pri- 

pyla, 
bunaLiežuviu

O pamatysite, 
Kai gerai iszkitsite

Ba siikau, 
Ka žinau!

N

Į

1

Nesusipranta.
Ko tu diediciiė tokia nu-

lindusiu *
— Žinai kad naszje -neturi 

jokio linksmumo.
— Ir ka dabar diedienele 

mislina padaryti ? 2
— Tai, da klausi, kad ‘bū

tumei geras vyras tai pats da- 
simislitum ir ne klaustum tna- 
nes.

!(■

’!1

nesuvaldo, 
gana, t 

Namon st ra pa 1 i o je,
Gula in lova —- dejuoje.

Tai vyruezei nėr dyvo, jeigu 
bobutes toki ptfiku gyvenimą 
veda.

—- Okam tijjai?
Kam jam sesuo Ona? 

pats nežino.
—- O taip... Pasėdėtu prFe 

manes!... Blogiau kas tai man..
— Nėra jos. Apleido ji Tirus*
— Kas tai ji? Pasižiūrėtum 

Ona atsisėda prie lovos kokio in jia... — verkia Kurobovas.
Korobovui duoda Vaistu. Isz 

nuo skausmu kareivio ir, užsi- geros pasako:
— Kad tu duotuni-gi man 

to, kuo girde sesuo Ona! 
pagelbėdavo mUn, o tas....

— Juokauji.
Nora Sesers Onos, bet kiek

viena diena ateina in ligonine 
laiszkai jos vardu, — 
budn negali užmirszti 
szird i ilgosios sesers tie

a, geliai, khrie jau iszejo isz li- 
n* gonines ir ant kuriu tapo isz- 

lieta dalele nekaltos, 
meiles....

Kur dabar ji, sesuo Ona, tas 
baltasis angelas, atlekes ant 
lauko aplieto žmonių krauju 

- --- ---------- <-UM-

neapsakoma i n tek- 
Ste- 

sesuo

nors serganczio,

4

kada

vaitojanczio

lenktini ant jo pradeda iszpa- 
lengvo pasakoti jam paežius 
papraseziausius dhlykus, tad 
jam rodosi, kad skausmai su
mažėjo, kad jam lengviau, kad

Jis ir

Tai

ANT PARDAVIMO.

Ruimai neszluoti, 
Murini vaikai ir snargluoti

I Ne yra kam apvalyti, 
Ne pavalgydyti.

Asz mislinu sakalolei 
kožnas isz jus norėtu turėti 
szvaria paezia ir daVadna mo
terių? Asz jum vyruezei duo
siu rodą:

y jog

i

Pardavimas pigus, geras ir labai 
naudingas del kiekvieno žmogaus ‘ka
tras tik turi ukvata. 
buezerne ir groser-sztoris, visko pilna. 
Biznis geras ir geroj vietoj ,tetpgl ir 
didelis namas, 30 pėdu ploczio, 66 il
gio ant trijų labu, ant virszlaus sale 
tinkama del viso ko. Teipgi ir lotas 
50 pėdu ploczio per 150 ilgio, ir tvar
tas didelis, karve, 6 žąsis, 4 antis. 
Viskas parsiduos greitai ir plgei. No
rintis pirkti ta viską tegul pasiskubina 
ir atsiszauke ant adreso: •« ' -

J. Sinkewicz, 
1141 W. Chestnut St.

Czionals svktu 
liną..

|M.28
Kulpmont, Pa.

kentejimai pranyko... Sergan
tis paima sbšėrs ranka, užve- 

atsiduses 
truputi lyg užmiega...

ža iždas 
tad ne taip labai skauda 
greitai užgyja..,?
Ona paduoda „valgi, jis rodosi 

Lengviau numir
ti, kada sykiu — ji, mielaszir- 
dingoji sesuo Ona... Kaip mo
tina!
voja stiprus, 
su mirtimi.
p ras i de j o ke i i te j i ma i, 

naktis praėjo, ir kita
o

ria akis ir ramiai

taip šesuo Ona 'įtv$rstb

nebereika-

asz grei- gardesnių. '

ja prie kiekvieno palietimo.... ja Onutės siela neimtu atsidėti-
Kaip kada norisi verkti, — to
kios negražios pasidarė 
kos! 7‘ ‘ '
damos priesz veidrodi, staiga 
nuleidžia akis ir rankas ir su
stingsta, tartum stulpas, 
veria akis stipriai, 
isz ju iszsiveržia aszaros. 
rieda aszaros per 
raukszletus žandus ir 
nusiramina....

— Sena merga... Sena mer
ga... — sznabžda lupos.

Skaudžiai juokiasi isz musu

iszejimas; kare. 
. už mielašzir-

savo 
gyvenimą su žmonių kentėji
mais, jaustu esanezia* dar rei- 

ejga, isz baisiai nelaimingo 
gyvenimo... 
spėkų, sveikatos, 
kentėti svetimus kentėjimus, 
taip stiprus dar noras pasiau
kauti žmonėms, palodyti save 
dar reikalinga ir * naudinga 
esant! O kur, kad ne ten, ant 

gyvenimas! Pasijuokė jis ir isz kares?
Tartum kokis uždangalas li-

ran-
naujas i 

Galima pastoti

Kada

tokiu 
miela- 
palie-

JL

Jt

...__________

I
i

5^"

ges

Kartais Onute, szukuo- Jinaja seseri, suvienyti

Už^ 
stipriai ir

kajinag ant svieto, surasti isz-

Nu- ( 
truputi jau 

ji vėl

O, taip dar daug 
tinkamumo

Onutės. Paaukavo ji szeimynai
savo jaunyste, linksmybe ir ko nutrauktas nuo Onutės akiu 

gyvenimo laime, ir ir jį ycl pamate pasauli szvie- 
ro-

visa savo
kada pasiliko “senmerge,”
dėsi, kad gyvenimas nepriėmė 
jos niioszifdžios aukos, 
juoke isz jos 
dėjo in ausi:

—* Dabar tu visiszkai lino- mamute! Atleisk man

pasi-
ir tyliai sznabž«*

siu ir maloniu. Ne, ji jau neno
ri mirti, 
venti, gyventi!

sa!
Taip, dabar ji liuosa. 

sidejo nuo to, kijd in szeimyna 
insiverže skarlatina ir nunesze 
pirma Barbute, paskui Grigo- *. 
rinka ir Katmto/Tais paežiais

Pra-

— ji nori gyventi, gy- 
Nors ir vien 

tik del kitu. Tiktai del kitu!....
— Mama! mama! Brangioji 

Tik
tai dabar asz pamaėziau ir su
pratau, 
suteiktai!

kokia dovana tu man
— maste Onute,

TQld’a sesuo moters II

JJ
Baisi naktis. Jlgai ko- .. . 

jhtinas žmogus 
Dar tiktai vakar 

o sztai
jau ir 
diena atėjo, ir vėl naktis, 
Vis dar kankinasi ir su mirti
mi kovoja tas jaunas žmogus:

— Seseri Ona szaukia!
Palengva meilia baltas an

gelas ir atsistoja prie patalo 
Tas, pajautė

keno tai prisiartinimą, praplė
tė suvargusias akis ir nors 
ant valandėles nusiramina: jis ‘ 
pažino! Kalbėti negali. Tik
tai laiko tvirtai suspaudęs bal-

mirsztancziojo., ♦

BALTRUVIENE.

k

pažino!

tojo angelo ranka; Kaip moti
na! Dėjo galva prie sesers 
Onos, krutinės. Gali būti kad 
mirsztanėziajam rodėsi, kad 
tai motina atėjo atsisveikinti 
su juo paskutinioj minutoj jo 
gyvenimogyvenimo.... Nepaleidžia ran^ 
kos, ir vis dar labiau jia spąu-J
džia.... Vis reeziau kvėpuoja, 
vis reeziau • kilnojasi perszau-' 
ta krutinę, o ranKa dar szilta' 

Sesuo Ona 
sėdi ir aszaros rieda per jos 
skruostus. Gal but, lengviau

ir nepaleidžia....

žmogių, kada imt jo ir įlėtlko

Nežino kada tos bobos’iszsi
bl u vys,

Kada gaus isznokusi protą 
ir pasitaisys, ‘ 

Kur tik ja.uėziu koki kraszta, 
Tai kasdien gaunu raszta, 

Tiktai diediene pribuk, 
Nežinau, kas bus dalybuk.

Net szliksztu darosi, 
Kaip apie bobas girdisi 

Ana diena, in

Ir dažinojhu apie ta naujena:
1 ' . Ajbeeze,

nusidaviau 
apygarda viena

metais vyriausysibs brolis Pet
ras apsivedę pu ^turtinga riasz- 
le, kuri turojęrgįižu akmenini 
narna, mieste; vasarnami Kry
me ir daugybe pinigu banke.

apsivedę pu ^turtinga nasz-

nama. miesto; vįsarnami Kry-
1 ’ 11 ’ ’

Naszle suramino ant senatvės 
motina ir 'paėmė jia in say o 
globa, taip-gi ir ka tik gimna- 

. o Onu-zija 'pabaigusia Anele, 
tei pasakė:

— Jcigti tail/Onute, per tu
la laika nepasiseks.... 
.priglausiu....

—Acziu — pasakė Onute ir 
kietai suspaudė lupas. . ?

Tr pasilikę Onute viena su. 
jSzlhimojimo bileiu, 
cziausio iszlaimdjiimo, 
dovanojo jai, mirdama motin 
na. Nieko neliko, tiktai, vie- 

rn^š4as iszlaimėjimo biletas!

tai asz

augsz-y
‘kuri

Tas buvo viskas, ta gavo Onu-

skubiai žingsniuodama in bali
į ‘ ' M , ■ -y - fV ..

nužudoKareivis .
burgo r— Kur žuvias kareivis V
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Nežinau kur ežia, 
Lietuvei gyvena, 

Sztai pamaeziau Džiana 
Tas sustojo,

Ant manės pamojo, 
Priėjau, 

Pasisveikinau, 
Nuėjome pas Szimuka, 
Iszgereva po štikluka, 

Sėdome paszalije prie, stalelio,
1 'Kalbėjomės szi ta, jis tarė 

t j i ant galo:I

■A
L—U

Zniogue kasosi galvą, d 
kad palengvint niežėjimą. J 
Kasjtnasi pasidarė papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- H

Bet jis J

--------  , T 'ir ~

5
• 4

: .t >11 n

J; h Į -t ciu, ir įuoiiici zi 
L. risi.sosj nejučioms.

7

P?

žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tą žino. >1

Vyrai ir moteris kenčia i 
niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, -f 
nes tą niežėjimą galima *1 « 
lengvai prašalinti. Nebus 4

! daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, t
į įvykstančių nou pleiskanų.
V ............................
į panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.

Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- 71 
| nų atsinaujinimo. *i

RU.FELES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 1 
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be y 
I 'RUFFLES, jei turite pleiskanų. , i
j Jus aptickininkas parduok jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
1 galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 1 
i markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * Į

F, AD. RICHTER Cf CO., 3X6-330 Broadway, New York
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Converse

A\aipieriu Czebatąi 
ir Czeverykai

«

A

Maipieriai reikalauja drutu apsiavimu.
rykai užtenka tik ant keliu sanvaieziu, 
ir vanduo greit juos sugadina.

Skurinei czeve- 
asztrus akmens 

Net ir czeveryk«ti Su
metalineis padais turi tankei but pataisomi ir jie ne ap- 

Czeverykai ir czebatai kuriesaugoja nuo vandens.
yra padirbti isz gurno ir vadinasiilgiausia nesziojasi 5-i!

.i'

M

' v v v v

< d®Suk* <9Ū

F*
tEz

Juro apelinkeje ran
dasi sztoras kuriame 
gailio pirkti Ace-Hi 
npsiiiTinius, o jeigu 

negausite tai raszyklte 
tieRog pas mus.

I

Converse Rubber Shoe Co.
>1 * I *■ K ? ' („ , ■■ 1. a 11 ' %

Malden, Mass.

Žiūrėkite kad ■ 
butu didelė 
litera “C” 
ant pado.

A.;- u
O 
b

t

X.

< *\ o\
1 *

%
'r< ’ i *

M

t

T**

GlnjElIT^ F^.C3-KJX.S^. UJj
Silpnybės, nuo porBidirbinio, pailsimo, Nuariu Ir raumenų '
iviroimn uVniiowin AivtAttrtan Sal i n n nfį ’

PAIN-EXPELLERI į
Šeimynos, kurios kafg* dftžinojo jo veikiančiu jieg$, dauginus be jo neapsieina. ■

T'

r

HUfltingiuio, skausmu,strėnose, yra greitai praSalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
; •.? ' tl tv L (■-■'. ((Draugų Reikalo^. k

Yra tik vienas Vain-Expel lerls ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas į

t
musu vaizb&ženkUu ,

‘■*Ja ANOHOR (ĮK.a.ra.s) '
Jeigu airt pokėlio nėra vfcizbaženklio ikaro, tai jis.nėra tikras ir ius tokio 
iki t e. Visose uptiekose po 3oc. ir 70o. Taipgi gailina gauti pas iftd

^ ANTOHOR (IlSLa.r6LS)
.a « 4 J! • ...te’1. . ite 1Ii . •... ta .

neimkite
t

irbėjus:
F. AD. «lCtfTER & CO., 336-330 Broadway, New York
it III.... i........ ... Ibiu* ........■!!■■■■ Ill ................. IB 1.II..IMWIM.. .. ..................   Ill . II
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Žinios Vietines
r ■■ m

*—1 Po rinkimu.
— Subatoj pasninkas.
•— Nedelioj Sekmines.
— Visi republikonni likos 

iszrinkti.
—- Buvo ir lietuviszku po- 

kurie
UŽ keliolika doleriu savo bro
liams muilino akis.

randasi visur, 
lautikV

MA

žinomas 
czionai- 

parapijos

MMMMMMMMM

KUR BUNA

Liudvika Szukvletl, 14

litikieriu pastumdėliu,

— Judoszin 
kurie parduoda 
ežius už miksa in rankas ne- 

politikieri'i, 
pat ir tarp Lietuviu.

— Repubikoniszki 
datai Ihimejo 
galime 
Amerike

republikoniszko

i>i« i iBWiMiIi<ihifĮieaiaMKlĮ

t Del visu gerai 
buvusia prabaszezius 
tines lenkiszkos 
kun. Juozas Poromba, kuris li
kos perkeltas in Manayunk— 
Pilatlelfije, kryto negyvas kle
bonijoj nog szirdie^i ligos. Ve
lionis turėjo 58 metus amžiaus 
kunigu buvo 27 motus ir buvo 
pirmsodžiu 
drauguves 
Mnhanojnj 
ka metu.

lonkiszku kunigu 
szioj diecezijoj, 
klebonavo kelioli-

diecezijoj.

Pajicszkau
metu atgal gyveno Brooklyn, N. Y. po 
adresu 86 Sand St. Praszau atsiszaukt 
arba Jei kas žino apie JI, praszom pra- 
arba jei kas žino apie JI, praszom pra

do June 20) 
Aug. Narusevlczius,

UL1
Mano rfi'augnk Jbnas Rudzlnskas Isz 

para.- StruinbagalvlU 
Praszau atsiszaukt ant adre-

noszt.

44 Sheridan, $t.. Shamokin, Pą.;

I

H.
* ■ lj') 11
t

______ SAULĖ
MWMwahMWNMMMMMBMMIMBfcL.. . . .... . r-_-----irii..  

Isz Lietuviszku kaimelu| »
Ambridge, Pa,— 

Bais ana diena, pabėgo 
lietuve su rusnaku, 
ma trejetą vaiku 
ir viena dukrelia. 
yra kndo sudėjimo, 
turi randa, kas pranosz kur jiji

, j e K

*w

savo Labdaringa

W. ; i
> Į ()

I v
y j

i,

/

MlMMlMh 4 t * A

savžiniszku

kimu 
denio.

teip

kandi- 
visus urėdus ir 

jog vargai

Rudaminos 
kaimo.
80.

Juozas Brazauskas,
248 E. 4th Ave., Homestead, Pa.

tikėtis, 
pasibaigs su iszi in-

t irc/.i-

r>'

Adomas Sadauckas par- 
saliunadavė savo saliuna pirma m 

varde del Juozo Daugorto, 
pirko penktam vardo nog Juo
zo llntterio.

Po miestą 
sanarei protostoniszku bažny- 
cziu surnszinedami kiek žmo
nių ejna in bažnyezias 
ne ejna. 
tojo klausymo atsakyti, 
nenor, tai nebus 
prie to.

— isz

o

vaikszczioje

<» kiek 
Kas geidže gali ant 

o kas 
priverstas

instojo inmiesto
Dėdės Šamo kariumenia Kaz. 
Kanczis, \V. Dulskis, W. Sauk, 
,W. Szerminskis, Gus. (Inntusz 
Juozas Szvenczionis ir Ant. 
1 *et roviezins.

— Anglekasiu

ir

konvencije 
likos suszaukta Wilkes-Barre 
ant panedelio 24 Gegužio, ku* 
riame dalybaus distriktai 1, 7 
ir 9.

T~ Badai in laika 24 valan
dų žinosime ar anglekasiai su
sitaikins su anglinėms kompa
nijoms ar n«, bet 
spyrėsi idant kompanijos
taikintu priesz 24 diena, 
taja diena delegatai turės per
statyk savo raparta ant sejmo.

anglekasiai 
susi

nės

LT KF

Isz czio- 
viena 

iszvežda- 
du; sūnūs 

Motore 
ant veido

k
F -J

z
/

a’

randasi, tai aplinkas penkis

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

« • 50c.
, 50c.

. 50c.

Drnugyja 
po apgloba Szv. Vincento pa
rengė dideliu vakariene 14 d. 
Juniaus Boezkauskn salėje. 
Pelnas nuo vakarienes paskir
tas suszelniniui naszJin ir 
naszlaicziu. 
tai 15c.

Boczkausku

naszHususzelpimui
Tnžanga bus tik-

9

Raportai ir atskaita bu
si! v a ž i a v i n i o Koopo ra - 

tiviszku sztoru, bus apgarsin-
vusio

Mano glininaiczlni Elzbieta ir Vin
cas Draugeliai, isz StarapolcH apskr., 
Tcivaravo ■ ginlifo;
Bėrooklyn, N. Y. dabar
Meldžiu atsiszaukt ant adreso 

Joo. Brooks,

pirmiau gyveno 
nežinau kur,

Dox ii, Herrin, III.

Fra n a irPajicszkau mano broliu 
Aloka Gotauta plrinlau gyveno Eliza
beth, N. J. dabar nežinau, kur. 
szau atsiszaukt ant adreso.
William Gotauta,

Mano brolis Juozapas
Baseinu apskr., Batuku para. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso.
, John Kolesza,

Vęslaburg, Pa,

Pra- 
(t 45) 

Fayette, City, Pa. 
Kolesza isz

e
K u s nurnmya mano szirdelc.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar i>er Money Orderi, ętempu nepriimuTurime Columbia maszina su 

drūtais viduriais. Galima gauti 
daugybe visokiu Lietuviszku 
rekordu.

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

o
” Edisono maszina, žinoma kai-, 

po geriausia maszina pasauleje.

* '

■|O

iidolerius dovanu./ Motore kal
ba tik lietuviszkai,
Gegužiene, o po tėvais Lepes7 
kiūto. P ’ ‘J *" ‘*l* 
apt tokio adreso: 
Miliute, 
Ambridge, Pa.; , . ,. ,

, ........................ .. ......

Didelis Cirkusas 
Pribus in Wilkes-Barre.

Milžiniszkas Ringling Bros, ir 
Bamuny * ip 47Baiįėy 
pribus in Wilkes-Barre Sere- 
Idoj 26 Mojaus,^ 
džiausiąs < 
ir verte kiekvienam-pamatyti.

vadinasi

Danoszkite kur ji ji yra 
Ambrose 

Lane

Pathe ir Rishel maszinos gra
jina bile kokius rekordus.

615 EI m f i
Ateikite ir paklausikite kaip g •. • •• • * • ■ i2IVAlivr-i inu^z.ino» guijuiu n guiil J 

iszsirinkti tokia kokia jumis J
szitos maszinos grajina ir galit

ei r k ūsas

‘ UNION i 
^NATIONAL 
L BANK 1 
k MAHANOYA
Ek CITY A 4*

Capitol Stock $125,000.00 
Surplus £ Troflts IIOOJMKU*

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

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banks 
nepaisant ar mažas ar didelis

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

GUINANS MA II ANO Y CITY, PA.
MT. CARMEL, PA. 

SHENANDOAH, PA.
Yra tai d i- 

cirk'nsaš' pašautojo
atejnancziain 

9 9
numeri, je

4 4

Box 74-,
velk kaip nauji.

ta
Saules.
—» Parsiduoda Naminei Daigiai, bc- 

Kas nupirks gales
parandavoti stabas del gyvenimo. Atsl- 
szaukite po No 812 E. Railroad St. (21)

i)I D E L IS ISZPA R I) A VIM AS
H. Bali &. Sun, inzeina Ibz biznio. 

Gailina pigei pirkti visokiu Kvarbu, 
ptkieriu, visokiu Geležiniu Dalgtu, 
Elektrikinlu Stiklu, Medžiu ir t. t.

Mahanoy City, Pa.435 W. Centre St.,

Alslrndo Dingusia karve.

Juoda-balta, kuda be ragu karve. 
Locnininkas gal atsiimti, užmokėda
mas už szi apgarsinimu ir už palaiki
ui a karves.

Hotel. Locust Valley, Pa.
\V. O. SHELLHAMMHR, 

(M.21)

DIDELIS BALUS

Kuri parengia Szv. Petro ir Povilo
Baž.KThdrtls Isz Tamaqua, Pa. Atsibus 
Seredoj, 26-ta Gegužio (May) 1920. Ant 
Corporation Sales, Dutch Hill. Pirmos 
klasos orkestrą.
50c., Moterims ir Merginoms 25c.
(to M.21) Užpraszo Komitetas.

INŽANGA: Vytams

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

Del iszsiuvinejimo Szlebcs, Padusz- 
kaites, Staltea, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

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

t. f.

2E

Asz Povylas 
UJezdo, Lukes para., 
praszau savo giminiu Ir 
atsiszaukt.

Stancus Isz Telsziu
Pakapu sodo 

pažins) amu

Paul Stanza,

809 Powell Ave.,
Pajicszkau Vinca

metai adga) gyveno Gilberton
nežinau kur.
adreso.

Collinsville, Iii.
Paserpski, keli 

dabar 
Tegul atslszaukia ant

Joe. Mc'Kay
IU F. D. No. 1. Hudson, N. Y.

Mano broliai Kazlmieras ir I^iurl- 
nas.Kierai, paeina isz 
Valnlnku Volos., girdėjau tad gyveno 
Lowell, Mass. Jeigu 
malonėkit praneszt.

John Koris,

Traku apakr.,

kas žino apie

Dqx 331 Jerome, Pa.

Mano drauge Veronika Gustaicziuke 
isz marlampolcs Apskr.,i Gudeliu gmi 

Meldžiupara. atši
lt. 12)

Diena cirkuso'‘ ejs fper miestą 
paroda, 
statymai; po plot ir Vakare.

* (to. 42)

Po tam bus du per-

ANT PARDAVIMO MASZINSZAP1S.

• ,, t U , įIsz priežastlcH jog iszvažluoju in
Europa, esmių brlvcWas parduoal sa
vo visa maszinszapi malniniu tulsziu, 
varoma per elektriką kuris užsimoka 
gerai, oJcurls susideda

Sztai Koki Prieteii Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
, procentą ant sudėtu yininįpi.^

(♦J

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.
R. Tt EQWARDS. Vlce.Kaa.

no, Veiveriu
szaukt ant adreso.

Joseph Raguckas,
' Hat t.' A. 76th F. A.

Camp Pike, Ark. .
Asz Klementina Adomavicziuke po 

vyru Bridiene pajicszkau gimlnaiczio 
Kazimiera Jermulavicziu isz Panevė
žio Apsžr., Sibicziu kaimo. Pra
szau atsiszaukt, arba kas žino apie ji, 
praneszkit.

gerai, o Jįcuris susideda isz 5 arkliu 
motoris, 1 Welding butfit; 15 arkliu 
motoris, 1 punezing, euting ir žirkles 
maszina; trip hameris bar maszina; 
tekilai, sukama maszina; plūkia mo
torine de! geležies, elvktriklnei’ fanai 
del ugnies; 2 fornesai; 3 priekalai; 
2 sziubreples;
daug szrlubu ir kitokio reikalingo ma- 
terljolo del varlino tbjo biznio ir viso
kiu gatavu tulsziu.
tai o pirkite pigei (t. J. 11)

FRANAJS WISNIAUCKAS
521 E. Centre St

1 fire Shrlnker; ir

AtsiszauMt grei-

Shenandoah, Pa.

Sibicziu

9 Market St.
K. Brady, 

Inkerman, Pa.

3E=?Fg Bmhvbhkmmmmmaam—m-t m—»t W O V MB

Sveikata žmogaus tai didžiausias Turtas!

5
NON-INTOXICATING

•• M

&

prepared in accurate propo- ė 
i rtion from the best roots, z 
. herbs and other ingredients & 

obtainable, producing an ar- z 
tide of extraordinary quality ®

Ursolo Special Bitters are *

B i t terš) Msaar W W va/ w. -vaf

Ar vartojai kada Ursolo Special Bitters?
Jeigu ne, tai parsitrauk šiądien.

v t L
Štai ką rašo vienas iš daugelio, musų Bi- 

tterio vartotojų: “Dvylika metu atgal, aš pra
dėjau jausti skausmą vidurių ir kas dieną ėjau 
blogin. Pradėjau j ieškoti pagelbos pas dakta
rus, daug piningų man kaštavo, ir daktarai ant 
galo pasiūlė man eiti ant operacijos. Norėda-* 
mas apsisaugoti operadjps ant patarimo mano 
prietelio, až pradėjau vartoti Ursolo Special Bi
tters dėl vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabar jau keli metai kaip jaučiuoši suvisu 
sveikas ir tvirtas,”

Ursolo Special Bitters, yra 
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus 
puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti ligose 
skilvio, vidurių, žarnų, įkstų, kepenų ir širdies. 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gesus iŠ 
vidurių, padaro gerą apetitą, prašalina kataro 
atsirūgimą, skilvio surukštėjirną, galvos skau
dėjimą, vėmimo, nerviškumo, neuralgijos, skis- 
to kraujo, padaro gražų raudoną kraują, taipat 
vyrų, moterų ir vaikų ligose, kurie reikalauja 
kraujo sustiprinimui. Taigi jeigu norite būti 
sveiki ir tvirti tai naudokite Ursolo Special. 
Bitters ir Jums suteiks sveikatą.

URSOLO SPECIAL BITTERS yra labai pa
sekmingas. Jis išlajkė ištyrimą per daugel me- ' 
tų, ir tokių būdų jis teikia save pats savo nuo
pelnais. Nepadaryt klaidos reikalaudamas šio 
bitterio, o prekės yra labai pigios:

1 Didėlė Bonliat

M 
Pi

A

&-

SOLD BY

URSOLO SALES (S.
(not INC.)

180 H. Walls lirief, CHICAGO, ILL.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 
kada perkate namus.

Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. r

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami. «

Yra tai Banka m kuri galite ateiti ant rodos arba informa-

DAKTARAS W.' BURKE
LIETUVIS

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

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

Lietuvos;Prekybos
Bendrove

. BANKIERIAI
Tarnauja Lietuviams.

--------------------------------------------- k

Siunezia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais^ pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szoine raszyti ant žeminus 
padėto adreso į

LITHUANIAN SALĖS 
CORPORATION,

414 Broadway, * ■ s 
So. Boston, Mass,

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos
1 laikraszczius.

■*

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
L1ETUVISZKAS NAMAS ARBA 

HOT E LIS NEW YORKE. .

Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne nėrlte butt nuskriausti 

atvikia in New Yorka, tai tlesog 
kreipkitės .pas Geo. J. Bartnsziu, „ 
Agentu, nes Jis yra visiem gerai

cijos, kada nėrite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. . . .

Yra tai Banka, kurioje jauczįątes 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.
-DIREKTORIAI- 
L. Eckert, Vice-Pree. 
W.F, Kynkewic* 

T. G. Horntby

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East 4720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

D. M. Graliam, Prw.
J. H. Garralmn, Attorney

P. U. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisewica M. Oay įla

A. T

C Naujas Lietuvlszkas Graborlus s
< KAZIS RĖKLAITIS. I
S 516 W. Spruce St. Mahanoy City >

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Sluncziu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Tclpgi siuneziu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pas
portus, .laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. Mįkolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N, Y.53 Hudson Ave.

mt sūBiiūDūiiDB nau HHBnin
• .---- ---------... 4
S E

filiMvnrrsa Vita. Su šita yla galima pasitaisyti: ieverykus maišus, karpetusir kitus dl 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drugiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siuto ir 3 adatas. Kaina flM.OO

SkimklHnutttlosugerfl brltvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita
britva yra padaryta iŠ geriausio plieųo ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite jų jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina SkO.OK

u
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Daktaras Juozas J*. Austrą
LIETUVISi! ______

Buvusia Daktaras Karfnmeneje. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

d’^Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
•T 12 lig 2*popiet. 6 lig 9 vakare

Telefonas—Dell 359 R.
ij 113 E. Coal St. Shenandoahį

i LIETUVISZKAS GRABORIUS 
. A. J. SAKALAUCKAS. 
801 E. Pine SL Mahanoy City, Pa.

....... ............................. ......... - I*" 1 , III -II | 1.11 ■ Į    

NAUJAS I3ZRADDLAS PLAUKAMS.
Dekavoje 'H milijono tmonlu ui 

puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku lah^l trumpam laike. In
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: G va ran ty. Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms.. Raszy- 
kite paa: Drs. Brundzos Cosmetics, 

Šia. W, Brooklyn. N. Y,
■ 1 ■ ■■ ■ T ■■ ■■■ ■■ 1 *1 -M................................ ..

I

SypstWh
FORTUNE, 
TELLING 
CARDS

Madam* U NORMAXD
ŠTAMO AM O 

MA Y IM fa CASO les 
cmAao. k u. t

PILNA KALADE KAZYRŲ. 
SU INSTRUKCIJOMIS. šio» Ka- 
zyros yra sų instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jom! ne 
tik save, bet ir visus kilus geriau
sia nubovytl šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladt Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina BOc.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (anglik 
kai) ir TR|3 LIETUVIŠKOS KNY-

A. 0. NOVAKAUSKĄS
ADVOKATAS 

Kampas Molu Ir Centre SL 
SHENANDOAH, PA.

*

Merginu balberiu szapas. 
Uniojs. prekes tiktai. Pra- 
szom. Toipgi iszmokiname
vyrus ir merginas balbc-
rianti. Neužmirszklte nu
muro. Netoli Union R. R, 
stacijos, v

i N.% Nossokoffs,
1202 renn Are. - I’ittsbnrgli, I’a.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS. GBABORIUS.

$ 1.25
6 ,, ,, - $ 6,50

12 , - $12.00
Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne gausite, 

tai ne imkite kitoniško bet reikalaukite tiesiog 
iš musų. Norėdami gfeit aplaikyti siuskit sy
kiu su užsakymu ir Money Orderj dėl padengi
mo lėšų viršui paženklintą kainą* o męs aplai- 
kę, tuoj prisiusim reikalaujamų gyduolių.

Siųsdami užsakymus ir Money Orderius, 
uždėkite aiškiai savo antrašą ir adresuokit pas 
mus šitiaip:

URSOLO SALES 00.

M

9 f

> >

160 N. Wills SI.,
J

CHICAGO, ILL.
DEP. B.

? žinomas žmogus. Parduoda Lai- '
< vakortes ant visu linija in ir Isz
> Lietuvos, 
/piningus in visas dalis svieto
< pagal dienos kursą.
{ pasportus isz Suvienytu Valstijų..* 
S Pasitinkami žmonis ant geložinke- ' 
? llo stoczhi New Yorke pribuvus < 
' isz kitu miestu. Suteikiam nakvlno . < 
s nes užlaikom namą su 38 karnba- , <
> rals. Paloidžiam pasažierius ir ji| _ 
/ bagažius ant laivu. Žodžiu sakant į 
C pilnai buna aprūpinti kurie, kreipi
> piasl in musu virsz-mlneta agen- <
> turą su reikalais, vargo tr nelai- * 
r mįu nedatirs niekados. Tautiecziai < 
(brangus kurio manot keliaut in <
> Lietuva, kvieczlam visus kreipki- < 
? tos in mhsu agentūra per lalszkus '] 
C ar ypatiszkal., Gausite sanžinisz- < 
C kus patarimus nes mus pNderlste <
> yra tarnaut Visųotnenej labuj. J

Iszmaino ir siunezia

Parūpina

Reikalaukite laivakorczlu. ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisu.

GKO. ft" DAJiTASZIUS, ' 
498 Washington St Now York.

Telefonas: Spring 9537

GUTES: DPdMlnptyNBurtinlnkii. 2) KnbnlnH. 3)HnpnuKnygele.
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina »l.1R

INtiit|an PUlrtftM arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa*

burtų (r delnažinystes(fortune telling) juokslų. Formatas 6x9 colius, *41*1 puslapių Gralius® 
_ 1!______i_  EfA

Siųsdami pinigui adresuokite; (
< - S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

4-.^—.1  ......  ■MR.įi.iį.......... « ■ ————————.i, ................. ............. „■■■į---- fl-

veiksl^ii^is, LietuviAkai Sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiaukia ir praktiikUusia monų knyga,
I ‘ ... . - - *• -- - ■ • - -----

šūdinio apdaruose
i 
i
* i

?»*3.F»O

tr
ė H i

‘Slaptybe Antgrabio
-------- ... _-T ■_ / - - 1.

VYRU
LIGOS

^7

T

Apysaka isz gyvenimo Francuzh
287 puwlaplu. Preke 3&ot !>• Bociowski-Co

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABQMIU8 MAHANOY CITY, PA. 
laidoja iNinus numirusiu. Pasamdo 
automobilius, r! gi nūs Ir vežimui! dėt 
laidotuvių, krlksztlnlu, veselllju, past * 
važlnejrmo Ir tt. Krausto daigius Ir tt. 
U20 W. Centre SU Mnhanoy City. Ta

Laidoja kSinus numirusiu. Pasamdo

Preke 3&o,

į

Daktaras KOI.ER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgh. Jisai mokinosi Vąrszavojo, studijavo beglje 
82 metus invairlas ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invairlas Ilgas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atslszaukite ypa
tiszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz-

I -^wbse^ki.safi: 
» e na i ——a A <

- kai ir Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
1 Nodeliomis Iki 2 vai, popiet.

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

Jeigu kada busite San Fr&nclsco 
tai nusiduokite in koteli

HOTEL LAWRENCE
J. W. URALE FKA, Savininkas 

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

Sziitas ir szaltaa vanduo kožnam 
ruime. Garine aziluma.

■ ,« * * ***** ’A» i"

Puse blokd nilo«Marketo.
Vienas blokas nuo Paeito. *
48 Sixth Str. San Francisco.

Į




