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ISZ AMERIKOS
Angline kamisije laikys 

posėdžius Skrantone.
Washington, D. C.— Angli-r

iie kamisije nutarė laikyti vi
sus 
Pa;, 
iW i Himnas Thompsonas 
ridentas Ohio universiteto 
kos iszrinktas kaipo 
dis.
komi atvyrai, idant
'dėtu ir žinotu ka toji kamisije 

Badai anglekasini 
ir kompanijos aplaikys po de- 

] Teršta tymo

savo posėdžius -Skrantone 
kurie prasidės ketverge, 

s, pre- 
’i- 

pirmsc- 
Visi nutarimai bus kri

viai gir-

sprendže.

jszimts dienu ant
savo nesupratimu, po tam ka
misije nuvažiuos in Washing- 
tona nusprensti kiek turi pri- 
pažyt nnglekasiams.

I’ris

Tris perszauti maiszatije 
Waterburije.

Waterbury, Conn.
žmonis likos pcrszautais l iike

maiszaozio 
Manufacturing 
Sužeistas yra

pulkauninkas Roy,
jos palicijantas Bergin ir
las straikieris.

Visas ergelis prasidėjo, ka
da straikieriai daginio,

da rbininkiszko 
prie Scovill 
Co., dirbtuves.

kompani- 
tu-

kad 
kompanija ketina pargabenti 
straiklaužius prie darbo. Dau 
gybe susirinko prie dirbtuves 
neprileisti skebu. Palicije pri
buvus norėjo iszvnikyt 
rinkusius straikierins, 1 
pradėjo szaut in palicije.

susi- 
kui’ic

Pennsylvanijos žmonis turi 
sudeja $2,096,703,466 

bankosia.
Harrisburg, Pa.— Pennsyl

vanijos gyventojai turi sudeja 
apie tris 
bankosia,
ir kitosia vietosią kur 
gai buna priymami ant sudė
jimo, 
randasi

bilijonus doleriu 
trust kompanijosią 

pinin-

V i so j e Pe n n sy 1 y a n i j o j 
328 trust kompanijos 

ir 242 vaistinei bankai.

- Angleka- 
dirbda-

Perkūnas pataikė in anglekasi 
puse mylios po žeme.

Clearfield, Pa. 
sis Ohmar Whitsell,
mas po žeme puse mylios gy
lamo knsvklosia Frosthur 
likos pataikytas per perkūną 
ir tojo atsitikimo ne greitai 

Kanas likos baisei 
inkaitu- 

dabar randasi 
Sztai kaip jisai

užmirsz
apdegintas rodos su

geležiu iršia 
ligonbuteje.

<r • > 
ov *

užklupo ant 
kada ta

upi plesze jin 
gele-

5 rr

f | ' ( J ■ , t , . . , ,, , , į , M f '

Pasiraszimas Turku ant Taikos Iszlygu.
e%

virszininko didžiausios li-

* Kry-
Vyriausioji Valdyba
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ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

LIETUVIU RAUDONAS 
KRYŽIUS APLAIKE ISZ 

AMERIKO TiK $~Ž0.

paklausima, 
pinigu isz

t(,w vaun
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Pririszo savo auka ant gelež- 
kelio sztangu. 

kentėjimas žmogaus.
Excelsior Springs, Mo. 

Keli pi k tada re i 
Jurgio Underwood, 
sai ėjo namon, 
nog visko, nuvilko prie 
žinkelio ir pririszo ant sztan
gu su dratu. 
jaute baisės 
mas ant sztangu 
artinojo ekspresinis 
Szlek tiek iszsigavo isz

Baisus

Ki- 
nelai- 

nuveže

Nelaimingas 
kaukes gnleda- 

kada prisi- 
t nikis, 

savo
rysziu tik vienos kojos ir ran
kos negali1 iszvalnyt ir trnkis 
nukirto tuosius sąnarius, 
nantis farmeris užtiko 
minga, paliuosavo ir
in ligonbnti. Underwood 
apsakė, jog gulėdamas ant 

prisi- 
neisz- 
bnt u 

iszejas isz proto, kad ne butu 
apalpias. 
kaip karvelis nog 
saus atsitikimo.

guledamas 
sztangu ir matydamas 
artinanti truki, kentėjo 
pasakytinas kaukes ir

pražilo 
savo Uri-

menesiu
Pel’
Sa-I )ede 

flaimiau 
bilijonu do-

Kiek kasztuoje užlaikymas 
valdžios per metus.

Washington, I). U.— 
vienulika
mas turėjo ižduoti 
kaip dvideszimts 
leriu ant vedimo ir užlaikvmo

Ant užlaikyme 
kasztavo

sklypo.savo 
geležinkeliu 
apie bilijonas doleriu,

gyvena prezidentas Wilsonas 
kasztavo suvirszum septyni 
milijonai doleriu o kavos 
partamentas sunaudojo 
milijonus doleriu.

T ‘ 
dže teip daro, 
nai užezedina tai 

Acziu Dievui, jog 
demokripiszka valdže jau bai
gėsi.

Popo pati nusižudė 
perpjaudama sau gyslas.

Natai i je 
popo 

atome sau 
perpjovima gyslų 

raukusia, nuo ko ir mirė. Taja 
diena popicne nesijautė sveika 
ir iszsinnte vyra idant par- 
nosztu gyduolių. Kada 
žo, nerado 
vietoj.
ežioje, nes duris buvo užrūky
tos. Iszmuszias duris užtiko 
savo paezia negyva. ]

kvmas Balto Namo

suvirszum

tiktai 
ūžia i- 

kuriame

<le-
723

Pa i vis demokral iszka v:d- 
republiko- 

demokratai
iszleidže.

ka

Scranton, Pa. — 
Choniak, pati rusiszko 
isz West Scranton, 
gyvastį per

v v ra
sugry- 

josios paprastoj 
Bado jiaja maudiny-

pasakojo apie taji atsitikima: angliszko.
pasiremtas 

savo sziupelo ir nieko nežino- 
virszaus liję ir 

perkunuoje, kad sztai paregė
jau beganezia ugnine
ant sztangu ir staigai pajutau 

pataiko, traukosi konia per visa nakti,

4 4 Stovėjau

jau kad ant

ant

kulka

Paryžiuje atsibuvo shvažiavilnas turkiszku delegatu ant pasiraszinio ant taikos iszly-
talo vidurije.sTnrkiszki delegatai sėdi prie 

f! - U ~ -  T •- <11 I ■ 1*1 M Hitu

DELEI MUITO MOKESNIO 
ĖMIMO.

gu su allijentais.

Teisingai sakoma, jog visas 
žmonių pelnas paeina nuo dar
bo. Juo daugiau kokiu nors 
prekių (tavom) valstybe isz- 
dirba, juo aplamai/daugiau už
silieka turto, daugiau pelno ir 

Todėl ru
pesnis kiekvienos valstybes yra 
kuodaugiau reikalingu prekių 
pas save pagaminti, kad duoti 
uždarbio savo kraszto darbi
ninkams ir promoninkams kuo- 
mažiau insileisti invairiu 
kiu isz vetur, kad nenustelbus 
vienos ar kilos pramones sza- 
kas paezioj valstybėje.

Kad reguliuoti

paežiai valstybe'.

rie jau buvo vartoti: drapanos, 
k i t i 

praleidžiami 
didesniame 
reikalinga 
Taip pat 

be rinkliavos praleidžiami 
toli rankiniai daiktai, 

žmonėms 
arba

skalbiniai, apsiavimas ir

inkliavos ne 
kaitliuje, kaip ju 

žmogui kelionėje.

keliones daiktai 
be

y

visa

pre-

szia
tvarka ir Lietuvos Respublikoj 

jos seinuyra insteigos prie 
muitines. .

Visos invežarnos in Lietuvos 
rybas prekes ir iszvežamos isz 
Lietuvos privalo eiti per mui- 
tnes. 
mos ir
muitiniu arba 
skaitomas kontrabanda. (Lai-

Prekes ,kurios inveža- 
iszvežamos

slepiant jas
vengiant

kininieji Lietuvos muitniu in
statai 1 ir 6). Be to kiekviena 
valstybe sergsti savo sienų ir 
niekam nesileidžia be tam tik
ru pasu ar legimacijos korteliu 
pereiti sienos. Visi privalo 
eiti par insteigtas muitines kad 
ir be prekių (7 ir 8).
muitniniu ar pereinamu punk
tu su Vokietija intaisyta dabar 

Be to jos
’r Latvijos ir kitu
virs/. 20.

Visi

rok i urn

taisomai 
kaimynių

var- 
knris 

sulig j u 
darbo 

smuikas
i n rankini ir 1.1.)

Nauji 
rinkliavom 
neatsižvel- 

? y

jog drapanos

reikalingi 
speciidiszkumo 
(Smuikininkui ' - 
szal 1 kalviui 
bet tik no pardavimui,
daiktai apmokami 
bendrais pamatais 
ųiant in — ju kiekybe.

Isz to iszeina, 
avaline ir in vairus 

praleidžiami be

Popicne V1,jstybiu pasieniais, 
priesz papilsima savžudinstes, . -......
parasze g romą ta, kuria palici- 
je paėmė ir bus iszversta ant

Drebejimas žemes padare 
bledes ant $100,000.

Los Angeles, Galit’.— Dre-

Lietuvos atsoVybe Ameriko
je gauna nuo lietuviu daug nu- 
sisukundimu delei muito ėmi
mo už ju inVežiams prekes ar
ia daiktus, grįžtant Lietu
viams savo eevynen, o kaip ka
da ir daug rugojimu, jog tasai 
mokesnis yra perdidis, 
ku riuose la i k raszcziuose

grįžtant Lietu-

kad mane kas tok is ] 
Isz pradžio maniau, jo 

nieko
mane

nejutau, 
pakol neatsipeikėjau ligonbu
teje.”

Whitesell randasi 
gam padėjime, bet daktarai 
mano, jog pasveiks už keliu 
menesiu.

užgriuvo ir

pasveiks

pavojin-

Darbininkai neteko 14 mili
jonu doleriu per visokius 

streikus.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl

vanijos darbininkai per viso- 
kus streikus ir neiszmintingus 
lokautus per 1919 meta nete
ko 14 milijonu doleriu, kurios 
galėtu turėti, jeigu butu dir- 
bia.
daugiau ne

mieste Filadelfijoj 
neteko arti keturis milijonus 
/loleriu.

Yra tai sbptynis kartus 
kaip 1918 mete.

Paežiam

Daugiaaše straiku 
buvo metaliniuosia dirbtuve-

o kai
, kad 

isz rod imu jaubejimas žemes czionais, kuris jr })e tinkamu 
prasidėjo utarninko yakara ir raszomi ilgus straipsniai tipie

padare bledes ant szimta tuks 
taneziu doleriu.
vienas žmogus

Inglewoode 
likos užmusz- 

tas. Konia po visa Kali foru i a

valo paduotame pranezimo pa
žymėti, kad prekes bus graina- 
mos atgal in užsieni. Pras
linkus 6 menesiams 
rinkliava negraži narna.

užsieni.

Lietuvos Raudonojo 
,žiaus 
hriszkii nuo balandžio 27 dienos 
sz. m. N—317 in Lietuvos Ats
tovo Amerikoje 
kiek ji yra gavusi
Amerikos lietuviu sziaip atsa
ko: , '

Kas link žinių apie pinigus, 
gautus isz Amerikos lietuviu, 
sziuomi praneszam'a, kad iki 
sziam laikui Vyriausioji 
Raud. Kryžaus Valdyba 
gavusi viso 1,800 
gyvais pinigais, 
kason:*

a) Per p. Paltanavicziu cze
ku Lituanian Sales Corp. No. 
1654 200 auk.

23-11-1920 — Teipat czeku 
per Lithuanian Sales, Corp. N.

400 ”
N-1687 

1000
Petro ir 

nežinia

Liet, 
yra 

auksinu — 
inplaukusiu

Tifusas iszsmauge 25,000 žydu 
Kijeve.

Warsząwa. — Kapiniu užra- 
szai miesto Kijevo parodo buk 
priesz atėjima Lenku in Kijevą 
tifusas iszsmaugo suvirszum 
dvideszimts, pėOlft tukstdn* 
ežius žydu in laika^szesziu me
nesiu, pagal surasza Mandebe- 
ro, ■ ::
gonbutes tam mieste. .
Daug Lenku užmusŽtą per bol-

Prie Amerikos lietu- 
ar

skalbiniai, 
kiti daiktai 
rinkliavos ne didesnimae skai- 
cziuje, kaip ju reikalinga žmo- 
;iii kelionėje. žinoma, czion 

jau daug kas pridera nuo mui
tines virszininku, kurie tur 
spręsti, ar užtenka tokiam žmo
gui 2 ar 3 eilių darpanu, 
daugiau, ar jie buvo reikaingi 
klionje ir pagalinus ar vienas’.

arnituras yra tikinu

f r Žinoma,

virszininku,

ar

ar kitsai gi 
naujas, o .gal jau buvo 
karia dėvėta ir L t.

Czion sunku yra nusatyti ko
kios nors neužginezijamos tai
sykles, kuriu negalėtu norintie
ji apeiti, ir todėl daug kas pri
guli nuo paežiu 
szininku sumaningumo. Reikia 
spėti, kad ir musu jaunos 
publikos agentai 
tie patys lietuviai, iszvyde 
grįžtanti savo broli isz tolimos 
Amerikos, supras, kad jis gal 
vežtis ne tik kas jam buvo rei
kalinga kelionėje, bet ir ta, ka 
per ilga buvimą yra ten susi
taupęs ar papirkęs kokia dova
na ir savo giminėms. Svar
biausiuoju dėsniu pasilieka tas 
nusimanymas, jog

koki

muitines v i r-

lietuviai

res-
daugumoi

f

giminėms.

bet

muitines

Tasai straipsnis tur omenyje 
invairius amatninkus, kurio isz 
kitur važiuoja Lietuvon uždar
biauti.
viii kurie norėtu parsivežti 
tai savo amato inrankius ar ki
tas kokias pobi'ikles, rods gali
ma biri i jo ir neataikinti, 
czion reikalinga jau Lietuvos
Finansų ir Prekybos ir Pramo
nes Mnisterijos paaiszkinimas. 
Norėdama palengvinti grįžtan
tiems Lietuvon piliecziains prie 
pasiliuosavimo nuo muito me- 

Atstovybe 
vietos

notaru ar kita kokia isztikima 
instaga po prisaika padaryti 

svarbesni uju v(‘žarnuju 
sarasza ir prisiųsti ji 

Lietuvos Atstovybei Ameriko
je' patvirtinimui, jog visi veža- 

33. Laik.
nstatu yra

Lietuvoskąsnio, 
Amerikoje pataria pas

visu 
<laiktu

Sziuo laiku Lie- 
prisi-

1669
23 -11 Teipat czeku

Povilo 
nuo ko 

Lithuanian
Sales

Nuo Szv. 
Dr—jos iv 
28-X1-1919 czku

Corporation — N-104
200 ’ ’

Isz viso 1800 auk.
Tokiu budu isz viso Lietuvos

, nuo f111Raudonam jam Kryžiui 
Amerikos lietuviu par visa lai
ka liko tepriduota juokingai 
maža suma, iszyišo sulig kurso 
apie dvidssimti doleriu, ..kuo
met yra daromi nuolatini tu pi
nigu rinkimai ir skaitoma net 
desz i rnti n i 11, tuk $1 anozi u.

Gal but Lietuvos Raud. Kry
žius apturejas yra jau po ba
landžio 27 dienos ir daugiau 
pinigu, bet priseina visgi nusis
tebėti, kad iki tam laikui taip 
mažai buvo gauta. z

Lietuvos Raudonasis Kry
žius, kaip ir kitu valstybių pa

pusimu 
Jis užlaiko 

keletą ligoniu Kaune ir kitose 
miestuose, o karo meta 
pagelba visame pafronte. Lie
tuvos Vyriausybę .par Ministo- 
riu Kabinta yni

szevikus.
Kijevas. — Telegrafai dane- 

sza buk Lenkai tuVejo 
nepasisekimą apleisdami Kije
vą, nes bolszevikai iszkerde du 
regimentus raitelliu ir paertie 
in nelaisvia apie 30 tukstaneziu 
teipgi paymdami 150 armotu. 
Puolimas Minsko yra lanko
mas kas diena. Visas frantas 
nog Dunaburgo lyg Padolsko 
pasiduoda o Warszava yra pa
vojuje 
kus.
kareiviai Czenstakave sukylo, 
iszvarydami daug aficieriu isz 

{savo pulku.
Pabėgėliai isz Kijevo kurie 

pribuvo in Lvava, kalba, 
Lenku kariumeneje yra didelis 
stokus maisto, daug kareiviu

Lenku ini- 
, j°g 

apie taisės neląimes nieko ne
girdėjo, nes tai yra 
propaganda ir melegyste.

Raudonoji anuijo padege vi
sus miestus kuriuos užyma pir
ma apipleszdami nog visko.

dideli

užėmimo per bolszevi- 
Badai generolo Halero

pabėgo isz pulku.
nisteris Vokietijoj kalba

jog

vokiszka

TELEGRAMAS ISZ 
LIETUVOS.

naszios instaigos, yra 
oficiali instaiga.

Naujas gabinetas iszrinktas.
200 namu sudege Vilijoj. 

Bledes isznesza ant 
milijonu.

nesza Lietuvos Atstovybe Ameri
koje gavo sziandien isz Kauno 

Elta” sekanezius kable-nuo 
gramus:

Kaunas.— 
to Sanstatas: 
nius

i i

apsignavusi 
szimtus tukstaneziu tos instai
gos užlaikymui, o Lietuvoje 
nemaža surinkta rauku, 
atskaityba yra vedoma po Val
džios Kontrole ir, žinoma, jam 
privalo rūpėti, kad surinktieji 
jo naudon nuo 
ežiu pinigai nenueitu

Todėl sziuome kviecziu 
visas lituviu instaigas ir orga
nizacijas, kurios yra užsiėmusi 
sietuvos Raudonojo Kryžiaus 
rėmimu suszelpimu,
jietuvos Atstovybei Ameriko

je (Reprezentative of Lithua
nia in America, 703 — 15th. St 
N. W. Washington, D. C. žinių: 

1) Kiek nuo pat
lietuviu surinkta 

Lietuvos Baud. Kryžiui ir kiek 
jau iki sziam laikui pasiusta

“Naujo Kabinc- 
Dr. Kazys Gri- 

Socialistas Liaudini kas 
Pirmininkas; Juozas Puryckis, 
Krikszczionis Demokratas, Už
sienio Ministeris: Rapolas Ski
pitis, Santarietis, Vidaus Mi
nisteris; Pulk. Leit. Žukas, 
Soc. Liaud. Kraszto Apsaugos 
Karoblis (?) Nepartinis, Tei
singumo; Galvanauskas, 
partinis, Finansų, Prekybos ir 
Pramones Ministeris ir Susi
siekimo Ministerijos Vaduoto- 

Kazys Bizauskas, 
Kriksz. Demokratas, 
mo; Agronomas Aleksa, 
partinis, žemes, Ūkio ir

mieji daiktai sulig 
Lietuvos muitiniu 
važiuojaneziam reikidingus ke
lionėje in Lietuva ir nėra ski
riami jo pardavimui, o instrui 
menini reikalingus sulig jo spe
cial iszkumo.
tuvos Atstovybe negali 
imti laidos, jog visi invardinti 
sarasze daiktai but paliuouoti 
nuo muitinio mokesnio, ns in
vardinti sarasz daiktai bus pa- 
liuosuoti nuo muitinio mokes
nio, nes Laikiniuose Lietuvos 
Muitiniu instatuose apie tokia 
teise atstovybių iszdavineti to
kius paliudyjimus nėra nieko 
pasakyta, teeziau pasitikiama, 
jog szie paliudijimai po prie
saika padaryti gales padėti ir 
m u i tini u. vi rszi n inkams nusta
tyti. Už padarymu tokio paliu
dijimo, kaip ir už kitu doku
mentu liudyjimus Lietuvos At
stovybei reikia prisiųsti du do 
leriu ir 50c. J. Vileiszis.
Lietuvos Atstovas Amerikoje

szali.

y o
Visa

Lietuvos pilie- 
kur in

suteikti

nisteris;

r

jas (?) —
vežamieji 

tokio grižtanezio daikto nėra 
by kokiomis prekėmis, kad jis 
nemano ju pardavinėti ir isz to 
pel n y ties.

Žinoma, jeigu važiuojantis 
Lietuvon panortu isz czion par
sivežti ar tat drapanų ar avali
nes keliems metams, tat toksai 
noras butu ne pilnai teisėtas —

yra czion
pradžios

Szvieti- 
Ne- 

Vals- 
tvbes Turtu: Dr. Soloveiczikas,tu v — - -------- — t ’

įj Žydu reikalam, be portfolio —
Siemaszka, Gudu reikalam, betai, kaip Lietuvos Valdžia

panti” nuo žmonių sukra. Rei
kia pastebėti, jog kuomet buvo
Lieuvos Vyriausybes leidžiami

Laikinieji Lietuvos Vyriau- jis luome nutrauktu uždarbi ir 
i “ Laikinieji 

J ?

11

davesi jaust drebėjimas, kuris sybes leidkiami
padare nemažai bledes. Kelio
lika žmonių likos sužeistais 
per puolancz’uis mūrus.

4 4 lu- EXTRA Lietuvon ar tai stacziai Lietu-4’Portfolio. Kauno ketvirta kart
vos Baud. Kryžiui, ar kokiai buvo didelis gaisras. Sunai-

Lietuvos muitiniu ?
tuomet nebuvo dar jokiln ‘Lie
uvos rysziu su‘tolima Amrika 
ir.rasti delei to tuose instatuo
se nerandama ,fy.Mmo ar kito 
straipsnio, kursai galėtu leisti 
grižtanezius isz Amerikos lie

kos nuszautas ant smert per tuvius ir galėtu gal pilniau ap-

Brolis nuszove broli.
Sharon, Pa.— Juozukas La- 

zeviezius,' 7 metu senumo, li-

instatai
siuvėjamsLietuvos siuvėjams ir kur

piams, kar ir pasiryžęs ilgiafi 
ar ant visados tarp ju apsigy-

Revoliucije
Lietuvoje

LIETUVOJE PBASIDEJUSI 
REVOLIUCIJA.

nors valdžios ypatai, kad ati- k*nes labai daug namu.
dubiu Lietuvos Baud. Kryžiui.

2) Jiegu kieno nors buvo 
pasiusta ir pingai tapo iki szįol 
nepriduoti, tai praszoma duoti

straipsnis

saugoti ju teise kiek daugiau 
invairiu daiktu parsivežti, o 
ypaėz instrumentu, ar maszinu, 
su kuriomis jie czion yra pri
prato dirbti. Reikia spėti, kad 
dabar tat bus padaryta.

Sziuose instatuose grižtan
ezius isz Amerikos Lietuviu la
biausiai lieczia šzie du Straips- 

____ ____________ ___ niąi: ? ' , ■
rio Tino1 ioin nt.Amo niistrcezinl $33. ° Atvažiuojancziu ISZ

* Jkl _ .1

savo vyresni broli 9 metu so- •f
Brolis suradęs, tėvo 

revolveris 
yra tuszczcs, patraukė vamz
di, puolė czuvis ir puolė negy
vas broliukas.
pirkęs revolveri ant apsigini- 
mo, nes kelias dienas adgal li
kos užpultas per valkatas ku-

numo.
revolveri atkiszo in ^broliuką
manydamas kad

Tėvas buvo

Kitsai 
sziaip skamba:

U Prekes ir daiktai invežami 
iii Lietuvos rybas, kaip antai; 
amato instrumentai (in ran-
kini) maszipos, reikalingos at
statant ir intaisant fabrikas ir 
dirbtuves, prekių pavyzdžiai 
turintieji vertes (komiveiže- 
riai). keliaujancziu cirku, dek- 
racijos ir panaszus • daiktai, 
muitinės praleidžiami iszjiesz- 
kant atatinkamas 
Grįžtant minėtos 
gražinamos, pristaezius muiti
nes kvitą. Invežant panaszias

kursai

K*

rinkliavas, 
rinkliavos

Kaunas dega. A. Stulginskas' 
iszrinktaš Lietuvos.1 ' 

prezidentu. f

Berlinas.— Isz Kauno prune 
szama, kad Lietuvoje prasidė
jo revoliucija. - Kauno miestas 
dega.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas iszrinko vieton A. Sme
tonos to Seimo pirmininką Al. 
Stulginska (klerikala) Lietu
vos prezidentu.

Naujas ministeriu kabine
tas ir-gi jau sudarytas,'j Pre
mjeru paskirtas Dr. K. Gri-

prirądimu, kuomet kairi ir per 
ka buvo pasiusti, idant Lietu- 
Vos Atstovybe galėtu sujiesz- 

pinigus ir intiekti 
Lietuvos Raud. Kryžiui. >

J. Vileiszis
Lietuvos Atsotvas Amerikoj.

koti tuos

Atlyginta.

už tai

Bjavai per

jisai turi

— Ar tu vaikine 
žanda?

Gavau no« ir
* • ••
Ąr tu jam atlyginai?
Nes, nes da ir sziadiėn

Ta paezia diena gautus se
kantis antras kablegramas:

— Smulkesnes
apie gaisra: Sudege tarp 15d 
iki 200 namu tarpe Katedros, 
Benediktu bažnyczios ir Vili
jos.
ta milijonu.

Generalis sztabas organi
zuoja padegėliam greita pa- 
gclba kur jie gales gyventi. 
Gaisro daugiausei darbavosi 
kareiviai. *
Lietuvos Atstovybe Amerikoj 

Per
-..... .......<

Skaitlis gyventoju
Philadelplūjoi.

In 10 motu skaitlis gyvento
ju Philadelphijoi pasidaugino 
ant 274,150 ypatų. Dabar '.amo 
mieste randasi 1,823,158

žinios

Nuostoliai siekia kele-

M. J. Vinikas.
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DAKT2IRAS NAMUOSE.Jeigu tėvai neiszmokins isz 
mažens savo sūnelio ar duk
reles baimes Dievo, 
nesitiki aut senatvės! turėti jo
kios naudos isz savo vaiku. 
Nes vaikai, kurie ne turi suvi
ję baimes Dievo, ne turi pa- 
gnodones no susimylojiiuo del 
savo gimdytoju. Tas yra daly r

tai tegul

„l.IllIMWl ■■I.IHII tmiwnm ~.IU« , 111.11 .«■        —mm   .—.„ai.— „„„    „I    I   B—II I      

GREITA E’A.&JnXsB-A.
Silpnybės, pnoiuančios nuo poreidirbhno, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

nustingirno, skausmu strėnose, yra greitai prufialinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugų, Reikalo”

Šeimynos, kurios kartę (težinojo jo veikiančių jiegę, (langiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienatį Paln-ExpollerlH ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintu 
musu vaizbnžonkliu r

ANCHOR (Įdaras)
Jeigu ant pultelio nčrn var/.bažonklio ikaro, tai jis nčra tikras ir jus tokio 

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

nomi didelėm i gaunasi in vidu
rius ir greieziau troszkuli ap- 
malszina.
dingu daigtu gert ani kart, pil
nus stiklus szalto vandenio 
alaus, nog ko 
krinta negyvu.

Y r h tai labai blc-

r~

t

i

Silpnybės, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimoKa tik Iflzojo inz HPtUidoH nauja 
knyga “Daktaras Naiiiuoso”. Knygu
tėje apraszoina vIhoIcIoh vaistlszkas 
žolėn, H'zakniH, žiedai, lapai ir t.t. nuo 
kokiu Ilgu yra vaistai ir kaip varto- 

Su lotlnlszkais užvardljitnais,
taip kad kožnas gali juos gauti blio 
aptiokojo. 
geru pamokinimu, 
teptu. Tokia knygute yra reikalinga
kiekvienam. Preke $1.00.

M. ZUKA1TTS 
4l>l Hudson Ave.

su-
y >

Del daugeliu skaitytoju 
laikome laikraszti 
nes užmirszo atnaujinti pre
numerata, noriuts apie tai da
vėme žinia isz laik. 
kyt ant mus, nes už dyka Įnik- |u 
raszczio negalimo siuntinėt 
sziosia sunkioaia laikosiu.

Kaip-gi Lietuvei gali pasi
kelt neskaitydami laikraszti? 
Kokia nuomone kitos tautos 
gali 
kuris 
Juk kuomi žmogus 
tesu is, tuom tauta 
k via. * 
nusmuko del to, kad gyvento
jai buvo tamsi — nemokėjo 
skaityt ne raszyt. Ar-gi Lietu
vei nori prigulet prie 
sztamo gy ventoju I

Sarmata, jog isz teip didelio 
Lietuviu 

Amerike vos skaito 25 
tanezei žmonių.

negalime

c < Saule

Nerugo-

siuntinėt

turėti apie toki žmogų, 
neskaito laikraszczio t 

apszvies- 
greieziau 

Juk milžiniszka Rosije

skaitliaus

tojo

czion 
t ūks-

Linksma veidą visada lure- 
ant svieto su džiaugsmu 

Ba kaip susiriaukes 
b j a u re i iszr od y s i

Franciske 
viena

18Z

kie, 
žiūrėk ie. 
nuolat busi, 
ir greitai pasensi,
kv ”---------

Ana diena San 
mirė Elzbieta Nooman, 

darbininkių ezionaitineje 
skalbinyczioje. Per savo darb-
szuma ir czetlinima surinko 16 
tukstaneziu doleriu, kurie bu
vo sudėti keliolikosia banko- 
sia. Vienatine gymine, kokia 
velione paliko yra sesuo Mar- 
garieta Braun, kuri pasinau
dos isz palikto turto. — 
ne visos skalbėjos turi ta j i gi
linki surinkti tokius turtus.

Nog Stiinton, Va.,

sudėti
Vienatine gymine

Bet

lyg Har
risburg, Pa., randasi tris mili
jonai obeliu isz kuriu mano 
surinkti szimet apie 20 milijo
nu buszoliu obuoliu, kurie szi- 
met labai užderėjo. 1 
symas yra, ar obuolei 
gesni szimet. 
neiszpranaszavo. 
lai jau konia visus 
užpirko ant medžiu.

Bet klau- 
i bus pi- 

tai to niekas da
Spekulan- 

obuolius

Isz Los Angeles pranesza, 
buk 19,800 maiszu cukriaus 
likos adgabenta isz Meksiko iii 

Du milžin isz k i 
pripildyti enk-

maiszu

ta j i miestą.
magazinai yra
riu, o likusie maiszai sukrauti 
ant ulveziu.
kurie gyvena Kalifornijoj!

Giliu k is tiems y

Žmogau, kad ir barzda turė
si ir puikei iszrodysi, 
proto neturėsi, 
busi.

tai
o jeigu 

juokingu

ar 
žmogus greitai Jam L

Labai pamažėl i z slenka tin- 
ir ne vienas tėvas ir gyniota, už lai diifriveja greitai 

ubagysta. 
TJhĄii v/O % ( Z' 

■I

Apricz to yra daugybe 
slaptybių Ir re-

motina sziadieu laisto aszaras 
jog ne turi paguodomis no 
vo vaiku. ti

g mae*

J, f f

Jeigu žmogau ant grožybių 
tai greieziausvieto dirstelėsi, 

siltvertoju pažysi.
f " ■■11 —' -

Tukstanczei 
vadu Rosijoj, 
žvdiszka veislia 
pravardes.

Teisybe,

rr bolszevikiszku 
užslepia savo 

po svetimas

ne visi žydai vra 
bolszcvikai. Yra daug tiku žy
du ir geru žmonių — yra dau
giau geru žydu, ne kaip žydisz- 
ku bolszeviku. Bet 90 pro
centus bolszeviku Rosijoj, yra 
žvdais. 
m i ant 
pripažino, jog 
muotis niekados ne buvo ir ne 
bus komunistu.

Bet 90

Patis žydai stoveda- 
bolszevikiszku 

rusiszkas kai-

Del mus
du: Savžine del mus 
del kitu.

urėdu

reikalingr daigtai
> o žodžei

taikaPagal Versa ii io taika, lai 
sziadieu stovime ant slenksczio 
pavojingiausios 
ejteje.

prapulties at- 
Jeigu t uju taikos isz- 

lygu nepagerins, tai .Jnresime 
viena kare po kitai, 
upes persimainys
tik tada szovinizmas susipras, 
jog žmonis turi tiesa ant 
svieto gyventi sutaikoje.

o kada 
ant kruvinu

SZIO

apnnan-
paema nog geri-

Didesne dalis ligų 
ežios žmogų, 
mo szalto vandenio. Vieni gere 
už daug, kiti nž mažai, todėl 

kaip ta trosz
kuli apmalszyt idant žmogui 
nekenktu. Ar yra blogai giart 
vandeni, kad žmogus isztrosz- 
kias iszgeria’ daug vandenio 
apmalszyti troszkima, ar gal 
du labjaus žmogui priduoda 
norą gėrimo?

Abelnai žmogui yra užginta 
gert vandeni,’ kada yra suszi- 
lias, idant per staiga atvėsima 
inkaitnsio kūno ne iszszauktu 
sunkios ligos uždegimo plau- 
cziu ar pilvo, 
vandeni

kiti nž mažai 
vertėtu dažinot >

ar

Jeigu gėrėme 
kada mums karszta-

............................. ...... ..................-

fLlKIU OBALSIS.
* i TN’ W 'vi*tr

. Dekleinaęija.
Kiekviena plikis aimanuoja, 
Kam jo plaukai nuslankioja. 
Ir ant galvos nesilaiko, 
l'arsi vejas juos nuvaiko.

Kiti Dieva plūdo, bare, 
Buk negerai Jis patįare.
Stipriai plaukus nepridėjo, 
Dar nuo galvos nubirejo.

Na, czia kalto nesimato, 
už plauku^nieks nekrato....Juk i 

O gal dėlto, kad daug yra. 
Už tad greitai visi 1/yra.

Nelaimingas tas ponulis, 
Kurio galva, kai menulis. 
Nors jis but gi 
Visi juokės — ne ka 

Tai uodai, tai muses kanda 
Niekur ramybes neranda. 
Reik užpykti — susiraukia.. 
Kartais su kuom kas pabraukė

Kiti szaukia, pliki, pliki!....
Ar perskaudi dar tu vyki?... 
Mat kad plikas, senu skaito, 
O jau plikiui voids užkaito.

Kits ir plikas, 
Pusiauamžia 
Ir paeziuke turi jauna 
Ir vaikucziu buri sziauna.

Ir jam pliku but netinka.
Bet ka daryt, kad jau plinka 
Kur-gi žmogus pasidėsi,
Ar be plauku emes dvesi ?.... 

Nors nemiela, pliku būti, 
Ir ramybe pradėt žūti. 
Ir paeziute kreivai žiuri 
Nei malones gal neturi....

Plikiai tur nenusiminti!
Tiems nereikia plauku kirpt 
Viskas brangu.. Dar su kau-

1>U,
O jie graszio daug sutaupo. 

~ J. V. K.

i.rbingiausis, 
gausi.

o nesenas 
vos gyvenęs;

Kitras mužikas.

Mužikas kas nedele pristati- 
ne 3 svarus sviesto del duonke
pio, nes po kokiam laikui susi
žiūrėjo duonkepis, jog sviestas 
nesvere tris 
karta mažiau 
daugiau.

Apskundė mužiką už apga- 
jvi.k.iv .* u/iidj vvstia '

tada da labjaus prakaitaujeme ,‘v. .• a.. svarstė

svarus — viena 
stokavo kita

Lietuvos Misije tomis dieno
mis iszleido labai akyva leidi
nį angliszkoje kalboje po var-ll

•W j, . f m a V S . tdu: “The Boundaries of Lithu
ania” per Joną Žiliu, sanari 
lietuviszkos delegacijos in tai
kos konferencije Paryžiuje.

Knyga yra didelio
su dviems žemlapeis Lietuvos 

Adresuvo- 
Lietuvos Misije, 257 ,W.

formato

szeirnvna laiko
, tasai anttasai

i uIm‘Žui, preke $1. 
kit:
71-st Street New York.

r- " -——■ '■

Jeigu nemoki grąžei kalbėti 
tai privalai veluk tylėti.

Apredalas nieko negeluos, 
jeigu katras primcniszkai isz- 
sižios.

Kas didelia 
ir tankei budavoje
senatvės bėdavojo.

Nauda jokia neturėsi, 
pikta girsi, o gera peiksi.

Najorke aut tikrųjų duodasi 
jaust stoka namu ir didelis 
skaitlis gyventoju, 
parodo, 
turėtu atsakanezias vietas ant 
gyvenimo, tai da reiketu 160 
tukstaneziu namu, kurie kasz- 
tuotu 5G0 
Sliest isz k a 
palengvina dfioti skobi del tu
ju, kurie geidže statyti namus 
idant sumažint stoka namu. 
Priežastis nestatymo namu yra 

t rus tas ir kitokiu
Pakol

kaip

Skaitlius
jeigu visi gyventojai

milijonu doleriu, 
valdže ir bankai

medinis t rus tas ir 
statomu materijolu. 
prekes nenupuls ant tuju mate
rijolu, tai žmonis nestatys nau
ju namu. __________

f ' "' #■

■1 ■ =

Ilochcstcr, N. Y

PRAHA 11Q AI VIbub Jalazkui* o lt 
plnlngUH In iszlelstuvo “Saule” rolko 
vlfladOH Biuatl ant RZlto adroHO: W. I>. 
DocskoįrakhCo* Mnhnnoy City. Ta.

IRFIltMUTlNIS III SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

IIOTELIS NEW YOBKE.

Lietuvon.

Lietuviai kreipkitės prie savųjų:— 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in Now Yorka, tai tiesog 
kreipkit.es pas Geo. J. Bnrtaszlu, 
Agentą, nes jis yra visiem, gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu Unijų in ir isz 

Iszmaino ir siunczla
> piningus in visas dalis svieto 
r pagal dienos kursą.
[ pnsportus isz Suvienytu Valstijų. < 
t Pasninkam žmonis ant gcležinke- J 
r Uo stoeziu New Yorke pribuvus 5 
J isz kitu miestu. Suteikiam nakvino ? 
[ nes užlalkoin narna su 38 kamba- c 

rais. Paleidžiam pasažieriut/ ir ju J 
r bagažius ant laivu. Žodžiu, sakant 5 
i pilnai buna aprūpinti kurio krolp- J 
s piasi lu musu virsz-minota agon- < 
F turą su reikalais, vargo ir nclal- S 
r mlu nedatlrs niekados. Tauticczial 5 
l brangus kurie manot keliaut in c 
b Lietuva, kvicczlam visus kreipki---\
> les in musu agentūra per laiszkus S 
i ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- r 
C kus patarimus nes mus priderlsto C
> yra tarnaut visuomenėj labuj. S 
r Reikalaukite laivakorcziu ir pi- 5 
l nlngu kurso in musu artimiausia <
> ofisą. \
> GEO. J. BA11TASZHJS, J
\ 408 Wasliinglon St. New York. < 
| Telefonas: Spring 9537 j

Parūpina
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PINIGUS IN LIETUVA
IR IN VISAS KITAS SZALIS

Greitai ir saugiai nusiunezia
Lietuvos Atstatymo Bendrove

Pagal pigiausio dienas kurso.
Sustato ingailiojimus (daviernastis) daliu atjeszkoįimu bei turtu 

pardavimo rasztus ir kitus natarialius dokumentus.

ISZRUPINA PA SPORTUS IN LIETUVA

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
Home Office: 1712 WASHINGTON STREET. WILMINGTON. DEL.

/

Nuosavybes Namas New Yorke:

Lithuanian Development Corporation
294- Eighth Ave. Corner 25-th Street, New York, N. Y.
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bet jeigu daug vandenio ne
gersi, tai nebijosi ligų, 
gus suszilins ir 
traukio oro, tasai pats jieszko 
pavojaus ir mirties, nes oras 
greita i apdžiovinę ja 
ir neduoda, iszsigaruoti kunui

Zmo-
sedintis ant’

nes
prakaitu

o tas volei greitai atauszta, isz 
to kyla pavojingos ligos. Tada 
gėrimas pervirszinis vandenio, 
da labjaus vedina kuna ko la
bai reikia saugotis. Tiktai ta
da vanduo nekenkia, kada bu- 
ui ijiszilusiu, ir kruti nuolat 
prie darbo.

Yra tai labai iszinintiugu 
daigtu laike karsžcziu užsilai- 
kineti nuo szaltu 
kuriu ne tiktai 
ir žmogų nusilpnina, 
gere n t noužgesysi

gėrimu, nuo 
gali apsirgt nes 

Daug 
troszkimo, 

tai jau dasegtas daigtas: juom 
tuom daugiau 

Priežastis 
priežasties

daugiau gersi

isz
prakaitavimo, 

g vande-

y 
norėsi ir trokszi. 
yra prasta: 
pervirszinio 
kraujus Užduodu duu
niniu daleliu ii’ įlcl to stojosi 
stroszkiinas, stokus tuju dale
liu ne iszpildys tasai iszgiartas 
vanduo. Czia volei pilvas ne
gali priyminctii daugybes van
denio, o juom vanduo szaltes- 
nis, tuom labjaus iszimiszineju 
prakaitu. .

Neužmirszk brangus skaity
tojau, jog niekad ne reikia 
giart, jeigu jauezesi suszilusiu 
ir nuilsusiu; jog reikia saugo
tis labui szalto gorimo, jog 
daug ne reikia gert; jog gerai 
yra priesz iszgerima ka suval
gyti, idant pilvui ne butu per 
szalta.
paprastinai žmonis geria per 
sziaudeli ar /per stikliniu szei- 
vukia. Yra tai pagirtinas pa^ 
pratimas, nes gejimas .mažes

Karsztosia szalvsia •»

i

Sudžia: — Ar turi 
namie je ?

M. — Turiu, nes sujeis svies
to nesveri u.

S. — Su kuom sveri ?
M. — Nuo laiko, kaip duon

kepis nuo manes perka sviesta 
asz perku nuo jojo duona kas 
diena 3 svarus, ir pagal 
duona, sveriu sviesta.

Mužiką paleido, o duonkepis 
likosi nusztruopuotas.

---------------- . ♦--------- —•

tąjį;

NAUJAS ROOSEVELO 
BIUSTAS.
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Artistas Vincenzo Miserendi- 
na isz New York padirbo nauja 
bjusta isz murmuro 
prezidento Roosęvelto, kuri pa- 
talpys Wushingtone, o 
iszrodo tikrinusiu už visus ki
tus bjustus mirusio didvyrio.

buvusio

kuris

Mi.

t

it *

r

7/,

su pa^iulinimu dauginus

Pasidnri mgn greit labai

krabele o

Bute. Mont.

JONAS VKBVOKAS.

Nuga
4 l! • L

1
1i one

Didžiausis Nervams Jiega ir
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Štai ka Nuga-Tone padaro i 
o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio)

Duoda gerij norą valgyti. . . -
Sutaiso virškinimą.
Viduriai gerai ir

laukan.
Prašalina

damas kepenis.
blogąr *

Nuramina ir
Pagerina širdies 

vaikščiojimu.
Išvaro iš ukno nešvarumus ir nuodus.
Padidina avarumq.
Padaro silpnus vyrus ir moteris sti

priais ir tvirtais* *
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 

per kūną.
Sugražina raudonumų išblyškusiam, 

be kraujo veidui.

gerai 

čirdieu pykinu)

Praialina 
blogo virškinimo,

Buatiprina

lengvai

sustiprin-

kvapą padarytą

išeina

nervus.
veikimą ir kraujo

I
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Nuea-Tone
•tlinulAtea and 
htrentrthent 
iho «iUl now* 
ert. I t i a • 
valuable blood, 
nervo u n d 
health tonic. A 
combination of 
rorr«<Uv» and ro« 
uloratlvc a<enl*. 
that haa thv h*eh 
approval of MkJ» 
iaal Scitoce

UI

Sveikatos Tvėrė jas Į. 

Duoda Gausų Raudonų Kraujų, Stiprius Tvirtus////
Nervus ir Pajiegų Vyriškumų bei Moteriškumų, njl

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

Nuga-Tone susideda iš

esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus

kepenų negalių, menko kraujo

nštuonių labai 
brangintinu vaistų, kurių kiekvienas veikia į 
« ve * j * t "ll* T* J J * 1 _ ___ 2_kokių gyvastinę kūno dalį. Jis sutaiso vidurius 
taip, kad jie išeina laiks į laikų, ir lengvai. 

Suteikia puikų norų valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistų. Jis 
padidina svarumų, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai___padidina svarumų, ir žmogus jaučiagti akip nauja

Nuga-Tonų išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas,
apie koki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių, 
paliegusių, bekraujų vyrų ir moterų.

’ ' i j ' X- ik '! < Jįi T

Musu tikroji
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Nuga-Tone
yra toks geras vaistas, kad mes norime, idant tamista išmėgintum jj be 
jokio rišiko iŠ savo puses. Viso mėnesio gydymasis su T
lėšiuoja t>k $1.00, arba šešiems mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- 
Tone, vartodamas žemiau paduotą kuponą, imk jj per '20 dienų ir jei 
nebusi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalj mums,

_   - f—K . ji .

Jei Nuga-Tone nebūtų toks, kaip mes sakome, tai mes negalėtume 
jo pardavinėti šita absoliutiška garantija. Tūkstančiai žmonių dabar 
ima šitą stebėtiną sveikatos taisytoją, nervų toniką ir krauoj valytoją 

, r _ “ .................................................... ‘
jokių opiatų, ar paprotį sudarančių vaistų.

.Uo mes tuojau* sugrąžinsime pinigus.
• I1, I _____

\ jo pardavinėti šita absoliutiška garantija.
lt! . ... -r , r

/pilniausiu pasitenkinimu.

Nuga-Tone

Nuga-Tone nėra jokių degalinių išdirbamų, 
* ‘ Ji Jis yra sudėtą# j gražius, 

parankius pakelius, pavilktas sukrumi, malonus ir lengvas imti.
Nuga-Tono yra pardavinėjamas visose aptiekose tomis pačiomis

*4 ji išlygomis ir tą pačia garantija.

garantija
Ant kiekvieno# Nuga-Tone 

bonkelčc yra šitokia Garantija:
“šitoj bonkelčj yra devynio- 

deaimts (90) plokštelių, arba 
vieno menesio 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 
gausi pinigus atgal.“

Kur matei kitą vaistą parda
vinėjant tokia Garantija?

7 • 1 , ■ .K -, ' * « ■ ' j

Panaudok aitą kuponą užsisakydamas’ Nuga-Tone.
NATIONAL LABORATORY, - a.
W-- w . J L — - - - -L 504—> 637 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
Gerbiamieji:

Indedu čia $....?..... ............. ........ . _
siųsti man .... ...... ■...4.'.....l1bbnkeles Nuga-Tone. šita užsisakymu
darau tuja išlyga, kad jei aš. nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusių

...................... . už kuriuos malonėkite pa- 
___  L'......1.1 bbnkeles Nuga-Tone. šita užsisakymų 
tuja išlyga, kad jei aš. nebusiu patenkintas po vartojimui 
per dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusių 

dalj ir gausiu1'savo pinigus atgal.

Vardas ir pravarde

Gatvė ir numeris

Miestas
L„, a

Valstija
■ Mill. ė

I 4

7. i

Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tone
NATIONAL LABORATORY. Chicago. TIL 

.  “v.’
Aft esu labai užganėdintus.

Godotino Tamistos :—Priėmiau
Nuga-Tone. /“ * I ...Jw_________ __ _
A A suvartojau vieną bonkutq, ir jaučius daug gieriauR?
i 1 1 - » -• _ * ’ ‘ *__ -_________________________  -____ _____ — _ ______ _
Bu Riet iruilonuH patalpinti J laikraščiu s nu manes padickavoimo u t tokius geru*

‘ ‘ l ■ ”■ ■■■ m
____... __  Cambridgeport. Mass. J

Godotinas Tamista:—Men apturėjome nuo Tamistoa 2 buteliu Nuga-Tone 
už kuriiiM ižtarftme širdinga ačiū. Vaisiai tie yra labai naudingi ir yra Dideli 
Sveikatos Tvėrėjai. __ _ _____
A& siunčiu $3.00 ir meldžiu prisiųsti daugiuus Nuga-Tone.

TiimiatoR laiAkf) 
NuKH«Tone yra labai gianle vai«ta«J 

litaru ačiū Ta-
mintoms |r siunčiu penktus dolerius kad prisiustumet daugiaus Nuga-Tone.
vaistus. Nuga- Tone. Su 'ąodone. t ' WM. P. BRUŽAS?

NATIONAL LABORATORY, Chicago, Ill. Cambridgeport. Mass.
C * ‘ 7’ ‘ _ _  “ _ L J7___

už kuriu* ifttarame širdinga ačiū. r‘ ‘ ‘ ___1
Tai paraginu visiems draugams tuos vaistus" vartuoti.

Su godone,
N. ADOMAITIS.

Norwodd, Mass.NATIONAL LABORATORY, Chicago. Iii.
v r ‘ * • “ ■ * “ w 7________

kūtę Nuga-Tone ir vartojau 3 sykiui and dienos.
Godotinas! Tnmiatos:—Aš prune&u Tamistoms, kad ai gavau vieną bon- 

* r . _ * * • •
Ai siunčiu $2.00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutea

Ačiū Tamistni labai graici kad Jus padnvet i laikraičiua ir ai vėlinu

Hcrni ir jaustus labai gerai. 
Nuga-Tone.

_ Viclinu vUienm
A & sirgau labai daug mintu ir buvai ant

visam pasauliui giditea tokiomes gidulcinea kaip Nuga-Tone.
lijronoms vartuoti tokhia uidulce. __ ______ T___  __ _ __
nperacijoH, bet via ne būva mnn Kerai, o dubai* kaip pradėjau vartuoti Nuga 
’lone, tfti man daug gerinus paeidarj. *''•*’MB

kreipkit.es
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Naktinis kurjiorinis trauki- 

leke paskutini 
viorstu in S. 
miestą pagal Volga. Kaimuo
se žiburiai seniai užgeso; 
sas platus Volgos 
paskendo tamsioje, 
tomojo juroje, — 
laukai ir pievos, 
juodi milžinai

nvs

ir

1

szystuoklc, rodeši — szit, szit 
greitai visai nurims. Syki no- 
sia tik nebakstolejo in savo

niuota žeme.
— Kaip tik prisiartinam, jam isz smilkinio. Cziptolojo

• * w «te • • • -te V t 1 te te • • te

Kasžin kas drognris tekėjo
A A IM tete A A ’ A * *

— susznibždejo jis. — Nuleido ranka; kraujas:
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REIKALINGA-— Didclia dirbtuve rei
kalauja pardavėjų drapanų, paneziaku 
szlcbiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tiesog in na
mus. Raszykite o gausite scmpellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.

Ant vietos pasilikti turiu, 
Ba mano meisteris be manes 

neapsieitu
Ir neužilgio stokytu, 

Teisybe, jam ne kvaraba
Turi piningu gana.

BALTRUVIENE.

H
f

šia tik nebakstolejo in savo —susznibždejo jis. — Nuleido ranka; kraujas: visas jo voi- ' 
draugo galva, pasipurto ir at- galva ir .pažiurėjo staeziai po' das buvo apsivėlęs limpancziu ® • S • w dh 1 m m aki. - • ti a Mb "w 4Mk a aite. a*. 1 • M.< Y -"te. tetei * <* a * 1 • --te -tek •.* *1111 — puBUJtuavjO. zju-fiBuivr 

viesulas, loke. Akmens,! — 
, viskas susijaukė 

viena begaline inasa.

J

■

Že-1 sukrekėjusiu krauju.'kiniu — pasibaisėjo 
yt/ V IWUMK.,

trau 
mc, 
szpalai

aresztan-
Szis gulėjo senoje pozoje, 

isz ve r tęs

sidejes pažiurėjo in 
tn.
Žandaras nurimo ir, 
akis, uemirkeziodamas 
jo in siena.

Praėjo kelios minutos. Trau 
kinys greitai loke.
ritniiszkai užo tekiniai, pa
lengva. drebėjo langu stiklai. 
Žandaras tankiau ir 
purtosi; aroszhmta 
nerimastis, jis skaito mintitas, 
lauke kuomet jo sargas galuti 
nai susmuks ir ims knarkti.

Urnai žandaras 
judėjo: jis atsiminė, 

būdas nuvaikyti mie
gus — pypkele.

in tabokos kapszi, 
kauges, szo trumpa, medine pypke ir, grobk! —urnai pasi

szi m ta 
gubernijos

vi- 
pakrantis 
neponna- 
paskendo 
paskendo 

pa-

uze

j

žiuro-

Vienodai,’

iii | portretu? —

m isz kai, 
skendo kaimai. Tartum dideli 

krūvomis juo
davo iszsiblaszkc žemos, sziau 
diniais stogais triobos, pa- 
Volgio ūkininku nuskaro gy
venimai, 
toliau,
valytu javu kauges, — 
soje jos buvo 
kainui, o 
Menuo dar

skruzdėlynai,

tau kinu 
vargino

Už triobesiu, kiek 
niūksojo neseniai nu- 

tam-
panaszios 

kaimas in
nebuvo užtekėjęs. 

Nuo galingos upes pute leng
vas naktinis vejalis. Ant dan
gaus ruko pilki debesis, 
juos negalėjo 
žvaigždžių szviesa.
smulkus lytus. Isz miesto gry- 
žo pasivėlinus pirklys, jo akis 
tik galėjo užtėmy t i 

paleido 
protingas arklys 
tais žingsniais, 
žvilgterėjo in niuksanti gelež- 
keli, iszsitiesusi per žalia ty
ra.

Ant placziu szpalu, insi- 
smeige abiemis galais in juo- 

blizgejo laibos, ly- 
jos jau 

traukinvs.
tolumoje

s.

per 
prasimuszti 

Teszke

riausis

žvaliai 
, kad

su-
ge-nv

Iszsi trauke 
kietai priki-

pavirkiau atsiszliejes iii korte 
pradėjo rūkyti.

galėjo 
krasztus;

kelio 
vadeles, 

ženge tvir- 
retkareziais

iszsitiesusi per

placziu

dundėjo;
Kasžin 

pasigirdo 
garvežioilgas

Arklys, uostineda- 
suglaude

Pirklys paėmė 
pamažu

ausis,

pasuko in 
Už kuliu minuezin bo- 

ugnines 
Vėžės

d n tamsa, 
gins vėžės; 
artinosi 
kur,
minksztas 
szvilpesy 
mas orą, 
prunksztelejo. 
vadeles, 
szali.
rizonte žibtelėjo dvi 
akis. Arcziau, arcziau. 
sudrebėjo. Greitai, iszkihuin- 
gai, kaip viesulas, durnu debe
siuose, lygiu keliu trukszmin- 

traukinys, • nu- 
’hikszti

gai pralėkė 
szviete vim 
plaukenuzius 
Linksmus, gražiai

tartum mostelėjus

-žemiai 
debesius, 

apszviesti
vagonai, 
burtininkui, 
pro mieganezius kaimus, per 
juodus laukus ir miszkus, juo- 

tamsios ir 
re- 
ne-

loke be vargo

darganos.
kės i isz platybes, 

Pamatęs toki 
gini isz tamsios ir szalczio, 
jucziomis ima svajoti apie lai
me, linksmybe ir džiaugsma. 
Bet puotose tankiai plusta 

kuriu niekas nepate- 
Ir skrendąs traukinys

vežėsi su savim sunkia drama, 
vagone, at- 

klasos 
tris pasažieriai.

molynuose, 
apsiūtuose baltais galionais 
munduruose, tat buvo žanda- 

civiliszkas — isz 
ga r- 
kv-

aszaros, 
inija.

Prieszakiniame I 
pirmosios

kupė sėdėjo
Du kareiviszki —

skvriame

u SUS,
po skrylxjles, 

buvo 
kad tai dar

iszsi tem- 
Kitas, 

se- 
visokiais bu-

pergaleti miega.
Bet ir 
užsnūsta:

rai; tretysis 
laibios, lieknos figūros, 
banotos barzdeles ir 
szojaneziu isz 
užsmaugtos ant veido, 
galima sprensti, 
jaunas žmogus.

Vienas žandaras, 
peš ant suolo miegojo, 
nenaturaliszkai iszsitieses, 
dėjo kortoje ir 
das stengėsi

szis laikosi, laikosi ir 
galva, 

vienok energiszkai pasipurto, 
mseziai pažiūri in jaunikaiti, 
— jis buvo matyti, politiszka- 
sis aresztantas.

Prisiszliejes kortoje ir pra- 
žumbiai isztieses kojas, jauni
kaitis,
Jo krutinę pamažu ir vienodai 

, girdėjosi tylus mie- 
nors trau-

knepteleja

rodosi, stipriai miega.

alsavo

Aresztantas 
nusiviles net akis užmerkė.

— Prakeiktasis!
sznibždejo

paskutinioji jo 
valandėlės jis iszgirdo, 

kad kasžin kas
rindii; greitai 

gulėjo pypke, iszkri- 
tusi isz žandaro ranku.
gas kietai miegojo, laimingas, 

gerai

jaunikaitis:
griuvo 
Už

sii-
su- 

vilt is.

g 
pa s u oi i:

Jis
nukrito ant

žvilgterėjo in

t <1, y

.1*

žirgtelejo 
Prie liampos 

buvo galima 
insižiureti; isz

geriau 
pavir-

iszvargintas * ilgu nomiegoji-i 
mu, nupicsze baisiusi paveiks
lai jis mate sAvė susįkulusi in 
sienojus, 
draskyta in skrybolius. 
turn vaitojimas iszsiverže 
atsidūsėjo: silpnas kūnas prie- 
szinosi ir maldavo p'asigaileti.

Bet toks momentas tesėsi 
tiktai rninuta.
—Daba r arba uiekuome t! 

— pasakė jis sau ir, pasistojęs 
ant suolo, iszlindo per 
kojos jau karojo ore.

— Na, laikyk

Protas^ nikaitis. te *

Kur pasirodys su tokiu
• prasi szi epe jau- *ew <

nupicszo paisiusi paveiks-
• >■ •iJrri1 '.'i • •

Kaip sulaikyti kranja ? Žaiz
da buvo nepavojinga, L

į
■«

akmehis, žabaru su- 
Tar-

nugaros.
Jaunikaitis 

sigrože:

Įauga:

da buvo 'nepavojinga, bet to
kiame padėjimo ir labai ne
geistina.
mažuti, kabanti ant peties sa- J 

— ka, kuri jis užmirszo numesti:
tebuvo tiktai nosine ir
mieji daigtai. Aplinkui augo 
varnalcsziai. Kelis nuskynė, 
iszspmule isz ju sultis ir tryne 
jomis žaizda: kraujas apsisto
jo.

Jaunikaitis atidaro

rnszo-

gerai!

A

Kj, jau gana su tokiu darbu 
Jau nežinau ko klausyti,

pnverse

AC E I i 
. iteite*. tetekMte 41 <Ater *■

A\aioieriu Czebatai
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o tu ji....
girdo už jo

pasibaisėjos at
murmėjo

žandaras, dar 
prates, kas dedasi.

Akies mirksnyje jaunikaitis 
nuszliauže žemyn ir pasikorė 
ant kairiosios alkūnes juodoje 
pavorsneje. Nilo baisaus 
trenksmo jam 
durnai troszkino, in veidą mu- 
sze mažos deganezios kibirksz- 

Traukinvs tuo laiku su
kosi in desziniaja puse. Vejas 
ji plesze nuo lango, dar valan
dėlė ir butu apalpęs, 
savo galvos jis 
st rūkei jos, kuria buvo iszdir- 
bes, apsvarstinedamas pabėgi
mo pliana. 
užeziuopo 
i n si kibes 
cziau, 
iii kuria bego traukinys, pasi
spyrė Tanka ir koja priekin ir 
nulėko in ora.

Jam rodosi, kad lekia bega
lo, amžius.

niegustas 
aiszkiai

Nuo 
sukosi

t y s

— Viskas bus 
linksmai prataro jis.

Drėgna žole nuszviete veidą 
apsiszluoste szvaria nosine.

Laikas buvo 
prasiszalinti isz 
vietos.

nesu- tai ir manyti negalima: miešto
Ejti in miestą

greieziausiai 
pavojingos 

, ne apie

galva,

Bet isz
nesileido in-

Desziniaja koja 
atspirties 
kiek galima

veidą, atsuko in ta puse,

punkta; 
tvir-

g

j♦v 
__ J ir C ze very KaiUžpyksta vyrai ant morgu, 

Tnojaus su savo verksmu 
ant ju,

Vadina senom, netikusiom, 
Nog visu vyru pasilikusiom,
Tai vėlą merginos raszo ir 

šzauke nuplikė,
Vyrai niekai, niekam tiko, 
Mergos peike, vyrai peiko, 
O vis plūsti ir vieni ant kL„ 

keikė.
Kalta viena ir kita szalis, 
Merga sena, vyras plikis, 

Ne vienas turi paezia Lietuvoj 
O czion su kitoms baliavoje 
Czion užkibinėjo merginas, 

Kožna nuo tokio jauezio ginas. 
Tasai paskui merginas aploję 
In laikraszczius visaip tepliojo

Toip rūteles, turime czionais 
tokiu gyvuliu, ka turėdami su

traukos!
kalbina kitas 

czion randasi tokiu ižgamu, ka 
gyvena su kitom ant “vieros,” 
o katra no nori užsiduot su to
xin ižgama tai kerszina jiaises 
visaip.

Jus mano mergeles,
Mylemos žalios rūteles, 

Neklausykite tuja plikagalviu 
Tegul jie eina ant girriu sausu

Czion yra in va les vyru, 
Doru ir labai vaikinu geru

O kaip laikas atojs,

su savo V

I
I

1

Visi Ace-Hi apsiavimai turi

Priesz pirkimą žiūrėkite kad ji! ju neper- 1 d
pjauna. Padai yra extra stori.

Kasikiu vandūo ju nesurudi-
itu ja. Yra sausi ir vigadni.

Neužmirszkite vardo kada 
pirk sitė — Ace-Hi.

Asztrus akmens
ant padu didele litera

ten butu.
/

Ace-Hi apsiavimai suezedins 
jumis pininga už tai kad labai 
drūti. Yra padirbti isz specia-

I

■1

I 
■'J

jis bus neankszcziau vidurdie
nio, tuomet jau visa policija 
szels, sugrobs ji, kaip pauksz- 
teli.

Jaunikaitis nusprendė 
kur akis mato, 
surasti -kokius 
toliau pamatys kas daryti.

Greitai perėjo skersai kelia 
iii kita puse ir pasileido tiesiai 
in pietus. Mažas takelis neve
dė in krūmus, ežia jau niekas 
ji negalėjo matyti.

Jaunikaitis ėjo apie 
landi; retkareziais, 
akis in pabalusius rytus, 
jo kelia, kad nepaklysti.

Už giraites prasidėjo iusz- 
czias, plikas laukas, žmogų ga
lima pamatyti už penkių viors- 
tu. Ne perdaug malonu būti to
kioje a.iszkoje vietąje. Be to jis 
buvo visai nepajiaszus In czia- 
buvi gyventoj^ Ir dar tas 
sakuojažas: gailėjosi, kodėl ne 
numėtė ji in krumus, o palikti Kožna Dievulis vyreliu apteiks 
ežia ant lanko labai pavojinga.

■ įtįTeįąlįešę^piiniate’ -neseniai 
sukrauta kptige. Bėglys pasi- 1 : te te te’ — — . a. . -

ejti, 
gal pasiseks 

gyventojus o

pusva
pa ko les 

daba-

i.-

y

Ace-Hi apsiavimai yra pa- liszko gurno kuri yra drūtesne
dirbti isz labai drūto gumo.

O 
o

o

vo bobelkas 
kampos ir 
apsipaeziavimo,

po pa- 
ant 

daugelis

v ievos

už skūra.

Žiūrėkite kad butu 
didele litera MC” 

ant padu
Jūso apclinkeje randasi sztoras kur 

parsiduoda Acc-Hi apsiavimai. Jeigu 
negausi t tai raszykite tiesog pas mus.

x Converse Rubber 
Stūrf^Shoe Co. Maiden, Mati.
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Kožnam kas tik
Vertas užsimerkus

Kuris parodo valandas, 
miliutas, dienas sanval<> 
tęs, kokio menesio, me
nesio diena Ir permai
nas. Yra tai kas stebė
tino ir toki laikrodėli 
turėt yra didelis paran- 
kumas. Luksztai szito 
laikrodėlio yra gražus 
ir labai tvirti, 7 akmenų
mechanizmas geriausio plieno ir nikelio, Jatko gerai 
laika ir gvarantuotas ant 20 metu, 
pamato tas laikrodėlis patinka.
$15.00 bet mes parduodame už fabrikos preke už

maszlnele drukavot lalszkus arba 
Turi visas literas, Ženklus ir

i

iii
1
b1,

I
it

Viesulas nurimo - 
rodosi 

niekuomet nenusileis 
mes.

užganėdintas, kad taip 
prisiszliejes guli ilseties.

Jauna aresztanta visa perė
mė didžiausias džiaugsmas: 
tartum jis pamate jau iszskes- 

viliojanti laisves glebi
tartum tarp jo ir laisves nebe
buvo baisiu paversmiu kurias 
turėjo apejti neapsakoma drą
są ir aklos laimes pasisekimu. 

Palaukes kelias miliutas, 
jaunikaitis atsargiai atsistojo, 
pataisė skrybėle ir 
pora žingsniu, 
szviosos 
in
sziaus iszrodo. jis dvideszimts jis vis dar loke;

penkių 
pro- 

, .. ne
tvirtai suaugės; augszta kak- 
taxnnt^veido smulkios, 
gyvos bruksznes; lygus yt mo
ters, kaklas; laibos, baltos, il
gais pirsztais rankos, —isz vis 
ko buvo galima sprensti, kad 
tai nerviszka, karszta notura, 
labiau tinkanti artistui, kaip 
kovotojui. Tokias fiziognomi- 
jas tenka tankiai matyti tarp 
rusu vadinamu “nihilistai. 
Be to ji dabino dvi gražios 
pilkos akis, 
vėl žibėjo, dege.

Jaunikaitis 
grindis,

, dvideszimts 
nežemas ir labai 

nors ir

kad
ket tiriu,
metu;
porui joną liszkai

vadinamu l c

dabino dvi
kurios ir

labai

y y

geso ir

y 

ant že-
Ar jis tikrai iszszoko? 

Ar tiktai ne sapnas !
Urnai kasžiiujcas jam suda

vė in kojas, tartum didele dal
ge nukirto sąnarius;
dunktelejimas m nugara pa
guldė ji kniupsčžiu.
pabiro žarijos. Jis apalpo.

būvi gyventoj^ Ir dar tas

IT.

stiprus suko prie jos. Norėjo kiszti su-
. _ _ * _ _ * m a <m J? ’ ’ h. —. * a '  

Isz akiu

Ba tokie szpielei ne žmonis- 
tamsunai,

Girtuoklei —gyvulei, palai
dūnai,

Bada keneze, pati ir vaikai, 
Bile tik tokiam jaueziui gerai, 

Amerike biiti, - 
Kas diena paleistuvauti 

Kad užliet kirminą, 
Kuris jin daug vargina 

Be paliovos, 
Visados.

į'l

Ir priedu duodam kuris perka laikrodėli, 
vadinama typewriter, kuri yra graži ir tvirta. 
numerius ir ant jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios mąszinos. Ji par-ka in kauge, bet dvilktelojo ad 

gal: už dvtėju sžirntu žingsniu 
stovėjo du kaimiecziai, ju vei
du gerai negalėjo nužiūrėti, 
vienas buvo juodas, noxsenas, 
antras pražilęs senis. Abu ap
sivilkę taukuotais kailiniais, 
stovėjo nulede rankas, nejudė
jo. Jie žiurėjo staeziai in jau
nikaiti, bet labai apatiszkai; 
bėglys buvo tikras, kad jie nie
ko neinate.

Jaunikaitis prisiartino prie 
ju.

siduoda po $5.00 ir brangiau, o pas mus gauna dykai kas perka laikrodėli.
Užtikrinam kožnam užganedinitna arba gražinam pinigus. Prisiuskite (k 26c. 
rankpinigu o kitus užmokėsite kada viską atnesz in namus. Adresavokite: 
Practical Sales Co. 1210 N. Irving Ave. Dept. 303121P N. Irving Aro. Chicago, I1L

1

MAGDE, “Ak, kaip man ftidki pat- j 
/ UbatuUiau vitokiui maipoiimus, Į 

Dinlimud, muilavimufi — ir vitkaji lot I 
nieko napagellijo auo tu bjauriu pleir* j 

Man piAa dar ori# I
MARE, “Na, tai kam tau k(gt be- ? 

reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau^ I 
kai gražus, kvetnus ir čyrti. O tai t 
todėl, kad at vartoju RUFELESt" I 

Kas tai yra RUFFLES? Ar | 
’tai gyduolė? Ne!! Ar kve- I 
piantjs vanduo? Ne!! RUF- | 
FLES yra tai paprasčiausia i

Traukinys seniai nuėjo. Ap
mirusi tyla glūdėjo lauke. Ly
tus neboteszke. Siauras mene
sio pjautuvas pasirodo ant dan 
gaus, iszblyszkusi szviesa pa
sipylė ant žemes, kainlu, krū
mu ir nejudanezios figūros, 
gulinezios prie kelio.
grynas vejalis. Rytuose pabalo 
debesis, artinasi rytas, o juo
da masa vis gulėjo nejudėjo. 
Užsidegė ryto balzgana szvie
sa— matėsi: ant smėlio prie 
galvos tavaliavo krauju liug- 
nas.

vVii

“Na, tai kam tau kfit be-
w'

II
VI V b

1
Nebedavokite moterėlės 

Kaip uogu atsiras, 
Tai ir pigesnis bus maistas, 
Nusiduosim visi in girres, 

Rinkti blekberes.
Dievulis visus aprūpins, 
Nog brangenybes apgins.

Daugiaaše vargo sziadien 
kenezia musu mamules, 
O ir visos tos bobeles,

Ba aluezio ir byro dabar ne- 
gauna, 

Tai ne turi gyvenimą szauna. 
Bet blaivybe ant gero iszejna,

Ba visa taukine nuojna, 
už' tat moterėlės 

blaivesnes, 
Sėdi grinezioje ir yra daug

treptelejo batu 
m grindis, insmeige degan- 
czias pilkius akis in žandarus: 
norėjo isztirti savo sargybos 
miega. Žandarai sukrutėjo. 
Jaunas aresztantas greitai nu
gręžė in szali pavojingas akis. 
Sargyba vėl nurimo, 
ėjo prie lango.

Laiko nebuvo 
szinti. 
atsivers juodos kalėjimo szner 
ves, isz kur, rasi jis jau nie
kuomet nebeisztruks in laisve. 
Jaunikaitis pakliuvo svetima 
pavarde. Policija nežinojo, 
kas jis toks. Bet kalėjime, kur 
ji veže, sėdėjo buvusis jo bend- 
dras, dabar provokatorius 
Charin, 
ir tuomet bus viskam galas. 
Plianas jo buvo paprastas, bet 
ir drąsus; lekiant traukiniui 
iszszokti isz vagono, ir jei mir
tinai nesusi kuls ir nesutraisz- 
kis sau kojų, nuejs in miestą, 
pasislėps, 
jam gaudymo karszcziui gales 
sugryžti in Peterburgą, 
me, 
visus savo pinigus nuo kvai
los apskryczio policijos — už-t 
siuvo in drabužius. j

Jis žinojo, kad vagono duris 
užrakintos. Žvilgterėjo in Įau
ga: užtektinai platus, 
kaitis nuleido stiklą, 
nio trenksmas ir bildesis drau- 
ge su grynu oru insiverže iii 
vagoną.

mtetra.

Jis pri-

galima gai-
l)ar valanda važiuos ir

Policija nežinojo

dabar 
szis tuojau ji pažins,

nuejs in miestą 
nutylus pirma-

Papūtė
Sveiki.

> — atsake jau-

tifiK
",

11' '' " " *“7"^ , plaukų ir odos su stiprintomis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal

— Sveikas 
nesnysis.

— Ar nežinote, kur galima 
gauti pasamdyti atidi, ratus?

vienas

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kaj galbūt

I
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odų?

X UFFLE« 
panaikina

ii

Sodiecziai pažiurėjo 
in kita.

— Ka-gi, kaime, žinoma, ga 
iszsidrieke durnai, tartum juo- liina gauti arkli, — atsake se-

Ant horizonto pasirodė balti

das kaspinas szvyturiavo. Va
žiavo kitas rytmetinis preki-
nis traukinys. Bego ilga pilku 
vagonu eile. Arcziau, areziau 
ir szit, sunkiai trenkdamas ir

nis. — O isz kur sveikas ieši ?
— Pakeleivis. Važiavau in 

S., bet ant paskutines stoties 
in traukini nesuskubau inlipti. 
Laukti ryto, lyg kito traukinio 
nesinorėjo, turiu skubotus rei
kalus. N a, ir pasileidau pes-

Vi-

Sziadien

J

pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti

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

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 

atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

i w

irdejosi 
gustas knarkimas, 
kinys ir labai belde.

Bet netikėtai reikėjo pažiū
rėti po jo placzia veltine skry
bėlė: dvi pilkos, placzios akis, 
pilnos karszczio ir rimtos ati
džios buvo neužmerktos, jau
nikaitis ir nemano apie miega. 
Jo galvoje iszbujojo pabėgimo 
plianas, drąsus plianas! Jo li
kimas dabar prigulėjo nuo to 
nerangaus, raudonveidžio, 
žandaro, nuo jo miego, 
laika jaunikaiezio 
insmeigtos in žapdąra.

Visa 
akis buvo

Žandaras suposi, kaip ilga

Lai-
jam pasiseko paslėpti ir

Jauni-
Trauki-

r

Aresz-Žandarai nejudėjo.
tautas iszkiszo galva ir žiprejo 
in prieki, in tamsa.
mirgavo krumu
Traukinys loke jaunu rieszu- 
tynu, kuriamo augo laukines

Jo akyse 
viršzūnes.

žoles, tarp j u baltavo gmilty-

belsdamas, traukinys pralėkė 
pro szali, net žeme drebėjo.
Maszinistas iszleido gara, gar- ežias, dabar szit paklydau, 
vežis sužviegė, aidas pervere 
drėgna rytmetini orą.

(Rami žmogaus masa sukru
tėjo, sukrupeziojo. Traukinys 
dar szvilptelcjo, gulintis atryk 
telejo staezias ir, apimtas pa- 
niszkos baimes, pasileido bėg
ti : szoko per krumus, kniupo, 
kėlėsi ir vėl bego. 
greitai loke szalyn. 
nuszcziuvo.

Traukinys 
Bildesys 

’ Bėgantis isz pa
lengvą ntsikvoszejo ir sustojo.

— Kam bėgti? — tarė jis 
sau, — juk niekas nesiveja.

Isz pradžios jis mane, kad 
traukinys tik nulckes buvo tas 
pats, isz kurio jis taip laimin
gai iszszoko.
dangų, buvo jau rytas, suprato 
kad tai negalimas daigtas, jis 
turbut ilgai gulėjo apalpęs.

Jaunikaitis iszsitrąuke isz 
kiszeniaus laikrodi: buvo*su-

sa nakti persitrankiam
.— Taip, taip, žinoma, nėra 

reikalo laukti. Lyg miesto isz 
kelio bus apie tris valan- 

Bet kaip tu paklydai? 
Juk senasis kelias visa laika 
eina pagal ^eležkeli... ;

— Pradeda dasiproteti, — 
dingtelėjo jaunikaieziui in gal- 

Taip tai taip, bet asz 
norėjau tiesiau pataikyti 

. m ’n - U

ežia 
dos.

-

— Pradeda dasiproteti, 
- 1 I . .. « _ u

va. —

pasako jis balsu. — 
vienas žmogus aiszkino bet asz

Stotyje

Pažiurėjo iii,

1 pasiklydau, — užbaigė jauni
kaitis, norėdamas greieziau at
sikratyti nuo savo tardytoju. 
Apt negudriu sodiecziu veidu 
nosudrebojo ne vienas musku
las.

— Taip, taip, — atsake ne-

buvo* su
dužęs in skeveidus szokąnt isz 
traukinio.
daiigu
ta ryto yalaafe

veidmainiaudamas 'vienas so
dietis. — Nežinomoje vietoje
greitai galima paklysti. • Tu, 

ate A ■ „

Pažiurėjo $ąr iii
•'galėjo būti apie penk

matyti, nęcziąbuvis? v t 
l/ ' 5.... - ~~ " “ ;
OiNęjoziabitvis. 

sodžiaus?
(IMiaiia BusJ

Bet kaip

j j

sveikesnės
Ne dejuoje, 
Ne vaitoję, 

Vaikelius prižiūri.
Vyra ir burdingerius geriau 

apžiūri.
Blaivybe ant gero iszejs, 
Geri laikai visiems užejs, 
Tai kol in perima vela kada 

papras, 
Prasitrauks ilgas, laikas.

lite 1. > Ii . . 'il3rJr "l Wiiil

'■?
Vi '*

Prasitrauks ilgas/laikas.

i'Mli

*

rw.‘Ui.- ; r u 1 1. 'dAix. i * Tu

Teip, ^teip, in brangia lovy
'' TJ te ' tek' te ■ .'i • kl/ A te w ?

av

I pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- t 
i čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I 
i Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
| 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai* I 
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 
| atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
J’*—AD. RICHTER 6 C O.,*316-330 Broadway. New YoA*~**

Silpni, liguoti ir nervoti žmones 
„ KREIPKITĖS IN TEN KUR GAUSITE TEISINGA RODĄ k/ i

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

atrandu teisinga priežastį'juso ligos.
Mano ekzamiiiavojimas yra pasek

mingas ir mokslingas, 
silpni, nervoti, 
klaidos ka kit! dare, ateikite pas mane 
asabiszkai ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
Visos kroulszkos ligos yra pasekmin

gai gydomi per Dr. Hodgens. Jeigu 
turite uikletejlma, Katara nosies, 
gerkles, ..viduriu ar inkstu, kepenų 
netvarkų, nervuoti, nusilpnėjimą, dv- 
sull, tonas, pūsles Ir slapumo ligas 
kreipkitės pas Dr. Hodgens nepateMt 
kokiam padėjime esate. Daug Mgu 
isxgyiliti kur kiti daktarai atsisakė 
gydlt.

TILES, arba IsKsikisausia žarnuke, 
ligų. Praktika ves didžiausiose llgou- iszgydytą aht visados. Daug žmonių 

1 būtose Fhiladelphijoi.
ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais yra liga kuria kožnas linksma bdš žinoti tokiams žmo- 
mainleris bijo. Nelaukite kolei busite nvms kad Dr. Hodgens tekias ligas 
priversti jeszkoti pagelbės, kolei no k\vdo be polio ir skausmingu operacijų, 
galesite miegoti per kosulį ir trumpo

r-"
DR. I. w: HODGENS

Specialistas užsisenejuslu Ir kroniszku

Jeigu esate 
ligoti, ne darykite

I

1

t

«

:'*h
’ii»

j 5 ?
’M1’. .r, ,r f : || w terji »

Piningeliu suvis neszkaHa-
.. > * ; .. 1*0

Ląivines kompanijos ii' ągon 
turas lobina

, I \

Meta pininga ir gana, 
Tegul daro kaip kas nori

nią daugelis važiuoju,

"voje,

s

J

Tegul važiuoje kad ir toli

J
kuria

-serga salta Ilga ir kėnetla nciupasa- 
kyta skausmu, ir kitokias panassaa 
ligas bijodami operacijos ar pjaustinio

y

Niekas negali ka tokiems sa 
kyti,

Nog važiavimo sulaikyti.
Ir asz maitolia važiuoezia, 
Kad piningeliu tureczia,' 
Bet bosas ne nori daugiau 

• f

NERVISZKOS LIGOS no kuriu pa-
kvepo Ir'gal busite priversti sustoti ,ro“s «Į1P"«®»8. *erą-

innm«N, nemlcfri*, Mokas energijos Ir 
teip toHaus ]SZGY1H)MI PO «VA- 

KODĄ IK SLAPTINGAS 
PASIKALBĖJIMAS DYKAI.

te l 1 . wf. .i. j, 1. , jįi

: I

.duot, tai skurdu, .

dirbti. Dr. IlodgciiB norėtu tliroti pro
ga'parodyti jumis jo PASEKMINGA RANGU A.
BUDA GIDJME JUSO DUSULIO.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES,
Ofisos valandos nno 0 ryte lig 9 iškarę. Nedellomls nno lt lig 8 vai.

i 124 South Muia Street. . Shenandoah., Pa.

Ti
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Žinios Vietines
»■ ■ ■■ ■

Sudas užtvirtino praszi-
ina ant pavolinimo paskolyt 25 
tukstanezius doleriu ant patai- 
simo (!) lietuviszkos bažny- 
czios ir kitu dalyku, duodamas 

pasiprieszintojams
nnt pristatymo geru pasiprie- 
sziniinu del ko sūdąs 
sulaikyti paskola, 

vaikai

£15 dienu

privalo

—„ aiit i > — rimi ■ , .   k \ .

Miniszkos šukele revoliueije,
— nori laisves ir geresnio 

maisto.

*

KUR BUNA

SAULE
1

t
4

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pas Darželi irys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szlo svieto,Volo 
Lietuva Brangi . . .

$20,000 vertes visokiu apredaluPajioszkau Tuma Laukiavi- 
cziu isz Seinų apskr., 
tartu kaimo., 1906 m. palikau 
New Haven, Conn, 
kas isz Lietuvos 
Jeigu kas 
praneszkit.

Viesz- . . 50c.
, 50c.

• 50c.del moterų ir merginu 
dar gausite už 25 procentą pigiau.

tii ‘ ’ *

Vietinius, Austrija.— 
likiszkam kliosztorijo 
Szn ry tank u Pragoję, 
revoliueije.

didesnes 
praszali n i mo sunk i u 
zokono ir kad perdetinis duo
tu joms geresni maistu, ne 
kaip lyg sziam laikui

kalavo

Kn tą
sose ru 
sukvlo 

Miniszkos parei- 
liuosybos, 

pareigu

«
Kas nuramys mano szlrdele.
Siuskite piningus registruotam lalszko 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu ’

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

Yra laisz- 
nuo brolio, 

apie ji,-.tuoj 
' ' t* ( i 

Jok. Kaziick0nis;
LI3 E. 4-th Avė.; " 

.Pittsburgh Vn*i

žino
I h,

f $30 vertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50 
$20 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $15.00 
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

r

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI 

Tarnauja Lietuviams.

geresni maistu, 
an’ai-

artimoje
surado
kudv- kydnvo kuris no buvo tinka- 

kio upelukije ir pranesze apie 
tai palicijei kuri pradėjo jiesz- 
koti nelabos motinos, kuri ku- 
dyki inmete in upcluka.

— Readingo trūkis užmusze 
terp Lako Side ir Tamakves, 
Mikola Žeroli 38 metu senumo 
isz Mainersvilles, kuris ėjo na
mon geležinkeliu.
nžmusztojo likos surasta pėdos 
czekis ir unijos knygute.

— Albina

— Keli 
North Eight ulyezios 
lavonu naujoi gymusio

mas del gyvuliu. Visos minis^- 
kos susiorganizavojo ir 
pagerinimu, o jeigu juju neap- 
laikys tai apleis mūrus kliosz- 
toriu.

Inuks

Ant kūno

* GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
Del Iszsiuvlncjlmo Szlobes, Pndusz- 

kaltcs, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbtu Kvlctku.

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

Mano dėde MntjofiZrus Mii-
karavičznis seninas’ laike' biz
ni Malntnoy City, volians gy
veno Shenaii(loah. ^'uriii svar
bu reikalu itraszau atsiszankt 
ant adreso: (to 53)

Marijonu Muntovich
Box 172 

^Springfield, UI.

y
H. F. I). No. 1

Mano broliai Kazimieras ir Į,aur|nas

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

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

UNION 
NATIONAL' 
. BANK 
k MAHAHOr 
k. CITY-

w 
f 

F

Capitol Stock |12W>0(M)(l
Surplus ft Profits |4ėOXMM).Ot

Narbuiaicziute, 
apvirto ir abudu nuėjo 

apsivertima hioteles, likos su
rasta ir palaidota Filadelfijoj 
Motina gyvena czionais, ant 
Market ulyezios. Albina su ka
reiviu iszplauke su luoteliu, 
kurie apvirto ir abudu nuėjo 
aut dugno.

— Readingo kasyklos mo
kes sziandien o Lehigh Valles 
Bubatoje.

— Kun. Czesna suriszo maz
gu moterystes Mare Jureziko- 
niute su 
Svodba atsibuvo pas 
nuotakos po No. 522 W. South

kuri
I

czionais,

SU

Adomu Lasevicziu.
tevus

nuotakos po No. 5 
St r.

— New Boston 
per eksplozija 
uzmusztas 
lenkas, O

I

I M

L

likos
Kardisz

knaikioje 
szuvio

Andrius
jo draugas Mikas 

Dutso likos sunkiai pažeistas.
Uzmusztasis paliko paežiu ir 
3 vaikus.

— Mergaicziu Sz. P. Mari
jos draugyste sziadien turi sa
vo metini iszvažiavima Lake
wood parke.

ViktorasCoal Dale, Pa.—
Abraczinskas, kuris iszgyveno 
Szenadorije per 22 metus, per
sikrausto in czionais ant apsi
gyvenimo po mirezei jojo my- 
lemos paeziules. * Dabar apsi
gyveno su likusia szeimyuolia 
pas savo szvogeri .Juozą Popi- 

Norints apleido Szena-
dori, bet tankei atsilanko pas 
gimines ir kapa savo mylemos 
paeziules, ant kurio 
puiku pomnika kuri padirbo 
E. T. Evertas isz Mahanov 
City isz kurio p. Abraezinskas 
yra Ubai užganėdintas isz teip 

vėlina
pas jin jeigu 

kada prireiktu kokio nors pa
ini rusi u

ka.

puikaus darbo ir 
siems nusiduoti

pastate

VI-

minklo del 
ypatų.

Tamaqua, Pa. — Pagautas 
per specialiszka trema ant 
Readingo geležinkelio geležin
kelio tarpe Tamaqua ir Lake
side, Mikas Žerolis 38 molu 

senumo isz Minersvilles likos 
suvažinėtas ir uzmusztas. *

mylemu •r

trein.i

Dideles Prakalbos 
ir Paveikslai isz 

Lietuvos
Petnyczioje 25 Birželio 

Boczkausku Saleje.

; <• Lietuvos Misijos siuneziamas 
į agitatorius ir garsus kalbėtojas 

-, p. V. Vaszkas atlankys musu 
rkolionija, su Lietuvos Bonu par 
’ davinejimo reikalais Petnyczio- 

V. Vaszkas neseniai yra 
savo 

' akimis yra mates Lietuvos pa
dėjimą, už tai-gi gales suteikti 

; visas naujausias žinias apie tc- 
- vyne Lietuva.
rodomi iliustruoti ant drobes 
paveikslai, neseniai parvežti isz 
Lietuvos.

• 'Tad tautiecziai ir tautietes 
visi

3*.
atvažiavęs isz Lietuvos;

Apart to bus

hepraleiskite progos ir 
kaip seni, teip ir jauni malęne- 

0 atsilanko 
Inžanga vy-

' kite atsilankyti.
• — nesigailėsite.
rams 15c. moterims 10c.
Kvieczia visus 

k Lietuvos Bonu Komitetas.

■v

ESP
VERYp. vth

JtZf^ANT

AR ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GA11FILAX 
duos Jums greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius Ir iszczl- 
tlna krauju. Nesiųskite piningu bet 
Iszkirpkltc szi apgarsinima ir prisius
kite su adresu, gausite dykai sempeli.

Dept. L-10
New York, N. Y.

GARFO CHEMICAL ( O.
141 Avė. A.

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Estu po

Slunczlu piningus

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimui.

' in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daftnna 
teisingai, greitai ir pigiai.

iszykitc apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ra-

1

&

l

Kicrai, isz Vilniaus Valkininku para., 
Valtoklczmlo kaimo 
szaukt ant adreso.. 
331 Jerome, Pa.

Praazau atsl-
John Koris, Box 

(to 52

« PaJIcszkau Onos Burdullutcs paeina 
Išz Kalvarijos apskr., Punsko Valsz- 
cziaus, Vaiponiszkiu kaimo. Mcl- 
.džiu atsiszankt arba žinantieji apie Ja 
praneszkit. Ona Sadauskiule 
E. Lloyd St. Shenandoah, Pa.

Punsko Valsz- 
kaimo.

109
(to 52

Pajicszkan savo gimlnfh,’ mano bro
li Antanas Derutis ir Jonas Visznlauc- 
kas Isz Slabadu kaimo, Nauiniesczio 
para., teipgi Sclvestras Venslovas isz 
Norvalszn kaimo. Praszau atsiszankt 
ant adreso. D. Derutis, 1951 Scranton 
Rd., Cleveland, Ohio. (to 52

I

£

Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žeminus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

i

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

irw** r*

m i. ■ i m »

GUINANS
X

MAHANOY ( ITT, PA. 
MT. CARMEL. PA.

SHENANDOAH. PA

Mokame antra procentą ant 
eudčtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
euose, 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.

‘ NAUJAS DAIGI AS
Gražus ir naudingas daigias. 
Puikei iszdirbtas peliukas 
su gražu paveikslu ant dvieju 
pusu. Du asztrlai Iszgelandyti 
peilei. Greit parduodasi todėl 
užsisakykite viena szedien. 
Tikini $1J»(). Iszkirpkite szita 
apgarsinima, prisiuskit su 10 
centu vertes stempu, gausite 
per C. O. D. in Jusu namus.

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

New York, N. Y.

iszdirbtas

FAUNOS — FARMOS — FARMOS 
Dabar yra 
ūkia nes matyt kur koki Jevai auga. 
Fountain apelinkoje yra pagarsėjo 
žemes kviccziu, dobilu, kornu, bulviu 
Ir daržovu, yra geriausio gatunko 
žeme, molis su juodžeme. 
apelinkeje yra suvlrsz 400 
pirkia farmas, bet da yra geriu farmu 
del norinczlu pirkte. Yra da ant par
davimo 58 farmos su budinkais, sod
nais ir usetu jevais, yra 1-1 farmu su 
gyvulels ir padarais, 
began ežiu vandenų 
ežerais. Reikalaukite farmu katalogo.
J. A Žemaitis, R. 1. Fountain, Mich.

geriausias laikas pirkti

yra

yra
Fountain 

lietuviu

It* farmu hu 
ir 9 farinas su

a'
«■
ri 0
& ‘W 
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Į 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.
į Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
c lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankei kaip
> jumis geriausia iszpuola mokėti.
5 Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
c pažinstami.
? Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
5 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-Prm. 
W.F. Rynkewicz

P. C. Fenton T. G. Hornsby

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN,* Vlco-Prez.
J. E. FERGUSON, Kantorius.
R. T. EDWARDS, Vice-Kaa.

o o

$H<M> ISZVOGTA ISZ KUPAttO.|
Su szhu diržu ncueikoa to Bijotis. Yra 
nematomas ir galite neszlotl aplink 
saves. Regularlszkft preke to diržo yra 
$2.00 bot ant trumpo laiko parduosime 
Ilk už $1.00. 7 diržai už $5. Iszklrpkito 
szl apgarsinlina ir prisiuskite su $1.00 
Ir prisiuskite anU adreso:

American Saks Co. Dept. B-50 
Box 131 Sta. D. New York, N. Y.

< 1 o <f
* i. » DAKTARAS W. BURKE

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

valandom iki 10 valanda Isz ryto, 
1 Iki 3 vnl popiet. C iki 8 vakaro.

BUS BEDARBE.
Sziuomi laiku darbai eina gerai ir 

darbininkai uždbba daug piningu, 
vienok daugumas ‘žmonių pranaszauja 

bedarbe ano atclnanczio ru- 
Bedftrboms užėjus žmonoms 

parsieis pancsztl, daug vargo o del 
didelu brangumu, lėks no vienam ir 
skurdo pamatyti. Bet. bedarbiu pavo
jus iszsisaugojimui yra būdas kuriame 
yra apsigyvenimas ant farmu. 
riausias farinas 
lengvu iszlygu,

didele 
dens.

pa nes z t i,

Ge- 
gallma pirkti ant

Lietuviu | kolonljol 
Kas ežia pirks 

sau (arma, bedarbiu nepažins ir no jos 
Reikalaukite tuo- 

sikiu

prie Hart, Mlchigap.

nieko nenukentes.
jaus informacijų ir katalogo, 
pažlmekltc kokios didumo farmos no
rėsite o gausite viską teisingiausia, 

lalkraszli
Ūkininką". Adresavokite sziteip:
M. IValcncziiis. P. O. Box. Hari, Mieli.

to i p pat ir 44 Amerikos

ART-RVOS AND '
FLOOR. COTIRJ NOB 

(ONGOI®?A 
V/GUARANTEE

SATISFACTION GUARANTEED 
OR YOUR MONEY WILL 

BE REFUNDED

&GOLI®1

I URv*'—’GoHrSwi 
AWHRKS

They’re So Attractive —

BRIGHTEN up your bedrooms with 
one of our attractive Congolcum Art-

Rugs. ■ In fact, they arc wonderfully.,
appropriate for any room jn the house if 
you want to make your floors ęhcerful, 
positively sanitary and easy to clean. And
certainly every woman wants to do'that. '

..........  i---------- - ... ■

Czionais paduodame prekes ir 
didumai tu klijonku. Teigpi 

galima pirkti ir mastais.

6x9 pėdos - $ 9.75 
1% x 9 pėdos - 11.75 
9x9 pėdos - - 14.25 
9 x 10^ pėdos - 16.60 
9 x12 pėdos - - 1 900 .

■—11 — «*► o * * ■ <■> <■« in <o —i o-'<—i —

Telefonai, Bell - Kensington 5314 
Keystone, - East 4720

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

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

! 2538 E. Allegheny Avo. Į 
PHILADELPHIA, PA. ;

4
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There Is only one Rrade^)f ConfioletHn anfl 
that is Gold-Seal Congolcum. It is idcntL
fie<l by the Gold Seal* facainiilc of which it 
ehowii above,
Thh Gold Seal appears on every rug !n our 
mock. Read the guarantee. — it means 
just what it says. It h absolute proof 
that we carry nothing but the genuine, 
nationally advertised Congoleum hi rug 
form, or By-Thc-Yurd Goods for use ovc< 
the entire floor.

ehown above.

•dock. Read the guarantee#-—it means

that we carry nothing but the genuine, 
ongoleum lu rug

Tfus peering of the justly famous Con- 
goleutn Art-Rugs and Floor-Coverings is 
an event of unusual importance to everyone 
with floors to cover.
The Gold Seal on every rug means that 
you are buying the genuine material — that 
a damp mop will keep the colors clear and 
bright without any sweeping or beating — 
that the surface is wcar-rcsistifig — that 
it will lie flat without fastening and that 
you can get your money back if you arc 
not perfectly satisfied.

i Congoleum By-the-Yard
For1 thbse who prefer Congolcum for use
over the entire floor — we have a, splendid
variety of beautiful designs in the, usual 
floor-cpvcring widths. Of course it’s 
guaranteed with the Gold Seal. Bring your 
floor measurements with you.

floor-covering widths.

Ant Pardavimo- ' r 1 t
y

O’Connor Szto.re
100 W. Centre St.

“ - t>(
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D. M. Grshntn, Pr^n.
J. H. Garrahan, Attorney

D. F. Guinan, Treaa.
A. Daniaewica M. Gavila I Naujas LIctuviszkas Graborlus S 

KAZĮ S RĖKLAITIS. / į 
51G W. Spruce St. Mahanoy City i

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA. __ _
Siuncziu pinigus In Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Teipgi siuncziti lenku pinigus iu lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. MiRolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.53 Hudson Ave.
5

mf sisūnoDisnDS man bhbbos K E

|į Daktaras Juozas J. Austrą !
? LIETUVIS 1
I Buvusi* Daktaras Karinmenejo. 1 

GYDO VISOKIAS LIGASJ

ii 
ft

K ---------- ------------ ---------- <
^Priima ligonius lig 10 valanda ryte.

12 lig 2 popiet. 6 Mg 9 vakare 
ji Telefonas—Bell 359 R.
D113 E. Coal St. Shenandoah»  —.         

Tr7
'•Ki

Sluvnttia Yla. Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kitus dl 
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 JfH.OO 

...... ■
A

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

5s
tAtn#

NAUJAS 1SZRADD1AS PLAUKAMS.
Dekavoje H milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 
vieta IszpuoluRlu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

I n formacijai! dykai 
Raszy- 

Drs. Brundzas Cosmetics, 
N t a. W. Brooklyn, M. Y<

♦

SkunkisunmleMU uevn brltvn. UNCLE SAM’S KAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iŠ geriausio plieno ir variubjama po visa Amerika Tai yra geriausia brilva
už taip pilię prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

A. O. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampas Mala ir Centre SL 
SHENANDOAH. PA.

■»

<s

etilą* io
FORTUNE 
TELLING 
CARDS

SrANOANO 
FLAVIN® C AMO

CMIC A«O

pilna kalade kazyrų 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį jsptti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
lui Luošame laike ir su joini ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia uubovyti Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladč Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (anglii 
kai) ir TRJS LIETUVIŠKOS KNY-

KOę.

GUTCS: DPniilaptys Burtlulniui. 2) KtthntnH. 3)Suptm Knygele.
r* si.is

|nm OrnktilnM arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-
veiksičliais. Lietuviškai sutaisi J, Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažhiystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -414 puslapių Gražiuse 

». t (J |,
Siųsdami pinigus adresuokite:

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

Už šešias kitoniškas magiškas Štukasir trjs lietuviškas knygutes kaina 1 ii

Audi pi o apdartioie 
/ TV ;

v*J
e ' į1

Slaptybe Antgrabio

I
$3.50

Apysa’ca isz gyvenimo Francuzu
B87 piiRlapiu. Preke 36c. W. !>• RocBowskt-CoPreke 36c.

■
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begijo 
32 metus invalriaa ligas vyru ir motoru, todėl jas nuodug- 

Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, Invalrias ligas 
paeipanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kal ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

VYRU 
LIGOS

nlal pažinsta.

Atsjszaukite ypa-

Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

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

Merginu balbcrlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszinokin&me [ 
vyrus ir merginas balbo- r 
riautl. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAŠ“
LIETUVISZKAS GRABORIUS,

1202 Penn Avė.

Pasamdo

H
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus nupihu^lu,
automobilius, riginus Ir vėlimus del 
laldotuviu, krlksztinlu. vcselllju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt. 
r,20 W. Centre SL Mahanoy City. Pa-

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduokite in hotel)

* HOTEL LAWRENCE
J, W. PRALEIKA, Savininkas

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

Sziltas ir szaitas vanduo kožnam 
ruimo. Garine szllumo.

Puse bloko nuo Marketo.
VlenRR blokas nuo Paczto.

48 Sixth' Str. San Francisco.

/




