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1SZ AMERIKOS
PASIRŪPINKITE 

PASZPARTUS DABAR.
k n, .

Valdže nustos iždavineti afi- 
deivitus visiems kurie neturi 

popieru ant iszvažiavimo.

Saulei.
Tele- 

Nuo 30 
Ameriko val-

J >
Washngton, D. C.— 

gramas “ 
Birželio, June, 
džia nustos iszdavineti afidei-
vitus visiems tiems kurie ne
yra piliecziai szio sklypo (ku
rie ne yra citizens) kaip: Lie
tuviams, Latviams, Ukraji- 
nams 
ežiams,

Latviams, 
ir kitiems svetimtau- 

nes visi tiejei, kurie 
yra dirbia valdžios skyriuje 
prie tojo darbo, bus praszalin- 
ti nog dinsto. Todėl kam yra 
svarbu, tegul paskubina isz- 
gauti leidimą iszvažiuoti in
Lietuva. Tegul visi tiejei, ku
rie geidže važiuoti in tevynia, 
paduoda praszima, nes pakol 
valdže vela viską sutvarkys 
tai praejs keliolika menesiu o 
gal ir daugiau.

Vileiszis.
ne-Didesnio iszaiszkinimo 

reikia tame dalykia, nes tele
gramas pats iszaiszkina viską. 
Nužudė paezia, keturis vaikus 

ir pats sau perpjovė gerkle.
Fre-

drikas Scckmanas nužudęs sa
vo paczip ir ketvertą vaiku ar
timoje Shirley, pats sau per- 
pjoVe’’gerkle su 'britva ir 
ko in
stovėjo prie namo, 
nai visus rado ir palaidojo.
Rado $10,000 ant skuduminko 

Ant praszymo 
palicije areszta-

Sisterville, W. Va.—

szo- 
baczka vandenio kuri 

Kaimv-
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32 METAS

Isz Lietuvos
Penki

rusiszku moterių, kn-

pribus 
v v ra i s.tsavo 

dabar randasi

500 rusiszku nuotaku pribuna 
in Amerika.

W ashington, D. C.— 
szi nitai
rios isztekejo už amerikouisz- 
ku kareiviu, kada tiejei rado
si Si beri joj, neužilgio 
in Amerika su 
Tosios moteres
Filipinuosia po prižiūra Rau
donojo Kryžiaus d raugu ves. 
Ter]) juju randasi moteres nog 
])rascziausios muzikes lyg 
fesorku isv. universiteto, 
sios merginos kurios 
po amerikoniszka vyra 
dyvostokia, pasirėdė in 
riszkas drapanas aplaike dar- 

atplauke in

pro
To-

negaro
Vla-
vv-

Daktarai

bus ant laivu ir 
Manilla.

Jau neiszpjauna žmonim 
apendiksu.

Portland, Ore.—
jau daejo prie supratimo ir ne
iszpjauna žmonim 
(aklas žarnas,) nes 
to, jog tas nereikalinga, 
liga pendesaitis yra paprastas
užsikimszimas viduriu ir jeigu 
ligonis payma ricinos

apendiksus 
daejo prie 

nes

In laika vis-

ne.

(’liicagi*.— 
>nvo moteres. 
vojo skudurninka Maksa Szpi- 
gieli ant kurio surado de- 
szimts tukstaneziu doleriu bu- 
maszkoms insiuta jojo surdo- 

Zydelis ketino važiuoti 
in Rosije, nes kaip kalbėjo pa- 
licijei, nors gales gauti vodkos 
ne teip kaip 
žmogus turi 
Sudže 
Maksui indeli 6,000 doleriu in 
banka del moteries o Maksui 
paliepė nesztis po velniu in Ro 

jeigu sau 
leist Amerika.

Kandidatas ant pakorimo.
Pa. — G(‘org<‘ 
Pittstono, kuris 

turi užsiėmimą ant naujo plen
to kuris dirbasi czionais, pri
kalbino devynių metu mergai
te Želia Rišli idant 
su juom automobiliuje. 

nepri jausdama
blogo sėdo iii automobiliu ir 
nuvažiavo.
davė
kurie tuojaus dasiprato did ko 
tasai ižgama paėmė mergaite 
ir dede mergaites pasiemias 
r<‘vol veri leidosi paskui, sutik
damas ta ji rakali prie kelio o 
mergaite gulėjo nepertoli su- 
muszta ir subjauryta. Ižgama 
likos uždarytas kalėjime. Turi 
jisai paezia su kuria negyvena, 
l’ž toki darbeli lauke jin dide
le bausme.

Praleidže milijonus ant 
saldumynu.

Hagerstown, Md.— 
valdžios surasza tai 
M e ry la ndc gy v e n to j a i 
dže kas 
doleriu ant ajskrimo 
renciniu gėrimu ir 
kaipo ir krutamuju paveikslu.

Apriliuje praleido 
911 tukstan- 

ant krutamuju paveiks
lu daugiau kaip milijoną dole
riu.

t ia.

SIJI

kurio

czion Amerike, 
nelaisvia kentėt, 

paliepėNewcomeris

Frackville,
Williams isz

f/a i teK'

žinia

teip geidže ap-

važiuotu
Mer- 

nieko

Kitos mergaites 
apie tai tėvams,

Pagal 
valstijų 
pralei- 

menesis apie milijoną
9

gėrimu
tempe- 

kendžiu

Žaczižas 
valszcz.

Ras. aps., Raud 
mese- 

užsi ližes dn
Sziame dvare 

nei mirė senelis 
mm senovės dvare neseniai mi
re sen lis užsilikęs da nuo seno
vės miližinu, J Giedrius kuris 
turėjo 114 metu amžio darbsz- 
tumu dažnai atlikdavo dvieju

visoi a py Ii n-trijn vyru (htdia
kei niekas neiszdrysdavo su juo 
jegu isztirti Tebūnie tau leng
va Lietuvos žemele.

Klaipėdos kraszte isz 40 szal- 
tysziu yra vos 7 vokiecziai, kiti 
visi lietuviai.

Prancūzai ir Lietuva. Pran
cūzu karo misijos 
virszininkas pulk. Rebulis, 
seniai Važinėjos Paryžiun, pra- 
nesza, kad Lietuvos
Prancūzu kraszte kas kart eina 

parlamen- 
dabar

Lietuvoje
ne-

reikalai

geryn.

padare in

Prancūzu 
tas bei visuomene žiuri 
daug palankiau in Lietuvos ne
priklausomybes klausima. Ytin 
didelio inspudžio
prancūzu visuomene parlamen
to atstovo Baucel Gaijardo kal
ba del Lietuvos pripažinimo. 
Pracuzai, pasak pulk. Rebulio, 
labai nori turėt su Lietuva pre
kybos santykiu. Pryžiuj dabar 
santarvės valstybių astovai ta
riasi del 
valstybių
teises dėsniu) Yra vilties

pripažinimo naujųjų 
deiure (galutinai, 

, kad 
Letuvos nepriklausomybe de 
iure pripažins vien Anglai, bet 
lygini ir Prancūzą ir kilos San
tarvės valstybes.

Menesije 
ant saldumynu 
ežiu o

O kiek tai visam Ameri-

•Isz prie- 
nepasisekimo biznije 

46 metu 
gyvenantis ant 217 

paemias mosi
ant 

moteres ir 
atkapojo josios

ant isz- 
czvstinimo viduriu tai skaus- 
mus praeina. — 
kas iszeina isz mados.

2 užmuszti, 40 sužeisti ant 
geležinkelio.

La Junta, Colo.— Du pasa- 
žieriai likos užmuszti o 40 su
žeisti nelaimėje ant Santa Fe 
geležinkelio, kad trūkis nusi
rito nog sztangu artimoje Re- 

SuŽebd ieje likos nuga
benti in ligonbutes ir kaip ro
dos visi pasveiks.
Nužudė kirviu mieganezia pa

ezia pats save perszove ir 
pasikorė.

Bliiladelpha, Pa. 
žasties
E r 11 es t a s (Ja pc wel I, 
amžiaus, 
Mercer Street, 
ninkiszka kirvi, užklupo
mieganezios savo 
kone atkapojo josios galva 
nog stuobrio po tam szove sau 
in krutinę, o kad szuvis nepa
daro savo 
ant tri'pu.
nežinojo apie baisu atsitikima 
tik tada, kada 
verkenezius vaikus 
vyriausias turėjo vos du me
tus.

užduoties pasikorė
Kaimvnai nieko

iszgirdo tris
J isz kuriu

Kada inejo pažiūrėti ko 
vaikai verkia, baisei persi- 

ando paregeja
baisei 

garnio paregeja gulinezia mo- 
teria be gyvasties o vyra ka
banti ant virvutes.
pasiėmė vaikus pas save.
Tris nigerei pakarti ant stulpu

Duluth, Minn.— 
sidedanti isz 
taneziu inirszusiu žmonių 
klupo ant kalėjimo isz 
isztrauke penkis nigerius ku
rie likos uždaryti už sužageji- 

devyniolikos metu balta
Myne tuojaus pa

dare savo suda iszrinko sudžia 
ir (Įžiurę, kurie iszrado tris 
kaltus o du paleido, 
apkaltintus pakorė ant pirmu
tiniu telegrafiniu stulpu be jo
kiu ceremonijų, norints katali
ku kunigai gana melde mynios 
idant susimylėtu ant nigeriu.

ma 
mergaite.

G v mines

Myne su- 
keliolikos tuks- 

už- 
kurio

refuojaus

RYTINES EUROPOS
TRAGEDIJA.

Badas ir neužtek tinai užsiė
mimu vis gyvuoja Rytinei Eu
ropoj. Sziltine ir kitos ligos,

Lietuvos taikos dele- 
iszvažiavo in Maskva 

30 d. Musu
isz 9 žmonių i už. T.

pirmininkau-
Svarbiausias taikos de-

delegacija

Lietuvoss

sitaeziusi

susidedanti
Vilniaus

Lietuviu taikos su rusais rei
kalai.
gaeija 
bal.
susideda
Naruseviczius 
jaut.
rybos klausimas bus Lietuvos 
seinu nustatymas.
valdžia sienų klausimu, v ra nu- 

maždaug szi tai p:
Lietuva dalinama iii dvi dali: 
Tikroje Letuvas, 
isz Kauno Suvalkų,
(iszskyrus du apskrieziu) gub. 
ir dalies Gardino gub. su Gar
dino gub. su Gardino miestu, ir 
antra. Gudu Lietuva, 
ventoju dauguma gudaii
roji Lietuva turi būti pripažin
ta nedaloma vienetą, 
koji 
kraszto
Lietuvos valdžiai pareiszkima
kur jie pasisako nori likt prie 
Lietuvos.

Jei ateity gudai 
lietuviai) 
nuo Lietuvos, tai musu valdžia
pasižadina nedaryti jiems kliu- 
cziu

kur gv-
Ti It

Gudisz- 
kadangi to 

gyventojai yra inteike
Lietuvos

(F 
D

(sugudeje
panorėtu atsiskrti

Anglai ir Lietuva. Neseniai 
gryžo Kaunan inžinierius Na- 
ruszeviczius,
Londonan tartis musu preky
bos reikalais. Pasak
bar Lietuvos klausimas užsieny 
labai gerai stovis, 
rinks Lietuvos

kuris važinėjo

jo, da-

Sziltine ir kitos ligos 
pasekmes netinkamo besimaiti- 
nimo, platinasi visur 
iszdarbyste sustojo, 
pasaulio suvienytas labdarin- 
gimus negali tinkamai sutikt 
szi padėjimą, Amerikos Rau
donasis Kryžius yra didžiau- • ♦ Ajt a . ____ I

kur tik 
Kuomet

NE TURI NAMU, RADO PRIEGLAUDA SEN AM KALĖJIME.

<*

Denmarke 70 szeimynu radosi be pastoges ir nežinojo kur pasidėt. Mi<‘?JKopenhago, 
to valdžia turėjo sena kalėjimą kurs buvo tuszezias ir paaukavo sžeimynoms priglauda tam 

iii kalėjimu, ii(‘s geriau kalejme ne kai]) rastiskalėjimo.
ulyczios be jokios pastoges. Valdže davė prieglauda už dyka.

Visi nndžngo ir insikranste

Isz Klaipėdos kraszto. Dar 
priesz kare panaikinsiant Klai
pėdos kraszte vokiecziu inves- 
ta apgulos padėti, tonais invy- 
ko rinkimai apskrieziu atstovu. 
Nežurint visu kliudymu bei 
pinkliu, kuriu lietuviams taiso 
vokiecziai, vis lik rinkimus lai
mėjo lietuviai. Klaipėdos 
kritv iszrinkta
tik 7 vokiecziai; Šilutės apskr. 
17 lietuviu ir 12 vokiecziu. Tuo 
budu lietuviu atstovai 
aiszkin didžiuma, 
atstovu rinkimai
siems pilnaliesiams piliecziams 

atsto-
gv-

aps-
27 lietuviai ir

sudaro
Apsk riezu 

invvko VI-

balsuojant ir szrinktieji 
vai yra teisėti to kraszto 
ventoju noru reiszkejai

Del netikusiio paproezio Ko- 
tarvbos 

iszsiemes

J

vo 24 d. Naumiesczio 
name milicininkas, 
isz revolverio kulkas, juokda- 
mas pradėjo taikyti 
gerai pažystamam

iii galva 
tarybos 

rasztininkui Seikucziui.
a pasigirdo szuvis ir >Seiku,tis 

kraujais prapuolė 
Pasirodė, kad milici-

gerai
Stai-

M i k n s - Pskovo gub. Songinas* 
I Icnrikas 
niaus a p. Bartose v i ežia 
Paszvitinio v., 
M arnikas 
k.

I lomiežiu d v.. Vil- 
Jonas 

ap.

J

niauskas 
miesto.

ant

PIRMA TAUTISZKA
AMERIKONIZAVIMO

KONFERENCIJA.

amerikani-Pirma tauliszka 
žavimo Konferencija Suv. Val
stijose buvo laikyta Minneapo
lis, Minn. Gegužes antroj savai
tei, pribuvo 800 amerikanizavi- 
mo darbininku isz visu

Kalbant apie 
Albert E. Jenks, 

Puzinas Stasys pirmininką^ Amerikos Amori- 
k. Butbergio v.

2aitovtas Vla-

daliu

<>■ n
pasriuves 
žemen.
įlinkas užmirszo iszvmti kulka 
kurie buvo inleista 
vamzdi n. 
sužeistas

Seik.nl is, 
in galva

revolverio 
sunkiai 
praėjus

5-oms valandoms, pasimirė.
Szis atsitikimas aiszkiai rodo

žaistkad niekuomet nereikia 
s z a u 11 a m a i s i a i s g i n I < h t i s. Y į i a c z 
reikia mesti netikusi szlykszta 
paploti laikyti in kitu žmogų,žmogų 
kad ir isz tuszczio ginklo.

Kau- 
tukstan- 

Dauguma ju 
, bet

in et u via i. in- 
gy- 

lietuviai su
klik raszcziu,

Apie Lietuvos

ISZ VISU SZALIU
I ' 'OI !■ II —

24 korė j onai užmuszti muszije 
su Japonais.

Seoul, Korea. — Du sziintai 
Koreonti, kurie norėjo persi- 
gaut per rubežiu in Kinus, li
kos snmusztais per Japonus. 
Dvidefizimts isz juju likos už- 
muszti o daugeli sužeido. Ja
ponu teip-gi keli likos už- 
muszti. • .</•
Denikinas paėmė Melitopolu ir 

5000 bolszeviku in nelaisvia. 
London.— Melitopolįijs, Kri- 

mejoj, likos pay nitas per gene
rolą Denikina.

keli likos

' 1 “ t

Penki tukstun- 
czei bolszeviku likos paymta 
in nelaisvia, 27 apmotus, 5 
ginkluotus trukius ir daug ki
tokio kariszko materijolo. Ge
nerolas Vrangelis teip-gi tu
rėjo dideli pasisekimu Teodo
sijoj ir nukirto bolszeviku visa 
f rimta.
Bomba teatre — keli užmuazti

Havana, Kuba.— 
teatre, lake loszimo 

garsingas

27 armot’H,

Nacional 
teatro,lake 

kuriame giedojo 
Karuso, kas tokis mete dina
mito bomba. Ekspliozije bu
vo baisi, kelios ypatos likos 
sužeistos ir teatras suardytas. 
Bombininko nesugavo.

1

s

Su v. Valstijų, 
darba Prof.1

An-

— Sziku-
Mariampoles ap.

Gudeliu k.,

Aleksa

miesto
Jurgis — Kauno 

Pranas — 
Czekiszkes v.

Sziauliu
I ’(‘tras — Gulbiniu 

Panevėžio ap. Pridotkas 
Andrius — Paežerių v., Vilka- 
viskizo a p. Paszke viržius Hen
rikas — Tauragės aps. Czer- 

Juozas — Kauno 
Motiejūnas Valevi-

ezius Jonas — Galvidžiu k., Ro- 
kiszkio apskr 
— Pakalniu 
Pasvalio apskr., 
das ■— Juodeikių k. Czakiszkiu
v., Raseinių apskr. Leipus 
tanas — Kauno miesto.

Balcziunas Jurgis 
tiszkiu k., 
Skinkys Juozas
Vilkaviszkio ap. Sereika Anta
nas — Krakenavos 
Kampaitis 
miesto 
Auksztadvario,
Kauno ap. Sztruobe Antanas — 

miesto^, Simonaitis 
A. Panemunes, Kau- 

noap. Bernikaitis Jonas —Gar- 
levos miestelio, Kauno ap. Tei- 
beris Kazys — Skriauducziu k. 
Kvictiszkiu ,v. Mariamp a]). 
Slumpa I’ovylas 
Pagermoniu v. Marianipoles ap 
Saldunas Antanas — Jurszu k., 
Pilviszkiu v., Mariamp ap.

— Vilka- 
Plioj)lys

Raguvos 
Petras —

,v. Mariamp 
Sabalenu k.

v”Vali ukaitis Stasys 
viszkio miesto ir ap.
Jonas — jurios k., Czistos Bu
dos v. Maram})., ap., Vaicziaitis 
Jonas — Barzdų k., ir v. Sza
kiu a p. Lucaitis Vincas — Ku
tuliu k., Jurbarko v., Raseinių 
apskr.,
Vilkaviszkio miesto, ir a}). Lah-

♦Jonas — Kražių 
Ambrazas Salemonas

Jurbarko v.
Januszaitis J uozas -

kanizavimo Tarybos“* rszdostc 
tikslus konferencijos ir ateities 
problemas.

Leg i si at u ros d vy 1 i k o 
ju suprato reikalingumą arneri- 
kanzavimo darbo ir 
instatymus.
mo savaite buvo laikyta Suv. 
Valstijose nuo gegužio 29 d. lig 
birželio 1 d.

valsti-

aprūpino 
Amerikanizavi-

RAUDONASIS KRYŽIUS 
APREDYS ROSIJOS 
PABĖGĖLIUS.

Amerikos Raudonasis Kry
žius aprūpino 175 
mergaites su czeverykais, pan- 
cziakoms ir rubais kuomet jos 
keliavo isz Novorossvskon iii c 

pristatysSjrbija, kur del ju 
mokyklas.

rusiszkas

JAUNA MERGINA TURI 10 
MILIJONU DOLERIU.

ŽMOGUS SVEIKAUS PRO
TO NEABEJOS.

, - r 1 “ 11 '

Priesz cziepijimo pramany
mu, rauples buvo “vaiku liga“, 
ir taip buvo iszsiplatinus kaip 
dabar tvmai. Kas met szimtai 
tukstaneziu rauples serganeziu 
mirszta, ir daugelis tu, kurie 
pasveiksta, pasilieka apnegale- 
dinti,

Net ir dabar, ypatingai ry
tuose, kur cziepijimas nevarto
jamas, tukstaneziai mirszta 
nuo tos ligos, ir Chinoje, aklu
mas pasekmes. -

Patyrimas vėl ir vėl parode, 
jog rauplių liga isznaujo pra
deda savo epidemiszka ypatybe 
kaiptik ir kurtik cziepijimas 
nepaisetas, nes per toki nepai- 
sejima atsiranda krūvos ypatų, 
kurie apserga ir tuoj ifezplatinu 
per vieta.

Kožnas beszaliszkas temyto- 
jas žino, jog yra tik vienas pa
sekmingas iszejimas
rauplin, ir tas priverstinas czie
pijimas.

Saugiausi viszai ir indi- 
vidualiszki sveikatos neturi in- 
tekme nukreipti szia senovine 
liga.

Tas, kuris stovi priesz czie- 
pijima, yra grėsmė valscziai.

Cziepijimo pavojus isz dides
nes dalies dingojimas, bet nau- 

pastebetina, Rauplių 
realiszka ir pasekme 

Žmogus sveiko proto 
neabejos ka daryti.

kovoje

J)

mb

Ca'ntirhi,
SMttweotf t

3 
•žy
A 4 
s

I

viszai
i1

rinaviczus 
miesto.

Klevinkulnes k. Sasnavos v. 
Mariamp. ap., Czepauskas Si
mas

da yra 
grėsmė 
baisios.

Lietuviai Kaukaze, 
kaze gyvena apie 11) 
ežiu lietuviu, 
trokszta gryžti Lietuvon
deliai keliones brangumo nega
li lai padaryti, 
slaigose. 
venima Kaukazo
žino isz vietiniu 
kurie dažnai raszo apie Lietu
va ir apie jos santykius su kai
mynais.

Lietuvos
(>•

atstovas Pranas 
gyvena Tiflise: jis at- 

Seimas, o szalyje bus tvarka ir.^Įuvauja visom trim Užkauka-

Kaip susi- 
Steigiamasis

ramybe, tai Anglai ir kitos san
tarvės valstybes 
pripažins Lietuvos 
somybe.
gi u valdžia ir visuomene labai 
domisi Leituva, Anglams pa- 
siftlius, dabar Taikos Konfe- 
rencijoi svarstomas Lietuvos ir 
Lenku santykiu klausimas.

Lenku reikalavimas pripa
žint jims 1772 m. sienas t. y.

jiems ir Letuva, — 
Santarvės valstybėse 
pritarimo, kadangi tais metais 
tose sienose buvo dvi valstybi: 
Lenkija ir Lietuva'.

Inžin. Narusevicziu Londone
1 _ 1___ • • _ 1 1 ♦

galutinai 
nepriklau- 

Apskritai imant An-

v •

priskirti
nerado

Dailyde

zio respublikom: Gruzijai Ar
mėnijai ir Aze r be id Žanu i.

netrukusKlaipėdos kraszte 
manoma investi in valdžios in- 
staigas lietuviu kalba.

Gegužes 2 d. bus rinkimai in 
nauja Pagėgių apekriti.
kimusi kad ežia lietuviai lames.

Firn

Sužeisti musu kareiviai laike 
musziu.

Kaunas. — Sžaudžiiis Vincas 
— Szvenczioniu miesto. Žemai
tis Antanas— Solinenu k., Du
setų vai., Ežerenu ap. J aksztas 
Antanas — Vilniaus vai., Eže- 

nv. TnVarzfna Antnnnsi __In Uar/ina

I Įvareiiszkiu, Panemu
nes v. Mariam poles ap. BernO- 

Dzidorius ■
Dlugrackas Jogas 

Vilkavisz-

BZarzdu k.tas
Sza k iu a p.
Virba liaus miesto, 
kio ap. Krisztopaitis Antanas 
Meszkucziu k. ir v. Sziauliu ap. 
Pinkeviczia Juozas — Timon- 
ku k. Seinų ap.

Ruskas admirolas.

Buvo medžiokle, na ir vienas 
ponelis paszove boba, kuri užė
jo ant szuvio.

girriniu
Boba klykia, o 

sargu pa-vienas isz 
szauke.

— O szviesus pone! ponas 
kaip rusiszkas admirolas Ro- 
zestvenskis, kuris suszaude an
glinius žuvi nykus!

—i-------------------♦------------------------- -----------

Jeigu liga in kuri incina, 
Tnl d n puže i ant. RVfiikafns isz-

Nesenei pana Alicije De lle- 
mar isz New Yorko, aplaike 10 
milijonu doleriu po mirusiam 
levui kuris paliko isz viso apie 
20 milijonu, doleriu .Dabar jau
nikei isz viso svieto sujudoir

KUR BUNA?
Asz Adomas ir Petras Smetonial 

(szioje szalijo raszomes Smith), pa- 
pajleszkom musu broliu Jokūbą ir Au
gusta Smetoniu. Paeina isz Lietuvos, 
Raseinu apskr., Jurburg miesto. Bro
lis Jurgis yra miręs--reikalingi del pa
likimo. Jeigu kas žinotu, malonėkit 
prancszt man. ADAM SMITH, 
320 Central Ave., Collinsville, Ill. (t.49

Mano sesers Magdelena. Franci s zk n 
ir brolis Boleslavas Radutal, kares lai
kuose gyveno Puncko miestelyje, da
bar girdėjau kad Kaune. Praszom atsl
szaukt arba žinantieji apie juos, ma
lonėkit prancszt ant szio antritazo: 
Ona Rauducziutc arba po vyru pavar 
de: ONA PAKROPIENE, 
316 E. Union St., Nanticoke, Pa. (t.49)

Pajioszkau Liudvika Szukvieti, 14 
metu atgal gyveno Brooklyn, N. Y., po 
adresu 86 Saud St. Praszau atslszaukt

mnldžn idant nana Alici.io te- ži“Bra'

*
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KAS GIRDĖT
Wasliingtonas aplaike žinia 

tomis dienomis isz savo diplo
mat iszku szulinin, buk bolsze- 
\ izmas ir Trockio valdžia ke
tina dingti iii laika vieno me
nesio — apie Julajus menesi.

Tame tai laike rusiszkas so- 
viatas dings o kaimuoeziai pa
kinis revoliueije, kuria pradės 
generolas Brusilovas,

rp

buvusia 
vadas rusiszkos kariumenes už 

vieszpatavimo, jam pri-caro
gialbes kiti aficieriai.

Sziandieiiinis padėjimas 
sijoj yra blogesnis ne kaip bn- 

pradžios bolszeviku 
Žmonis yra 

, ypatingai

v o isz 
vieszpatavimo. 
iszalkia ir mirszta,
didesniuosia miestuos!a.

h-------
Pas barberi in

Pa., atėjo senukas 
barzda ir plaukais lyg

Ko-

Grove City, 
ilgasu 

pecziu 
ir prasze barberio idant jam 
pa vėlintu atsisėst jojo dirbtu
vėje ir . prisižiuret kaip jisai 
pasielgia su savo sveczeis. Se
nukas atėjo pirma karta pas 
barberi savo gyvenime ir norė
jo pirma persitikrini kaip sku
ta ir kerpa plaukus.
jojo užklausta po nukirpinmi 
plauku kaip jam tas viskas isz
rodo, pasakė, jog tikėjosi 
lyti barberius apžėlusius 
ilgais plaukais ir
kaipo ženklas juju amato.

Kada

įna
šu 

barzdoms

Suv. Valstijoj randasi

nan-

kuri kerszina

ne
mažoje baimėje isz priežasties 
prasiplatinimo Meksike* 
jos ligos tifuso kuri praminė 
“tabard i 11a,”
prasiplatinimu Sziauriniam ir 
Pietiniam Amerke.

Raudono Kryžiaus draugo
ve jau iszkeliavo in 
kovoti prieszais taji tifusa ir
užbėgti prasiplatimui tolinus 
ypatingai in Suv. Valstijos.

Pliekiu

O

Daugelis isz skaitytoju skai
to nekarta laikraszcziosia apie 
politikiszkus 
kandidatus ka 
lietuviszko

KA DREBĖJIMAS ŽEMES PADARE MEKSIKE

TO

■i

SAULE
—' ..............—a-t- - him. «.<■

n
•’-’/Ja'
ii I

**£
7

Jalapoje, Vera (1ruz, Meksike, drebėjimas žemes teip sukrato 
turėjo juosius paremi idant nesugriautu.

vaikszeziot po miestą.nes žmonis yra baimėje

ka valgyti.
Daugelis prikemsza in vidu

rius gerus pusryczus, 
d vėsuoja, per ka 
iszpustas kaip bubnas. 
atejna pietus, 
stalo, norints da pusryezei ne 
sumalti.

jog VOS 
pilvas buna 

Czia 
velei sėda prie

Kemsza vela, 
nelenda, tai lieja in gerkit* stik 
la arielkos. Nežino tokis 
žmogus, jog per tai 
sau grabu, 
privalges

o kaip

parengė

namus, jog gyventojai 
St ryt karei sustojo ėja ir visas biznis sustojo,

NAUJAS KALBĖTOJAS.
Monologas.

(Asmuo apie 
žiaus, truputi 
kad prigimtųjų dovanu trumpa 

gal Imt su 
fraku, su eilinderiu, su lazdute
rankoje; visaip mauda 

Iuejas 
publikai lenkėsi.)

Va jau asz ir vol ežia. Isz- 
, truputi

sustojau, o dabar

25 metu am- 
nedarūgės, lyg

Pasirodęs gražiai

litui: Pirmas tai Szalies Prezi
dentas, nes jis viską t varko kas 
tik szaliai yra reikalas.

Antras, (ai advokatas, nes jis 
uz kiekviena yra pasirengęs 
kalbi*!i, kuri tik praszytu jo ap 

Treczias tai kunigas
nes jis už visus meldžiasi. Ket
virtas, lai 
visus kariauja, ir szali 
jo apgina. Na, o

ginimo.

per 
.Jeigu da katras 

prisriaube

bet jeigu 
ne

pilna pilvą

valgi

sedeela-
Žmogau, jeigu

netikusiai.
gus, bet 
scenoje

važiavau isz Sziauliu
Kriukuose
Lazdijuose užsidėjau potogrn- 
pijos amata. Dirbu gerai, isz- 
taisau kas lik reikia ir akis 111- 

prilpinu ir uosi

Nesziojasi ilgiau

<*£2/

BALLaBAND

Ball Band apsavimus jus suezedinsite

Gerai j aucziasi ant kojų
piminus apsiavimus, būtinai temykite 

“Raudonas Ka

M

1
BUS BEDARBE.

npsiavimai yra padaryti trijose augsztumo: 
ir ezeverykai (Lopac)< 

auti baltus, raudonus ar juodus.
apsiavimai isztisi padai padaryti tipe

Kada perkate g 
ar yra ant ju iszspausta fabriko žyme 
muolys” (Red Bali).

Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini ir užtikrina 
kad apsiavimas laikys jums kuoilgiausiai ir bus kuosma- 
giausis kojoms.

Szitie 
ezobatai, pus-bacziai (Himiner) 
Kalima g;

“Ball Band” ; ‘ ‘
cialiai ninineriams neszioti. Apsaugoja peretkus ir pada
ryti teip tamprus ir drūti, kad asztrus akmens ar augliu 
kriaukszles uogai ju nei perpjaut nei jx*q)leszt.

Nesziodami “
piningus, nes nereikės teip lankei pirkti apsiavimus ir 
nekasztuos lankus pataisymai.

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

Jnstaiga, kuri iszmoka milijonus del gerumo.

kareivis nes jis už
puvo j u 

penki asa i, 
tai, gal žemietis, ūkininkas, ku
ris žemo dirbu, javus sėju, augi
na ir paskui visus 
Puikiai pasakiau, niek

. Dar vienas 
balsas paklausi*: kas tai 
bulve.'.. Szitas buvo 
kesnis atsakyti, bet 
kiek ir ta tuojau atsakiau szi-

go- 
nevirta, tai 

buna

Na,

szingo neatsili('Į)(> 
sas

mail ina....
<as prie-

yra 
man sun- 
pamastes

taip: Bulve* (ai yra toks vai 
mas daiktas; kol 
kieta, o kaip

C 
9 ”

isz verdi 
gali koszeminkszta 

spirgu indojus puikus
sul rinl i 

valgis.

mėsos, 
kopusiu ir gauna tuojaus isz- 
sidirbti, tai tiek to.
tokis žmogus, kuris sunkei 
dirba, prikemsza
mėsos (ir tai da m* bile kokios 
mėsos) iszgeria priesz 
puse tuzino guzutes o po piet 
alaus, tai no iszrodo ant žmo
gaus, tiktai ant krūvos meszlu 
ir paskui da už baro 
mas snaudže.
per daug pilvą, priliuodosi tai 
ir užbareje miegosi.
daro
tamsumas. Laikais lok is žmo
gus ar motore, būna nerangus, 
sudrybia ir nuolatos stena, tai 
gaspadinele pagamina da 
resni valiri ir

Tai vis
dauginusi* godumas ir pažinti gera ir bloga 

tiera žmogų
griebdavo ka-

tai tik

Žmoguc kasosi galvą, | 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasjmasi pasidaro papro- į 
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 

Bet jis j 
y žino, kad jam niežti, ir 

k I
Vyrai ir moterįs kenčia I 

niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, 5 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus |

- O kam ja i oda sku- 
vienns 

atkirtau.

A r ne!. 
ra lupa 
balsas. 
Sakau:

. ...

: — ir^ir:
....... r ZM:[3£Sz.iuoini laiku darbai eina gerai ir 

darbininkai uždirba daug piningu, 
vienok daugumai žmonių pranaszauja 
didele bedarbe nuo ateinancz.io ru
dens. Bedarbėms užėjus žmonoms 
parsieis paneszti daug vargo o del Į 
didėtų brangumu, teks no vienam ir 
skurdo pamatyti. Bet bedarbiu pavo-

l— A įsi liepe
Tuo jam

:žmogaii, jei nesnpranti 
(o dalyko, asz tau paaiszkinsiu, 
klausyk: Su lyg

?
1/^; VIU, 11 lltUUKL ^1 

sosi nejučioms.

I v*s* kiti tą žino.
bedarbe 

Bedarbėmssti.
tI

TI
i*

l«4

Ppatarles, yra 
sakoma, kad prastuosius 
szus žmones visi skriaudžia iri 
lupa, tad gamta, užaugina bul
ves, kad ir tie vargszai turėtu 
arba galėtu ka lupti, arba kimo 
nors oda rengti. Ar dabar aisz- 
ku? Na kad aiszku tai sziuom 
kartu užteks.

(Lenkusi ir iszeina)

4 4

ženklina
i l

Ka tai ženklina?

.g(‘: 
priverstinai 

Isz tokio

gal ir daugiau, isz kuriu 
nas turi savo

o

Dark Horse” 
ant 

juodas arklis.” 
Stengsimos

apie tai trumpai iszaiszkyt.
Daleiskime, jog ant kokio 

urėdo ejna tris kandidatai1 KOZ-
prieteliu ir szj*1- 

peju, kurie ketina iszrinkti sa- 
Ant galo po

litikieriai negali jokiu
vo kandidatus.

budu 
susitaikint ant iszrinkimo vie
no kandidato, nes kožna kuopa 
ne nori apleisti savo kandida
to.
o ne vienas isz ne

pirmy-

geisdami 
užduotia, isz- 

” ypa-

Žodžiu negali susitaikint 
kandidatu 

nori apsileisti ir duoti 
bia savo prieszui.

Tada politikieriai 
užbaigti savo
renka sau “juoda arkli 
toje žmogaus, daugausia. nie
kam nepažinstamo ir taji isz- 
stumin ant kandidato prio- 

Tankiau- 
sia tokis “juodus arklis” yra 
žmogus lėtas, pastumdėliu po- 
lilikujriu, kuri valdo ir 
už nosies politikiszki bosai.

Turėkime vilti, jog iszrink- 
tusis ant prezidento kandida
tas bus atsakantys del visu ir 
valdys sklypą, geriau kaip lo
by ris prezidentas.

ant kandidato 
szais visus kitus.

veda

valgi 
kemsza in gerkle, 
nelaimingo penimo stojosi nie
kam netikins “ |*** b<* ”

Jeigu tokis 
Imti sveikas, 
per daug, o atgaus savo pajie- 
gas ir ne Ims sndrybias ir sn- 
sinid ias. 
dejuoji*: 
da maniszkis m* 
ant niek pavirto. 
Dievui, 
džei pavalgo ir vandenio 
geri*, o nuolatos stena ir mikli 
nemiega, tiktai diena kur atsi
sėda tai ir snaudže”

szerk da geriau, o tu
rėsi nauda kaip isz meit(*lio, 
ba norints tu 
skersi su geru 
smertis paskers.

Geriause rodą 
sumažinti valgi!

Kodėl 
katrie ir praseziau valgo, 
drutesni, ir pajiegesni ir sma
gesni; lilckad ne dejuoju ir 
gardžei nakti miega, 
teip daro kožmus pilvūzas,

misiuke

4 4

varu-

Daktarai po visa 
skelbia žmoni m idant 
gytu už daug,

Seniau žmonis 
nuomones, 
yra daug 
jeigu
krutinės ligos.

geru 
valgyti
jog

sklypą 
neval- 

nes jeigu žmo
gus persi valgo tai ir serga.

buvo tosios 
daigtii

ypatingai 
žmogus sirgdavo

Bet dabar 
daktarai tvirtina, jog nesiran
da tokiu ligų, katrosia prigu
lėtu daug valgyti, 
mažiausiu ypatingai kurio yra 

Nors valgymas yra 
tik papratimu, o kas yra alka
nas gali užganedint pilvą bile 
kuom, ir stiklu vandens gali
ma badu apmalszinti. 
noru valgyti, o 
valgyti, yra didelis skirtumas.

Mcdikaliszki suraszai paro
do, jog didesne dalis ligų, ypa
tingai terp suaugusiu, paeina 
nog persivalgymo, 
šia toki persivalgo, kurie £uri

riebus

9

ant

bet kanuo-

Tarp 
. reikalingu

Daugiau-

lurba.
Inrba

(i

i 4

tegul ne
geidže 
valgo

Ne viena misiuke* 
Ne*žinau kas tai yra 

senas, o jau 
»Jnk elekui

sunkei ne*elirba, gar-
ne—

fe i p

kaip isz meitėlio 
pati jojo nepa- 

futeriu, tai

ant to i v ra

vargingesnį žmonis 
vra

Hiekad
regul

o
m

džiaugsis isz savo sveikatos.
Del ko senovesia žmonis il-

Delgiau gyveno ant svieto? 
to, jog visame susivaldė.

Ne vienas sako: mesa zmo- 
Igu tukina, todėl nereikia vai- 
gyti mėsos. Žmogau, valgy- 
kie mesa, 
mažai, ba kas isz to, jeigu pri- 
kimszi pilvą su pasirinkimu 
valgiu jog vos kvėpuosi ir szo- 
nus net iszreme. Czia ejna 
apie tai, kad mažai valgyti 
gyvensi Motuzaliaus metus.

Ant nakties nevalgykie daug 
nes ne galėsi miegot, ba:

1 ‘Jeigu priesz guoli daug esi 
tai per visa nakti stenėsi.” 
Ir da daugiau: “Po piet nesė
dėk, koki tūkstanti žingsniu 
begk,” o busi sveikas kaip 
krienas ir ilgai 
svieto, o daktarai bus tavo di
džiausi nevidonai.

Žmogau, 
jeigu turi, bet suvis

Czia
9 o

9 9 o
gyvensi ant

R EIK ALINGA— Didella dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
Bzlobiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus. Raižykite o gausite sempelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City, w___ _ adv,

sakysite man
Na, o

dedu ir ausis 
iszgrežiu, žodžiu viską padarau 
kas tik priguli atsakaneziai 
potograpistui žinoti. Galiu at
spausti iszvisu pusiu. Neboto
turiu pasigirti, kad asz turėjau 
puiku szuni, kinis man labai 
daug prigelbedavo mano užsiė
mimo: Sakysiu tas szuva labai 
niokojo 
Žmogų.
lodavo, o blogam

Bet turėjau ji parduoti 
ir tiek. Teip man jo gailėjo, bet 
kagi daryti?..
Jus gerbiamieji
kam asz ji pardaviau... 
priverstas buvau kad turėjau 
parduoti, nes jis ir mane pradė
jo kasti, teip kaip bloga žmogų.

Jis tik geriems nieko ninbirv
da vo.

Supykęs isz savo nepasiseki- 
ir savo amata, o 

pristojau prie Szturu kerdžiaus 
pilozopijos mokintis.

me>, mecziau

galvos,
iii mokytu pastoti

Tuo

Per dvi 
vasaros veik visa pabaigiau, 
ir atvažiavau in Amerika Ame 
rikoje reik tik gudrios 
o isz sykio g;
ypacz Lietuviu tarpe, 
susipažinau su savo draugais 
na ir mane kvieczia kad pasa- 
kyczia prakalba. Matai, daug 

kad czia kaip tik dar 
tave

neiszpasakytus 
daigius pa.sakysi. Na, ir isz t ei ' 

artinasi tas laikas, kada 
pradėt kalbėt, o ■'

reikia;
isz Lietuvos atvažiavęs; 
mano, kad tu

sybes,
asz turėsiu
czia neburbt nežinau nei ka sa
kyti nei apie ka. Ir klausiu vie 
no isz draugu kad man nors . 
ka tokio pasakytu, pamokytu 
ka asz turiu sakyt.

Draugas
tuo viską per sake, ka asz turiu
sakyti, na asz to ir laikausi..

2

sumanus man

Kalbėjau nežinau kaip ilgai, 
ir nežinau apie ka kalbėjau tik 
iszgirdau kad keli balsai isz 
klausytoju atsiliepė, girdi: 
Nustok! nustok!... kad nežinai 
apie ka kal))i. — Žinoma, asz ir 
nustojau kalbejas; bet jie viso- 

maue pradėjo 
Vieni liepe eit kiaulių

atsiliepė,

P j Jus iszsisaugojimui yra būdas kuriame

J. V. K.

'/WW s

i

Norints ne turi namo, bet yra 
giliukninga.

<»•
?T>

B
Kada Mai 

kos iszmesta.

* / Jk
■V 7 f

yra apsigyvenimas ant farinu. 
riauslas 
lengvu isjzlygu, Lietuviu 
prie Hart, Michigan.
sau farma, bedarbiu nepažins ir no jos 
nieko neniikentes. Reikalaukite tuo
jaus informacijų ir katalogo, sikiu 
pažimekite kokios didumo farmos no
rėsite o gausite viską teisingiausia, 
teip pat ir laikraszti “Amerikos

farmas 
iszlygu,

Ge- 
galima pirkti ant 

kolonijoj 
Kas czia pirks

gausite
pat ir laikrasz.ti

Ūkininką”. Adrosavokite sziteip:
M. >Yalenezius, P. O. Box. Hart, Mich.

’V«^^ZXZX/XZXZ\ZXZX/X/X^XZXZX^XZK/XZ%/X,
PIRMI TIMS IR SENIAUSIAS i
L1ETUVISZKAS NAMAS ARBA 5

MOTELIS NEW YORKE. <

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
i įvykstančių non pleiskanų. '
! u r* r* X, » 1
J panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvas visas pleiskanas.
J Paskui tik retkarčiais suvilgytnas galvos apsaugos ją nuo plciska-
I nų atsinaujinirfto. .... *
’ RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams.
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be , 
I RUFFLES, jei turite pleiskanų. . . . . '
j Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto

Jus negalite apsieiti be 5

Į Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto s 
I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: ** |

»o« rt RICHTER & CO„ 326*330 Broadway, New York —>

Silpni, liguoti ir nervoti žmones 
KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ 

IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA
Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus 

atrandu teisinga priežastį juso ligos.
Mano ekzaininavojlmas yra pasek

mingas ir inoksUngas.
silpni, uervoti, ligoti, ne darykite 
klaidos ka kiti dare, ateikite pas mane 
asabiszkai ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.

''' » 1
Visos kronlszkos Ilgos yra pasekmin

gai gydomi per Dr. Hodge n s.
turite užkietėjimą. Kataru nosies 
gerkles, ..viduriu ar Inkstu, kepenų 
netvarka, nervuoti, nusilpnėjimą, du
suli. roųas, pūsles ir slapumo ligas 
RreipkJtes pas Dr. Ilodgcns nepaisant 
kokiam padėjimo esate.
iszgyditi kur kiti daktarai atsisakė 
gydit.

PILES, arba iszsikisziisia žarnuke,

Parduoda Lai-

Iszmaino ir siunezia

Parūpina

Jeigu esate
nervoti,

Jeigu

Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in Now Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Bartasziu, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus,
vakortes ant visu linijų in ir isz 
Lietuvos, 
piningus in visas dalis svieto 
pagal dienos kursą, 
pasportus isz Suvienytu Valstijų.
Pasitinkant žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvino 
nes užlaikėm narna su 38 kaniba
lais. Paleidžiam pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurio kreip- 
plasi in musu virsz-mineta agen
tūra su reikalais, vargo ir nelai
miu nedatirs niekados. Tautlecziai 
brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kvlecziam visus kreipki-

1. - X —naszle ir patogi car ypatiszkal. Gausite sanžinlsz- 
motere) kurie jiai no tik pasiū
lo savo szirdis, bet visa savo 
turtą ir namus, kūrinsią galėtu

A?/--'; M

arieta Stanton li
mit ulyezios 

nemokejima raudos ir 
audekline

v u z
pastate 

budike Newarke, 
kur apsigyveno su 
verta vaikais, atlankė 
daug 
(Stanton yru

kiais žodžiais 
plušti, 
cr
pasimokyt pleperuot ir t.t. Jau 
man net karszta 
stovint.
viu.
paklausė, girdi: kad tu teip nio.5;
Rytas pasakyk kokie penki yru 1 
dalykai pasauliui roikalingiau

Daug ligų

Paleidžiant pasažierius ir ju

savo ket-
jiujavaikais 

kandidatu ant ženvbu tos in musu agentūra per lalszkus

ęanyt, kiti sako eik pas Mikiele gyvent be baimes ir rupesezio.

pasidarė bet 
Bet asz dar vis sto-y 

Vienas visai ui ti priėjus

si?... -Asz ilgai nemastes greit 
jam atsakiau; Mat tropijo imi
ne paklausti paskutines mano 
lekcijos.

Asz tuo atokau. Suszukau: 
klausykit draugai.
sau I i u i rei kalingausi 
szie: —
Klausę. — O asz jau kalbu lo-

Penki pa
tai yra 

Visa svetaine nutyko

'i1 1

r v*1
L?.
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kuH patarimus nes mus prideriste 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laivakorcziu ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

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

Telefonas! Spring 9537

p
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DR. I. W: HODGENS.
Spechillstns iižsisvne.iiisiu Ir kronlszku
ligų. Praktikavęs didžiausiose ligon- iszgydyta ant visados. Daug žmonių 

būtose Fhiladelpiiljoi.
ASTHMA arba dusulis ir baisomis
kentėjimais yra Ilga kuria

serga s«Ita, i|ga ir koncria nelszpasa- 
kyla skausmą, ir kitokias panaszas 
ligas bijodami operacijos ar pjaustinio 
bet linksma bus žinoti lokiams žmo-

kyla skausmą,

kožnas 
mainieris bijo. Nelaukite kolei busite nems kad Dr. Hodgenft tokias ligas 
priversti jeszkoti pagelbos, kolei ne Kydo be polio ir skausmingu operacijų, 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dr. Hodgcns norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA RANCI.IA. 
BUDA GIDIME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES,
Ofisus valandos nuo !> ryte lig 1) vakare. Nedeliomis nuo lŽ lig S vak.

124 South Main Street, Shenandoah, Pa,

NERVISZKOS LIGOS no kuriu pa-juiuvti nu Miniu
eina i rotis minties, silpnumas, nera
mumas, nemlegis, stokus energijos it 
teip tolinus LSZGYDOMI PO G VA

ROJ) A IR SLAPTINGAS
PASIKALBĖJIMAS DYKAI.

AR ESI SVEIKAS ’
Jeigu viduriai netvarkoje GAREILAX 
duou jums greitu palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius ir iszczi- 
ina krauju. Nesiųskite piningu bot 
szkirpkito szl jąpgarainimu ir prisius- 
dte su adresu, gausite dykai sompeli.
I 1 ‘ t' , 4 j* 1 * 0J Ū 1

GAR1O CHEMICAL CO., Dėpt. L-10 
141 Ave. A. New Y.

t
z.

(

-J.

i :v

>

i v

SSfcW
Silpnybes, paeinančios nuo peraidirbiiuo, pailsimo, suariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, Vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančiu jiogp, daugiaua be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paln-Exj>cllerls ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu r : ,. .

ANCHOR (Ikaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir Jus tokio 
tikite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gautinas išdirbėjus :

n ITA

noimkito. Visose aptiekose po 35c
F. AD. RICH TE R & CO., 326-330 Broadway, New York
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tramtruda.
Metuose 1236 Britanijos ka

ralystėj gyveno sau jauna pora 
buvo tai žmogus jaunas vardu 
Pilipas, jo-gi numylėtinė btp 
vo jauna graži motore Jonesz- 
ka, vienok jos gudrumas bu
vo toks kad vienkart pamatęs 
jia vyras, turėdavo nusiistebet 
isz jos gražaus 
saule spiudanezio. 
savo paeziule Joneszka 
sau gana laimingai, 
turtingi buvo. Britanijos kara
lystėj buvo toks paprotys kad 
reikėjo kožnam i

t 
s

galo ir ji pristojo, pamislinus 
sau, kad gal užpykt, tiek pini
gu davė, o paskui gal but ne 

stalo, pa- 
prisipilus sau 

isz-

SAULE

I i
I

gerai, sėdus prie 
omus stikliuką 
užsveikino ant sveczio ir 
gerus padavė jam tas iszgere 
teip-gi ant jos sveikatos teip 

j apie 
gerai i akai to 

.... isz 
sauja 

ryt 
pinigus butu 

dabar 
džiaugsmu 

prižadėjo 
tarnaut, tai-gi nepaliko ne mus|v*^ka atlikt kanopuikause. In- 
Pilipo, 
mene.

vienok jos teip-gi ant jos :
Ipavymu juodu isztrauke 
po 4, kada jau 
abu, pulkauninkas iszomes i 
kiszeniaus padavė jai 
auksiniu ir sake kad ant 
vakaro už tuos 
parenkta vakariene, 
jau Joneszkute su 

ejt in vaisku Ipriėmė pinigus, ir

veido, kaipo 
Pilipas su 

gyveno 
nors ir ne

/i
i

i

f

užragino stot in kariu-Į8Z*J° nĮ)U4u nuo degtines jau 
neturėjo ncbaga.s 

kio spasabo ant iszsilmosavi
mo turėjo ejt karaliui tarnaut. 
Vaikszcziojo vaikinas nulindęs 
ir mistino sau kaip ežia bus su 
savo paeziule atsiskyrt, ji teip- 
gi verke per dienas, nežinoda
ma ka turės pradėt po vyro isz 
keliavimo.

Viena karta 
kad nesiskyrt 
tro, kaip sutarė teip ir padare 
iszkeliavo abudu drauge. Ka
da Pilipa pastate in rota po at
likimui sau užduotos vnlrmo

abudu sutarė 
nuo vienas an-

kito-[dabar kalbėjosi atvožniau apie 
visoki svieto surėdymą, kada 
po valandai pulkauninkas at
sistojęs ketino jau 

Da karta
Joniszkute pabueziavo meileis 
savo glostimais, ir iszejo sau.

jau praszvito 
pulkauninkas jau su žalniereis 
ant musztro ėjo, po musztrui 
pasakė Pilipui kad jis tur ka- 
zarnies valvt ir 
musztro dave jam kazarmesia 
stancija ir gera valgi, 
jau Pilipas džiaugėsi, kad ga-

imi.
ejt ant na- 

apsikabines

I
Į i ji
/ 
( 
I
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(

r

r

r

i
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vakari

Kada diena

valnas nuo

dabar

pastoravojo jis jai stubele Ku- vo Kcrn shižba tik tiek jam ne
rijoje jiedu nors valnam laike 
galėdavo sau saldžoi pasikal
bėt apie praejtus laikus ir sa
vo mvlima Tevvne. * Jis rotoj 
tarnavo kaipo prastas 
relis.

Viena karta vakare I ada 
ėjo pasivaikszcziot Pilipas su 
Joneszka, sutinka jis savo ro
tos, pulkauninką kuriam ati
davęs garbes ženklu ėjo sau 
tolyn, bet sztai pulkauninkas 
liepe sustot, kada sustojo pri
ėjus pulkauninkas užklausė jo 

per viena jo mergina, 
pasakė kad jo

ką r ta

/.alnie-

kas ta 
kada 
yra, tad pulkauninkas 
kad linksmu balsu isztare, lai
minu jums kanogeriausio pa
sivedimo ir nuėjo sau kaži ka 
po nose murmėdamas.

Ant ryt kada Pilipas stojo 
vėl in fmnta jau pulkauninko 
akis buvo ant jo kožnu kartu 
atkreiptos ir už mažesni prasi
žengimą ruseziai 
Kada atėjo vakaras

Pilipas stovėt 
Gerai jau žinojo 

stu- 
s niaukęs

mergina 
motore

kaipo

bausdavo, 
davė ra-

porta kad tur 
ant vartos.
pulkauninkas kur toji ju

vakaro
pasivaikszcziot,

bele, tai-gi 
ėjo jis neva 
paėmė isz karezemos kvorta 
geros degtines, praejt pro ta 
stubele ne nemislijo tik maste 
sau koki iszrast sau reikalu 
kad užejt ten, atrado toki spa
saba, isztrauke sau isz 
dieros žvilganti guzika.

meiiesis laiko.
Viena karta atsikėlęs Pilk 

pas isz ryto pasakoja Jonusz- 
kai kad tai jis praejta naktį

buvo kad nd gal pasi
matyt su savo jauna paeziule, 
nes diena po dienai jos vis la
biau iszsiilgdavo bet su tuom 
turėjo apsiprasi.

Atėjo vakaras jau 
kauninkas (Įrašei sau 
in stubele su dviem 
degtines inejas per duris pa
sitiko su Joneszka kuri jau 
linksmai iszvydus sveczia ]>ri- 
eminejo pirmiausei pasveiki
nus ji prasze kad sestu už sta
lo iszsieme butelius su arielka 
pirmiausei iszsigere Jonieszka 
už jo sveikata, teip apie po tris 

valgyt keptus 
pusiau valgė vol

smagu

mus pul- 
i trauks 
bonkom

su

viena bonka
kada jau

sznektos nes 
reta ir mylavusi kaip po- 

ant galo parėjo 
meile kad nenorėjo

ano

- •

i ..J

j

Jeigu nereikalauji tai nesi- 
paeziuok 

Su bobom ir mergom neužsi-
* duok,

Geriau jaunikio luomą vek- 
tuok

Ir jin paguodok, 
Ir asz teip darau, 

Vyrus nog saves varau

kintos net keturiom spinom, pa 
kolos nuo žemos bpliuke ir pa
leido visa savo smarkybe-in 
tais duris trenksmas buvo toks 
didelis.kad net,pats parpuolė 
ant žefncs, atsikėlęs apsidairo 
ir pamato kad net dovineriosl 
duris atsidaro tam muro staiga ’ 
iszgirdo antra trenksmą po.va
landėles iszbega isz to ipiurd 
szniogždamas baiso i. putotas su 
storu lenciūgu ant kaklo ne
matytas svieto arklis, su dviem 
galvom asztuoniom kojom ir 
dviem uodegom, arklis iszbe 
ges stojo priesz Pilipa. Pama
tęs Pilipas toki arkli net akis 
užmerkė isz to iszgasczio -bet 
Pilipo ir butą drąsaus ii’ nar
saus jaunikaiezio, atsipeikėjas 
po valandai prisivedė ta. arkli 
prie medžio užlipo ant jo
medžio pagelba, užsilipęs ant 
jo atsigulė ir leidosi sau links
mas adgal in kelione pas savo 
karalių dūmodamas sau vienas 
kad sau su Joneszkiuto gales 

gyvent

sapnavo ir net jin baime yma, 
ranrtina ji • Jonuszka esą du- 
sziuk sapnu nėra ka paisyt nes 
ir nevat griekas ana asz pati 
laikais tiek ir tiek prisapnuojii 
ir tbkiu baisu, bet asz tu šapu 
Visai sau iu galva nededavai 
tai-gi ne tau brangus mano Pi- 
lipuk neveliju paisyt apie sap
nus, nes tai tik vejas, dabar-gi 
suramytas, Pilipas vėl nuėjo 
ant savo užsiėmimo.

Kada vienu 
pas jin in rota 
raliaus, ir 
nikaiti szanke karalius: — Da
bar Pilipas su džiaugsmu be- 

Pga pas karalių, nieko blogo ne
jausdamas, mislina. sau, 
nors syki gausiu gera 
už savo teisinga, tarnysta.

I Nuėjės pas karalių linksmas 
pasikloniojo anam prigulinezei 
kaipo jo instatymai parode ir 
užklauso kam manos szviesiau- 
ses Pone norite, 
landole palaukes 
žodžius, rodydamas 
kauninko kuris ten jau sėdėjo, 
.lis man sake kad tu kur 
žinai toki arkli kurs vra 
dviem galvom su asztuoniom 
kojom ir su dviem uodegom o 
ant strėnų gali 
žmonių jot nevat ir miegot ga
li visi, tai-gi toks stebuklingas 
arklis mum yra labai reikalin
gu ir mes ji turėdami bus visa 
žeme garsingiause už visas 
vieszpatystes pa saule, asz pats 
biski esu girdėjas apie ta arkli 
bet niekaip negalėjau dasekt 
kur yra ir kokioj žemoj. Tu ži- 

arkli turi man ji par
veši, o jai neiszpildysi mano 
prisakymo, tai tu smerezia at- 

Iszgirdes Pilipas tuos 
žodžius karaliaus net apmirė 
isz baimes, atsipeikėjas po va
landai, puolė po kojų karaliui 
melsdamas 
a romi s, 
eudus girdi savo 
kad nežino jokio arklio tokio 
eudauno; 
maine savo 
sau iszpildyt prisakyma.

Eina verkdamas nebagelis 
namo pas paeziule pasiskunst . , .. . ..: , i . - i ežia net sparnus kone pamotos
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nai ta

sak vsi.

1

jog ten buvo' bn

No viena uodega pamerkė,

Sziudien esmių liuosa, 
Neturiu ant sprando joki bosą 

■Bus gana 
Važiuosiu in džiungsina, 

Atvesi,
Atsilset,

Teisybe pasakė.
r— -........

— Delko, kunigėli, rojuį 
vadinasi rojum?

— Del to,
bai malszu ir dangiszkas gyve* 
n i mas. - j *

— O delko, teip?
— Del to, kad tiktai viemi 

motere jame buvo o kad butu 
buvia dvi, tai nebutu vadintu 
rojum, tiktai pekla.

e

kartu atbėga 
paslas nuo ka

sa ko kad tave jau-

na tai 
sliižba

'Karalius va- 
atsake tuos 

ant pul-

ten
su

trisdeszimts

atleidimo su asz- 
kad pirmu syk tokius

su

do

per visa amži laimingai 
ir nujojo sau.

Gryžkim dabar pas pulkau
ninką... Kaip tik Pilipas iszsi- 
renge in kelione arklio jiesz
kot, pirma vakara pulkaunin
kas atėjo pas Jonieszka da ne
vat nesutemus. Kas, gal apsa
kyt kaip juodu linksmai kalbė
josi gere arielka ir sznekejosi 
sau, kad Pilipas to arklio neat- 
Iras, batai negalimas daigias 
to arklio iszimt, nes jau ne vie
nas ten galva paguldė,
nieszka padekavojo pulkau
ninku už toki gera iszradima ir 
linksminosi abu kad Pilipui 
smertis bus arklio ne radus. 
Te p Jonieszka su pulkaunin
ku gyveno terp savos kaipo že- 
noti, bet tik slėpėsi nuo svieto 
pagal kitu akiu!

Pilipas joja sau kokia tai 
dainele niūniuodamas, prijojo 
upe, žiuri kad tas vanduo teip 
osze teip mėtosi in visus szonus 
kad net juokas yma, bet jis ne 
nestaptelejo nujojo sau tolyn, 
prijojo kaimine, visi piemens,

szuva 
iszkiszes

O paskui per

To i p, teip, niekai

k a

visa gyvas
tį verke.

vienas 
žingsnis

Visa gyvenimą sugadys.
Meile greitai iszgiasta, 

Jeigu greitai surasta.
Daugeli turime tokiu

gi’O i ta i a ps i pa cz i no j e,
O paskui nuolat verke ir de- 

juoje,
No vienas kvailys, 

To ne pasakys.
Del ko jis apsipaeziavo,

Ir t
Apsipacziuoje,

ir gera boba gavo? 
kad paezia 

turėti,
Su jiaja džiaugtis ir 

kalbėti.
O kvailei, kvailei,

Ka.ip gluosniuos uogelei, 
Saves ne sztant iszmaityti, 
Ir da tokiam bizūnui norisi 

apsipaczi uoti ?
Jau tai yra daigias paprastas

mei le i

Jog tojo protas yra prastas, 
Katras payma bile valkata, 

Ba dora ne ejs už tokio nie
kada.

Žinau kelis tokius, ka apsi- 
paczlavo,

Ir gyva nevala gavo, 
Pats turi vaikus apszluostyt 

ir parodyt’,
Ir valgi burdingieriams pa- 

gamyti.
Visa savo uždarbi smirdelei

•i

vis

Tarp kumueziu.

O ka kumute tavo sūnūs 
ka jis ten parodine,Įnf 

Oho, kad jiojo ten ne bu
tu, tai niekas nieko ne matytu.

Ar tai jis aktorius dide-

dirba ?

t

lis?
E ne! jis mat pakeline ja

uždangalu laike perstatymo.

Tik to gailesi. 
Žydui bankieriui danesza 

jog jojo duktė pabėgo su vienu 
ka užlaiko bankia knygas.

— U, kad jam velnei! 
riausia man vyra iszvedi.

f

(lė

Iszbure.
Buvai Jonai pas ciganka? — 

Ka del tavos iszbure?
— Iszbure brolau teisybių, 

pasako, kad ne trukus 
didele trota!

— Na ir iszsipildė ’
— Teip, lig laszui! 

tik iszejau,

t u rėšiu

Kaip
neapsižiūrėjau ir 

radau kiszeniuje maszne’es su 
pinigais.

A

NAUJAS BAIGTAS 
Gražus ir naudingas daigtatf. 
Puikei iszdirbtas peliukas 
su gražu paveikslu ant dvieju T 
pusu. Du asztriai iszgelandytl 
peflei. Greit parduodasl todėl 
užsisakykite viena szedlen. 
Tiktai Š1A0. Iszklrpkite sztt* 
apgarsinlma, prisluskit su 10 
centu vertes stem pu, gausite 
per C. O. D. in jųsu namus.

American Sales Co.
Dep. K-108 Sta. D. Box 131 

New York, N. Y.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos naujai 

knyga “Daktaras Namuose*’. Knygu
tėje apranzoma visokios vaistiszkas 
žoles, szaknls, žiedai, lapai ir Lt. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotiniszkais užvardijimals. 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekoje. Apricz 1 td yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. l*reke $1.00.
Jui21]
451 Hudson Ave.

*!►

M. ZUKAITIS
HocheBter, N. Y»

o 1 © • <A ° 
LZ

$S00 ISZ VOGT A ISZ K (PAKO.
Su szitu diržu nereikės to bijotis. Yr< 
nematomas ir galite ncszioti aplink 
saves. Regulariszka preke to diržo yra 
$2.00 bet ant trumpo laiko parduosime 
tik už $UM). 7 diržai už $5. Iszklrpkite 
szi apgarsinimu ir prisiuskite su $1.00 
ir prisiuskite ant adreso:

American Sales Co. DepL B-50 
Box 131 Sta. 1>. New York/N. T*
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onverse

_______ ■
Mainieru Czebatai 

y| ir Czeverykai

AC E Ipaveda 
pra’cidže, 

ne būna, gana,
’ O jeigu kokis centas užsilieka, 

Tai ant v i šoku nieku iszlieka. 
Boba nieko ne velke, 

kitu žiuri
Plusta ant savo berno, 

ugni užkurtu 
Kada nog darbo parejna 

Ir in grinezia inejna.
Tuojaus ant sprando užsėda 

Ir tiek nebaga ėda,
Iszdžiuvo nebagas žmogelis 
Ir konia pajuodęs kaip ne

degu! is, 
Pomietes suvis neturi, 

Nieko nepaiso — nežiūri. 
Boba toki kvaili nog sa\ cs 

pavaro, 
paskutinylxs, 

graibstosi galo, 
y

0 toji viską
O

gyvenime ir visi gyvulei^ o nevat ir 
pakele i s to veda mas 
dantis, o nevat ir liežuvi iki že
mei, tiek juokėsi tiek juoesi isz 
jo kad net laukai skamba, bet 
pilipas dirstelejas in juos nu
ėjo sau tolyn,

bet karalius neat- 
žodžio. ir liepe ejt

tik ant

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

Skurinei czeve- 
asztrus akmens 

suir vanduo greit juos sugadina. Net ir czeverykai 
metalineis padais turi tankei but pataisomi ir jie pe ap
saugoja nuo vandens. Czeverykai ir czebatai kurie 
ilgiausia nesziojasi 
u Ace-IIi”.
Žiūrėkite kad butu
didele litera “C 

ant padu
Ace-IIi apsiavimai yra padirbti isz specialiszko gurno

Yra szilti ir apsaugoja

J

5verkdamas
paeziulo pasiskunst 

ir atsisveikint paskutiniu kar
tu nes ant ryt tur ejt sau smer- 
ties jieszkot.

Netoli savo stubeles beverk
damas sutinka senuką vos tik 
ejnanti. Na o ko vaikeli verki? 
užklausė senuks pagarbinęs 
Dieva.
kojo viską., senukas tarė:

rodą, vienok Pili- 
vilties jau iszsi- 

senukas dave 
, ir

prijojo melny-
yra

besijuokdama melnikas su pa
ežiu ir vaikais tiek'juokėsi isz 
jo net po žeme voliojasi besi
juokdami, Pilipas nepaisyda
mas nieko nujojo toliau.

Prijoja, gire, medžei girioje 
tiek juokėsi isz jo kad net sal
du ir Pilipui ant szirdies klau
syt tu juoku joja sau, 
joja sena beržą žiuri 
beržo kelmas jau supuvęs tik

padirbti isz gumo ir vadinas?

o paskui eme 
karvelius, o 
po kelis griebė aut drąsos kad 
geriau valgy tusi teip bevalgy
dami isztusztiuo
ir kita jau pradėjo,
gerai inkaito, parėjo terp juo- 
dvieju visokios 
jau g
ra karveliu, o
iu tokia
jau uuo viens kito skirtis, už- 
mirszo dabar Joneszka jau ir 
savo Pilipa nes jai atrodė kad 
szitas daug meilesnis ir lagad- 
nesnis jai, todėl pradėjo 
nekeust (Pilipo.)

Pradėjo juodu abudu kalbėt 
kaip galėtu abudu kruvo gy
vent ant visados, su abieju ro
dą likos nutarta kad Pilipa 
kaip norint kur nudet ar nužu- 
dint, todėl pasakė Joneszkai 
kad sekretą laikytu ir kad jis 
iszmislyses toki būda, ir kad 
Pilipa mylėtu kaip pareis i 
mon kaipo nieko nežinoma jai 
o apsikabinės pulkauninkas 
.Joneszkiuto da kelis kartus sal 
džei pabueziavo in burna teip- 
gi ir ji ji ji atsisveikino nuėjo 
sau pulkauninkas namo jau 
ar in nedalia laiko po to Pili- 

rota kaipo 
kožuo 
Pilipa 

nevalninka, 
jam pavelijo ir 

mvlima

man- 
Tada 

tiesiog in stubele ir nuėjo, ka
da nuėjo in šluba, rado jia 
linksmai dainuojant Joneszka 
pamaezius toki augszta poną 
persigando isz pradžios, roka- 
vo sau kad ežia kas gal ne 
ro but, bet po 
spakajino. 
kas porsipraszes už atsilanky
mą jo, ir dadave kad ežia nie
ko blogo nėra, tiktai užėjo kad 
ta guzika insiut kuris esą 
einant isztruko netoli nuo ežia 
o be jo jam jo tarnysta nepa
velija vaikszcziot, todėl melde 
jos kad jam prisiūtu ta guzika 
kada ji iszpilde ta su didele 
dekingyste, pulkauninkas isz- 
emes isz kiszeniaus dave jai 
100 kronu auksu, 
gando tiek pinigu 
nes savo gyvenime 
niekad nebuvo 
pradžių nežinojo ka daryt 
imt ar ne, 
indave sakydamas kad tai jos 
savastis už jos darba ir ežia 
nieko blogo nėra priėmus tuos 
pinigus nežinojo kaip jam gal 
atidekavot už tai, eme jo ran
ka bueziuot, bet jis staiga jia 
apsikabinės pabueziavo jai in 
veidą spausdams prie saves, 
Joneszka lyg susisarmatino 
bet jis vėl greit mokėjo jia nu- 
žadint, iszsitrauke isz kiszę- 
nia.us bonka su degtine, ir sė
dės už stalo paprasze atneszt 
stkluka, kada atnesze prasze 
kad ir ji sestu prie stalo 
už jus darba iszsigersim po 
sznapsa, gana ji, purtėsi nuo to 
bet jis jia persznekejo, o agt kalba teip galėjo praeit koks

ge- 
apsi-valandai

Kada pulkaunin-

• • \ji net nnsi- 
pamaezius 

da tiek 
maezius, isz 

ar 
bet pulkauninkas

esą

senuks
Kada Pilipas iszpasa- 

ne
verk rasim
pas neturėjo 
geibo j i mo bet 
jam toki kamuolį

na- kad kur szitas kamuotis rvsis 
ten tu ejk paskui, o kada norė
si pasilsėt arba pasidrūtint in-

pasako

ale pri- 
kad to Tasai isz

‘ vienos trandys da ir tas juoke-
si isz jo pamisimo sau, tu supu
vęs niekaze, jau tavo tik tran
dys, isztiks kada vejas iszne- 
szios tave po orą ir da tu bru-

side \ m ciszeniu o kap jis pats (ic. jgz manes turi juoktis, teip 
~ b 

akis
sustos, tai paemes 
ka pirmiause priesz

mesk tu ji 
savo 

pamatysi, kaip stos priesz tave 
tas arktis, tai tada 
tu ant jo turi jot, ir
kad jodamas neturi juoktis ba 
tu ji vėl patrotysi. Pilipui net

žinok kad 
i n s item y k

padrutinti per musu sekretna spasaba. Jie yra extra drūti
* — • • • • 0 "m v • 1 1 • • * --

net jam 
pasirodė kad

kalbejo. 
savo Pi Ii pa

pasirodė pa- 
apsikabinus syki ir 

iszsiilgus jio

pa vėl pastate in 
prasta Žalnierių, o prie 
prasižengimo musze 
kaipo didžiausi 
teip-gi dabar
namo ejt pas savo 
paeziule: — pirmu kartu kaip 
pamate Joneszkiuto 
aszaros akyse 
per tiek laiko nesimato ir nesi-

Joneszka pamaeziu^ 
nusijuokė szeto- 

niszku juoku, ir rodos kad jos 
aszaros isz akiu 
bueziavo
sake kad labai 
yra paklausinėjo kas per do 
priežastis teip ilgai nesiniaty- 
mo, Pilipas kaipo vieniai sa
vo paeziulei apsako apie viską 
Joneszka dabar jam sako, — 
kad jau tu no viena diena 
kaip tarnauji karaliui, tai gal 
jis tave biski palengvino dabar 
vėl gyvensim sau drauge per 
laika visa teip kaip ir pirmiau 
būdavo, dabar pastate Jonesz
ka ant stalo vakariene pavalgo 
abu nuėjo gult.

Ant rytojaus vėl mus Pili
pas jau musztra daro vakare 
vėl su savo jauna paeziule

akis praszvito tuos žodžius isz- | 
girdus, pasikloniojes 
parito ta karnuoluka kuris ri
tosi kaip tik jis norėjo, beejda- 
mas per diena jau nuilso, užsi
manė kad ka pasidrūtint, ir bis 
ki pasilsėt paemes kamuoti in- 
sidejo in kiszeniu, tik tiek pa
sakė kad noriu pasilsėt tuoj 
žiuri kad užpakali jo stovi na
rnas, kada inejo in jin, rado lo
va dailei paklota ir stalas pri
dėtas visokiu valgiu ir gėrimu 
su paraszu kad czion viskas 
yra Pilipui’ keliauninkui nie- 

Nemislindamas sėdo, prie 
stalo pavalgė sau gardžei pa
dekavojo Dievui, atsigulė ant 
lovos ir užmigo tik tuom 
pabudo kada jau rytas, 
tęs vėl ta karnuoluka atsižiūrė
jo adgal, bet jau nieko nebuvo, 
isznyko stubele.

Eina sau vėl paskui kamuo- 
luka. Tokiu spasabu ėjo Pili
pas gal kokias dvi nedelias bet 
staiga vienu tarpu eme ir su
stojo kamuoluks, ugi žiuri ka<J 
stovi baisaus didumo geležine 
trioba. duris tos triobos užra-

seneliui

sau bedūmodamas ir nusijuokė 
Pilipas isz to seno beržo,
ėjo sau toliau, netoli nebagas 
jojo
Ii venos
iszsižiojus o jos nasruos gal vi
sa trioba lyst. Sustok suszuko 
kiaule in Pilipa asz tave noriu 
suėst. Pilipas mato kad ežia ne 
ra baiku net io ir blusos numi- 

isz iszgasczio mato kad jau

nu-

Žiuri ant grižkeles neto- 
kuznios sėdi kiaule

Pirmiause reike

ko.

syk 
Pari-

re isz iszgasczio mato Kad jau 
smertis, pradėjo melst kiaules 
kad jam pavėlintu puse dienos 
ant pasimeldimo
Dievui duszia, tai-gi .praszesi 
kad leistu ji in ta kuzne papo- 
teriaut kiaule ant to tiko nors 
ir iszalkus buvo.

Pilipas greit nubėgo in kuz
ne ir prisakė kalviui kalt ka- 
nogreieziause geležini 
kalvis nieko nelaukęs 
szatike ape deszimts savo gize
liu ,ir pradėjo kalt kad net že
me* drebėję, teip-gi ir Pilipas 
musze in karszta geleži kiek 
tik galėdamas, ar po dvięju 
valandų jau žmogus buvo*gatS

apieravot

zmogu 
susi-

Karczemoje uŽsigere
Arba pasikarę.

Czion Amerike turime daug 
tokiu kvailiu,

Ka negalima prilyginti prie 
žmonių,

Geriau kad sprandu nusi
suktu, ' 

Arba in dzela kur patektu.
lizdeli su
krauti,

O paskui kokia sau mergele 
gauti.

Nog pavietres ir bado, 
Ir bobos nuobrado.

Toki szuniuka,
Vyra taksūka,

Kuris prie kojų varnoje, 
Ir ejna in kur boba pamoję

Jeigu nepaklausys, 
Laruma padarys, 

Antausius' iszpiszkys 
Nog savos pavarys.

Apie tai jum sziadien pa
giedojau, ba tas rūpėjo,

Ir ne /
1

trioba. duris tos triobos

vas tada ta žmogų inde jo in 
ugni ir tolaik kaitino iki buvo 
visai raudonas kaip žarija 

(Toliaus Bus.)

, PBASARGAI Visus JalatkuF o Ir 
piningus In UzleUtuve ?‘Saule” reike 
visados siusti ant saito adreso: W. I).
BAAalrMr CHA*... X»._

vienas skundas vyru 
pas mane atėjo, 

Tai visu pasigailėjau,

^aule” inde ja u, 

Bile valkatos apsisaugotu.
jum nereikenesipa- 

cziuokit, 
Geriau liuosybeje gyvuokit, 
Ąnt snukuczio nožiurekit, 

Tktai akimi duszios parege- 
kit, 

Kožna turi baltus dantis • bet 
už tuja dantų 

Tupi szimtąi velniu.
Bogkime nog tu, 

f n i >». tr>icj»i

Szia. daii|ielia sudėjau 
Ir in “
Idant (vaikinai žinotu

Jeigu

i

ten kur daugiausia nesziojasi.
nuo vandens ir ilgai nesziojasi.

Neužmirszkite Vardo — Ace-IIi — ir žiūrėkite kad 
butu didele litera “C” ant pado.

Jusa apellnkeje randasi sztoras kuris parduoda Ace-HI
. apsiavimus. Jeigu negausite tai raszykito tiesog pas mus.

Converse Rubber Shoe Co. Maiden, Ma«.
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Nuga-Tone pisigus.
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PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
1— - — - — -
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damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisi 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistuH svaiginan
čius^ bandyk Nuga-Tone ir peraitikrik kaip greitu laiku jau- 
aesi visai nauju žmogų! Devynes iŠ dešimti \ “______
tokiu kaip blogas apetitas* negruomulavimas viduriu, gaz-ai ir
matizmo, akauamni galvos* neuralgia, stekas energijos* nusilpnc-
pajiegos* akinto vandeniuoto kraujo 
kraujo.
kurios dldiiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas* inkštus iry 
grobus, Širdea plakimo* kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai i 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo ]

v

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-"
imknt vaitttuH dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginau-’ 
ėiU8*« bandyk Nuga-Tone ir peraitikrik kaip greitu laiku jau- 
nesi visai nauju žmonų! Devynęs iŠ deAimtes visu žmogaus li<u"J f • • : “ •• : ;
išpūtimai, uiketėjimaH skilveB, tulžinis, anemia, kankinimai re u* V 
matizrno, akauamai galvotų neuralgia, stekas energijom, nusilpne- '7 
jlmas nprvu ir negalėjimus mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, akinto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. ,

Koina dalis kūno ir koftna jo veikme remiasc ant nervu pajiegos,
grobu h, Širdee plakimo* kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
t “ _ \ \ : ___kUno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iŠ aėtoniu brangiu* 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaintu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingu a Gydytojus. Yra Jie ypatingai maistingi { Geleię 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms* pastiprii 
jog je tuštiname reguląriškat. Atgaivin inkštus* 

71:“ s' : .'“’ j 2‘C* . . ‘ ,
dančio kvapo ar apvilkto lietuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą

ktino. Kodėl? Todėl kad Jie yra autaieytl iŠ aštoniu brangiu*

l
įastiprin grobus teip* |

V
Nuga-Tone priduoda, sryvybę jaknoms 

nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu* niera amir<
išvara laukui

apetitu giąrą irruomulavhną*. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins clrkulavimo jo* priduos raudo-
[___ L 1“__ „ //__ 1 ____ . __ _ ___
vyrus ir sveikesnes Ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdant) U 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra.apvilkti cukrum, priimno
nuino veidui ir iibumą akiems t Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus
univum vsssovv** jivT y i r» V'* vuaiuiii.
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Bckomenduosi. viliama
*avn pret«l*n>H.

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANCIJAj Pr»k* Nur*-To»* yra vkna* (tl.OOl dbWri* 
vk b*n(tut*.-Kaina ,b<mkut* talpina devynios daiimtys (90) .piliulu. arba vieno mineel 

lymo. Galite pirkti ieie* bonkut**, arba ieiiu* maneaius gydyme ui penkhį*i (S*4M)gydymo* Galėto pirkti ieies bonkutot, arba iošiua numosiu*gydyme ui peelthfai 
dolorius. Imk Nuga^Toue per dvidoiimt (20) dienu ir Jeigu no busi uirenediatas M« 
sėkmių* augrąiftnk bonkute .ir piltus, o mes ūmai sugro&lsime jutu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą* Mes imame rišiką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose
sakmių, aucrftiink bonkut* .ir , . , v .
prapuldyti vieną centą. M** į___
aptiekoee tomis pačioms iilyromis ir. tą pačia-garantija.

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

Gerbiamieji: įdedu Cionais ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė...

Nuga-Tone. ... bonkut

»• o • ♦ 4

Gatvd ir num*ri*. ., 1
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Žinios Vietines!1
1
Daugherty 
kiszkojc parapijoj 
suorganizuotas pulkas. Katali 
kiszku Vaiku Skautai, po da- 
žiura vietinio 
'Ajrisziu parapijoj jau 
tvėrė pulkas skautu. O Lietu
vei ka darys! Ar apsileisT Juk 
vaiku pas mus ne stokus, o 
skautu drauguve yra labai rei 
kalinga, nes skautu užduotis 
yra gera, lavinasi tikėjimo ir 
būti padoreis vaikais.

— Ant paliepimo biskupo
, kožnoje katali- 

turi būti

i— ii,,,, a,, . , —i,„ „ , ■ m . i. im, i

PADAVIMAS APIE 
SINGA RAZBAININKA 

MADEJAUS.

GAR- n paezia kurinosi

kožnoje

prabaszczinus. 
susi-

NUMIRUSIU KAREIVIU 
KUNU LYDĖJIMAS.

viena diena

Varto- 
t u rime ja

ne užgesina
ma ugnis, o isz virszaus varvė
jo deganti siera! Vaikinas isze
jo isz peklos, ėjo 
antra ir treczioja dienoje volei
atėjo in ta paezia urvą, kur jau 
jis lauke nulindęs Madejus.

Apasake viską razbaininkui 
ka mate. Razbaininkas baisei 
persigundias, norėdamas isz-

k-
nakties

raiste bo pagelbės, 
sielvar-

sigolb^ti isz.b.ąisos kapkes pel 
los, nusprendė pakuįavoti.

Novil- 
kinkite ir tuojaus sutverkite 
pulką lietuvszku skautu.

— Nekurie žmonis 
sios nuomones,

vra to- 
jog kada ku- 

dykis užgema tai duoda pa- 
viskas užbaigta. 

Bet kada tasai vaikas užauga 
ir nori leisti in darbių tada 
laksto nog Ajnosziaus lyg Kai 
posziaus jięszkodami vaiko 
metrikų, ‘liet jojo gymima nc- 
užregistravojo su valdžja kaip 
tai tiesos to re i kabiu je.
diena tokji^^iotinele kuri no-

kryksztyt ir

darbu,

posziaus jięszkodami

Ana

rojo sūneli Iszleist in darbu o 
metrikų neturėjo, 
in Pottsvilles suda 
bet neturėdama daktaro prie 
gymimo tik “bobutia,’* toji 
neužregistravojo 
sude nerado užrasza jojo 
mimo.
ku o vaikas pasiliko be 

Atsimykit, jog reikė 
kožna gymima užregistravot 
idant atejtejc jusu vaikai rei
kalaudami paliudinimo savo 
gymimo galėtu surasti pavie- 
tavam sude.
nežino kokia gali turėti beda. 
Neužmirszkit!

— Tiejei visi,

nuvažiavo 
jieszkoti,

bobutia, 
kudvki ir

gy-
Motina negavo metri- 

gero
darbo.

Paaugia vaikai

kurie buvo 
szeszkais laike kares ir turėjo 
visokes priežastes ant iszsisu
kimo isz kariuomenes, o dabar 
geidže aplaikyt i 
popieras, tai turės 
sunkenybių
nes kožno tokio szeszko pra
varde randasi sūdo, o
geidže iszymt popieras tai tuo 
jaus tokiam pakysza po nosia 
priežaste 
riuomenes.

— Kazimieras Skrypkunas 
pirko saliuna nog Alekso Len- 
gevieziaus penktam varde, 
Jurgis Ballsus nog Juozo Mic- 
kuno teip-gi penktam varde.

— Szia vasara Mabanojaus 
merginos ncszios 
paneziakas.
jeigu užejs geras vejas, o mer
gos nesziodamos trumpas szle
bes ir da vyriszka.s paneziakas 
Na, tai žmogus gali 
žuiredamas kas atsitiks.
kės uždot mėlynus stiklus.

ukesiszkas 
gana daug 

aplaikyt jiaises,

kada

iszsisukimo isz ka-

o

vvriszkas
Dieve susimi lėk

apjakti
Rei-

SHENANDOAH, PA,

Kokia meile turi lieka
vai k u ir 

galima 
atsiti-

rie tėvai, del savo 
kaip juokius' auklėja, 
suprasti isz sekanezio 
kimo: Vienuolikos metu senu
mo mergaite, Ona Malinauc- 
kiutė, llko^. surasta per palici- 
janta Bobina ant ulyczios apie 
treczia valanda po pusiaunakt 
o kada josios užklausė, ka 
veike teip vėlai ant ulyczios, 
toji nusiszypsojo ir nieko sau 
isz to nedarė.
nu ved e mergaite in rotuže ir 

mergaite 
nesenei už

Palicijantas

x tenai pasirodė, jog 
palicijc pajieszko 
vagysta ir apvogimą biednuju 

bažnyczioje
Ona yra. nepataisoma 

mergaite ir prasižengei© ne 
Bus nu-

dežukes 
Creek.

Lost

r

y
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prasižengele 
vienoje vagystoje.
siunsta iri pataisos narna del 
vaiku. Kas kaltas, jog teip 
jaunas 
doraus kelio, jeigu ne tėvai! 
Tokeis dalykais privalo užsi- 
ymti moterių Labdaringa 
Draugije, nes tai juju tikslas 
rūpintis tokioms jaunoms gy
vas tems ir nedaleist ant iszga- 
benimo in priglaudos 
kur terp 
iszmoksta didesniu bjaurybių 
ir svietiszku nickyscziu.

Kas kaltas 
yvastis iszkrypo isz 

jeigu
fT

narna, 
suaugusiu merginu

CEBI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
Del iszsluvinejimo Szlebes, Padusz- 

kaltea, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REF0WICH,

Apisaka tautiszka apie garsu 
razbaininka Madeju, lytisi nog 
labai atitolintu amžių, 
sime jaje teip kaip 
paduota.

Vienas kupezius važiuodama 
per tanke ir tams0 miszka klai
džioja ilgai tamsume 
apklimpo 
Susi rupinius pradėjo
tauti, bet tame laike paveiksle 
žmogaus pasirodo jam velnes.

Nesirūpink žmogau: — taiv 
in kupeziu asz jus isz t rauksiu 
isz balos ir in namus parodysiu 
kale, bet tom iszlygom, kad bus 
mano savaste tas, kas yra tavo 
namuose, o tu apie tai nežinai. 
Kupezius pamislines biski, su
tiko džiaugdamasis paduota 
sutarto nežnodamas kad pati, 
laike ilgos jo keliones pagimdo 

Velnes isz t ran k e jin isz 
balos iszvede ant plataus viesz- 
kelio ir priverto kupeziu prie 
iszdavimo rasztelio, da karta 
primines sutarto, prapuolė.

Kiek nuo džiaugsmu 
sveikino senei matyta

su nu.

dvasei
Pasislepes ne

pasi- 
paezia 

tiek nuliudimo pamatęs dailu 
sunu, katra jau piktai 
buvo užraszes.
viena karta verke doras kup
ezius, slėpdamas karezias asza- 
ras priesz paezia; luoia kartu 
kūdikis jau in vaikina iszaugo 
Buvo tykus rainus, ir akvatnas 
in mokslą: penktuose metuose 
jau gerai skaitė ir rasze, kuom 
da labiau suspaudė szirdi tėvo 
kad suteip mylimu kūdikiu ne- 
užilgio turės persiskirt, atiduo
damas velniui.

Mažas vaikas būdamas sep
tintu metu
dima ir aszaras tėvo, kiek kar- 

užsi žiūrėdavo in ji o dailu 
veidą. Patol prasze ir melde, 
pakol kupezius ne apsakė jam 
visa atsitikima.

— Nesirūpink mano tėvai; 
su pagelba Pono Dievo asz nu
eisiu iii pekla ir atimsiu 
sza.

Verke motina verke ir tėvas 
laimindami in teip tolima ke
lione kuris pasiėmęs reikalin
gus prierangus tuoj ius iszejo 
isz namu.

Eidamas ilgai priėjo tamsia 
ir baise girria, toje girrioje, pa
sislepes urvoja gyveno razbai
ninkas Madejus. Razbaininkas 
užmusze savo tęva, motina pa
likdamas gyva del pagaminimo 
valgiu, 
(r n

matydavo nuliu-

tu

užra

Niekam ne dovanojo 
yvaseziu; kas tiktai papulda

vo jam in rankas, tuojaus už- 
muszdavo.

Motina sena moteriszke už- 
urvoje

bet Madejus turėjo gera uosle, 
pajusdavo sveti- 

žmogiszka kuna. Besisle-

klydusius, paslėpdavo

Bc*;\>ic

kaip

kad tuojaus 
ma
pent szlekto oro, ne tyczia užė
jo ten musu keliauninkas; se
noji gailedamasi* jauno vaiki
no, paslėpė jin in koki tai kam
puti urvos, bot Madejus
tiktrii inženge in urvą, tuojaris 
pajuto svetima žmogų. Jau 
biednas vai k i nelis buvo palen 
kias galva po razbaininko laz
da, bet razbaininkas dasižino- 
jas in kur eina, dovanojo jam 
gyvastį su iszliga, kad dasiži- 
notu pekloje, kokios ten pritai- 
sintos kanezios po smertei. Vai
kinas kaip tiktai pradėjo szvis 
ti, tuojaus apleido urvą, i.’ po 
ne ilgam atsistojo pas 
pailsės;
nin ir abrozelcis kurios prilipi
nėjo, atidarė jas lengvai. Lici- 
pierius užstojas jam kelį klau
sė ko reikalauja?

— Raszto, ant mano 
szios iszduoto per mano tęva!

Licipierius, norėdamas . ka- 
iiiiogreicziause ji atsikratyt lie
pė atiduoti iižrasza, o kuri tu
rėjo vienas isz velniu, kad ir 
krapintas su szventu vandeniu 
bet ne norėjo atiduoti užraszo. 
Perpykęs licipierius paszauke:

— Paimkite jin ant Made- 
jaus lovos!

Bet velnepalaikis persigan
dęs baisei tokios lovos, atida
vė užrasza tuojaus.

Bet akyvas vaikinas nuėjo

vartus
su szveiitiiiMi van<Je-

dil

Jszejo abudu isz urvos, ža
dėjus atsiklaupė girrioje inki- 
szq in žeme savo kuciu su ku- 
riuom užmuszinejo žmonis, ž - 
nodamas kad jaunas vaikinas 
užaugės pasiliks kunigu, priža
dėjo laukti ant tos vietos pakol 
nebus vyskupu.

Praėjo keletos desetku metu 
vaikinas iszejo ant 
tolinus ant vyskupo.

Viena karta važiavo tas vys
kupas .per.tamsi a girre, ir labai 
jam pakvipo obuolei.

Palippę ^Rvo

kunigo o

tarnams kad 
Tarnai 

sugryžia danesze, kad ne toli 
yra labai puiki obelis 
paskinti kelis obuolius tai jo
kiu spasabu ne galėjo, nes ne
sidavė: 
kas su balta ilga barzda, 
kūpąs nuėjo in parodyta vieta 
ir nusistebėjas pažino Madeju 
pražilusi su ilga 
keneze žeme kuris jo melde isz- 
klausyti spaviedne ir duoti isz- 
riszima.

Iszklause vyskupas jojo pra- 
szyma, o tarnai su baime žiu
rėjo kaip laike 
obuolei nog medžio vienas po 
kitam nupuolinejo persimaino 
in baltus karvelius 
Vienas tiktai buvo 
ant medžio buvo tai Mudojaus 
tėvo duszia katra jisai pats už
musze o ta sunku grieka užsle
piąs: bet kada ir ta paskutini 
grieka pasakė, tuom kart ir pa
skutinis obuolis persimainė in 
karveli isznyko kaip ir kiti.

Vyskupas meldėsi karsztai 
pasilenkiąs ant grieszninko, bet 
kada davė jam iszriszma kūnas 
Madejaus in pelenus pavirto.

Mb 1A M, ♦ i . 1" *b

sujieszkotu ta vaisiu.

norėjo

pas jia klūpojo senu- 
Vvs-

barzda sie-

spaviednies,

ore dingo, 
pasilikias

Nepaprastas skaitlis.

Žemiau randasi nepaprastas 
skaitlis ant szito 1920 met°- 
Jeigu suskaitysi iszijgai ar 
skersai taisės liczbas, tai vis 
pasidarys suma 1920. Paban- 
dykie o persitikrinsi jog tai tei
sybe. _______________________

1389 |386 |378 |375 |392 |
Į377 Į374 Į396 Į388 Į385 |
395 |387 |384 |381 |373

1383 |380 |372 |394 |391 |
1376 |393 |390 |382 |379

.  " 1 ■ 111 1 V"*'"     1 -   „   —"-'-".i.   i.

skersai taisės liczbas,

TORIKLKOS IR STIKLAI.

Sveikatos prižiūrėtojai da
bar sutinka, jog gerymo stikle
liai, peiliai, valgomos szakutes 
szauksztai ir torielkos užima 
svarbia vieta iszplatinime Ii

už-

gu’ faktas, kuris yra pasekmes ne
tik laboratorijos isztyrinejimu 
toriclku, 1.1, isz kuriu ligoniai 
valgė, bet ir iszplatinimo
krec^iamu ligų Jagcruęsc, t. t.

Kadangi sveiki kartais ne- 
szio ligas, svarbu tinkamas va
lymas daigtu, 
valgom ir geriam.
reikia paimt maistu nuo tęriel- 
ku r jas skalauti su karsztu 
vandeniu ir daug muilo, potam, 
gerai plauti, su verdaneziu van- 

— A 1 X % A. — —

isz kuriu mes
Po valgio

deniu, ir. palikt jas pakai pa-
neguežios jszdžius, pirmiaus - -- 

vartoti neęzysta abrusą. Kuo-
met žipaų jog torielka vartoja 
tas, kuris kepezia ,perduodama 
Ijga, genaus viripct toriclkas.

Kožiias mięstaįi turėtu užgfr-
ti»ir ineszti iųstytymus reika-

Paprastai, kūnai numirusiu 
kurie davė, savo gy

vastį tarnystėje, palydėti, afl- 
cialiszka sargyba, nuo mirties 
vietos arba nuo uosto szioj 
Szalyje kur buvo pergabenti in 
pat namus numirėlio, bet suiyg 
Armijos Reguliacijų, Kares 

pastai vti 
a rba 

Su lyg ap
ivaręs Departamen

tas pristatys transportacija 
nuo Hoboken lyg namu vieno 
draugo arba gimines, kuris no
ri lydėti kuna kareivio numi
rusio Europoje ir kurio kūnas 
dabar yra gražintas in szia sza 
Ii del paskutinio palaidojimo. 
Kai•es Departamentas neužmo- 
kes transportacija lyg Hobo
ken, ir iszlaidas užsitraukęs 
laukiant kūno pergabenimo.

Szis sutvarkymas padarytas 
idant gimines, kurie nori, 
lotu greitu laiku
savo globon ir duot si m pati sz- 
ka. priežiūra.

Kapu Registracijos Bjuras 
turės pilna kontrole lydėjimo 
kunu isz Europos in Hobokeno 
uosta. ' •
(Pasiraszes) Newton D. Baker 

Kares Sekretorius.
► e    a,....,—. 
biblisžkas milži-

kareiviu y

szioj

$20,000 vertes visokiu apredalu
.„r^-.r,..,Tr je| moteru ,r merginu 

dar gausite už 25 procentą pigiau.

« . 50c.
50c.

. 50c.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pns Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szlo svieto, solo .
Lietuva Brangi ......
Kas nurnmys mano szirdeJe.
Siuhklte piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

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

A rm i jos Regu 1 i ac i j u 
Departamentas gali 
sargybos vieton, gimine 
dranga numirėlio, 
rupinimu, 

pristatys

ga-
imti kimus

Galijotas,
nas turėjo 11 pėdu augszczio, 
po juom buvo didžiauses žmo
gus ant svieto rymiszkas ka
reivis, Galbara laiko cieso
riaus Klandiuszo, kuris turėjo 
9 pėdas ir 9 colius 
Mažiausiu žmogum buvo 
nerolas” Mite,
Yorke 1864 meto,, kuris turėjo

Galbara

dydžio.
“ge- 

gymes New

vos 21 colius 'dydžio. ‘

Suramino.
^Mužikas in -f advokatu: — 

Kaip ponas advokatas misli.na, 
ar pralaimėsiu?

Advokatas: — Jaigu: mažai 
turi pinigu, tai tuojaus pralai
mėsi; o kaip daugiau turi pini
gu, tai ilgai turėsi 
pralaimėsi.

kink t kol

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Piniguš in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Isžrupinam Pąs- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

• — įsi m

t

$30 vertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50
* i |v ' r « If . f b " «

$20 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $15.00
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

1

Moterems ir merginoms naujos mados pava
sarinei apredalai už 4-ta dali pigiaus. Daug 
visokiu gražu apredalu. Turime extra dideliu 
šaižu del diktu moteru.

GUINANS M A HANDY CITY, PA. 
MT. CARMEL, FA.

SHENANDOAH, FA.

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.

r

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

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

MAHANOY CITY, PA.
— DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pree.
W.F. Rynkewicx

T. G. Hornsby

D. M. Grahani, Prej.
J. H. Garrahftn, Attorney

P. C. Fenton

9

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

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

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

mt saonDDanas oran bqqqid thS

Mii«vnt*in Yla. Su šita yla galima pasitaisyti: čeveryktis maišus, karpetus ir kitus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina 91.00

Hkusklfimotule gera brltvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iŠ geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją įsigyju Vartokime tiktai geras britvas. Kaina S3.9R

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

t

C(Ulil»MlCk

FORTUNE 
TELLING 
CARDS 

MadahiVVormAIW) 
svAMoaan 

PIAVIN* CASO CA CMKAao. nu

< 
I

UNION
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 
k CITY J

1

1 T

Capitol Stock 1125,000^9 
Surplus A Proflta HM'000.09

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dėdavo prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
auoBe, 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- 
mls 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlns.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kas.

| DAKTARAS W. BURKE į
J lietuvis }
> 418 W. Market St. Pottsville I

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda Isz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. G iki 8 vakare.

. > _ . . I . I..................................

Telefonai, Bell - Kensington 5311 '
Keystone, - East 6720 i

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

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

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

£ Naujas Lictuvlszkas Graborlus J
< KAZIS RĖKLAITIS. <
/ 516 W. Spruce St. Mahanoy City J

£ 
% 
i!
§
i! 
i! 
į!

•'I’

Daktaras Juozas J. Austrą 1
LIETUVIS ]

liovusis Daktaras Karlnmeneje. i
GYDO VISOKIAS LIGAS j

Priima ligonius lig 10 valanda ryto., 
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare Į 

Telefonas—-Bell 359 lt, j 
ji 113 E. Coal St. Shenandoah j 
1'

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine SI. Mahanoy City, Pa.
■i i— — «■» —> i no ••••••o***'**

NAUJAS ISZ E A DIMAS PLAUKAMS.
Dekavojo % milijono Įmonių u* 

pulkus plaukus, o t ei p-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.

Drs. Brnndzas Cosmetics.
Sta. W. Brooklyn. N. Y<

Informacijas dykai.
Raszy-

kite pas:

A. C. N0VAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Main ir Centre SL 
SHENANDOAR, I’A.

Merginu balbcrlu nzapas. | 
Unlojs prekes tiktai. Fra- J 
szoni. Teipgi iszinokinaino 
vyrus ir merginas balbe-|*^| 
liauti. Neužmirszkitc nu- 
maro. Netoli Union R. R.z*^ 
stacijos.

♦

laujanezius yestarąnu, geryirio ; 
fontanu ir kitu valgimo ir ge- 
rymo vietų, valgyti stiklui, to- 
rielkas, peilius, t. t. priesz an
tro avartojimo. Tas gali but 
lengvai padarytas vartojant 
ypatingai tam tikslui padary
tas elektrikines maszinas.
. Mažiose vietiose ranku maz
gojimas su daug pudro arba so
dos ir karszto vandenio \ gali

fontanu ir kitu valginįo ir ge-

Tas gali but

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA 

*
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento. Esi u po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 

! pražūti. Priimu piningus saugiarn 
palaikimui. Sluncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
Hzykite apie kalnas o gaubite 
teisinga atsakima, Adrosavoklte:

V. Lapinskas

>

pažiureti tosios baisios lovos, butitfartota^v , ... .
Lova geležine iszklota asztreis ‘ Vartojami daigtai turi 

a — a «“ a a a • a • • • A 4.J

but

601W; Mahanoy Are. 
Mahanoy City, Pa.

N. Nossokoffs,
Pittsburgh, Pa.1202 Penn Ave.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

.r,

KOc.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TRIS LIETUVIŠKOS KNY- 

GUTC3I DPaasIoptyH IJ»»r 11 h I nHtM. 2) KabnttsM. O)StipnM Knygele. 
Už šešias kitoniškas magiškas Štūkas ir trjs lietuviškas knygutes kaina Hkl .IF>

NnnJuM Orakulnm arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-
veikslčliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir (jelnažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41-4 puslapių Gražius® 
audimo apdaruose' ®3.KO

Siųsdami pinigus adresuokite: t
S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
ti t'

kll

' 7 ?c

‘Slaptybe Antgrabio”

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA. 
Laidoja kunus numirusiu, 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
latdotuvlu, kriksztlnlu, vesolliju, pasl* 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa*

Pasamdo

VYRU , Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras LIGOS Plttsburge, Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begije 
32 metus Invairias ligas vyru ir moteru, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niėžejlmus, ligas tinimo, invairias Ilgas 
paeinančias nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkal, per laiszkus asz nogydau. Dr. Kolor kalba Rusisz- 

kai ir Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

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

K .•>

Jeigu kada bualte San Francisco • 
tai nusiduokite in hotell ,

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA. Savininkas

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

Szlltas ir szaltas vanduo kožnam J
ruime. Garine sziluma. 5

Puse bloko nuo Market©. J
Vienas blokas nuo Paczto. S
48 Sixth Str. San Francisco. I




