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ISZ AMERIKOS

ap- 
Banka

Banditai apvogė banka ant 
$115.000

Pittsburgh. — Banditai 
vogt* First Na t i nonai
Finleyville ant 115 tukstaneziu 

Szeszi banditai ineja 
in banka rado tik vienu kasie- 
riu kuriam uždavė su revolve
riu per galva ir tasai

Po tam szoko in 
nutomobiliii ir nuvažiavo neži 
ne kur. Palicije ir daugeli 
žmonių leidosi paskui pl<*szikus 
het juju nepavijo.

doleriu.

sukrito

I

r

sint grindų.

Pali riję ir

Mane kad vagis, perszove savo 
paezia.

Lancaster, Pa. - 
mas kad vagis insigavo in na
rna, Benjaminas Her r, szove in 
savo paezia 
mirtinai.

Manvda-

i sužeizdamas ja ja 
A t si kelias 

laike iszgirdo ka toki 
cziojent po stuba ir paleido 

Buvo tai 
nesi ja lįsdama 

pasi- 
Motere pas-

nakties 
vaiksz-

po stuba 
szuvins tamsumoje, 
jojo pati kuri 
sveika, nuėjo in kuknia 
ymti gyduolių, 
veiks nog žaiduliu.

Cukriaus spekulantaa uždirba ‘ 
po 10,000 procento ant 

cukriaus.
Oklahoma. Citv

MAHANOY CITY, PA. f’ETNYCZIA 28 GEGUŽIO (FRIDAY MAY 28) 1020
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ISZ VISU SZAL1U

ft W. I>. BOCZKOWHKI, Pre*. & Mgr.n* ihh ni/n nn i, ■ n’N. C 
F. W. BOCZKOWKKI, Fdllor 32 METAS

Amerikoniszkas vaiskus prie Meksikos rubežiaus. <4
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Po visa Amerika valdže pradėjo 
amorikonizma ir tanu* Ivksle uždeda 
del atejviu, kuriuos mokina skaityt ir raszyt. 
rodo atejves ejnanczes in mokšlaine Detroite, Mich, kurios va
karais mokinasi angliszkos kalbos.
Okla. — - - 1------------------- =----- --------

Czionais likos arf*z(ąvoti asz- Garsingas fi^hego —
J >

( 4

Caras su szeimyna badai gyve>- 
na Japonijoi sveikas ir gyvas

“Ga- 
skelbia

Geneva. — Laikrasztis 
* >zotte de Lausan.ne 

buk jiji aplaike žinias, kad ru- 
siszkas caras su visa savo szei- 

virszininkais 
nes

mvna ir kitais 
gyvena 
pabėgo

jnalszei Japonijoi, 
isz Vladyvostoko.

A’ienas daigtaįi.
isz d(*szimts[

t

>

yra aiszkus, 
jog isz (ivszimrsi tukstaneziu 
gyventoju Ekat^rinburgo, kur 
caras novos būvi) laikomas ne
laisvėje, no viena^ ne mate caro 
laidotuves ne 
buvo palaidotas.

nepatvirtina žinios 
jojo 

Gal ir teisybe nes 
pergali,

nešino kur jisai 
Patis bol-

szevikai
apie Riiszaudimai caro ir 
szciin vnos.
auksas
bolszevikai davėsi papirkt.

viską o gal ir

Popiežius kanonizavo ajrisziu
biskupa.

Rymas. — Kungas
a j r i s z i n i s b i s k u p a s 

kuris likos iszkeltas ant tojo 
urėdo 1669 mete per
Klemensą IV, o kuris likos nu
kirstas per paliepima angliszko 

iždą v vsta

Plunkei,
Oliver

popiežių

karaliaus už izctavysta prie- 
szais valdžia Tvburne 1681 me
te, likos ana diena kanonizavo
las in szventus per popiežių Be
nedikta.

luoniolika cukrians spekulan- 
tai, kurie laike cukrii sklodno- 
sia ir pakelinejo prekes. Neku
ria sjM‘kulantai uždirbdavo net 
po deszimts tukstaneziu 
cento del kuriu užėjo tikri auk
sinei laikai.

Chicagos jardosia 
net 59 vagonai su 3,942,000 
svarais cukrians kuriuos 
klibintai laiko ant spekulaeijos.

vagonai

pro-

randasi

S|M>-

gatai
Angleka-

Apsileidimas valdžios.
Philadelphia. — Milijonieris 

slakeris Bergdoll, kuris laike 
kares pasislėpė idant iszsisau- 
got kariszkos tarnystes ir likos 
ant galo suymtas ir patalpintas 
kalėjimo, likos parvežtas
du kareivius namon isz nežino
mos priežasties, isztruko isz po 
joju sargybos sėdo in automobi 
bu ir iszpiszkojo nežino in kur. 
Dabar valdže jojo visur jieszko 

kvost i,
namon be 

Malvt

NEBŪK LENGVAI
SKĘSTANTIS.

Nebūk Lengvai 
yra szauksmas

f )

per

4 4 ’

tis”
del nacionaliszkos
Plaukt”
22 d.

ša va i tos 
Amerikos

Juoza-

W1

i

I

:< ' ■' ' . , * -? . . . , z. • .. • '

ii 
s

j
.* i *

■

Iri
i

■ J
1

iii

III

Prie nieksikoniszko rubežiau
7—tas pulkas raiteliu, kuris saugoje tilta 

trauktu in Suv. Valstijos.
siko, sziadien stovi

ant tilto, kuris perskyn rubežiu terp Ameriko ir Mek- 
nog pasikoleliu idant ne-

NAUDINGUMAS DARBO.

Darbininkas 
nieko, bet 

kad

kada kunin-
nors kokio

Tūlas jaunas kuningaiksztis 
labai pamylėjo dukteria var
gingo darbininko ir nutarė su 
jiaja apsivesti, 
ne turėjo priesz tai
a p re isz k e jauni kai ežiu i, 
tik tada duos savo pavelinima 
ant apsivedinio, 
gaiksztis iszmoks 
naudingo amato.

— Kaip tai? užklausė nusi
stebėjas kuningaiksztis, — asz 
turtingas valdonas kunin- 
gaiksztystes, turiu mokytis 
darbo ?

— Turtas, — atsake darbi
ninkas, — yra tai labai isznai-

valdonas 
, turiu 

Kam man to?

DANTIS. PERTRAUKIMAS
SIUTIMO BELAISVIAMS 

SIBERIJON.

PINIGU

Paskutiniai

Kudvkis

Suvažiavimas anglekasiu, 500 
delegatu, prezidentas 

nepavelina straikuot.
Wilkes-Barre, Pa. — Czio

nais prasidėjo scjmas angleka- 
siu isz trijų distriktu ant kurio 
suvažiavo penki szimtai dele- 

ar priymti kompanijų
sutarti ar atmesti.
siu sutartis yra sekanti:

Sutartis bus priymta ant 
dvieju metu; pakeliniu, mokes- 
ties ant 65 procento, darbinin
kai uždirbanti po $1,54 ant die
nos turi aplaikyti 30 centu 
daugiau ant dienos, kontrakti
nei anglekasiu leberei aplaikys 
ta pati padidinimą ka ir kom
panijos leberei, mėnesinei dar
bininkai turi aplaikyt teip-gi 
padidinimą 65 procentą, jeigu 
per kokia nelaime tulszei butu 
užgriauti, tai kompanijų turi 
darbininkams atlyginti už tai 
ir t. t.

’ Prezidentas Wilsonas szian- 
dien persergejo kietųjų anglių 
kasyklų savininkus ir angleka- 
sius, kad neturi būti sziuo kri- 
tiszku laiku anglekasiu strei
ko. Tai jis pasakė savo raszte 
bendram algų komitetui, kuris 
jau keletą menesiu tariasi ir ne 
gali susitaikinti apie algas. 
Wilsonas sako, kad jeigu komi
tetas negales pasiekti susitari
mu, jis reikalaus, kad tas klau
symas butu atiduotas nuos
prendžiui tam tikros, jo paskir
tos komisijos, bet streiko netu
ri būti.
siektas pakėlimas 
veikti nuo Balandžio 1 d. tai-gi 
nuo to laiko, kada 
anglekasiu kontraktas 
dy toje i s.

Prezidentas
•m n cj Lr i »• i

o kaltininkus pradėjo 
del ko jin atgabeno 
pavelinimo valdžios, 
tame apsileidimas valdžios, 
nekurto isz tojo gausei pasi
naudojo milijonieriaus auksu. 
Valdže varo slieetva rustai 
idant daejti 
kalte.

Skėst an- 
pri imtas 

“Mokiniu 
nuo Gegužio 
Raudonasis

Kryžius szioje savaitėje dės vi
sas pastangas sumažini skaitlį 
nereikalingu mireziu nuo plau
kymo vasaroje kuomet tukstan- 
cziai žmonių užsiima vandeni
niais sportais kaip nuo karsz- 
teip ir del
Amerkos Raudonojo Kryžiaus 

•Vl skyriai padare plianus mokint

pasilinksminimo.

Badai Austrijos ciėsorius Fran- 
ciszkus Juozas pasikorė.
Rymas. — Czionaitinis laik

rasztis skelbia, buk yra dažino- 
jas kad m irusis austrijokiszkas 
ciesorius Franciszkus
pas, kuris novos mirė 1919 mete 
pats pasikorė, savo kambarije, 
po barniui, laike kurio kuni
gai ksztiene Zyta, paleido szuvi 
in ciesori. Mat Zyta susibarė 
su ciesorium, jog tasai davėsi 
prisikalbet Vilhelmui ant pris- 
tojimo prie vedimo svietiszkos 
kares ir po tam teip nusimyne, 

neramumo pasikorė.

nenorėjo
savo užmanymo,

mylėjo labai

varo slieetva 
keno tame buvo

įlaukt netik vaikus bet ir vy
tis ir moteris, kad visi gautu 
įauda isz gaivinanezio vasari- 

Didžiausia Moti
na pasaulje nori visus savo vai
tus 
plaukt del sveikatos,

lio sporto.

saugiai 
yra žo-

Virszi-

Turime anglių da ant 7,000 
metu.

Washington, I). C.— 
įlinkas ministerijos kasyklų S.
M. Darling apgarsina, buk Suv. 
Valstijuosia randasi augliu da 
ant kokios septynių tukstan
eziu metu ir neprivalome abe
joti, j<>, 
mes da 
sztim keturis 
anglių, 
ta 530 milijonus tonu.

(r ;

<r

Isz že- 
suvir- 

tonu

at-
o

Jis pridūrė kad pa- 
algos turi

užsibaigė
su sain-

trr K

suszalsime.
alima iszkasti

bilijonus
Praejta meta iszkas-

Kate užtroszkino kudyki 
cziulbdama kvapa.

Namine 
už mirti

šiai

jog ISZ
Tarnai suradę kuna savo val
dono net susipesze terp saves, 
ar laikyti ta j i atsitikima slap
tybėje ar ižduot svietui. Slap
tybių užlaikė, bet juju barni 
girdėjo daugelis žmonių ir szia- 
dien viskas iszejo in virszu.
Amerikos Legijonai Paryžiuje 

papuosz kareiviu kapus.
Paryžius.— Pen k iasdeszimts 

, Amerikos 
kareiviu palaidotu Francuzi-

kus daigius. Sziadien yra, bet 
ryto gali viskas dingti. Ka ta
da darysi, jeigu pražus tavo 
turtai ir kuningaiksztysto?

Kada uoszvis 
stoti nog
kuningaiksztis 
dukteria, nuta.ro iszpildyti dar 
bininko pareikalavima, 
mokino pint kaszes isz 
medžiu ir karkliuku, 
tėvas persitikrino, kad 
gerai pinti, palaimino
porele ir neužilgio atsibuvo vė
so i le.

In keliolika 
prasidėjo didele kare 

su

iszsi- 
szaku 
Kada 
moka 
jauna

Dantis reikia prižiūrėti nuo 
pat kudykistes, nes atsakomas 
temyjimas valgio nuo szio lai
ko turi žvme intekme ant dan
tų iszsipletojimo.
gimsta matomai be dantų. Ne
paisant to, pirmieji dantis jau 
beveik pilnai formuoti po (dan 
tu) smegenių. Faktas, jog ir 
po szitu pirmu dantų yra pra
džia ilgalaikiniu dantų. Ne
reikia czionai ilgai apraszinet 
prirodymą, jogKie dantis ne
gali augt kaip reiko, jeigu kū
nas ne aprūpintas su ganėtinai 
reikalingas augimui medogos. 
Tuomet, kudykiui reikia tokio 
maisto, kuris drutins kauluo
tas dalis, prie kuriu priguli 
dantis. i 
forinis rugsztis (acid.)

Augancziui 
geresnio szaltinio tu reikalin
gu elementu kai piene, motinos 
piene kudykistei, ir- 
piene vėliaus, 
reiketu duot stiklą pieno prie 
kožno valgio, ir dar prie to rei
kia taikint valgi su minoralisz-

, vaisiu, ža- t 
tyro vandens. .

raportai nuo 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovu Vladivostoke pranesza 
jog cbatiszkas padėjimas Sibe- 
rijoj visuomet eina arszyn. Da
bartinis padėjimas privers at- 
szaukima atstovu isz Siberijop 
ir Amerkos Raudonasis Kry
žius bus priverstas pertraukt

• , A • 4b • « B Apiųi^u . belais viamKsiuntimą 
nuosavo giminiu ir , draugu 
Amerike.

Buvo manyta jeigu Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Komi
sija apleis Siberija,

fl

kuriu
Svarbiausia yra fos- Siberija delei

kudvkiui nėra•r

kudykistei, ir- karves
Augant, vaikui

ukstaneziu kapu

jie gales 
pavest darba kitoms instei- 
goms, bet visos insteigos apleis 

i vieszpataujan- 
cziu aplinkybių.

PAMOKINIMAS DEL 
PACZIUOTU.

Osborne, Knn. — kamine pvofesionaliszkais 
kate yra kaltinama už mirti 
dvieju menesiu kudykio Kazi- 
mierio Vango. 
nuėjo pažiūrėti 
miega vigije 
kate iszszoko isz v i ges. 
na paėmus

iszmokyt kaip

lis iszsiustas visiems skyriams 
>er isztisa szali.

Tas judejmas buvo pirmiau-
San Francisco skyriaus

pradėtas, bet neužilgio visi Ka
lifornijos skyriai pripažino jo joje, bus papuoszti y Atminties 
naudingumą ir tuoj visa szalis 
užsiėmė tuoin.

Per kelius metus Raudonojo 
Kryžiaus Gyvasties G ei liejimo 
vienutos atliko savo pareigas 
szalies pakraneziuose ir atei- 
nanezia “plaukymo savaite” 
tik padidins veiklumą sziu or
ganizacijų. Visi nariai sizu vie- 
iiUcziu buvo k vi ėst patarnauti 
kaipo

Dienoje Amerikos 
skyriaus

Kožnas kapas
bus aplankytas

Paryžiaus

savaite

mokintojai drauge su 
plaukymo 

Kur tik galima

L) Jeigu jau suriszti rysziu 
moterystes, 
galite idant sau palengvinti.

2. ) Jeigu jusu stengimai ne 
atnesz pageidautos laimes, tai 
per daug nesirūpinkite. Su lai
ku ne viename dalyke pasi
seks.

3. ) Ne randy kite abudu ant 
kart — nes persimainia.

4. ) Mylėkitės nuolatos tarp 
saves, ba jeigu ne, tai pamylė
site ka kita.

5. ) Vienas del kito parody- 
nekite prilankuma teip gyven
kite kaip priesz szliuba.

6. ) Neužmirszkite, jog akli
na meile yra ne isznhntinga, 
mylėkitės iszminti ngaL

7. ) Vienas kita turi paguo- 
doti, del užlaikymo

kalakutai meiles. _ ‘
8. ) Meilavimas tarp

tai darykite kaip

ku skoniu, kaip tai 
liu daržovių ir
Dantis taip pat iszsipletoja 
per vartojima, tuomet maistas 
turi but tokioj formoj, kad rei
kalaus kramtvmo. Todėl reika
linga sziek tiek maisto, 
priverstu krutėjimą dantų. Cie 

, džiovimai,

vienamemetu po tam 
, kunin

gaiksztis su savo paežiu ir 
vaikais buvo priverstas palikti 
savo tevynia ir 
svetima szali.
ko savo turto ir dinsto ir butu 
papuolęs in dideli Warga 
oradejo pinti kaszes, 
pati su vaikais parduodavo ar- 

Tuom darbu 
nariu, uždirbdavo tiek, kad galėdavo 

leisti vaikus in mokslą ir 
rinte ne teip gyveno kaip pir
ma,

nusiduoti in 
Per kare nete-

bet 
kurias

kuris

džioviniai 
egoliai

Legijono

Francuzijoje 
prižiūrėtasl 

ir

Gegužio 30 d. Amerikos Rau
donasis Kryžius pristatys ah-

timam mieste.

lu grudų duona
keptos bulves, szvięsi 
t. t. užtikrins gerus dantis.

. --------  + . ..... .

KALAKUTAI ISZNAIKINA 
INZEKTUS.

Kalakutai keliauna toli lau
kuose ir naikina inzektus, ku
rie isztruksta nuo visztu.

do ir vargo. Dekavojo labai laiko kuomet jauni

no-
A

bet niekados nepažino ba- N uo didesnes

savesgali pradėti jieszkot maisto del 
saves, pradžioje 
szaltis užpuola, jie 
daugiausia nuo laukiniu inzek- 
tu, jie isznaikina milijonus žio
gu ir k itu inzekt u vedi ugi pie- 
vams ir ganykloms sako Suv. 
Valstijų Argrikulturos Depart- 
mentas,’

Vietuse kur girrios užima di-

savo uoszviui, kad privertė jin 
iszsimokyti kokio nors naudin
go amato.

Po kebu metu, kada viskas 
apsimalszino, sugryžo vela in 
savo kuningaiksztysto ir 
tints žinojo,
josios neapleis, bet liepe visus 
savo vaikus iszmokyti kokiu 
nors darbu, ir kad tasai darbas

tomobilius vežt veteranus in 
kapines.
tas prisiuntė tukstanezius vė
liavų, kurias al’icieriai Suv. 
Valstijų Kapu Registracijos 
Bjuro Prancūzijoje dės po vie
na ant kožno kapo.
' Krutamieji paveikslai del 

pirmiau buvusiu belaisviu
■ Amerikos kru-

Kares Departąmon- birželio iki P1’*0 svieto,akiu ne kiek geres- 
maitiriasi nis už barni.

1
jil

no-
kad jau daugiau J

I 

i'll'V'll 4

II

mokytojais.
tas viskas bus atliktas veltui.

------------- » -

BIRŽELIS — JUNE.
Uodai.

Uodai gimdo maliarija.
Uodai didinasi ir auga in ty

ku vandeni ir dregnose skylėse.
“Uiek aliejų ant vandens” 

ir iszvyk uodus.
Tuszczia. tomaieziu blekute, 

pusiau pilna vandenio, augins 
tukstanezius uodu, o

pac^e-
Kada motina 

kudvkis 
¥ 

užtemino
ar

kaip 
Moti- 

kudyki ant ranku, 
persitikrino jog kudykis ne
gyvas. Manoma, kad kate už
gulė ant kudykio krutinės ir 
cziulbe*kvapa mažiulelio.

y

kudvkis

Viesulą Minnesotoj ir 
Nebraskoj. Ą 

Minneapolis, Minn.— 
viesulą vardu tornado paliete 
dalis valstijų Minnesota ir 
Nebraska. Žuvo vienas vaikas,

esąs pasirengęs I Daug žmonių sužeista

baczka

Baisi

Pa d a-

augins milijonus^
Uždek sienele (screen) ant 

durti ir langu.
t-n r-'— - — - Jfc 

§ London.—.Sinfeinai sude- 
palociu Kilbrittain,' Car-

___ — *< . ___A't

gino

but gialbcjimu juju nelaimėje deli plota, laukiniu medžiu vai- 
tamieji paveikslai yra beveik*)kaip jisai pats to datyre.

Tasai apraszymas yra tikra 
teisybe ir parodo, kad ir ma
žiausiu daigteli iszmoksime, 
tai atejteje yra musu užtikrin
tu turtu. ’

Paryžius.

vienintelis Francijos isžnai- 
kintu daliu gyventoju pasi
linksminimas. Po sunkaus dar
bo Imikuose ar 
nauju namu,

statyme savo 
belaisviai susi

renka del vienintelio pasilinks 
miniitio. Bazamcourt’as, ne
toli /Rheims, geras pavyzdis 
apiolinkes miesteliams. Senas 
armijos barakas, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus dovana 
kaipo dirbtuve moterims ir Szmuilo turi ta karabina ir ar-

Užaugo.
Sf* l ■* —w *

, Zidas pavogė karabinu, o Ic

barakas

merginoms vartojama vaka-
• | • 1 ..... A - . ... * • *» /

kus buvo budintojus, buk tai 
jio karabinas.

Sudžia:— Ickau, kai senei

tiktai žinai, jog tai jojo?

šiai kalakutu svarbus maistas. 
Kuomet nesranda daug inzek
tu kalakutai sukas in laukiniu 
juodžiu vaisius. Paprastai 
kalakutai reikalauja didesnio 
grudu matinimo negu visztos^ 

viską, 
ypatingai ta, ka visztos neram

vaisius.

bet kuomet jie vartoja

da,. užlaikymas kalakutu geras 
ekonomija.

9. ) Piningai ne yra reikalin
gi idant pora butu laimingą, 
nes paprastinai laiminga mo
teryste turi ir piningeliu.

10. ) Užtat bukite 
džeis.

11. ) Lengviause gali daejti 
gerbūvio, jeigu iibudu gali ap
siėjai be nereikalingu daigtu.

12. ) Jeigu ne gali-ir ne mo
ki czedinti — nesipaoziuok I
.13.) O jeigu turi lengvo ir 

histauno budo motore, tai jiaju 
nuo, tuju.piktu naravu atpra
tink. . . .

14.) Pininginiuoso reikaluo
se bukie labai atsargus ir ture- 

: ,ki aŲdeja ant ,'nepermatytu 
: reikalu — . o teip gyventi rei
škęs idant bėdos nejieszkoti.

§ Now York.— In laika vie
nos sanvaites czionais maistas ■
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KAS GIRDĖT Tasai mandagumas 
i <

daryti.
dalinasi in dvi dalis:
ir’tajkus žodelei be jokios ver

tai tik vidurinis nianda-tęs,”

nog kitu vaiku nciszgirsta jog kul>" (Maudymui)
............lea Anokio.(Khaki)

- J. Jllhbu (Miegamųjų) 
, kuris Muilo

Rymo Kataliku’.strepiiu

Gražus jieje yra

Nesenei atsibuvo laikrasz- gUnmS> koki kožnas szpicukas
t in inkų sejmas Czikuge, tyksle 
npmanstimo apie stoka popie- 

Laike apsvarstymo tojo 
pasirodė, buk Suv. 

A’alst. paliovė iszojtinot suvir- 
• szum tris szimtai kasdieniniu 

laikraszeziu, o sanvaitiniu 
apie 1,300 isz priežasties pa- 

negalima

ros.
dalvko buk

pirkt i
Tiejei laikraszczei 

iszejtinet in laika sze- 
rodos 

numirs 
pade ji-

brangimo ir
]>opierųs.
paliovė 
szin 
daugiau 
trumpam laike, jeigu 
mas nepasigerins.

ir kaipmeilesni
laikraszeziu

niekados ne-Su v. Valstijei 
butu trip milžiniszkoms ir tur
tingoms, 
Europos.
paliudiję suraszas, kuris par 
do buk in laika 90 metu, no< 
1820 lyg 1910 metu atplaukė 

atej- 
po 310,000 kas ine-

jeigu ne at ejvia i Isz 
Apie tai geriausia 

o-
D*laika 90

1910 motu 
iii czionais 28 milijonai 
viu, arba 
tas.

Jeigu ne atejviai, tai ne pu- 
Ho czionais no butu tiek dideliu 
miestu, kokius sziadien turime 
ne tokios milžinszkos 
gyslos net u re t ūmom, 
kimas atejviu ir daugelis rau
ku pasirengusiu prie 

pastato

tokios vertel-
Atplau-

visokiu 
darbu, pastato Amerika ant 
užimta metu pirmyn už 
yieszpatystes.

kitas

jog turi 
privalo 

nz savo skupuma aplaikyti 
sziokia tokia dovana (arba nu
plakimą su goru rimbu.)

Pietinioje daliję miesto ran
dasi sziauczius, kuris ana die- * 
na 
damas plakatus, 
jo bizni, 
sziauczius perejo vela per stu
bas su klausymu, i

jeigu aplaikyda- 
jog neturi, tai 

pareikalaudavo adgal savo pla 
kata.

Nesenei atsibuvo laidotuves 
jnoteres tūlo skupuoliaus. Die
noje laidotuvių tasai sknpuo- 
]ius 
baszniukes 
sziteip:

Czikagas pasigyrė, 
du skupuolius, 

skupuma
kurie

perėjo per stubas iszneszio- 
garsiliauti jo- 

Po keliu dienu, tasai

kokio darbo, 
vo atsakymu,

iszmokes kelis tokius žodelius, 
kaip papūga, na ir 
žodeleis 
svietą.
<r r>

priosz
su tokeis 

pasirodinėja
“Antinu dalis manda- 

umo paeina isz szirdies,” —
o kada paeina isz szirdies, tai 
mus smagina ir linksmina — 
tinka del Dievo ir žmonių. 
Tiis tai

del Dievo 
vadinasi krikszczio- 

niszkas mandagumas — ir be
Tok is mandagu-apmaudas.

mas neprivalo būti in bovelna 
suv in iotas tiktai
prastumo duszios ir szirdies. 
Amerike turime daug tokiu 
mandagiu skystimu, kurie ka* 
da pirmu kartu pamato tikrai 
mandagu žmogų, tai nežino, 
kaip iszsižioti ir nežino jiog 
katvb galo pradėti stumt žo
džius, 
kaneez 
žmogum.
gerai, jog randasi

didesniu mokslu 
o maųtlagumo jokio suviję 
turi, o prick tam didžiausi yra 
staeziokai, sukezei 
ir t. t.

Tikras

atvyrąs isz 
duszios ir

gerai, 
vidutiniu ir

nežino

Mandagus žmogus no 
privalo būti mokytu 

.Juk žinome gaija 
žmopis su

,ne-

girtuoklei

krikszczionis 
savo privalumus užlaiko 
krikszczionvbe 
doras.

mokina, 
ne su keži us,

Mandagumas rėmėsi ant: 
rybes, nekaltybes, 
mo,
saves

jeigu 
kaip 
bus 

ne vagis.
do-

inisizemini- 
Ruvaldvmo 0

50
52 

Im)-- 
300 
300 
835 
200 
300 
250

200
4

50 
2036 

100 
718

Ace-Hi Czeverikai 
Ilgiau Nesziojasi Negu 

»- Rilo ICnlri ICiii

lAųJeklo (Kluiki) 

kltl’is'Muilo
bambizoleis 

juos kriksztino žmogus, 
nepriguli prie i 
kunigu.

Kas tame kaltas?
Kurie per savo neiszmintingu-|Ruijn 
imi, r—y; 1 !---- ‘
kunigą, davė 
kaltus kudykelius kokiam ten 
žmogui, kuris prasimine kuni
gu.

Kokia atojtis tuja nekaltųjų 
, kada paau- 

’Buna persekiotais per ki
tus vaikus ir turi szalintis nog 
juju už kalte savo tėvu.

Gerai kad toki tėvai skaitytu 
Septynos Psalnias Pakulos, ku- 

“ Netemink
VicšzpąĮie ant nusidėjimu, mu
su arba tėvu musu ir nebausk 
mus už grįekus musu.
• vaiiesitęs levai 
iszmįųtl^a žingsni

J >

I Rankszluoszcziu . n

©
& 
o

VEZARSZIAI (VEZITARTSIHAI) Bile Koki Kiti

neapykanta prieszais kokį 
apkriksztyt ne-

kudykiu atejtejo 
ga ?

rie prasideda su:

su arba tėvu musu

meiles artimo, 
mielaszirdingnmo.

Geras krikszczionis (ežia kal
basi ne tiktai apie katalikus, 
bet apie protestonus, hiteronus 
baptistus ir visi t iejei k a yra 
apkriksztyti,) pas toki visados 
mandagumas užsilaiko. Neuž- 

norite būti
turite prisakymus 

krikszczionvbes užlaikvti.

ir

mirszkite, jeigu 
mandageis,

■v • • •Žmonijos gyvenime, neretai
ar turi jam atsitinka, kad ka geriaus veikt 

reikia 
veikiama irneturi, tai tuomet drąsini

iszprakti-

atsistojas prie grabo ne- 
atsiliepe prie visu 
Kalbu tau paeziut, 

jog szitas grabas kasztuoje 
man daugiau kaip keli metai 

Jeigu tu būtumei mi
niotus 
pinigu 

ant tavęs kiek sziadien.
Ar-gi neskupuolei!

Rojuj nesenei radosi du dides
nis skupuolius, kuris nusipir
kęs puse svaro cukriaus (tob- 
lyczaites) pakabindavo viena 
ant szniurelio ir gerdamas ka
va ar arbata, žiurėjo in cukriu 
ir mane jog jin gere su kava, 
ir laižydavo su liežuviu. Tokiu 
budu jam szmotelis 
užtekdavo ant trijų dienu.

i i 
szitas

adgal.
rus keturis
nebutau tiek

adgal, tai 
iszdaves

Maha-

eukriaus

daktaras 
apie taji

Del ko moteris yra patoges
nes už. už vyrus!

Tūlas ajigliszkas 
ilgus metus tirynejo 
klausymu ir daseke szita: Jisai
apžiūrinėjo apie tris tukstan- 

ant viso svieto. 
Ant pagalios persitikrino, jog 
motoro del to yra patogesne, 
jog mažai užsiymineja galvos 
darbu, nes smegenimis darbas 
atima patogumu. 
Tia davada teisybes.

ežius moterių

Jisai pridu- 
I nd įjo

sią gyvena sztamas vadinamas 
“Žara” kur moteres atlikinėja 
visus vyriszkus ir vieszpatys- 
tes rejkalus, uždarbiauja ant

Z a ra

tos rejkalus, 
saves, savo vaiku ir savo vyro, 
o ir vyrus ištrenka, del saves 
ant apsivedimo.
mi turi siūboje triūsti j vaikus 
prižiurinetį ir valgi gamyti. 
Intekme ant tujų vyru yra, jog 
vyrai yra patogesni o moteres 
baisios kaip raganos.

Tįejei vy-

Verto žmogaus 
jojo puikios szirdies, 
puika szirdi, 
gus ] 
u i s. 
lytis 
saves, teip pat nevalo jam ir

rėmėsi ant 
per savo 

pasirodo žmo- 
priesz Dieva ir priesz žmo- 

Jeigu žmogus turi tobu- 
; mandagųmia v i dūri je

mos karen, 
nes kariaujant 
iszlaidu 
Labai gerai valdžia

nusižiūrėti iii kita kaip 

pradėt, nes jau kito 
kuota.

Suvienytos Valstijos stoda- 
reikaląvo pinigu, 

reik daugiaus 
negu ramiam laike, 

sumanė
Bondsus parduot, na ir surinko 
daugiaus negu mislyta 
žmonių, 
luomu. •

Jaunute Lietuva dar paseko 
Suvienytu Valstijų pėdomis, 
pardavinėja Bondsus nes reik 
pinigu.
Tai-gi pagal S. V. A. 
turą ir praktika, 
kitas szalis, net ir Airija.

Lietuviai Amerikos, vieni šit 
didžiausiu noru veikia, duoda 
paskolai pinigus kaip tik gali

ne- 
nors tyli iszsky- 

kurie tiesio-

negu nuo 
visokiu draugijų ir

J y
• 0atlcLsitęs tėvai už savo no- 

i, o vaikai 
paaugiu kęil^s jus atejtejo ir 
neduos del jus jokios paguodo- 
npfl*

Dagi rd omo isz tikro pamato, 
buk tula$,kunigėlis isz Skulki- 
no. surįųkęs apszczei piningoliii 
ųž parduotus * įiętuviszkus bo
nus, iszyeže pats in Lietuva pi
ningus!? 
uerimauje ne tęip 
kaip savo piningcliu.

r-— - ——-•

§ Rymas. — Szeszios y pa tos 
likos užmusztos maiszatije ko
kis kylo terp vaisko ir stude 

Daug likos sužeista.
u.... - ■■■ ——

NAUJOS KNYGOS.

— Žmonis sziadien 
kuningelio

ui
tu.

Lietuviu Darbininku Litera
tūros Draugije tomis dienomis 

po Jiszleido No. 6-ta leidyni 
vardų: “Vakaru Europos Lite
ratūros Istorija,” 
bos
grąžei apdaryta in audeklą su 
auksiniu tytulu,
Prisiuntė redakcijei p. K. Ste
poną v i ežius sekretorius, pas 
kuri
Air. K. Steponaviczius, Box 17, 
Cliffside, N. J. — Acziu už pri- 
siuntima.

isz rusiLkal- 
verte Ž-tas, 296 puslapiu strepliu

Vilnoniu Užklocziu x
i (Maudymui) 

Raiszczhy 
Priegamo Užvalkalai 
Mnrszkiniu 
Czeveryku 
paklodžių 
Apatiniu MarHzkiniu 
Loviniu Strepliu 
Maiazu (Lonodon Tingu) 
Drapanų (Miegamųjų) 
Muilo 
Vilnoniu Marszkinlu 
Strepliu 
Rankszluoszcziu 
Apatiniu Keiniu

VILKAVISZKIAI 
Vilnoniu Užklocziu 
Loviniu Strepliu 
Skepetaicziu 
Pirsztiniu 
Drapanų (Miegamųjų) 
Muilo 
Vilnoniu Marszkinlu 
Paklodžių 
Loviniu Žakietu 
Pirsztiniu 
Žakietu (Plaucziu uždegimo 
Sergantiems) 
Ralszcziu 
Priegalvio Užvalkalu 
Marszkiniu 
Czeveryku 
Rankszluoszcziu

VIRBAMAI 
Vilnoniu Užpklocziu 
Loviniu Strepliu 
Skepetaicziu 
Rubu (Miegamųjų) 
Muilo 140 
Vilnoniu Marszkinlu 
Paklodžių 
Loviniu Žakietu 
Loviniu Žakietu 
Pirsztiniu 
Ralszcziu 
Priegalvio Užvalkalu , 
Marszkinlu 
Czeveryku 
Rankszluoszcziu

UKMERGIS IR APSKRITIS 
Vilnoniu Užklocziu 
Loviniu Žakietu 
Rubu (Maudymui) 
Skepetaicziu 
Priegalvio Užvalkalu 
Marszkiniu

Rankszluoszcziu

preke $1.50.

sekretorius 
gausite adresavodami: .

redakcije prisiun-“ Dirvos”
te sekanezias naujas knygutes 
in musu redakcije

sceniszka pasaka 
keturi u aktu, szesziu atidęngi- 
mu. Parengė V. J. Pioteris,

“Užkeikta
I

1.
I

AJergele

Parengė V. J. Pieter i s, 
C 4

Ro i u JJangu
. kaina 25c.

Lenkija ta pat daro, 
projek- 

dar seka ir

geį szaukia

arba
iszteset.i, kiti, norint truputėli 
treti kad neskolina, 
aukoja, tai 
riant socialistus,

neduot Lietuvos
reikalams nieko.

• Na gerai, 
cialistai, 
ket, 
kunigu prioszingu pirkiniui 
Bondsu vien dėlto, kad esanti 
negera, dabartine ten valdžia

1
socialistai tai so- 

bet ir galima but ti
kuti turime kai kur mus 

prioszingu

J 
o vienok mes tokiu žmonių tu
rime.
kad vieni kunigai ta reikalą 
remia patys Ipii kurie po tūks
tanti ir pora paskolindami 
kiti net isz ambonos 
kad pavapi joną i
perkant Bondsus. Pennsylva- 
nijoje vienas klebonas isz am
bonoj teįp inkiriai glaudino 
savo parapijonus kad ant Bon* 
dsu neskolintu žmonės pinigu, 
nes esanti dar valdžia negera; 
o isz to net jo davadkos szyp- 
sojosi. — S. K.

Ka galima pasakyt — 
kunigai ta

’ .° 
szaukia 

neskolintu

, ,.u

Daugeliųosia parapijosia pa- 
airengineja .vaikuezei ant pir
mutines koinunijos, bet noku- 
riems yra sunku suprasti, del 
ko kunigas pareikalauna met
rikų gymimo, jeigu neranda 
juju užraszytu kriksztu 
szuosia.
mon klausė tėvu, o 
kams neduodu Atsakymo ir

jeigu
užnV-

Toki vaikai ateja na- 
te Va i Vai*

IMahomodo Kelio- 
” ir kiti naudingi 

straipsneliai .apie žeme, dangų, 
duszia ir planietas, kaina 50c. 

“Dirva,”
Superior Ave. Clevland, Ohio.
Adręsavokite: 7907 į

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 
RAPORTAS ’

APIE SPECIALI LIETUVIUpi
tas/Alpus fondą.

TAURAGĖS APSKRITIS
Ralszczių
Audeklo (Khaki)
Loviniu Žakietu
Vilnoniu Užklocziu
Priegalvio Užvalkalu
^larazkiniu
Czeveryku
Paklodžių
Rankszluoszcziu
Kaldru
Loviiflu Streplip
Maiszu (London Bags)
Rubu Miegamojo
Muilo
Vilnoniu Marszkinlu
Streųliu
Chirugiszku Tavom 
Siulu

TRESZKUNAI
Vilnoniu Užklocziu
Loyiniu Strepliu 
Muilo 
paklodžių
Apatiniu Marszkiniu 
Loviniu, Žakietu 
Priegalvio Užvalkalu 
Czeveryku 
Rankszluoszcziu

UKULE
Vilnoniu Užtdpc^ių
Žakietu (Plaucziu Uždegimo (
sergantiems) ‘ 
RaUzczlu 
PąduHzkos 
Marszkinlu 
Strepltu 
Piratiniu 
Priegalvio Užvalkalu 
Muilo 
Czeveryku 
Rankszluoszcziu

UŽGANĄ
IVilnoniu Užkloęzlu

*Loviniu Žakietu
Pirsztiniu
Raiszczlu
Prlė^galvio (žvalkalu 1

V
Czevoryku 
PaklodŽUi 
r'*____ _ A i-..

220
70

300
75

200
100

90
125
150

1
70

700
100

50 
350 
400

25
25

100
200

25
325

50
25,
30

150

Apatiniu Keiniu 
Kaldru 
Loviniu Strepliu 
Pirsztiniu 
Rftiszcziu 
Muilo 
Czeveryku 
Paklodžių
Apatiniu Marszkinlu

YASAVAINIAl (YASVAINIZ) 
Viinpniu Užklocziu 
Skopė t.alcziu 
Priegalvio Užvalkalu 
Marszkinlu 
Strepliu 
Pirsztiniu 
Ralszcziu 
Muilo 
Czeveryku 
Rankszluoszcziu

ZUBECZ
Vilnoniu Užklocziu 
Priegalvio Užvalkalu 
Marszkinlu 
Rankszluoszcziu
Žakietu (Plaucziu Uždegimui 
Sergantiems) 
Muilo 
Paklodžių

( t

’ cj:

50
277

66
50
50
50
50

100
50
50

O

Žiūrėkite kad 
butu didele 
litera 
aut pado.

15
50
15
60

8
75
30

75
150
25
75
50
25

15
115

50
30

ZBEP8KI
Vilnoniu Užploczlu

! Priegalvio Užvalkalu
MarHzkiniu
Kankszluoflzcziu
Žakietu (Plaucziu Uždegimui
Sergantiems)
Muilo
Paklodžių

Virszmlneti Tavom! Iszdaliiiti
18 apskrieziams
76 llgonbucziainB
49 miestams
21 prieglaudoms

Lietuviu Pnszalpni
Liepos 26 d

I
15
50
15
60

8
75
30

45
20
20
20
75

100
15
50
35
50

300
50
25
25 

350 
200 
300 
758

s

.100
3

65 
200 
285 
216 
120 
300 
550 
130 ,

30
1 

150 
1116 

120 
100

1
30

30
25
50
40
50
20
20
20
40

500

25
50
76
50
30
50
50

100
50
50

200
90

100
100
200 ;

50
200

r.n

ACE-HI apsiavimai yra tai ilgiausi nesziojenti 
gumini apsavimai del mainieriu. Jeigu reika
laujate guminu czeveryku ar czebatu tai pirkite 
ACE-HI -apsiavimus.
Ace-HI apsiavimai yra padirbti isz specialiszko giunb. * Jie yra 
teip drūti kad asztrus akmens —net ir vinis— negal ju perpjaut. 
Jie yra visada sziltus ir vigadni ir sausus.
Žiūrėkite kad butu didele litera “C”
kad perkate Ace-Hi, kada kita karta pirksite apsiavimus.

I (onverse

ACE-HI
(a
4

k

ant pado ir bukit tikri

Mainieriu Czebatai 
ir Czeverykai

Jiisa apelinkojc randasi sztoras kuris parduoda Ace-Hi

❖
V

k

/ *---------------'f'' « * •

ftpslavhnus. Jeigu negausite tai įaszykitc tlesog pas mus.

Converse Rubber Shoe Co.
1911), 

Kapitonas Charles S. Paine 
Amerikos Raudonasis Kryžius.

GALAS.

Malden, Mass.
rib

SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE "SAULE”

GrtEITua.

---------- ,-------- . -.. ,------------
SKAITYKITE * ‘ SAULE’ ’ 
SKAITYKITE * ‘SAULE*r

XriEIA
’ Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailhiino, sąnariu ir

O

raumenų
fluatin^iino, nkauHmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
' ‘ Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina.
nąusu vaizba.?.tukliu

“ Draugą Reikale

n

Visuiio aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :

Yra tik vienas Palii-Expolloris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas

ANCHOR (Įl£.ELra.s)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER. & CO., 326-330 Broadway, New York

Musu tikroji 
garantija

Ant kiekvienos Nuga-Tone
M « A » * ~ M • ‘

Nuga-Tone

krabele

ir

Chicago, III. 
pranešu 

vartojau :) sykius 
Aš siunčiu

grąžei kad

su
91

vieną Lpn- 
greit labai

aš vėlinu 
visiem* 

buvai ant 
vartuoti Nuga*

padavei i laikraščius 
Nufira^Tonc.

irgau labai daug 
dubai* kaip pradėjau

bonkeles yra šitokia Garantija:
°Šitoj bonkelej yra devynio- 

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

Jei vartojęs Nuga-Tone per 
dvidešimt) (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?

Jus 
g: id ulėm es k ui p

Aš 8
Kerai, o

Tamtoms, kad 
and dienos.

?2.00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes

ir
Vielinu

mintu ir „
i 1 > _

JONAS V ER V OKAS.

Ah

įkerai.

Ačiū Tamistai laba} 
tok ionics 

vartuoti tokius gidules. 
npcrucijos, bet vis nė būva man

ort, Mass.
T---- - ------- -------------—Mes aptu?ojome nuo TamistoH 2 buteliu Nuga-Tone

už kurias idtaranie širdinga ačiū. 
Sveikatos Tvėrėjai. Tai i____
Aš siunčiu ?3.00 ir mokiniu i

____> vaistus vartuoti.
Su godone,

N. ADOMAITIS.

Norwodd, Mass, 
gavau 

Pasidhri man

NATIONAL LABORATORY 
Godotinas! Tamisto^:— 

kūtę Nuga-Tone 
gerai ir jaustus labai 
Nuga-Tone. 

visam pasauliui 
ligonėms

Tune, tai nūn daug mojimus pasitlari.

* * Ali.

-PrienHau Tamistos laišką su pasiulinimU daugiaus 
------"------ - Nuga-Tone yra labai giaras vaistas. 
, ir jaučius daug gicriaus.

siunčiu i _______ ___ , _______  ___ _____ __ _
Rukiet malonus patalpinti j laikraščius nu manos padiekavoimo už tokius gerus

m.
Vaisiai tie yra labai naudingi ir yra Dideli 

draugams tuoo 
prisiųsti daugiaus Nuga-Tone.

Skaityk ką tie žmonės sako apę Nuga-Tone
NATIONAL LABORATORY, Chicago, III. Bute, Mont.

Godotino Tanii8tos>—PricnHau Tamistoa laišką su pasiulinimu daugiaus 
Nuga-Tpnc. Aš esu labai užganėdintas. Nuga-Tone yra labai giaras vaistas. 
Aš ’suvartojau viena bonkutę, ir jaučius daug gieriaus. Ištarų ačiū Ta- 
mlstoms ir siunčiu penkius dolerius kad prisiusUimet daugiaus Nuga-Tone. 
Rukiet malonus patalpinti j laikraščius nu manos padiekavoimo už tokius gerus 
vaistus, Nuga- Tone. Su godone, WM. P. BRUŽAS.

f__________ i

NATIONAL LABORATORY, Chicago, ID. Cambridgcn
Godotinas Tamistd:—Mes apturėjome nuo Tamlstos 2 butelii

paraginu visiemsTvėrėjai.

Nuga-Tone
Djdžiausis Nervams Jiega ii

š

4 k 1,1 . 1 !L ....-.........   11
Štai l<a Nuga-Tone padaro 
o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio) 

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

laukan. 
Prašalina

damas kepenis.

blogo virškinimo.
Nuramina ir sustiprina nervus.
Pagerina širdies veikimą ir kraujo 

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

priais ir tvirtais.
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 

per kūną. 
Sugr.ąžina raudonumą išblyškusiam, 

• • r ’ a A *

gerai

širdies

lengvai

pykimą sustiprin-

išeina,

Prašaliąa blogą kvapą padarytą 
blogo virikinirno.

Nuramina ir sustiprina

priąis ir tvirtais.

per kūną.

be kraujo veidui.

v

Sveikatos Tvėrėjas
Duoda Gausų Raudoną Kraujų, Stiprius Tvirtus
Nervus ir Pajiegų Vyriškumų bei Moteriškumų.

Nuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie 
kbomet 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 
šjto stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo 
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnejusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių 
negalių.

Nuga-Tone susideda iš 
brangintinų vaistų, kurių i ą • i • *i ą 1 < •

esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus

kepenų negalių, menko kraujo

“'i astuonių labai 
kiekvienas veikia į 
Jis sutaiso ^vidurius 

1 ■ taip,’ kad jie išeina laiks į laikų, ir lengvai.
Suteikia puikų norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą.

kokių gyvastinę kūno dalį.

‘ , Jis
padidina, svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai •X ▼ ■ r-ra • v -* • i • i . • __ ____ • L

i 

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

Nuga-Tone
yra toks geras vaistas, kad,me» norime, idant tamista išmėgintum jj be 
jokio rižiko iš savo puses. Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone 
lėšiuoja tik $1.00, arba šešiems mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- 
Tono, vartodamas' žemiau paduotą kuponą, imk jj per 20 dienų ir jei 
^nebusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalį mums, 
lo mes tuojaus sugrąžinsime pinigus.

Jęi Nuga-Tone nebūtų toks, kaip mes sakome, tai mes negalėtume 
jo pardavinėti šita abso!|utiš|^a garantija. Tūkstančiai žmonių dabar 
|ima šitą stebėtiną sveikatos taisytoją, nervų toniką ir krauoj valytoją 
pilniąuaiu pasitenkipimu. Nuga-Tone nėra jokių degutinių išdirbsnių, 
'jokių opiatų, ar paprotį sudarančių vaistų. Jis yra sudėtas į. gražius, 
parankius pakelius, pavilktas sukrumi, malonus ir lengvas imti.

Nuga-Tono yra pardavinėjamas visose aptiekose tomis pačiomis 
išlygomis ir tą. pačia garantija. .

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

Panaudok šit«i kuponą užsiaakydanias Nuga-Tone.

NATIONAL LABORATORY,
*** L 504— 537 S. Dearborn St., Chicago, Ill
Gerbiamieji:

Indedu čia $
7 siunti man ...........

 ., už kuriuos mnlonekito pa- 
_ bonkeles Nuga-Tone,. šita užsisakymą 

darau tąja(išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusių 

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

Vardas ir pravarde 
i.
* Gatve ir numeris.—

a Miestas
, j.. . į

Valstija-

»
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VIENA NAKTIS.

Tikras atsitikimas isz 
kaimiszko gyvenimo/

Parstumes savo ieva Jurgis 
apsidairo po karezema, kinno* 

mate savo draugu,

1 i
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je jau ne 
del to kanogreieziause ir jis 
iszszoko pro Įauga laukan ir 
pradėjo bėgt in laukus.

Ant lauku pilna buvo žmo
nių dirbaneziu.... visi stengė
si Jurgi pagaut, nes jis buk 
stebuklu iszspruko ir pabėgo; 
girdėjo tiktai kokius balsus ir 
szaukimus paskui save, nes 
nesidairo o bego tiesiog tolyn 
ir tolyn. Norint vejas su lie
tum sulaikinejo jin bet musu 
piktadaris nepaišėjo ka jam 
lietus kerta in akis, bego užsi
merkęs per purvynus ir balas, 
ten kur akis jin vede, ba isz- 
metinejimas sanžines nedavi
nėjo jam pakajaus, o tik viena 
ka jin kaskart tolyn nuo gim
tinio kaimo prie 
vertinėjo.

galo pribuvo visas per- 
szales suszlapes susimuezines 
in kokia tai girre. 
vo tamsi, o 
isz viedro. Jau toliau bėgti ne 
galėjo, ba kojos atsake jam sa
vo paklusnumą, 
ves Jurgis baisui, 
nakti tokioj tamsioje girrioje 
praleist.... o lietus ne perstojo 
lieje kaip isz ceberio. Sustojo 
ant vietos kaip inkastas in že
mo žiuri dairosi ir mato stovi 
priesz jin 
in visas 
las o kelmas iszpuves teip kad 
in ta skyle gerai galima buvo 
žmogui pasislėpt. Tuojaus sku 
bei inlindo dabar Jurgis in 
skyle ir pasislėpė puikei nuo 
teip dideles nepagados ir lie
taus.

Nes kokios baisios misles 
pradėjo perbeginet pro jio 

Rodosi jam kas va
landa buk kokia laukine 

tai

bėgimo pri-

Ant

galva.

O

Naktis bu- 
lietus liejosi kaip

Užsiergelia- 
kaip czion

didelis iszsikerejas 
szalis placzei aržuo-

zve- 
*’“Vis selina prie jio... tai volei 

jog isz kelmo aržuolo iszlen- 
dineje visokios kirmėlės, 
rios savo mirtinais gieluoneis 
sieke jin., drebėjo cielu kunu 
kaip lapas drebules, vienok 
pats nežinojo ka turi pradėt ir 
sėdėjo buk pusnegyvas pasi
slėpime.

Teip besėdėdamas 
paregėjo koki tai žiburį.

— Jau po manim, tai isztik- 
ro gal razbaininkai, arba pali- 
cije presekiojenti mane, veje- 
si, idant suimt.

Norėjo

ku-

staigai

Ir sztai sustojo

baisei
v y- •r

Jurgis dabar atsi
dust prie Dievo szaukdamas 
Jio pagelbos, nes negalėjo.... o 
žiburis kaskart stojosi aisz- 
kesniu o su prisiartinimu da
vėsi girdot jam koki tai balsai 
žmoniszki.
netoli nuo to aržuolo, kuriamo 
sėdėjo pasislepes jis, tris vy
rai kurios Jurgis gerai galėjo 
matyt prie žiburio. Su juodom 
barzdom ir plaukais,
iszrode ant veidu tie tris 
ra i o kožnas isz ji u turėjo kir
vi rankoje ant ilgo koto ir po 
kelis pisztalietus už juostos už- 
sikiszc.

Jurgis sėdėjo pus-gyvas, 
uždare akis ir isz baimes jau 
novat nieko* pamislint negalė
jo... Ba kaip matome, buvo tai 
piktadarei razbaininkai. 
jie jin pamate ir vienas isz jin 
prisiartįndgmas prie medžio 
paszauko rūstingu balsu:

— Kas esi nieksziau?!
Jurgis isz porsigandimo žo

džio isztart negalėjo, nes kada 
piktadaris atstatė in jin revol
veri, atsiliepė kone mirsztan-

pus-gyvas

Nes

i

i V ežiu balsu:4 I
— Asz esmių Jurgis...,
Piktadarei da daug uždavi

nėjo klausymu Jurgiui isz kur 
ir ko in czion atvyko, o kad£ 
Jurgis iszpažino ciela teisybe 
kaip pabėgo isz namu ir isz 
kokios priežasties tarė vyriau- 

piktadaris:
Namon no 

gryžt, o kad esi musu rankose 
tai turi prisiskyrt 
bandos, 
neszlektas; o
in galva k ai o szuniui szausiu!

si a s
turi ko su-

prie musu 
gyvenimaspas mus

jeigu ne nori tai

SAULE,
—.--------- ---- -   I —  -į
briczka ant kurios sėdėjo du
puikoi pasirodo vyrai sustojo 

Vienas isz 
tu ponu iszsedo isz brięzkos ir

B*

r

Dave po tam jam dideli stik ima daigius.
kuom gerai sual

savo su- nedrasei Jurgis — kas jum tai jau ties kryžium.
la sznapso, 
drutino ir suszilde i 
stengusi kuna o ant galo turė
jo prisiogt isztikimyste ir pa
klusnumą jin vadovui.

Kada tai padare, 
vyriauses piktadaris:

— Pamyk brolau, jog jeigu 
ta prisiega, kuria iszpildei 
prie to aržuolo sulaužytum ir 
mus iszduotum, tai mos tave 

ir ant kito galo 
svieto ir czion atvedė 
me tau in. galva.

Nuėjo Jurgis su jais in gilu
ma girrios o netrukus stojosi 
priesz sukurta ugni prie ku
rios sėdėjo da keli piktadarei 
valgydami ir gerdami arielka, ba.

Teip-gi Jurgis pasiliko pik
tadariu.
niekad apie namus nesimeldė 

nakti 
razbai-

rasime nor

— Hej žmogau! —paklauso

ir raudytispavėlino daryti ? 
namuose Motiejaus?

kas tam vajkiozy 
tarė jam galvon prie jam? jau ežia neir 

jokisz namas Motiejus Krausz
lis — atsilieje vienas židas —> 
tiktai tas irha mano, Motiejus 
jau mirszta, o jau suims 
katrham jau 
irh sprhandu nusuk, padarhy 
pas man skolas didilis, tai asz 
viskam ussekvakrajau irh bus 
paimt sau.

Iszgirdes ta 
nusitvėrė už galvos ir ilgai jau 
ne lauke o skubei inejo in stu-

szausi-

N epą m i si i no ’novat

niekad tiktai diena ir 
užsiuminejo su kitais 
įlinkais žudinstom ir piktada
rystėm, apie plcszinejimu pa- 
kelevingu žmonių.

Ir ilgai vede toki nedora 
gyvenimą ba net kelis metus. 
Veidas jio. pajuodavo, užaugo 
didele juoda barzda ir plaukai 
stojosi baisum, tikru girriniu 
razbaininku toje baisioje gir
rioje, o kaime kur gyveno jio 
tėvas ir pats užaugo tenai ir 
gyveno lyg tam laikui, žinojo 
tiktai kad prapuolė kur be jo
kios žinios.

Vienkart

pasakytos 
k minu

Sapnavosi Jur-

prisi-

iszsiunstas buvo 
[Jurgis vienas toli in girre prie 
vieszkelio ant sargybos auku. 
Nuėjus Jurgis ant 
vietos ir atsisėdo už
turėdamas vilti jog ka nor nu
tvers.

į Ilgai teip gulėjo pasirėmęs 
ant rankos, net nuvargęs pra
dėjo snaust.
gini jog buk mate savo stubo
je mirsztanti tęva ant smertel- 
no patalo, kuris prie jio isz- 
trauke rankas, idant atsisvei
kintu jin jau amžinai ir buk 
girdi baisa tėvo:

— Jurgiui, juTgūti, 
artink prie manes.

Nes Jurgis vėl tuojaus pa
budo ir vėl sergėjo sau spakai- 
nci. (

Vienok visokios misles pc- 
reitinejo jam per galva. ’ 
priverstinai pradėjo sulyginė
ti mislyse savo pirmesni lai
minga gyvenimą ir 
prie tėvo locnam name, kada 

czysta sanžine ir buvo 
, o da

bar teip nedora, gyvenimą tu
ri vest pilna piktadarystu ir 
nūs i de j imu. Su d rebe j o.

— O gal tėvas ir gyvas da 
— pamislino pirmu kartu • 
gal man dovanos, pulsiu jam 
prie kojų.....Jis teip geras! Asz
czion gyvent negaliu... 
vo nusidėjimus 
turiu sunkei. Nes kaip pabėg
ti? < _ 
piktadariu pagaus!.... 
pulsiu lavonu — 
no gilei...

Nepoilgam vienok pasikėlė, . 
mete in žeme kirvi pisztalietus 
ir kiek tik pajiegu turėjo lei
dosi in girre in vakaru szali.

ilgai, o 
rodos buk jin kas vijosi. ‘Per
bėgo jau didelia girre ir radosi 
ant lygaus lauko.
velninu dabartės,( nes žings
nio daduoda ir kiek tik pajie
gu turi tiek yrėsi pirmyn buk 
drauge su veju lekia.,, 
laukus pieVas, 
kaimus, ir ant nieko nepaiso 
tik stengėsi, idant 
cziause stot savo kaime 
slenksczio locno namo.

Ir po ilgai, ilgai kelionei ant 
galo paregėjo bokszta bažyy- 
czios, kurioje priėmė szviesa 
vieros szventos, kurioje tan- 
kei melsdavosi prie Dievo, ne
trukus pamate ir namus savo 
tėvo. Tada numažino žingsni 
ir ėjo pamaži. Pro jin praejti- 
nejo pažinstami, nes niekas jio 
nepažinstn, kožnas su 
tai baime žiuri ant jio.

Jau sustojo priesz stuba sa- 
Ngs kaip ijiejt iii jos

N vJ y

mirszta, o 
velnius paimk

viską Jurgis

Premenioje ir stuboje pilna 
Dirstelėjo bailingai 

sztai pa- 
mirsztanti te

žinomu.
in visus kampus ir
mate ant lovos

Persi spaude per kuopa
artyn prie lovos

va.
žmonių <uVu
nieką ne pažintas, norėjo pult 
ant keliu priesz tęva ir pra- 
szyt dovanojimo, nes pritruko 
jam tos drąsos.
negyvas. Visi žiurėjo ant jįo 

, nes niekas nepa- 
Net sztai mirsztantis 

stovinti, 
prasiszviete kokiu 

nepaprastinu

Stovėjo buk

prisiartino prie senio ubago at 
siliepc: f .

— Nelaimingas biednas žmo 
gau! .

Matau jog esi nelaimintis 
kolieka. kam turi' valkiotis po 

Asz esmių turtingas, 
duosiu tau gera gyvenimą lyg 
smet, sėskis su mumis, o nu- 
vesziu tave in savo namus, o 
ten dagyvensi lyg smert 9 man 
gal tai Dievas už gęra paskai
tys, kad ant nelaimingo susi
ni i Įėjau.

Senelis nežino ko lyg nusi
stebėjo ba sudrėbėjo 
nu.

nelaimingas

svietą?

visu ku-

— Na seskis-gi vargdieni 
o turi krepszius prikrautus nu
siimk nuo saves ir padek ten 

Nor

y

, kur užpakali briczkas.
per tas tau jau no Ims daugiau 

reikalingu, ba. jau tos duonos 
niekados 

numest ne 
Asz jau tau at-

negyvas, 
su akvvumu 
žinsta.
tėvas paregėjus jin 
veidas jio
tai nepaprastinu džiaugsmu 
ir pakeles in jin ranka savo ta
re kokiu tai prislėgtu balsu:

— Jurguti, Jurgnti, 
gyvas!
mane užmuszei...
syk gailekis už savo nusidėji
mus, daryk pakula o 
dovanoju ir laiminu.

Ant/tu žodžiu mėtėsi Jurgis 
prie lovos tėvo ir puolė priesz 
jin ant keliu nes toje valando
je suriko baise i.

— Gelbėkit, gelbėkit, mano 
ranka! mirsiu isz skausmo!

Stuboje pasidarė 
sumiszimas.
apalpusi Jurgi ir nunesze in 
koki tai narna, kur likos pa- 
guldintas in lova.
Krauszlis jau ne gyveno.

Po gana ilgam laikui iszejo 
Jurgis isz tebyrib

neragausi daugiau 
nes dovanos Dievo 
yra galimu.
ejte laiminga suteiksiu.

Ubagas nieko neatsakes in 
sėdo, in vežimą..

Gal kur labai toli gyveno 
su kuriais važiavo 

'viena 
ne

Važiuoja

o mano Dieve!.... tų
nes pasitai-

szie ponai, 
Jurgis ba pravažinėjo 
kaima po kaimui, o vis da 
buvo ant vietos.

tu da ir važiuoju in kur ta i be pa Uo
tu vos, o Jurgis baisui užsierge- 

ant

asz tai

kokis tai 
Nutvėrė žmonis 

nunesze

O senas

> namo kuris 
ligonbueziu vadinosi, nes isz
ejo jau be rankos.

1___Y • • f L •

lovos
Lyi? puolė nelaimingai,

spakaina

turėjo
burijc mielu sau ypatų

tadaroi! — paszauko vienas isz 
palicijantu ilgai me^ jus jiesz- 
kojomo ir susekihojomo. Tavo 
du draugus jau Dievas nubau
dė perkūnu, jog jau nesikeis 
daugiau gal ant sūdo* Dievo

vos, o Jurgis baise i 
iavo buk rodos kad jin 

smerties veže, cielu keliu nieko 
m jin nekalbėjo ponai tiktai 
važiavo ir važiavo vis tolvn. v

Net sztai pribuvo in szia 
girre, kur Jurgis prisiege iszti- 
myste ir paklusnumu piktada
riam.

— Nulipk vargsziau! — pa- 
szaukc dabar vienas isz tu po
nu.

Jurgis mirtinai pabalo. 
ži|io dabar, jog tai buvo tie pa-
yts piktadaręi1, ka tame laike 
POjuomj^uolu pagavo, kada 
buvo pabėgės isz namu.

r— Latre^ vargszau, pameni 
, “jeigu

J’a-

neš tu kelkis ir ojk in rankas 
teisingystes! Bjk in kalėjimu 
užbaigsi savo nedora gyventi- 
ma. Jurgis nieko jau neatsako 
ba volei apkvaito.

• # #
— Jau laikas keltis Jurgu

ti, kelkis-gi a.r gal sergi?—kai 
ba jautrus Motiejus in savo 
sunu budindamas jin ant ryto
jaus anksti.

Jurgis pabunda žiuri....
supranta kas veikusi su juom... 
n^ato tęva, 
lovos, o ne jokioje girrioje.

-— Dieve! kas su manim de
dasi Teveli brangus, mylemas, 

viskas buvo tiktai 
asz czionais?..... Dieve

mano Dieve!
Ir pasikėlė nuo lovos, mėtėsi 

ant keliu priesz tęva ir buezia- 
vo jio kojas, o aszaros džiaugs
mo ir pataisos puolė kaip bri- 
lijantai ant žemos vienkart su 
aszarom doraus levo.

• • •

Matome czion kas do stebuk
lingas suradimas Dievo!

Praszymas kuri vakar nelai- 
isz

pas

likos isz-
1) ieva s

/

BALTRUVIENE.

i! r

Priežodis sako: Kokios ma-
ne

mato,, jog guli ant Ba insižiuri in

Tai ir gero ne

Nevienam pesztukui gala pa*
darys, 

Ant galo tas atsitiko, 
Jog kaltu pasiliko.

4
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tai-gi tas 
sapnu...

Ir d a sako:

♦

Szcnadorio bobeles, mitingu 
nedarykite,

■ Taje girtuokline susajdfe su- 
ardykite,

Ba pro ta ja grinezia nieks 
negali praejti, 

Turi in szona uosi atkreipti.

K

(I

mules
Tokios dukreles, 

pasielgimą 
motinu, 

yra isz mer
ginu,

Czion merginos 
brangios, 

Ne tokios žioples ir varnos. 
Viename pleise buvo veseile, 

. Ant kurios pribuvo ne viena 
seile, 

Ba guma man mojo, 
Nuolatos se i Ii o jo.

Žinoma,

Asz ta ja susaide isznaikysiu 
Valdžiai pasakysiu, 

Visus vardus apgarsysiu.
Tai moteriukes yra niekai, 

Jeigu jau juokėsi Anglikai, 
Pirsztais rodo Ant Lietuviu 

Jeigu katras ejna keliu. 
Sziadien asz pasiliausiu, 

Gal daugiau apie jus gausiu, 
O jeigu nepaSftaisysite, 

Tada jau geru rimbu gausite.

1

'U

'f

neuž

mingu būdamas nusiunsti 
gilumos savo szirdies 
Vieszpati visu vieszpacziu 
apie pataisa sumins, 
klausytas per Dieva, 
tai užleido ant jaunikaiezio to
ki sapna. apnas tasai parode 
jam aiszkei kas lauktu jin ne
dorai vestam gyvenime, 
ko gali davest girtuoklyste ir

Deltogi Jur-

savo 
visu

prie

niekas juju 
prasze, 

Už tat ka tik nesupaszc, 
Nes per jiaises vienas net la- 

kupe gulėjo, 
Tai net ant ryt namon parėjo.

Vienam teip galva apkopė, 
Jog trisdeszimts dolereis vos 

užlopė,

Kada Veselka atsibuna.

• » •
* ♦

Oj tu Gilbertono užvydelia, 
Ka tai praejta nedelia, 

Tenaitines moterėlės norėjai 
a p juody t, 

Nevos juju kaltes iszrodyt. 
Bet pati save ant juoku pasi

likai, 
Jog isz kitu szandijai.

Atsimykie pirma ant
praejties, 

Ir ant savo kaltes.
Asz apie tave gerai žinau, 
Nes nog kitu isztirynejau, 
O jeigu da teip padarysi, 
Tai žvaigždes ant dangaus 

pamatysi.

gavo

Jau tai vis te i p buna

e

i

• •

O j mamutes, PADĖKAVONE UŽ 
APDARYMA KNYGŲ.

del jus dangų
prilenkezia,

Kad tiktai jus doros iszmo- 
kyczia,

kitos nedorybes.
gis padekavojo už ta. iszganin- 
ga prasarga Dievui karsztai 
nusidavė in
prausė nuo purvu nusidėjimo, 
apezystijo savo sanžine ir žen
gė ant kelio dorybes.
visus savo blogus papratimus 
ir stojosi dorum paveizdingu 
žmogum — krikszczioniu.

(GALAS.)

Dievui 
bažnvezia apsi-

Pameto.

Ir kad iszmanvczia
Kožna pamyluoezia

Kad tik davadnesnem Imtu- 
meto,

Ir girtavimo nustotumėte.
*

In viena

Szirdingai tariu acziu p. F.
W. Boczkauskui už teip puiku 
apdaryma. mano maldaknygu 
ir kitu knygų.
maldaknyge kuri da buvo ma
no dieduko ir labai guodojau, 
nes tai buvo pirmutinis Szal- 
tinis, maniau, jog turėsiu su- 
degyt, bet nutariau duoti jiaja 
apdaryt ir kada man prisiun- 
tet adgal, tai negalėjau tikėt 
savo akimi, jog tai toji jiati

Nesitikėjau, jog terp • 
musu Lietuviu randasi tokiu 
geru mekaniku, kurie teip 
puikci ir druezei apdaro kny- 

Visiems apie jusu dar
bu pasakoju ir tikiuosiu pri- 
siunst daugiau darbo.

Su pagarba . Szimonas Juk* 
naitis, Wilkes-Barre, Pa.

— Prisiunskite savo senas 
knygas in redyste o ir jus bu
site užganėdinti isz darbo kai-

(t. 44)'

Viena sena

ll

♦ *

grinezia susirinko 
ant kriksztinu,

O kad buvo geri žmonis,
Tai ne buvo musztiniu, 

Tuojaus szale ant tu patycziu 
Susirinko keletas pijonieziu,
Gere ir visos karszcziavo, 

Ant pagalios susirupeziavo.
Vienas kitam per žandus 

pueavo,
Jog net akis kaip slivos pa

mėlynavo.
Vienas narsunelis kaip Pili- 

pas pasirodė,
Su revolveriu kelis kartus 

szove.
Kerszino, jog visus iszszaudys,

------------------------------ -—

jog mes tau pasakėme 
mus iszduosi mes tave ant kito 
galo svieto rasime in czion at
vesime ir in galva szausime!”

Pajautė biednas ubagas, jog 
jau paskutine kliena ir valan
da atėjo jio. gyVenimo, sudėjo 
rankas ir melsdamasis lauke 
smerties.

— Iszdavcjau! —paszauko 
volei piktadaris — mes tave 
pastatėm® ant 
mus prigavai, užvedei ant mu
su neprietelius kurio visus su
ėmė, mos tiktai du pabegova 
ir nuo to laiko jieszkojova ta
vęs, net su rado va nes dabar 
užmokesti atsiimsiu galas tavo 

I prisiartino, stokis tiesiog, nu- 
f rysi ant kart net dvi kulkas!

Ir atstatė revolverius 
galva nelaimingo ubago.

Tame saule pasislėpė po de
besiu sužaibavo ir toje valan
doje trenkė perkūnas in aržuo- 
la szimtmetini, kuris •suteszke- 
jo in szmotus o abudu piktada
rei griuvo ant žemes be gyvas
ties Jurgis toipo-gi griuvo ap
kvaitintas trenksmu, nes nieko 
jam nekenke ir nepoilgam at
sipeikėjo.

.Atsiduso ubagas prie Dievo 
už stebuklinga iszgelbejima 
ipio prapulties ir norėjo pasi
kelti nes tam® mato priesz sa
ve kelis paiicijautus. t .

— Turimo jus vargszai pik-

knyga.Argi nepasiutimas tuju 
i

JįSulauže jiaja visiszkai prie 
mirsztanczio tėvo, 

delto-gi 
turėjo jam gydintojai nupjaut. 
Buvo-gi tai toji 
kuria stūmė tęva.

Kur-gi dabar nusiduot, ka- 
gi veikt turėjo nelaimingas 
Jurgis?
ba kolieka be 'rankos,

, ba židai 
viską suėmė po tėvo smerezei 
už skolas kokias padare jis-gi 
del to inel^) daugiau jam jau 
nepasiliko kaip tik krepszis ir 
lazda, su tuom turtu keliaut in 
svietą.

— Dievas teisingas! — pa-

ba

pati ranka

Prie darbo netinka•- n«mU sargybos o tu

9

ne ukes ne yra jau

uz sa- , 
atpakutavot

I
m

0 jeigu mane katras isz szaiike isz gilumos szirdies Jur
tuojau s 

Ir užsiims! i-

Ir bego volei ilgai

Atsiduso 
nes

perbęgo
lenke kokius

kanogrei- 
ant

kokia

vo..., 
slcnkscziusl baime kokia tai 
jin apėmė ir susilaikė.
ftfrinn mnfn

Net
inor iar. t« vi a* Vina

gis — turiu sunkei. atpakuta
vot už savo nusidėjimą, už ne- 
paguodojima tėvo už jio asza- 
rąs^-kurias iszliejo 
mas manus, 
tau.... o asz da drysau ranka 
mano pakelt ant locno tėvo.....
O Dieve! Tu esi teisingas!'

Ir Jurgis likosi ubagu. 
Vaikszcziojo isz vieno kaimo 
in kita praszydamas susimi lo
jimo ant nelaimingo, o žmonis 
gailėjosi koliekos ir gausei 
jam aukavo almužna.

Teip praėjo daugelis metu 
Jurj^ik jatp paseno plaukai pa
balo nuo žilumos, nes tiek nuo 
senatvės kaip isz skausmu ir 
rupeseziu ir visokiu nevigadu 
kokias turėjo nukenst valkio
damas po svietą.

Vienkart Jurgis — senas ej- 
damas isz vieno kaimo in. kita 

pilnus krepszius 
almužnos, kurios 

jam žmonis nesigailėjo, pama-r 
te prio kelio kryžių stovinti. O 
kad Jurgis jau 
žmogum, x del to 
priesz kryžių ant kurio buvo 
prikaltas paveikslas musu Isz- 
ganytojaus ir muszdamasis in 
krutino meldėsi szczyrei, szir
dingai.

praszyda-
idant pasitaisy-

ve kelis palicijantus

ncszdamas 
susikrovęs

buvo doram 
atsiklaupė

Ant kart iszgirdo koki tai
A lai

Francuziszku moterių?

t

I

t i t
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’ Sztai kA. mums tasai paveik-
: Naujausia mada 

invede Francuziszkos 
yra tai nesziojimas 

augszcziaus 
, idant paslėpti kul- 

Mat ezeverykai brangus 
tai perka pantaplus, 
papuoszineja su 
sparnais kaip tai ant paveikslo 
piutome. , ■ 5

slas parodo: 
kokia 
mote ros 
karveliu 
apsiavimu, 
' • m r i
SZ1S. .

sparnu

kuriuos .
paukszcziu p

t
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gas.

mekaniku, kurie teip

po buvo p. Juknaitis.

MAGDE. aAk, top man nMtti fob 
tą J libewiiiau visokia 
trfaHmuf, mudflHmui — ir tat 
nitko Mpagvlbčjo nuo tu bjauriu piru- 
kanu... Man peAa Mt doroti r’

MADE. 44 Na, tai kam tau to t be* 
Reikalingai f Žiurčh, kokie mmo 
kai y ražu*, Ivrlnue ir čyiti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES 1"

Kas tat yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne H RUF
FLES yra tai paprasč-ausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

_ 7 ' _ 1 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but

I

:*i|.

ESB A

w
J

'1

lU■
I

I

i- - — pjaulų ir odos sustipnntojis, j
I kuris prlgelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal X1 but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but |
2 smagesnio už čystą nen-iežinčią galvos odų? j
? ĮI panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
j pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 2

čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I
Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai^,| 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
™>-F. AD. RICHTER & CO.,*3X6-330 Broadway. New Torte-—

J
" I

* I

c
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DYKA* Raszomoji Maszinuke DYKAI
Kam'turl raszyt su plunksna,Jčigu'
gali turėt gera drukuojama mastinei©, arba 1 
Typewriter!, kuri jjaraszo graiai ir aiszkiau 5 
negu su plunksna.( Ant tos maszirielteo guli < 

į* kožnas teisingai ir greitai raszytl lalszkus J 
dokumentus. Labai paranki tiems, kurie j 

negali gerai raszyti su plunksna. Padaryta J 
,‘t» grąžei, druezei ir niekados neužsikėrta, ra-5 

szo aiszkei, turi visas literas, numerius Ir; 
rasztiszkus ženklus. Ta maszinuke privalo, 

kožnas turėt. Parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mos 
duodam kožnam DYKAI, kas pirks musu laikrodėli.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIKTAI $G.75 
Jeigu noritdo turėt gražu ir tvirta laikrodėli prie 
darbo ar szventadieniams, tai nelauk, ir paraszyk 
tuojaus jin. Laikrodėlis yra1 teip vadinamas senosios 
szalios systomos “Roskopo Patentas” kuris yra ži
nomas geriausias isz visu. Yra vidutinio didumo, 
labai tvirto mechanizmo ir czesa laiko igi minutos, 
gražius tvirtus viražus, gražius ciferblatas ir gali 
laikyti daug metu. Niekur negausit geresnio laikro
dėlio prio darbo. Yra vertas $9.00, mes tik per trum
pa laika del supažindinimo publikos, parduosime 
po $6.75 ir da kožnam duosime DYKAI raszoma 
masEinele. Jeigu norite turėti ta vertinga laikrodėli

/ ir inaszinelo, tai ilgai nelauk, tik prisiųsto 256. sidabru ar stempomUr rank**. 
, pinigiu o reszta $6.50 užmokėsite paimdami laikrodėli ir maszinuke.
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Žinios Vietines
H"....—

Nedėlioję S. S. Traices.—1

Utarninke turime 1 die- 
Tasai me- 

vadinimas rožių mc-
na June—Birželio.
nuo yra 
nosis.

• Daug žmonių buvo pasi
rengia keliauti in Lietuva, bet 
dažinoja apie visokias sunke
nybes, nutarė pasilikti Ameri- 
ke.

r- Duodasi girdėt, kad ang- 
lekasiai priyms prezidento už
manymą ant paskyrimo kairii- 
sije susidedanti isz trijų sąna
riu ant užbaigimo anglekasiu 
ergelio, teip kaip padaiwta su 
minksztu anglekasiu ergeliu.

— Panedelije pripuola die
na papuoszimo kapu žuvusiu 

arba “Memorialkareiviu 
Pay.”

aplaiko— Franas Sklcra 
gromata istz Lietuvos, buk jo 
tėvas Antanas Skleni įnirę 
praejta menesi, 
m. senumo.

— Visokiu

Skleni 
turėdamas 70

gyvu 
gausite O’Connor sztore, 
^\V. Center st.

kvietku 
100 

(ad.

ATIDA.
Mahanoy City apielinkes 

kolionijoms.
Antras Lietuviu Dienos 

Važiavimas ivyks 30 d. 
žio 1920 m. 3-czia vai. 
Baczkausku svetainėj, 
noy City, Pa. 
kolioniju prisiust savo drau- 
gyseziu atstovus in minėta su
važiavimu.
i Kom. raszt-ke S. R.

su-
Gegu- 
p. m. 

Maha-
Praszome visu 

savo

Isz Lietuviszku kaimelu
Kulpmont, Pa.— Darbai eina 

gerai, del pribuvusiu ne sunku 
aplaikyti darbus, szilku fabri
kas dirba pilna laika ir del 
merginu darbo yra užtektinai. 
JTerp Lietuviu kylo nesuprati
mai apie parapija, nes apleidže 
Mount Carmel parapija o glau- 
idžesi prie ungaru, nes Mount 
Carmu parapije pakele mokes- 
czius ant statymo miniszkoms 
narna ir todėl Lietuvei pradėjo 
atsimesti nog tonais. (To
linus apie taji veikalą neraszo- 
me, nes tai no musu veikalas, 
žmonis kur nori in tonais pri
guli. — R.)

'Mount Carmel, Pa. — Pagal 
Surasza gyventoju, tai musu 
miestas turi 17,469 gyventoju, 
arba susimažino ant 4 procen
to nog 1910 meto.

tai

Hazleton, Pa.— Valdže davė 
žino szeimynai, buk Vincas 
JCupczinskas, 
žeistas Franci joj 1918 meto, 
mire nog žaidulin. 
nebuvo jokios žinios per kelio
lika metu ir tik dabar dažinota 
buk mirė nog žaiduliu.
: — Lietuvei malszei gyvena 

savo reikalus, 
savo labo o su

szeimynai, 
kuris likos su-

Apie jin

•ncsikisza in ne 
darbuojesi del 
tautiszkais veikalais nesirfipi- 
na, tik taji dalyku palieka del 
lietuviszku (pol i t i k ieriu.

Petrę.’ Bukevicziaus, 
Huber Memo-

Pana, III.— Stella, 20 metu 
senumo mylerpa duktere pons- 
tvos 
(Brown) mire 
rial ligonbuteje. Velione gyme

paliko dide- 
ojHam nuliudimia tėvus, keturis 

brolius, du Panoje,
I riumeneje Panamos kanale ir 

viena Saint Louis.

Saint Clair, Pa.,

brolius, du Panoje viena ka-

imu.
gaspa-

Laidotu- 
.avės atsibuvo Szv. Patriko baž- 

:.viiyežioje Nedalioje ir likos pa
laidota ant Kalvarijos kapi- 

Velione pergyveno Pana
tik tris metus, būdama 
dine del savo tėvo.

Ūbi i i iii

. ; Cleveland, Ohio.— Szv. Jur
gio Parapijos Giedoriu Choras 
Gegužes 16 diena;’ Moose sve- 

surenge milžiniszka 
kokio dar negirdėjo

tai noje, 
koncertą, 
Clevelands lietuviai. Jame ir
gi dalyvavo gerb. pp. Czižaus- 

Baltimores,
nariai Balti- 

Gi to kon- 
nriklauso

O 
kai isz 
jusieji artistai ir 
more Opera Co.

nusistoki mns

atsižymo-
v

darbui taip puikiai pasirodė 
choras. Koncerto turinys 
buvo gana sunkus, bet indo- 
mus ir turtingas. Apart veika
lu dabartiniu lietuviu kompo
zitorių, kaip Pociaus, Czižaus- 
ko, Szimkaus, Petrausko, Ka- 
czenausko ir kitu, publika isz- 
girdo inžymiausiu ir garsiųjų 
pasaulio kompozitorių 
Iii:

veika- 
Boethoveno, Donizetti’o, 

Verdi’o, Rossini’o, Gounod’o, 
Mozart’o, Bizet’o ir keliu da
bartiniu.

Tas koncertas buvo pirma
sis puikiausia pavykęs, 
bus ilgai minimas ir Clevelan- 
do lietuviai 
Tad-gi, garbe 
muzikui 
kurs tvirta 
didžiais 
darbuoties 
lietuviu ir garbe 
Parapijos 
kurs turėdamas toki talontin- 

su pasiryžimu 
Bažnyczios

kurs

jo nopamirsz. 
tebūnie 

Juozui 
i savo 
gabumais

tarpe Clevolnndo 
Szv. Jurgio 

Chorui,

gerb. 
Czižauskui, 
energija ir 

pradėjo

Giedoriu

ga chorvedį, 
darbuojasi
ir Tėvynės gerovei.

labui

bev St. 
du

kad ji 
turinti del jo in- 

Bet Juozas atsisakęs, 
suolelio,

Chicago. — Mare White 
(Vaicekauskaite- Gedraitiene) 
3115 Lowe Ave. mylėjusi vai
kina Juozą Keller, 1346 N. Ro- 

Keleta dienu adgal jie
iszejo pasivaikszezioti in 

Wicker parka, kur ji užkalbi
no ji jia vesti ir sake, 
jau ir narna 
rengus.
Tada ji pakylu si nuo 
paėjusi keletą žingsniu ir pa
leidusi sau kulka.
jia ligonbutin, bet ji 
sianti.

— Kituomet po num.
West 38 gat. saliuno užpakali
niam kambaryj plesziku buvo 
paszauta Mrs. Emilija Orient,

Nugabenta 
pasveik-
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Milijonieriai nežiūri ant
brangenybes.
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Asz Juozas Diedžiunas duo
du žinoti kad mano dūkte Ve
ronika Diedžiuriiute pabėgo 
proėjta Nodolia 16 d. Mojnua/ 
su Justinu Milinavięziu. M|ino 
duktė turi metu 14 ir 7 mėne
siu o Justinas Milinaviczia tu- 

Abudu yra arti
mi gimines nes Justihas Mili- 
naviezius yra tikras dodo Ve
ronikos, nes motina yra sesuo 
Justino Milinaviczio, todėl asz 
Juozas Diežiunas ju pajiesz- 
kau.

■ na tegul duo'da Tuan žinia ant 
{adreso: ..

r i 31 motus.

Kas dagirs kur jie bu-

v *

/

✓

/
/

Ant vestuvių 
Vanderbilto

Kornelinszo 
papa Rachele

SU-

su
Little New Yorke, likos,pasta
tytas ant stalo milžiiiiszkas pi- 
ragas kuris svėre 500 svaru ir 
kasztavo $2,500, o likos
pjaustytas in tūkstanti szmdto- 
liu.
tojo pi rago likos 
bleszinoje ir bus atidaryta, ka
da jaunavedžiai apvaiksztines 

sukaktuves savo

Jos. Džiunas.
23 Wrtshington Ave. 

Miners Mills, Pa.
- &

Pajleszkau Matijoszaus Bagdono pa
eina isz Suvalkų Radybos, Vilkavisz- 
klo apskr., Vtflnvicziu Kaimo, Ketur
valakių para,, apie 12 mėtų atgal gyve
no Plttsburge dabar nežinau kur .Pra- 
szuu atslszaukt arba kas žino apie ji 
malonėkit praneszt.

Jurgis Sabaliauskas,
Shenandoah Pa.232 E. Centre St.

(t 43)

Dvidcszimts penki svarai 
užpeczetyta Liudvika Szukvlotl, 3 4

25-metines 
vinezevones.

Ant posėdžio§ London.— 
laikyto terp Latviu ir bolszevi- 
ku Moskvoje, rusai prisipažino 
visiszka neprigulmybia Latvi-
JOS.

Kokios Muzikes Reikalaujate?

1

I

i 
r I

\ *

I

Turimp Columbia maszina su 
drūtais viduriais. Galima gauti 
daugybe visokiu Lietuviszku 
rekordu.

i

Edisono maszina, žinoma kai
po geriausia maszina pasauleje. Ą

Pathe ir Rishel maszinos gra- j 
jina bile kokius rekordus. 5

V-H :5
Ateikite ir paklausikite kaip

• F

szitos maszinos grajina ir galit 
tokia kokia jumis

goriausia patinka.
iszsi rinkti

g

GUINANS MĄIIANOV CITY, TA. 
M T. CARMEL, PA.

SHENANDOAH. PA.

Pajleszkau
metu atgal gyveno Brooklyn, N. Y. po 
adresu 8G Sand St. Praszau atslszaukt 
arba Jei kas Žino apie Ji, praszom pra- 
arba jei kas žino apie ji, praszom pra- 
neszt. (to June 20)

Aug. Nanisevlczius,
44 Sheridan St., Shamokin, Pa.

Frana irPajleszkau mano broliu
Aleka Gotauta pirmiau gyveno Eliza
beth, N. J. dabar nežinau kur. 
szau atslszaukt ant adreso.
William Gotauta,

Pra
tt 45) 

Fayette, City, Pa.

lietuve.
Nuo to paszovimo ji 

pavieto ligoninėje.
Mrs. Orient, 

po num. 
mon gat.

m iro

Tai vis puikiau.
— Girdėjau, Mariuk, 

tekesi už vyro.
— Teip dedionele.
— Ugi kuom jis yra 

jaunikis.
— Jisai dedienele yra cze- 

batologu, labai iszlavintu vy- 
t

volei do moks-

$ jog

tas

GERI PUIKINEI ART SHOP SZTORE

Del iszsiuvinojinio Szlebes, Padusz- 
kaites, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

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

* t.f.

kuri gyveno
5201 South Sanga- 
" nelaiihingaja diena 

buvo nuėjus, pas pažinsthmus, 
kuriu turėjusi paminėtam sa- 
liune.

Tenai užpakaliniam kamba
ryj sznekucziavosi, kuomet 
tris pleszikai užpuolė saliuna. 

Saliuninkas, sakoma, su sa
vimi turėjos 300 dol. Tad 

pa szau ke

y

sznekucziavosi

300 dol.
kuomet pleszikai 
jam pakelti rankas, jis staiga 
dūmės in užpakalini kambarį.

Vienas pleszikas in bėganti 
saliuninka szove.
neteko jam,
Orient nugarom

Pleszikai po to pabėgo.
Mrs. Orient’ paimta buvo 
goninen.

Užpuolimas buvo 
Gegužes 6 d.

Ir kulipkft 
bet julindo Mrs.

I

Gi
li-

invykos

DIDELIS BALIUS.

Kuri parengia Szv. Petro ir 
Povilo Baž. Choras isz Tama
qua, Pa., Atsibus Subatoj 29 d. 
Gegužio (May) 1920. Ant Cor
poration Sales,
Pinuos klasos orkestrą, 
žangu: Vyrams 50c. Moterims 
ir merginoms 25c.

Upraszo Komitetas.

Dutch Hill.
In

(M. 28)
DIDELIS 1SZPARDAVIMAS

H. Ball & Son, iszelna Isz biznio. 
Galima pigei pirkti visokiu Kvarbu, 
Lakieriu, visokiu Geležiniu Dalgiu, 
Elektrlkiniu Stiklu, Medžiu ir t3t.
435 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

geras ir labai

Czionais sykiu

Pardavimas pigus, 
naudingas del kiekvieno žmogaus ka
tras tik turi ukvata.
buezerne ir groser-sztorls, visko pilna.
Biznis geras ir geroj vietoj ,teipgi Ir 
didelis namas, 30 pėdu pioezio, 56 il
gio ant trijų lubu, ant virszlaus sale 
tinkama del viso ko. Teipgi ir lotas 
50 pėdu pioezio per 150 ilgio, ir tvar^ 
tas didelis, karve, G Žąsis, 4 antis, 
Viskas parsiduos greitai ir pigei. No
rintis pirkti ta viską tegul pasiskubina 
ir atsiszauke ant adreso:

J. Sinkewicz, 
1141 W. Chestnut St.

B ĮM.28
Kulpmont, Pa.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o
r>er naczta. Adresą vokite:

tuojaus gausite knyga

ru.
— Kas tai 

linezius?
— Nugi yra daug panasziu 

amatu, kaipo; fiįozofas, astro
logas ir k i tok i,
jaunikis czebatologos, 

pasakius —

tai ir

prastai 
ežius.

mano 
ba jis 

szau-
t

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahąnoy 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 mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis goriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

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

MAHANOt CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Free.
W.F. Rynkewica

T. G.; Hornsby

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

P. O. Fenton

AT

D. F. Guinan, Treaa.
A. Danisewic* M. Gar 11a

ANT PARDAVIMO MASZINSZAPJS*
» • • f V *s‘ 11

iazvažiuojn inIsz priežasties jog
Europa, esmių priverstas parduosi sa
vo visa maszlnszapi mainiuiu tulsziu, 
varoma per elektriką kuris užsimoka 
gerai, o kuris susideda isz 5 arkliu 
raotoris, 1 Welding outfit; 15 arkliu 
motoris, 1 punezing, euting ir žirkles 
maszina; trip hameris bar maszina; 
tekilai, sukama maszina; plūkia mo
torine del geležies, elektriklnei fanai 
del ugnies; 2 fornesai; 3 priekalai; 
2 sziubroples;
daug szriubu ir kitokio reikalingo ma
terijoj del varinio tojo biznio ir viso
kiu gatavu tulsziu.
tai o pirkite pigei (t. J. 11)

FRANAS WISNIAUCKAS
Shenandoah, Pa.

1 fire Shrinker; ir

Atsiszaukit grei-

524 E. Centre St.,

REIKALINGA— Didelia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
szlebiu, Jeku ir del pardavimo inarsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus.
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.

Raszykite o gausite sompolius

DR. I. W. HODGENS
Speėialistas; u^sisenejusiu ir 
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplankysite 
teisinga rodą ir aexpertiszka 
medjkaliszka gydimą per toki 
kuris turi daiig metu pratikęs.

Ar esate ncrvlszkl, iszv^rgla, .silpni, 
be pajėgos, pailsę rytmetį jo, trotlnato 
ant Vogos, bo poniotlcs. sarmątlnatos, 
longval pailstat, naravus, ||ipi]olcs 
akis, raudoni papuc'zkoU (iszrpdtuitls 
pin vargen, Hilpna strėlini, skinama 
gerklėje, kaulu, stokas energijos.
Jeigu osato silpni, nervlszki ar liguoti 
tai nedarykite klaidos ka kiti daro, 
ateikite ir paslėptai pasikalbckito su 
manim. s

; Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kronlszku, nervlszku, kraujo, 
odos, inkstų, pūsles ir spociallszkas 
ligas privatiszkam padėjimo.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikomo.

DAKTARAS II0DGEN8, 
Didžiausias Ir goriausias Intnisyta* 

medlknllszkiis ofisas.
Ofisos valandos i nuo 9 ryte lig 0 vai.

ant Vogos, bo poinetlcs/sarmątinatos, 
f _ _ ........ ; , ■ • ■ • .
akla, raudoni pąpuc'zkąi; tjazrpdAntia

gorklVjo, kaulu, štokas energijos.

Lietuvos Prekybos
Bendrove

f »

BANKIERIAI
Tarnauja Lietuviams.

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

raszyti ant žeminus
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

szome

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

* v

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

KOTELIS NEJY YORKE.

* Lietuviai kreipkitės prie savųjų:— J 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 5 

atvikia in NovV Yorka, tai tiesog J
, kreipkitės pas Geo. J. Bartaszlu, < 
Agentą, nes’ jis yrą visiem gerai J 
žinomas žmogus. Parduoda Lai- 5 
vakortes ant visu linijų in ir isz < 
Lietuvos. Iszmaįno ir siunezia J 
piningus In visas dalis svieto ) 
pagal dienos' kursą.
paspirtus isž; Suvienytu Valstijų.' 
Pasltinkam žmonis ąųt geležinke
lio stoeziu f New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvlne 
nes užlaikom narna su 38 kaniba
lais, Paleidžiam pasažierius jr Ju . 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurie kreip- 
plasi in inusu virsz-mineta agen
tūra su reikalais, yargo ir nelai
miu nedatirs niekados, Tautiecziai , 
brangus kurio manot keliaut in n 
Lietuva, kvieczlam visus kreipki- * 
tęs in musu agentūra per lalszkus ’ 
ar ypatiszkal. Gausite sanžinlsz- < 
kus patarimus nes mus prlderlsto < 
yra tarnaut visuomenėj labuj. 1

Reikalaukite laivakorczių ir pi- < 
ningu kurso in musu artimiausia t 
ofisą. <
. . GKO. J.-BARTASZIU8, J

Iszmaįno ir siunezia

Parūpina

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Slunczhi pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
randja. Tolpgl slunczlu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grižtantiems in Lietuva, - pafuplnu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

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

□□noDonoB non geshqhi thE A

Siiivnttui Yla. Su šita yU galima pasitaisyti: čeverykus maiJut, karpetus ir kilus di
dellus ir mažus pataisymus. Ši^a yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kainuolžli siuto ir 3 adatas. Kaina SLOOdrūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina

už

SkUHklHtinmlc hm gera britvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 

taip pigę prekę ir nesigailžsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina >3.95

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį jspčti. 
ŠiosKazyros yra geriausia žais
mė Luošame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose, šita 
pilna kalade Kazyrų su instrukcL 
jomis (angliškai) yra dabar gauna* 
mos pas mumis, kaina

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

GUTESt h BurtlriihkM* KoBoIok. O>HtsptiM Knygele.
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir Irjs lietuviškas knygutes kaina MM

KOę.

Už šešias kitoniškas magiškas šlakas ir trįs lietuviškas knygutes kaina 8H.!S
iNmtfitM *>itnnM OrnkulnH arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa- 

veikslčliais, Lietuviškai sutaisi J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslų, Formatas 6x9 colius. 414 puslapių Gražius# 
audimo apdaruose 't JjiO.KO

Siųsdami pinigus adresuokite: 
v

$3.KO

I S; P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

" ' f 11    '"" ■11 '*     *1T*".     *    —

‘Slaptybe Antgrabio”

VYRU
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begi jo 
32 motus invahias ligas vyru ir motoru, todėl jas nuodug- 

Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 
, ligas tinimų, in vairias ligas 

pacinanczlas nuo neezystumo kraujo.. Atslszaukite ypa- 
tlszkai, per lalszkus asz riegydau. Dr. Kolor kalba Rusisz- 

Rai ir' Lonklsžkal. ' Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Node lininis iki 2 vai. popiet.

kilai pažlnsta.
vyru, Bpuogus, nležejinius,

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szlo svieto, solo 
Lietuva Brangi ...... 
Kas nnramys mano szirdele.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

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

Lietuva Brangi .
. . 50c.

50c.
• 50c.

9

V 
f 

F

NATIONAL 
BANK 

MAHANOr 
CITY

Capitol Stock |125X)0(MM 
Snrplns A Profits IWMXkW

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

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

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Pre*.
J. E. FERGUSON, Kaaierlua.
R. T. EDWARDS, Vice_Kaa.

I DAKTARAS W. BURKE į
C LIETUVIS ;
Į 418 W. Market St. Pottsville i<

ii

I

Su visoms ligoms priima, nuo 
vnlnndos Iki 10 valanda Is* ryto, 
1 iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East 1720

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. <5-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

W < /m

C Naujas Lietuviszkas Graborius J
( KAZIS RĖKLAITIS. <
> GIG W. Spruce St. Mohanoy City S

i
!! --------
q Bnvnsls Daktaras Karlumeneje.

GYDO VISOKIAS LIGAS

Daktaras Juozas J. Austrą !
LIETUVIS !

i!
ji

•j

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
. 12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 350 R. j
d 113 E. Coal St. Shenandoah i

6 lig 9. vakare

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

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

NAUJAS ISZ R A DIM AS PLAUKAMS.
Dekavoje H milijono įmonių ui 

pulkus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, ta 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G varan ty. 
Pasakykite kitoms tautom®.
kite pas: Drs. Brondsas Cosmetics, 

Sta. W. Brooklyn. M. T.

Informacijas dykai.
Raszy-

J A. C. NOVAKAUSKAS
> ADVOKATAS
t Kampas Main ir Centre SL
> SHENANDOAH, PA.

Merginu balberlu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra
szom. Teipgi iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- 
riauti. Neužmlrszkite nu
muro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

1202 Pen n Avė.
N. Nossokoffs, 

Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS lietuviszkas
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kubus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vėlimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, veseiliju, pasi
važinėjimo Ir 11. Krausto dalgtus Ir it. 
520 W. Centro SL Malianoy City. Pa.

v

«

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas

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

vanduo kožnam
J ruime. Garine szlluma. 
r Puse bloko nuo Marketo.
|\ Vienas blokas nuo

Sziltas Ir szaltas
Garine

► 
►t
i

r

v




