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ISZ AMERIKOS
Maiszatis lietuviszkoje parapi

joj, daug sužeista, 12 areszta
voti. Nesutikimas terp 

parapijonu.
Pittsburgh. — Kruvinas su- 

miszimas kylo terp parapijonu 
Szv(‘uto Kazimierio, 1L t"":: :: 
koje parūpi jot ant Sarrah uly- 
czios, 
a uk ta 
Ualeido szturma 
jonieriu su taja pasekmių, jo 
daugeli puodynių sutruko, 
kraujes pradėjo lietis, bet ne už 
J'evvnia tik už neiszmanima. 
Ir kokia nauda apturėjo! Daug

6,000 anglekasiu pamėtė 
darbus.

Charleston, W. Va.— Szeszi 
tukstanezei anglekasiu pamoto 
darbus ant paliepimo 
už tai,
Asso. nesutiko 
posėdžiu su unijos

Anglekasiai

Szitoje nelaimėje ant geležinkelio žuvo asztuoni žmonis.

liet uvisz-

South JSide. Palicije isz- 
‘ ‘ f rimto” 

aid revoliuei- 
<r

pribuvo ant

puodynių

likos sužeista ir aresztavota.
užklppimia ant vieni 

brolis ant brolio, dalyba- 
vo tris tukstanezei žmonių ap
linkui bažnyczios ir klebonijos. 
Terp aresztavotu randasi kelio 
lika moterių (be kuriu joki su
miszimai neapseina,

Tame 
kitu

siuezia savo

nes kur 
velnias negali ko padaryti, tai 

agenta—boba).
Kaucijos nepriymta ne už vie-
ne.

Isz kokios priežasties maisza 
tis kylo, tai lyg .sziam laikui 
nedažinojbme.
Tėvas norėjo atiduot jaunikiui 
savo 10 metu dukrelia. Likos 

aresztavotas.
Wilkes-Barre, Pa.

diena atėjo in czionaitini suda 
iszimti laisnus ant ženvbu Jo
nas Towski, 22 met n, su savo 
mylema Mariuto Lyną k, 10 me
tu, su kuria 
tėvas, kuris
rinte turi daugiau kaip 15 me
tu senumo. Rasztiniid<as dirs
telėjo ant kūdikio ir suprato, 
jog tėvas meilioje, apie ka pra- 
nesze del slidžios Freas, ir lais- 
nu nedavė.

Yeliaus dažinota, jo 
gait e turi tik
Sudže paliepė aresztavoti tęva 
už ki *iva prisiega.
Szitos dvi juodules turėjo ne

mažai džiaugsmo.
Washington, D. C.

.sziam

Ana

pribuvo ir josios 
prisiege buk Ma-

g mor- 
deszimts metu.

Ana 
diena apvaiksztinejo saviszkai 
linksmumą jog juju ponas likos 
iszrinktas ant prezidento Su
vienytųjų Valstijų. Inez ir Hat- 

name ponotie vra tarnaites•<

tt &
* * • - * M* WtWWSf

Ilardingo, o kada dagirdo apie
jojo

Dabar turi vilti pasi
tariau tęs

unijos 
kad Williamson t’oal 

laikyti jokiu 
virszinin- 

kais. Anglekasiai sustojo 
dirbti Mingo, West Virginijoj 
ir Pike Įiaviete Kentucky.
Ženklyvas sveezias pribuna in 

Amerika.
Tomis dieno

mis pribuvo isz Italijos garsin
gas l(‘kiotojas pulkaunikas 
Colon Piečio

New York. -

lekiotojns
, kuris laike kares

*5

.('oi. Colon Pledo, ' '

i

n

*571

«»

REKONSTRUKCIJOS 
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lietuvis 
Ijoszczinskis $

Asztuoni žmonis likos nžmuszti, kada specialiszkas ekspresas trenke
Paveikslas parodo sutrenktus vagonus terp kuriu ran-ekspresą artimoje 

dasi
Schenectady, 

asztuoni užmuszti pasažieriai.

priežasties ir geros progos nu- 
szauti savo mylema Roberteli. 

perskyrė tuja porele, o 
isz džiaugsmo apsiverke 

ir pabueziavo slidžia.
Amerike primelžta 90 bilijonu 

svaru pieno.
New York.— Pagal apraszy- 

ma laikraszezio 
port, tai

Sudže 
v v ra s

Market Re- 
1919 meta, 

Amerike primelžta net 90 bili
jonu svaru pieno, kas pripuola 
ant kožnos galvos pnstre- 
czios kvortos pieno. Verte tojo 
pieno iszneszo ant dvieju bili
jonu doleriu. Tik 45,439,000,- 
000 svaru tojo pieno sunaudo
ta. ant padirbimo sviesto,
riu, szaltakoszei, bleszinesia ir 
t. t. o likusi iszgere.
Antra pati pagimdė jam 17 

vaiku, — viso 35.
EI Centro, Calif.—

pati Prano Valio, 60 metu se- 

dovanojo jin septyniuoliktu 
sverenezio vienuolika 

Pirmutine jojo pati 
paliko jam ant atminties asz- 

per ka isz

Daug toje nelaimėje likos sužeista.

Isz Lietuvos to brangumo pas mus biednuo- 
gy vnliu

ft 4 
praejta

su

je

viza ir po 
daugkartine 

Del tos priežasties rno- 
sulyginiiniri Ilietuviu

Plokszcziai, 
Plokszcziii

ap.

mene laiko gyvuliu, kartais 
parduodami ju produktus, kad 
nusipirkti duonos.

visai ne- 
gyvu- 

Paip pat 
s: vii no

li ki ninkai 
sunkuma

rr

hz Lietuviszku kaimelu
■ h.bh.Ą.L,.....

Chcago. — Praeitos subatos 
mikli tapo paszautas 
saliuninkas, St.
gyvenantis prie Jotosios ir So. 
Union A ve.

Tatai invyko sekamai. Suba
tos naktį, apie 12 valanda, sa- 
liunan inejo du jauni vyrukai. 
Juodu
Priėjusiu prie baro paprasze po 

Kada Leszczins- 
juodu da 

I .eszczins-

kalbėjosi angliszkai.

stiklą alaus.
kas inpyle alų, tai 
pareikalavo papso.
kis atsigryžes kad atneszus 

Bet tuo tarpu pasigir- 
Leszczinskas nu

krito už baro, o piktadariai, pa
leidę septynius szuvius pabėgo. 
Viena kulipka pervere 
czinskui deszini szona.

— Alfred Decker and Cohn 
szvarku dirbtuvėje K. Sustroi- 

baigejos (finiszerkos).

pa pso.
do szuviai.

1 jOSZ- I

kavo
Streikieres vien atsisage dirbti 

, bet pasiliko 
Po trijų valandų

paduota darba
dirbtuvėje.
streiko kompanija pasiszauke
du policistus, kad

Bet 
pasako

kurie ir pradėjo

Valstijos Departamentas.
Vau S. Nerio Smith isz New 

Yorko buvo paskirtas Valsti
jos Sekretorius treczias asis
tentas.
Nebraska paskirtas advokatu.

Departamentas pranesza jog 
nuo pirmos Liepos bus nauja 
pasportu tvarka.

Amerikos Ambasada Meksi
koje pranesze Departamentui^; 
jog Meksikos Telegrafu Komr 
pan i jos apskelbė valdžios p ra-, 
szalinima k a bei u cenzūros.

praneszta 
nuo Amerikos Legacijos Tehe
ran, jog visi amerikiecziai, ku
rie nuidasi Persijdje apsaugo- 
ti.

Isz Coblenz pareina 
szimas, jog allijentu • užimtoj 

įpto pa
ra mon i-

Fred K. Nielsen isz

Departamentui

prane-

žemei javai gerįjyu 
dėjimas geryn eina, 
nis padėjimas ir-gi geresnis.

pranesza

1 '1
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Depą i ta meni as » hv ,
jog daugelis Vengru eina kas
dien in Amerikos Komisijonie- 
rius ofisą Budapešte su tykslu 
važiuot Amerikon. 
21 d. apie 1,008 atėjo, 
poste laikraszcziai atspausdi
no straipsni, kuriame buvo ap- 
raszyta, jog atejviai lengvai iii 
leisti in Suv. Valstijas jeigu 
turi apie $50.00 ir eertifikata 
gero apsiejimo nuo palicijos. 
Ta informacija be pamato.
Kasos Departamentas.

Birželio 21 d. pinigu direk
torius .pranesza pirkimą 1,- 
700,000 unciju sidabro pre- 
kiuojant $1,00 už uncija*.
Darbas.

Spauda pranesza praszyma 
susirinkimo visu geležkeliu’ 
darbininku, Chicagoje Birže
lio 29 d. sutvert viena, didelio 

Praneszimas talpintas 
‘The Butte (Mont.) Daily

Birželio
Buda-

I

!|l

isz va r ylų 
baigejas isfz -dirbtuves, 
unijos “czermanas” 
bosui, kad unija neleis taip elg
tis su darbininkėmis ir policis- 
tai pasiszalino.

l’ž valandos bėgti atėjo trys 
detektyvai,
baigejas varyti isz dirbtuves o 
in elevateri tai jau tikrai grūs
te grūdo. Kada Ona Bartkai- 
te paprasze, kad jos nestumdy
tu tai vienas isz detektyvu taip 
smogę in galva; kad. ji sukrito 

Elevatoriui nu
sileidus žemyn jis dar

I

Tuo tarpu 
dvarai ir stambesnioji ūkinin
kai, turėdami nedideli gyvuliu 
skaieziu, sekant minėtuoju val
džios insakymu, atiduoda ka
riuomenes reikalams
attatinkama ju turtams 
lin produktu saiku, 
ir su kitais produktai 
mis, riebalais ir 1.1, 
laikydami avis, visa,
vilnų rekvizicijos neszft ant sa
vo peczin, nes dvarai nejaiky- 
dami aviu pasilinosuojami nuo 
szios ruszies pilie!iszku prie
dermiu.

Stakiai Raudonės v., Rasei
nių ap. Pas mus nuo senei liko
si vagiu centras, nors ir turime

Vokiecziu Astovybe Lietuvo- 
pradejo imti už vizavima 

pasu Vokietijon po 300 auksi
nu už .vienkart ine 
1000 auksinu už 
viza, 
kesnio
Atstovybe Berlyne yra privers
ta indi toki pat mokesni už in- 
važiavima I Jotųvon.

- Szakiu
rasztines blogai 

tvarkomas pasztas, (odei dau
gelis laiszku patenka ne ton se- 
niunijpn, kurion buna siunezia- 

Kaip su laiszkais, taip 
laikrasz- 

pac/.ioj

be sąmones;
spyrė 

Bet kad

oI
- nl

'■■Nlkoja, kad ji keitusi.
ji buvo be sąmones jis už ranku 
iszvilko ja isz elevatoriaus ir 
paszauke policija. Policijai at
važiavus jis užsidėjo ranka sau 
ant burnos ir pradėjo szaukti: 
” Aresztuokite ja, nes ji man 
visus dantis iszmušz”. Ir ne
kalta mergaite netik
muszta detektyvu, bet ir aresz- 
tuota. —Ona Griczius.

Hazelton, Pa. — Utarninke 
atsibuvo atlaidos czionaitineje 
S. S. Petro ir Povylo lietuvisz
koje bažnyczioje kurioje da- 

daugeli kunigu. Taja
diena teipgi buvo 
piknikas ir atsisveikinimas su 
prabaszcziuin kun. Kudirkų 
turis iszkeliauna in Lietuva ir 
sės ant laivo szia subata.

Graudingas buvo atsisveiki
nimas parapijonu su savo pra- 
baszczium kuris būdamas czio
nais, daug gero padare parapi
jai.

inas;
ir su laikraszeziais;
ežiu daugelis dingsta

Del paszto netvar
kos daug kas žada mesti skai
to laikraszezius.

Klaipėdos krasztas. 
ežiai daro Klaipėdos 
pirkliams daug

i

-

*

risti

* 1 

nuszove 40 vokiszku ir austri- 
jokiszku areoplanu ir 
Už savo darba likos g... ...
dovanotas medaleis ir krvžeis. num0> fmmerio,

% 
Užmirszo vieta kur užkasė sa

vo pinigus.
Hognian, Wash. — Mika 

Pauleviczius czedinias savo pi
nigus 
turės proga sugryžti in tevynia 
ir pasilikti dideliu ponu užka
si* savo pinigus ant kiemo, nes 
bijojo idant jam tojo 
niekas nepavogtu

gulėjo naktimis ramiai 
vieta kur palaidojo

Už savo darba likos
balonu.

gausei ap-
Antra

Wash.

su taja vilczia jog kada

skarbo
isz banko

rasztinej.

suuu 
svaru.

tuoniolika vaiku, 
viso pasidaro trisdesziints pen 

didelio skait-
o-v-

kis. Isz tojo 
liaus vaiku pasiliko prie 
vasties tiktai szesziolik^į

iai Tikri merginos meiles^ žodžiai
savo

rengtis in 
nuėjo 

bet už-

Mikas 
nes 
pinigus, niekas nežinojo.

Nesenei, nutarė 
savo mylima tevynia,
jieszkoti savo skarbo, 
mirszo vieta kur juos paslėpė. 
Mikas savo skarbo jieszko jau 
tris inenesiusi-ij’Jyg sziam lai
kui da neatsirado.

O gal kokis naktinis pauksz- 
užkeikto skar- 

kokia
4 ft 

su vilczia, jog tai

In laika 
rovoliucijo- 

su savo 
Robertas Shacklefor-

in mylima berneli

Brangus mano balandėli. 
Be tavos man nemielas pa

saulis.
gyvenimas 

kartus.
Kaip elnias trokszta prie 

szaltinio, taip asz troksz- 
tu tave visuomet regėti.

vienas gali mano pa
linksminti.

Be tavęs

Tik tu

man

Be tavos man visuomet tam
sios dienos.

Be tavos tarsi saules nėra
ant dangaus.

Bo tavos mano gyvenimas 
panaszus yra in tamsian-

V okie- 
kraszto 

kliucziu pre
kerns isz Vokiecziu kraszto isz- 
gabenti in Klaipėdos kraszta. 
Daug prekių atimta
Klaipėdos kraszto pirkliai turi 
daug nuostoliu.

Pastebėta, jog 
linu szmugelis.

Tilžije.

vol prasidejes 
Daug linu isz 

Lietuvos atgabenama in Klai
peda.
lis per Nemuno siena.

Krokelaukis,
Krokelaukia dvaro 
apie 100 margu, k li

Taip pat eina szmuge-

gi lūki tai pradėjo net 
szokti nigeriszka kazoka kuk
lioje.
likti ir, ant ateities 
pono prezidento,
Ateivysta in Amerika auga — 

viena diena atplaukė 6200 ' 
ateiviu.

New York. — In 
vela pradeda plaukt >.<«., 
kuriu daugiausia pribuvo vie
na diena net 6200. Imigracijos 
virs'žininkai spėja, buk tikisi, 
kad kas diena ketina pribūti ne 
mažiau kaip po penkis tukstan- 
czius ateiviu.
paniju agentai* Europoje pri
kalbinėja žmonis visokeis bu
dais iddnt niauktu visi in pa-

Amerika 
ateiviai

Laiviniu kom-

telis užėjo ant 
bo” 
ragana del jojo tonais paslėpė.

Pasiutusi boba.
Uniontown, Pa.— 

Mienuolika metu 
niszko pagyvenimo 
motore,
das, neturėjo ne vienos ramios 
dienos, nes kas diena jojo mo
tore užklupdavo ant jojo su 
torielkoms, pokeriu ir kitokeis 
innageis koki tik papuldavo 
po ranka.
ledamas ilginus iszlaikyti tuju 
moterystes kaukiu,
savo paežiule už barbariszka 
pasielgimą, ir 
Liūdintoje! prisiege buk mate 
kaip Shacklefordas likos 
k luptas per savo paezia peiliu 
kada sugryžo isz daržo —ir tai 
daugeli kartu, o viena Budin
toja prisiege, buk Shaklofor- 
diene prisipažino jiai, buk ne- 
sziojo revolveri entijo per sep

Robcrtukas nega-

apskunde

persiskyrimą.

u z-

šia nakti.
Kada in mane prakalbėsi at
virus savo žodžius, jog jau 
ant visados asz tavo busiu.

Nei valandėlės jau nenoriu 
ilgai laukti ir viena 

vargti.
Imk mane visa in savo globa 
ir buk tu mano o asz tavo 

ant visados 1
J. V. Pancnupis.

Su vieny hfdsitt • Valsti juosia 
randasi 545 milijonu akeriu 
girriu, kuriuosia randasi sta
tomo* materijolo apie pustre* 
ežio trilijono pėdu. — Spėkų- 
lantai ir tai neužilgio viską isz

vietos milicija Balandžio 16 d. 
ežia buvo toksai 

Sntkaitis 
okupacijos 
sėdėjo 
visa kalte suvertė ant brolio 
kuris ir baigė jaunas savo gy
venimo dienas tarp kalėjimo 
sienų.
ne pasipelnyti.
ve, kuria nuvedės pas szvogeri 

Po keletos dienu 
atsiszauke, 

o vagis buvo aresztuotas, kuri 
suriszta vare Stakių milicijom 
Atvarius netoli Stakių, vagis 
pareiszke, jog nevogęs, tik ga
vės isz Kazio Sutkaiczio ir pra- 
sz(* szvogerio, kad paliuosuotu 
isz virvių; tada jis vesiąs pas 
Sutkaiti. Na ir paluosavo, Atė
jus pas Sutkati vagis pabėgo, 
nors mielasai szvogeris galėjo 
lengvai sulaikyti ir turėjo isz 
vages atimta brauningu. Kaipo 
intarimas vogus vakare buvo 
aresztuotas ir Kazys Sntkaitis, 
kuris ryta taip pat lengai pabė
go isz milicijos nagu.

%

Juozas
metu už 

kalėjimo

atsitikimas: 
vokiecziu 

vagyste 
paskiauy

Tai-gi dabar vėl suma- 
Pavoge k a r-

apmaino.
karves savininkas

t*

Czia vra 
m isz keli s, 
ris priklauso Lietuvos valdžiai. 
Per kava didesnius medžius isz- 
kirto vokiecziai ir vienatiniai 
gyventojai, liko tik patys plo- 
niauseji, bet ir tie be pasigai
lėjimo yra naikinami: 
nori, tas laužo ir kerta. Be 
slapto naikinimo prisideda ir 
vieszas naikinimas. Taip 
bažnyczios puoszimui dides
nėms szventems kas metai isz- 
kertama apie du szimtu jaunu 
ir gražiausiu medeliu, nors baž- 
nycziai papuoszti galima pri- 
kirsti ant vietos nuo 
szaku ir iszpuosti tinkamai, už 
ka žmones nesipiktintu ir Die
vui butą ta pati garbe, nes Die
vas medeliu gyvybes nereika- 
launa, o tie medeliai užaugtu 
dideliais medžiais.

Kovar^kas. M visu valscziuje 
pradėta vykdinti naujasis val
džios insakymas del rekvizici
jų. Sviestas imamas isz kiek- 
vieno turinezio karve, 
žveĮgįąąt in jo ekonomine pa
dėti. Pavyzdžiui: darbinin
kas su dięlele szeimyna, jei tik 
turi karve, tai privalo duoti 
sviestu lygiąį stambiu žemes 
sayįjuįU)|U ar dvarponiu nežiu-

Alytaus ap.

kas tik 
laužo ir kerta.

medži u

neatsi-

darbi n in

žiiįapt in tai, kad dažnai dar* 
biių^ui karve yra svaiįbiausas

liko su-

uncjia. 
ft
Bulletin.”
Kares Departamentas.

Statistiszka sutrauka iszleis 
ta Departamento duoda stip
ruma armijos Birželio 24 d.

Aficieriu yra
15,619 ir prisiraszusiu 195,281.
210,900 vvru.7 *

■*

/

,^ii

;v

■

Iyvavo
parapijos

Po keliu menesiu vakaci- 
jos sugryž vela.

Herkimer, N. Y. — Darbai ir 
uždarbei czion geri o musu bro- ■ • ** . • a a-a « a a • *

ISZ VISU SZAL1U
2,000 nelasviu nuskendo su 

laivu.
Moskva. — Du tukstanezei 

sugryžtaneziu Vokiecziu, Aus-

♦i
į

I

I

■ I
’till

Nauji sumiszimai Irlandijoj.
London.— Isz Dublino tele

gramai skelbia, buk 
Fermoy, praejta na.kti siautė 
sumiszimai. Maisztininkai api- 
pleszinejo kromus, iszdaužine- 
jo langus ir užklnpinejo 
praejgiu.

Sinfeinai

mieste

ant

pavogė generolą 
Tncasa, kuris žuvavo prių upes 
kuri nusivožė su savim nežino 
kur.

Allijentai griauna Turku 
fortecas.

Konstantinopolius. — Alli-

lei gyvena tikrai broliszkai ir 
sutikimia. Draugyste 
Kazimiorio gyvuoju gerai ir di
dinasi. Lietuvei perka Lietu
vos bonus ir jau iszparduota už 
$2,100, bet randasi ir tokiu ka 
bonu neperka.
pos atsibus czion didele paroda 
ant atminties naujos Lietuvos 
vėliavos ir lietuviszkos respub
likos.
ežiu isz visos

Szv.

Diena 5 Lie-

Tikimės daugybe sve- 
aplinkines o po 

parodai atsibus smagus pikni
kas ant kurio užsipraszo visus 
lietuvius ir lietuvaites isz vi
sos aplinkines.

Coaldale, Pa. — 4 ta diena 
szio menesio mergaites paren
gs labai puiku teatra po vardu 

Oreole” Yra tai labai gražusft ft 
perstatimas su dainužėms ir ei 
lemis. Prasidės 7.30 valanda 
vakare* ir bus rodamas ant Ai- 

jontu kamisije su daugeli vais riu Auditorium sales. Inžanga 
suaugusiam 50c. vaikams 25c. 
Užkviecziam isz visos aplinki-

ko pradėjo sugriauti visas/tur- 
kiszkas
szalysia Dardanello, pagal su-

fortecas abiėjuosia

trn ir Angįiszku Belaisviu isz 
Rosi jos nuskendo su laivu ant 
upes Ne vos.

Bene ne bus tai laivas kuri 
lenkai bombardavo isz oro 
laike paskutiniu musziu su 
bolszevikais.
Bolszevikai szaudo nelaisvius.

Ivanovka. — 
czionais suszaudtf trisdesziints 
aficierus ir kankino baisei ki
lus nelaisvius kokius turėjo 
pas save. Kapitonas Jyqehlet

“M®!1

Bolszevikai nu
pjovė rankas ir kojas; iszbado 
su sztiliotais akis ir subjauri
no baisei kitas dalis kūno tuju 
Belaisviu.
kasdavo pusgyvius in žeme ir 
su dalgėms nukirsdavo galvas 
kaip kopūstus. v)
Sumiszimai ir apipleszimai 

Hamburge.

isz
paskutiniu musziu

Bolszevikai

kalba., buk pats savo 
mate taisės kankes tuju nelai- 
ifiingu auku.

Kaip katruos, už-

.1

Londonas. — Asztuoni žmo- , 
nis likos užmuszti o apie szim- 
tas sužeista dideliosia sumi- 
szimuosia koki kvlo Hambur-

Maisztininkai apipleszi- 
nejo daug kromu. Visam mies
te likos apszauktas kariszkas

ge.

nes atsilankyti ir pamatyti szi stovis. Uliczes patrulioje vais-
taika, jog tosios forteco^ yra puiku perstutima. — Teatra- kas. ir aresztavoje visus nužiu- 
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KAS GIRDĖT
t HO-

staugt, 
ejnantigirdė t

szunies, ku-

Amerika

Daugelis isz tuju, kurie isz- 
keliavo atlankyti savo tcvvnes 
raszo, buk tonais vieszpataujo 
didžiausios bėdos, priek tam 
turėjo sunkės kliutes gavimo
ji in savo tevyszkias o kada 
jugryžinojo in szi laisva skly- 

. *.pa, turėjo ilgai laukti Franci- 
' joj ir kitosia sklypuosią pakol 
aplaike paszpartus.
aplaikydavo lyg devynių dole
riu ant dienos už savo darbu. 
Persi tikriniu, jog tėvynėje ne
teikia rojus kaip jiems persta
tyta, melde valdžios, idant 
pavėlintu jems 
in Amerika, 
nog 
visus metus, 
neje likos apvogtais per 
kius pleszikus ir virszininkus. 
Daugelis aph’ido Amerika su 
dviems tnkstanezeis ir dan

tį sugrvžo su
Dangei i uosis vie

tosią kada dažinojo, buk sve- 
czias pribuvo isz A įnori ko, bu
vo persekioti per saviszkins 
už tai, kad Amerikonai neken- 
tejo Amerike, nes gyveno tu
rėdami visko pilna, krtda juju 
drangai tevynesia konto bada.

Nevažiuokite ir sodekito ant 
vietos.

kas,n kuri girdžiu lojant, bet 
nemfdau ?

“Tavo Jakas pastipo 
jaus p6 tavo iszvažiavimui.

Tame mažiukas szunvtis ku
ris gul(*jo prie kojtl Karoliaus 
pradėjo nerimaut ir 
Sztai davėsi
žingsnei sunkaus 
ris priėjo prie savo pono, pasi
kratė smarkei jog net galima 
buvo girdėti skambojima jojo 
apikakles, ir puolimas sunkaus 
kūno, rodos kad szuo atsigulė 
prie kojų savo pono, bet szn- 
nies negalima būti matyt tik 
girdėt.

Dabar pasakykit,
ir kiti žvėris turi duszia ?

Indiecziai tyki, jog tigrisai, 
sloniai ir kiti žvėris sugryžta 
po pastipimui. 

|h ■ ..
Kožnas doras bankieris vra 

vagiu.
Kožnas neteisingas agentas 

ar virszininkas yra. vagis.
Kožnas 

yra vagiu.
Kožnas vagis privalo ejti in 

kalėjimą.
Jeigu žmonis vagi ir pa kar

tu, tai butu da geriau.
Netiktai tas,

vagiu, bet ir tasai, katras žino 
jog jis yra vagis ir neperszka- 
dije vogt, yra da didesniu va- 

Ir toki reikėtų uždarv-

ar szpnis

Su nuliūdima turime atsL 
sveikint vela su kitu kunigu 
kuris mus apleidže 
mas in Lietuva. 1

PAMOKINIMAI DEL 
MOTERIŲ IR MERGINU.

GYDUOLE ANT VAIDU.

valdžios,
sugryžti a d gal 

bet aplaike žinia 
valdžios, buk turi

Daugelis kelio- 
v i su

ginu doleriu, 
niekuom.

persekiot i

laukti

i r < 
sugrvžo <7» •

kožno 5,500 gyRusijoj ant 
ventojn randasi tiktai vienas 
automobilius.

Laikrasztinio popieros padė
jimas yra labai pavojingas ir 
tik galima aplaikyti jojo kaip 
gyduolių už kuri reike mokėt 
po 14 centu už
galima aplaikyti. 
šia miestuosia 
moka po 145 dolerius už tona 
medinios koszia isz kurio daro 
popiera.
ne greitai užejs.

švara ir tai ne- 
Didesn i uo

lai kraszczei

Atpigimas pop i eros 
La ikrasz

czei priversti pakelineti pre
numerata po kelis kartus ant 
meto idant iszejt ant savo ar
ini uždaryti duris spaustuves. 
Lietuviszki laikraszczei jau pa 
Rele savo prenumerata, bet tik 
po truputi, idant dalintis taja 
sunkenybių su skaitytojais. 
Kaip ilgai panaszus patlejimas 
trauksis tai sunku inspeti.

su

turiGyventojui Morokaus, 
iszmokytas kirmėlės stuboje, 
kurie gando žiurkes, panaszei 
kaip pas mus kates.

Kinuosia randasi daugiau 
kaip pusantro milijonu neve

šu vi razum pusegin žmonių o 
milijono kureziu. Konia penk
tas procentas gyventoju mies
to Kairo yra netinkami ir pa
ti ogia. Gyventojai afrikonisz- 
kn pustiniu, apie kurios mano- 

jog yra tai milžinai ir
sveikiausi žmonis, yra dau
giausia apimti visokioms li
goms ir vos slankioja iszalkia.

me,

Szimet isz Suvienytųjų Vals
tijų iszkeliaus iii Kanada 38 
tnksta.ncziai žmonių ant apsi
gyvenimo tonais ir uždėti sau 
u kės.

Xekurie žmonis netiki, idant 
žmogus po smert sugryžta ant 
szios aszaru pakalnes, bet buvo 
daugeli tokiu atsitikimu, 
dvasios mirusiu ypatų pasiro
dė arba davė koki nors ženklą, 
jog randasi artimoje.

Apie tai žinoma ir yra da- 
sekta, bet klausymas užejna, 

sugryžta ant szio 
svieto po nustipiniui (kuris ne 
turi dnszios (f) ) tai mažai 
apie tai kas girdėjo, o bet yra 
tai teisybe kaip persitikrinsi
me isz apraszymo.

Karolius Lang isz 
iflbnto, Calįfomijos, iszkeliavo 
in Franci jo ant kares, palikda
mas namie dideli Bemadini 
szuni kuri- labai mylėjo, 
da sugryžo giliukningai isz 
kares ir ženge per vartelius su 
savo draugu kuris jin pasitiko 
ant geležkelio stoties, staigai 
iszgirdo lojimą savo mylenao j

Karolius linksmai pa

bet klausymas užejna 
ar gyvulis

Sakra-

Ka

advokatas

k a vagia yra

glU.
ti in kalėjimą.

Palicmono privalumu yra 
žiūrėt idant vagiu neapipleszi- 
netu ejnanczius. Bet ka lai 
ženklina pavogimas maszneles 
ar ziegorelio, priesz tuosius 
vagius katrie pavogė tuksi an • 
ežius ar milijonus, katr.ios pa- 
vage agentai, virsziniuk ii, 

gr.if-
agentai, 

[bankerei, spekulantai ir 
terei ?

O bet, jeigu iszsiduoda, jog 
per neprižiura palicmono va
gis žmogų apipleszia, tai fno- 
jaus paliemona praszalina :og 
dinsto, o kaip kada ir in kalė
jimą uždaro.

O ar žinote del ko teip mi
na? Del to, jog puliemon is 
yra sau paprastu žmogeliu ir 
ne turi piningu ant 
mo.

Kitaip dedasi su poniszmis 
vageis, prigialbininkais vagiu 
ar vagiu draugai kurie ne pri 
žiuri vagiu.

Laike szios kares k’^k 
pavogta nog valdžios bilijonu 
doleriu, o bet tujil vagiu neklu 
dyta, o mažesnius vagius snn- 

ki-

a psi gi; il

tai

kei baudže ir in kalėjimu 
sza.

Bilijoniszki vagei pasislėpė 
už geros politikiszkos tvoros, 
iszsisuko, ir juokėsi isz tu, kat 
ru piningai dingo.

Tegul tik alkanas 
pavagia sikute duonos ar bpn- 
kutia pieno del savo sergan- 
czios moteres ar kudvkio, arba 
mergina prisisavina savo po
nios koki andarokeli ar szeip 
menkos vertes daigteli, 
tuojaus sudže už ta maža 
<r
“paveizdos del kitu! 
katras pavagia 
ar milijonus, o turėjo 
liula proga,“

‘ ‘ nesiranda 
blogo jam nedaro.

Tokia tai sziandienine tei
si ngy sta ant svieto. O kas ta- 

Patis nuskriaus- 
nes patys iszrenka

žmogelis

taj 
va- 

ysta sodina iii kalėjimą ant 
Bet 

tuk s ta n ežiu s 
“pave- 

tada jojo ne pa
ir niekolieije y >

J >

me kaltas? 
ti žmonis, i 
vagius ant visokiu urėdu o po 
tani skundžesi ant tuju paežiu 
vagiu. Jeigu žmonis atsiiny- 
tu ir ant urėdu vagiu ne rink
tu, o daugiau tokius vagius 
turėtu ant akiu, 
pleszinetu jaju.

Juk tiktai tamsunus apsu
ka, apszviestu neapsuks nieka- 

Kol proto neturėsi, tai 
vis piningus in 
dėsi.

tam sKundzesi ant tuju paežiu 
---- Jeigu žmonis atsimy- 
tu ir ant urėdu vagiu ne rink-

tada neapi-

da.
juju kiszeni

f - . _ - - - -------- 1

Lietuviu Muzikos Konser
vatorija iszleido dvylika lei
diniu “Kankles,“ puikus 

dai-

“Jako.“
szatike in savo dranga; š

“Kur mano m/lemas *‘Ja- »

“Kankles,“ 
szmoteliai ant piano su 
noons, kompozicijos musu gar 
saus Miko Petraucko.

Adresą vokite:
Muzikos Konservatorija, 

769 Broadway South Boston,

$2. 
iviu r?
Mass.

Kaiua 
“Lietu-

į *

i kelinudti- 
Tai-gi pra

džioje Liepos menesije, aplei- 
mylemas knni- 

Kudirka, 
lietuviszkos

S. S. Petro ir Povvlo, 
tone, Pa., kuris 
tevynia atlankyti savo 
ma motinolia, seserelia ir bro
li kunigą, nes da visi yra g 
ir biuke įiekantroi pribuvusio

dže Amerika 
gas J. V. 
ežius

savo brolelio.

I

3

prabasz-
parapi jos 

Ilazle- 
iszplaiiks in 

m vie-.

vi

Kunigas Kudirka keliauna 
jau ketvirtu kartu in Lietuva, 

31 metai, 
o suvirsznm 20 metu kaip tar
nauja del Szventos 
ežios, 
kurie jin 
dideli skaitlį 
žinstamuju. 
to, jog in i 
metu kuningystes, buvo 
baszcziuni tik dvieju parapijų 
kur žmonis gnodojo ir mylėjo 
kun. Kudirka.

Redvste

Amerika pe rgy V(»n o

del Szventos Bažny-
Bnvo mylėtu nog visu 

pažinojo ir
i prieteliu ir 

O did ko.’
laika dvideszimts 

pra-

t urejo 
pa- 
Del

vuli na laimingos
keliones, linksmo pasimatymo 

riliukninirosu gynimoms 
sugrvžimo

<>• —
in

...................'

laisva

prijauezia 
nelaime, ko

ir 
adgal 

Amerika. — Su Diev!
.....................i 

te i p-g i 
prisiartinanezia
žmogus negali prijaust. Praej- 
ta petnyczia K. (1. Deidrik isz 
Hagerstown, Md., jojo ant sa- 

paprasta vieta, 
kuria jodavo keliolika

Kada prijojo prie di

vo arklio, pro 
pro 
metu.
delio medžio po kuriuopi turė
jo joti, staigai arklis pasuko 
in kita szali ir nesijudino isz 
vietos, norints jin plake idant 
bėgtu pro medi. Kada jin ne
galėjo priverst, pasuko in kita 
szali, nes vos prajojo pro laja 
vieta, didele sudžiuvuse szaka 
medžio krvto ant tos'os vietos 
pro kuria ketino joti ir IglI 
butu neklausęs 
ant vietos užmusztas.

Isz arti puse milijonu japon- 
cziku, kurie yra apleidę 
sklypą ir 
szalysia, daugiausia 
isz tojo skaitliaus 
ba net 130 tukstaneziu. 
juodi ir žvairuoti 
daugiaaše

ir 
arklio butu

savo 
a ps i gy ve n o k i tosi a 

randasi 
Suv. Valst.

Tie jei 
gyventojai 

Kali-
O‘ 

a psigyveno

Visi žinome, kad terp 
nanezin žmonių, tankei 
visokį vaidai, baimei terp 

Kaip rodos tai moteres žinstamuju prieteliu, terp 
augusiu ir senu; terp merginu 
ir moterių; bet kokiu budn bu
tu gerinusia tokius barnius pa- 
krykdyti? i

Czion del pamokinimo pa
duoda sekanti atsitikima:

Viename miesteljie 
pora, vedusiu žmonių,

— Czystai užsilaikymas yra. 
tai didžiausiu del moteres.

gyve- 
kyla 
pa
su-

da vi g

rupeziavosi. Ne karta tiejo ne
sutikimai insipykdavo del kai- 
mvnu.

Karta toji porele teip baiso i 
susirupeziavo, 
kaimynu

nežino, jog per daug ankszti 
czeverykui senina moteres vei
dą.
spaudžo, tai ne norėdama turi 
rauktis ir nuo to labai greitai 
sensta.

Vaikinai
gyvo budo ir aut vietos ne mog

Ba kaip k oje czeveryka

paprastinai yra

pastate kopeczius

sutai- 
ant tusz- 

ant

ant kiemo pradėjo klausinėt 
kas ežia, 
pakylo, kur ugnie? Tada se
nelis stovėdamas augsztai vela 
suriko drueziai:

— Pekloje ugnis"! 
ga del visu tokiu kaip judu, 
kurie be paliovos barasi ir gy
vena nesutikimia!

Susirinkia žmonis pradėjo 
garsei juoktis, kad senukas pri 
gavo nesutikusia pora per
ėk v re nuo musztiniii.

Kaip mos matome 
laikuosia, kad terp musu Lie
tuviu užejna tankei visokį ne
supratimai, ar ne butu gerai, 
idant; atsirastu panaszns sene
lis, kuris perskyrtu 
kus.

kad to k is riksmas

ten de
jog vienas isz 

senelis, kuris ne
karta stengėsi juosius 
kint, bet viskas ėjo 
ežio,
grinezios, užsilipo ant virsz ir 
kiek turėdamas pajiegu 

Augsztai, ugnis!“ 
Ant tokio riksmo,

vyras paezia ir abudu būdami 
nuo tąsiu i u paylsia,

1t
y roko:

paleidogyveno 
kurie vi-

irsta sėdėt. Del to jeigu nori mo- terp savos burdavosi
užaugint ir nuo 

nedoru vaiku sulaikyt reike 
duot, jam liuosybe ir iszrast ko 
kia zobovole namieje.

— Vvras turi 
genu 50 uncijų,

Tas tai ne 
jog kožnas vyras turi daugiau 
proto negu motore.
labai moteriu kurios turi dau
giau proto negu daugelis vyru.

— Jeigu vyras piktas tai ne 
patinka del daugelio. Nes jeigu 
motere pikta tai da niekiau,— 
Reike visokiu spasabu naudot, 
kad atprast nuo piktumo. Jei
gu tu dedienele ar mergele at
sikeli anksti, tai prižadėk sau.

“ Pasirūpinsiu, idant per cie
la diena ne supyki!“

Norint ir kas tave supykina 
tai tu kaip galėdama laikykis, 
o pamatysi tavo gyvenims bus 
smagesnis.

— Kaip per plyszius uždary
tos langinyczios,
kad jau dieni josi, teip gali pa
žint gerus darinis žmogaus ir 
kaip jisai užaugintas. Daryki- 
gi gerai visame idant apie tave 
žmonis gerai kalbėtu.

Nekurie laikraszczei pei
kė vyrus, jog jau teip moteriu 
negandoje kaip pirmiau.

Tai vvrai tame ne kalti.
Seninus, kada czion moteriu 

buvo per puse tiek vyru tai ap 
sieitinejo su juom grąžei ir tu
pinėjo apie jiaises. Dabar, ka
da moteres užiminėjo visokiuo- 

užvedimuose vvru darbus, 
tai stojosi lygios vyram, tai tik 
tai paprastai novos paguodoje. 
Vienok ir sziaudien gerai užau- 

gontelmajr“ yra 
prilaukus

sziuosia

tina jin gerai

une.

se

gintas vyras

iszbegia

galvoje sme- 
<>’ moteres 45 

vra davadu

Yra daug

gali suprast

del kožnos moteres 
ir grąžei persistato.

— Gerai yra būti nobažna.
Kožna motore turi Jmti no

bažna. Nes jeigu eina iii bažny- 
czia, kad pasirodyt kitoms su 
nauja szlebe ir skrybėlė; arba 
jeigu priguli in kokia broetva, 
tai kad pasirodyt jog ir ji ji at
ėjo, tai ne yra nobažnumu tik 
tai yra griekn ir iiudavimu no- 
bažnos.

Szviesą saules
yra del sveikatos ir gyvy-

Del to-gi

srzviežes
oras
bes reikalingiausi.
ne uždarinekite langu languiy- 
cziom ne ralosais,

" miegstubese turi būti langai 
atidaryti per ciela diena;

' jeigu niekai oras tai norint po
ra adynu ant dienos ir tai žie
ma ir vasara.

— Kriauciszkuose szapose,

ypatingai

O

I orui joj kur j.uju tiek sziadien įk^btuvese, dirbtuvėse knygų
prisivaiSe, jog valdže pradėjo 
apie tai abejot idant už keliu 
metu visa Kalifornija 
stotu japouiszka.

nepa-

kur merginos dirba, 
būti kas rytas, per piet ir 
kare gerai iszvedintos.

tai turi
va-

Nusa-Tone
SUTEIKIA

Jeigu bus kiek szalta, tai 
tiek sveikatai ne kenke, ka su 

Szviožes oras

TVIRTUS BRUTUS 
NERVUS, CZISTA KKAU.IA. 

STIPIII, TVIBTI MOTERS IB VYRAI
Kožna dalis kūno ir ja veikimas 

remasi ant drutu nervu pajėgos dėlei 
sveikos stipros sveikatos. Nuga-Tone 
yra brangus Phosphorous del nervu 
ir geležes del kraujo. Yra sudėta isz 8 
labai brangintlniu vaistu rekomenduo
ti ir užraszomi per garsingiausias ( 
gydytojus.

Nuga*Toue nuramina ir sustiprina 
visas gyvastines dalis kūno, stebėtina 
gyduole del silpnu, nervuotu, sunyku
siu vyru ir moterių. Nuteikia nauja 
gyvybo keponese ir viduruose, atnau
jina inkstus, praszalina neszvarihnus 
ir nuodus, bloga kvepa ir gaza, ap
vilkto liežuvio. Priduoda stebėtina 
apetitu, gera virszkinima, tvirtus ner
vus ir (imta pastiprinta miega. Nuga- 
Tono yra dar ant pardavimo visuose 
aptickuose. Yra absolutlszkai gvaran- 
tyta ar sugražiname pinigus jeigu ne 
busite pilnai užganėdinti. Pirkite bon- 
kuto szedien. iszkirpkite szi apgarsini
ma ir nuneszkito in aptieka.
DRUGGISTS: You can get Niiga-Tone 
Irom your jobber or direct from The 
National Laborfttory, 537 So. Dearborn 
St. Chicago. Absolutely guaraiiteetb to 
give entire satisfactioii or money re
funded* Retail price - Now York CHyv

< ,1

szviūkias oras.
susmagina ir akvatina prie dar 
bo.

r

užraszoini

i

fa*

i’
S3

AR ESI SVEIKAS

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kticlikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO 
vaizbos “MADONA” ženklas 

Užregistruota S. V. Pat. Ofise.
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 

daugiaus. Gaunamas visose vaistinyėiosc arba tiesiai iš labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino lėles paveikslu. 

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbejų 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

(a4 (onverse

ACE-Hl
/Ąaipieriu Czebatai 

ir Czeverykui
Jeigu vėl kada pirksite czeverykus ar ezebatus tai 

gaukite Ąee-Hi. Jumis jie suezedins pininga.
Ace-Hi apsiavimai yra padirbti isz specialiszko gurno 

padrutinti per musu sekretna spasaba. Jie yra extra drūti 
ten kur daugiausia nesziojasi. 
nuo vandens ir ilgai nesziojasi.

Neužmiiisz’kite vardo — Aee-lli — ir žiūrėkite kad 
” ant pado.

Žiūrėkite kad butu 
didele litera “C” 

ant padu
Juso apcbnkeje randasi sztoras kur 

parsiduoda Acc-Hi apsiavimai. Jeigu 
negausit tai raszykito tiesog pas mus.

Converse Rubber 
Shoe Co.
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Yra szilti ir apsaugoja

vaidinin-

ANT ATMINTIES DEL MI
RUSIO ROOSEVELTO.
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New York Collegiote bažny

čia ant atminties mirusio bu
vusio prezidento 
prikalė prie suolo, kuriame sė
dėdavo Rooseveltas su 
szeimyna, puikia bronzine tob
lyczia. ' 
vanojo virszininkai bažnyczios.

Roosevelto,

savo

Taja toblyczia pado-

butu didele litera “C
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NAUJAS BAIGTAS
Gražus ir naudingas daigtas. 
Puikei iszdirbtas peliukas 
su gražu paveikslu ant dvieju 
pusu. Du asztriai iszgelandytl 
peilei. Greit parduodasi todėl 
užsisakykite viena szedien. 
Tiktai $L»0. Iszkirpkite szita 
apgarsinima, prisiuskit su 10 
centu vertes stempu, gausite 
per C. O. D. in jusu namus.

American Sales Co.
Dep. K-10S Sta. 1). Box 131 

New York. N. Y.
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$800 ISZVOGTA ISZ KUPARO.
Su szitu diržu nereikea to bijotis. Yra 
nemalonias ir galite neszioti aplink 
saves. Regulariszka preke to diržo yra 
$2.00 bet ant trumpo laiko parduosime 
tik už $1.00. 7 diržai už $5. Iszkirpkite 
szi apgarsinima ir prisiuskite su $1.00 
ir prisiuskite ant adreso:

American Sales Co. l)ept. B-M> 
Box 181 Sta. I). 
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Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAN 
duos jums greita palengvinimą. Qreit f 
veikla, paluosuoja vidurius ir iszczi- 
tina kraują. Nesiųskite piningu bet y 
iszkirpkite szi apgarsinima ir prisius- 
kito su adresu, gausite dykai sempeli.
GAUKI C H ERIC AL CO.

New York, N. Y.ili Avė. A.
Dcpt 1-10
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REIKALINGA— Dldella dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku
szlebiu, jeku tr dei pardavimo marsz- «k< 
kinu, apatinu andaroku, tlesog in na- 
nūs. Raszykito o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, f ' l» ' M • _ *1...adv.
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PINIGUS IN LIETUVA
IR IN VISAS KITAS SZALIS

Greitai ir saugiai nusiunezia
i

Lietuvos Atstatymo Bendrove
, *’ ' .'/’ii 1 ’• ’ ii • 1' i J'. ' ./■ i ' !S i * '’iii

J; Į <

Pagal pigiausio dienas kurso.
/ ’

Sustato inyailiojimus (daviernastis) daliu atjeszkojimu bei turtu 
pardavimo rasztus ir kitus natarialius dokupientus.

ISZRUPINA PA SPORTUS IN LIETUVA

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION 
j t f H rJ ‘„i, • , > u .'ijf 4 . j 1| J ■ tai

Horn* Office: 1712 WASHINGTON STREET. WILMINGTON. DEL.
• . * r „, , »

> U f ■ ' k ♦ ■ ’ . , h . ' " » ’ " *i • i'• I "f " "

Nuosavybes Namas New Yorke:

Lithuanian Development Corporation
294 Eighth Avė. Corner 25-th Street, New York, N. Y.
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NAMELIS ANT VOLGOS.

Vladimir nuėjo paskui se
nute; ji kasžinka murmėjo po 
panose, 
slenksti, senute liovėsi 
meti.

Peržengusi fligelio 
mar

* — Tamsta, 
su reikalais,

tru in- 
nusi- 

kad atsi-

nusilenkė ir

Fligelyje tebuvo tiktai

kelios medi- 
kroses ir 

Užpakali- 
didele kuszete,

ilgai nesirodė.

meldžiamasis, 
ar esi Katrinos 

Vasiljevuos pažinstamas? — 
paklauso senute, norėdama už 
vesti kalba.

— Pažinstamas, — 
pai atsake Vladimir ir 
suko in kita puse,
kratyti nuo tolimesniųjų klau 
symu.

Senute žemai 
iszejo, — atsargiai uždare du
ris.

Vladimir apsižiurinejo trio- 
ba.
du kambariai. Pirmajame sto
vėjo praustuve, 
nes, namu darbo 
kokliu krosnis.
niame matėsi
pastatyta vietoje lovos ir ma
žas ąžuolinis stalelis. 2\nt sie
nos karojo litografijos ir kor
toje nedidele perskyra su kny
gomis.

Mergaite
Pasikalbėjimas su motina ma
tyti užsitraukė. Vladimir ap
sivalė kiek galėjo, iszmazgojo 
galva szaltu vandeniu. Žaizda 
buvo jau užsitraukusi ir krau
jas nebetekejo. 
neojo.

i prie etažeres.

Mergaite vis 
Jaunikaitis

Isztrauke pir
mąją pakliuvusiu knyga ir at- 

Buvo apysaka vai- 
Jis atskleidė pirmąją

norėjo pažiūrėti knygos

9

priėjo

vožė jia. 
kams. 
lapa, 
antrasza ir pamate dailiai pa- 
raszvtus žodžius:
Katrinąi Prozoroviutei už ge
ra pasielgimą ir mokslą.

— Prozoroviutei! — 
ji Prozoroviutei
Vladimir. — Ir Joną primine. 
Taip, taip.
kislel jos veidas man pasirodė 

Ne, bet ne- 
Szit rodos ir ji ei-

4 4 Mergąi te i
? y

Teip, 
suszuko

Dabar suprantu,

toks pažinstamas. 
gali būti!
na....

Jis iszgirdo 
nius.

v i su s ta r na u janczi usszauko visus tarnaujanezius. j 
Visiems buvo praneszta links
ma naujiena, kad jaunas po
naitis, kuri visi jau laike pra
žuvusiu, laiihingai 
Peterburge ir szit jo draugas 
pravažiuodamas tycziomis už- 

, kad

gyvena

suko pas juos in d vara 
praneszti apie tat.

Prozoro vieno 
tai versijai: 
todėl ir atsirado ju 
Duktė noužlaike konspiracijos 
vsika szpasakojo motinai, bet 
dabar tas viskas savaimi pra
žuvo.
tas, kad Jono draugas ir toks 
mandagus jaunikaitis urnai 
butu szokes isz traukinio, 
ges nuo policistu, tartum 
žmogžudys?

pati intikejo 
Vladimir buk tik 

atsirado in name.

Ar-gi galimas daigS”

jaunikaitis
be-

policistu,
Duktė turbūt pa

sijuokė isz jos senos, o 
svetys pasijuokė isz Kates 
ome ir intikejo.

Vladimir Prozorovienei 
sidare brangus svetys, 
nežinojo kaip pasodinti, 
vaiszinti. Po pusrycziu jis ome 
kalbėti, kad jam reikia iszva- 
žiuoti ir paklauso, kur galima 

Prozoroviene

senos rasi 
, sziy

1 la
ku ri ji 

kaip

greitus žings- 
Mergaite atidarė duris. 
Mama

atejti. Ejkime.
kalbėjau.

Jaunikaitis parode jai kny
ga.

meldžia tamsta
Asz su jia pa-

Tamsta esi
Tamsta turi

su juo esame

— Ji tamstos? 
ProzOroviute ? 
broli Joną?

— Tajp, o ka?
— Juk mes 

draugai!
Kate tik rankas iszskete.
— Kaip? Jonutis! Kur jis, 

kas su juo? Ar gyvas? Svei- 
Jau visi metai, kaip 

nuo jo mes neturime jokios ži- 
Tai apsidžiaugs mama! 

Ir kaip asz, kvaila 
n ėda s i protėją u 
Kaip jis gyvena, sakyk ?

— Asz jau tris menesiai 
esu isz Peterburgo. Iszvažiuo-

Jis

kas?

mos.

tris

ankseziau 
paklausti!

jant asz su juo maeziaus. 
buvo sveikas ir gyvas.

— Kodėl jis neparasze? 
stebėjosi Kate.

— Jam tas seniai neparan
ku, — atsake nenoromis Vladi
mir.

eikime pas mama—- Na, 
greieziau!

greitai atidarė duris ir
rui-

Ji 
beveik tekina nubėgo in

Vladimir vos tik galėjo 
suskubti paskui jia.

IV.
Valgomajame

Vladimir pamate motina, pen- 
kiasdeszimts metu moteriszke, 
labai panaszia in dukteri, tik
tai papurtusią ir stora, 
rode labai sujudinta ir 
sutiko szaltai, — atidingai pa
žiurėjo in ji. Vladimirui nema- 

; lomi pasidarė, ir jis nusprendė

ma.

kambaryje

Ji isz- 
sveti

; kad tame name neužsibus 
vienos valandos ilgiau.

— Mama! — suszuko Kate 
neleidusi jai isztarti ir žodžio, 
— Vladimir 
Jonuczio draugas! 
apie ji žinias atnesze.

Prozoroviene urnai pasidaro 
kita. Ji linksmai isztiese sve- 
cziui ranka, pasodino prie sa
vos ir apibėrė klausymais, ant 
kuriu jis negalėjo suskubti at
sakyti.
isznesziojo Kate ir Joną,

Petrov icz

ne

musu
Jis mums

Paszauke aukle, kuri 
ša

_____ iri“_ ....l_.: „l 
tamsta jiaI mime-greitai ir lengvai perga- 
persitikri-1 let, isz pradžios erzino jauna 

kad tamsta jia myli ir nori irevoliucijonieviu. Jis nebetikė
jo iii mergaite, kuri isz pirmo-

tamsta skursta ir Tas prieszginiavinias, kuri jisCzia apie 
kenczia. liaudis, — 
pažinsti, ir asz esu 
nes, 
jai pagelbeti.

— Taip, asz tankiai einu in'jo pamtymo ji teip labai nuste- 
kaima ir myliu czionyksczia|bino; Vladimir turėjo nurimti, 
liaudi, tas tiesa. Tamsta noma- Tik dabar ji kasžin kas dar 
nyk, kad mes su 
apie save rūpinamės, 
iszgalime, padedame 
— pridūrė mergaite 
akis.

persitikri-1 let, isz pradžios

h;r-
czionyksczia|bino; Vladimir turėjo nurimti.

mama tiktai 
Kiek 

liaudei, 
nuleidusi

labjau trauke prie mergaites. 
Jaunikaitis buvo nerviszkas ir 
greitai suprato, 
gaite turi stipria ir

— Akv meldžiamoji, nekal
bėk man apie labdarybe! 
gi tat pagelba? 
nuo soeziu stalo!

reikia
visus turtus

Ar
fai trupiniaim

Nuga-Tone
L 2t itaM
ar b. jr |«m
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,.®! 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. 'M® 
Turėdamos sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-^B 

• nusilphėtą kūną; pasibodiskj
W • • ... ■ W T I. "■ W W. ... ■wr * *« VW W F — ■ ■" — —■ "F■ JF F , F —f f f— v ff. IFF W f ... .4. ■>

ČJuu, bandyk Nuga-Tone ir pcndtikrJk kaip greitu laiku jau- 
sesi viani nauju, žmogui Devynea iA dpfiimtęs visu žmogau k Hfru/

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 
(.....vy </ nusilphėtą kūną; pasibodisl 
padidinimą veiklumo Ir vnintua avaiKinnn-

damas neaišką minto ir 
imant vaistun <161 padldiriimi

iszsilieti in 
Ju padėjimas 

Dabar ulbu

gauti arklius, 
nedave ir kalbėti.

— Tamsta, sveikas 
mus tik paniekinti! 
mums nepapasakojes ir 
rengiesi iszvažiuoti.

Gal vėl negreitai susi 
lauksime^toki sveti ?

— Vladimir 
tamstai 
skubėti 
te.

To pasakymo buvo gana, — 
jis tuojau sutiko. Kodėl isztik- 
ro nepasilikti kelioms dienoms 
su ta mergaite ir nepabandyti 
jia patraukti in savo 
Taip jis pats norėjo 
kinti savo užsibuvima.

Jis apsigyveno fligelyje ir 
pirmąsias tris dienas buvo la
bai laimingas.
dimir kalbėdavo su motina 
apie snnu, pirmindamas visas 
smulkmenas isz Peterburgo 
gyvenimo.
paą save, ir skaitydavo kas tik 
pakliūdavo irr rankas, o dau
giausiai klausydavo ar nepasi- 

ant takelio pažinstami 
Kate pir- 
nerimavo

venk.

nori
Nieko

jau
Pagy-

Petrov icz,
tikrai nėra, reikalo

— rimtai pridūrė Ka-

ejles. 
iszaisz-

Valgant Vili
au

isz
Paskui jis ejdavo

gi rs 
lengvus žingsniai, 
maja diena 
dele i jo.

ar

labai 
Jis kelis kartus už

bėgo pas ji ant valandėles, yt 
norėdama persitikrinti —
jis sveikas, ar neiszveže ji žan
darai per dūmtrauki. Paskui 
ji nurimo ir užejdavo pas Vla
dimir taii> sau, kartais atsi- 
neszdavo su savim 
tuomet užsisėdėdavo ilgai, 
priprato prie kaimo gyveninio 
ir kaip tik sužinojo, kad Vladi
mir draugauja 
liovėsi jo 
juo yt gera pažinstama. 
daug kalbėjo apie broli, 
dimir 
<r o 
ta dalyka. 
jo pasakoti 
nima, kuris ūbiems buvo bend
ras ir kuri jis 
apie jo pažiūras, 
mus ir veikimą, — 
uos apie daug 
tylėti.
szneka apie paezia mergaite.

— Mes labai draugavome 
su Jonu ir stebiuos, '

kartais
siuvinį ir

Ji

si! jos broliu 
bijojusi ir buvo su 

Jie 
Vla- 

suktidaug nore i kejo, 
aivos, kad kalbėti su jia apie 

Mergaitei jis gale- 
apie brolio gyvė

gerai žinojo: 
persitikrini- 

pric moti- 
ka reikėjo nu- 

Paskui nejucziomis

— Kas-gi reikia daryti? 
Atiduoti visus turtus varg- 
szams, kaip Christus pasakė?

top klauso mergaite be ironi
jos:

— Gali ir iszdaljnti, jei yra 
noras! Tas ne taip sunku. 
Tiktai maža ir to ir ne tame 
dalykas.

— Kame-gi ? paklauso Ka
te, insmeigusi nustebusias akis 
in jaunikaiti.

Vladimir pažiurėjo in 
gaite ir jo pilkos akis 
ge.

T 
maža ir to ir ne

mer- 
užside-

— Reikia iszsižadėti saves, 
— pasakė tvirtai Vladimir. — 
Diena ir nakti mintis turi būti 
atkreiptos in nuskriaustuosius 
Gyvastį už juos atiduoti. Tas 
ir bus meile, tas bus pagelba!

Jis kalbėjo apie liaudi, apie 
jos vargus ir
jos teises ir atejti.
jis gerai, užsidegęs. Jis mokėjo 
užinteresuoti. Jauna mergaite 
niekuomet tokiu kalbu uegir- 
dejo.

kanezias,
Kalbėjo

apie

Brolis ir iszreikszdavo 
tokias mintis, 
davo sausai, yt pamokslas; 
gal todėl, kad mergaite laike ji 
už mokytoja, 
isz dangaus nežinomasis 
dare jai duris ir 
nauja, stebukĮinga pasauli. Jo 
kalba nedavė jai ramumo, bet 
ir užganediniino nedave: kal
bėjo kasžin kas buvo nepilnas, 
nepasakytas lyg galo; ji sten
gėsi pergalėti savo neramumą, 
bet negalėjo. Darbas iszkrito

bet pas ji iszei- 
vt %

Szis, iszkrites 
ati- 

kasžin koki

jis,

kad toji mer- 
ramia pa- 

jiega, kokios neturėjo jis. Long 
vai užsidegęs Vladimiro entu- 
zijazmas pradėjo 
naujas formas, 
labai persi keitė.

bet Kate pradėdavo poli- 
tiszka kalba. Jis tu kalbu sza- 
1 i ūda vos. Kam ginezyties? VIa 
dimir nebeturejo vilties per
tikrinti mergaite. Jo insitikeji- 

Jis nulindo.

BALTRUVIENE.
i .: 1 * ........ .. \ ■■

Lupk karulis kada lupasi, 
Kada žieve bulia atkopusi, 
Ir bobeles ant to atsimena, 
Ba> bnrdingieriUs po kojų 

mina.

mas pražuvo.-
Kartas tylėdavo.

— Kas su tamsta? — 
Kate,

pa
klauso syki Kate, užtėmi jusi 
jame permaina. — Tamsta esi 
ne sveikas?

— Ne, asz esu visai sveikas. 
O ka ?

— Kodėl tamsta toks...
— Koks? Suruges?
— Na, taip, suruges.
— Kartais tas su manim at

sitinka.
Ilgos ju kalbos ir ta 

forą, kokioje jie- praleido ke
lias dienas, labai juos suartino.

Kelias miliutas abu tylėjo. 
Kate patraukė prie saves lem
pa, kad szviesiau 
vini.

— Ka tamsta czia iszsiuvi- 
neji ?

jai isz ranku. Veidas paraudo, ant manos
Užtraukus kvapu, ji klausė.

— Kas neatiduotu gyvy
bes, kad tik visi žmones butu 
laimingi! — pasuke Kate susi- 
maseziusi, 
nutilo.

— Ka-gi

atmos-

matvti siu-

Asz

kaip jis
tamsta niekuomet

su Jonu ir stebiuos 
man apie 
nekalbėjo ?

— Ka jis galėjo kalbėti 
apie mane, — pasakė mergaite 
neatitraukdama akiu nuo siu
vinio. — Jis žinojo, kad isz ma 
nes niekas neiszejs.

— Tai yra, jis taip mane,— 
pataisė Vladimir. — Asz esu 
persitikrinęs, kad gimines vi
sai nemoka branginti 
kito.

Kate nusiszypsojo.
— Tamsta manai? — pa

klauso mergaite, žiūrėdama in 
ji meiliomis akimis. — Asz ma 
nau, kad Jonutis labai gerai 
mane žino.
ranku iszaugau.
asz visai maža pasilikau.
Jonutis apie mane majie — tas 
teisybe.

— Jei tamsta taip manai ir 
kalbi, vadinas, tamsta pati sa
ves nepažinsti. Pagalvok pati: 
ka tamsta padarei man,, sveti
mam, nepažinstamani žmogui.

vienas

Asz beveik ant jo 
Mirus tėvui, 

Ka

— Taip sau; auklei, 
maniau, kad toki žmones, kaip 
tamsta, neturi žinpti nieko to
kio... kaip czia. pasakius.... nu
liūdimo. Tamsta visuomet turi 
būti linksmas. •

— Taip?
— Tamstos toks darbas. 

Tamsta esi toks drąsus, stiprus
— Asz stiprus? Ne! Tams

ta tai esi stipri. Atvažiuok pas 
mus in Peterburgą, ten pama
tysi labai stiprus žmones. Asz 
esu stiprus tik tuomet, kuomet 

nusileidžia dvasia 
Dabar ji nuo manesszventa.

atsitraukė.
Kate nustebusiai žiurėjo in
_______ Ji vsai negale jo

Aid; kožno lojo, 
Grinczin neszluoje 

Lovų nopaklOje, 
Puodu neinazgoje.

Kenczia biedni vyrelei 
Kaip katihelei,' 

Negali nieko pradėti 
Turi vargszni tylėti.

Da to negana, 
Blakes naktimis tekina, 

Turi per naktie kftsytis, 
Nuolatos vartytis. ... 
O tai Virdžinijoj, 

Gyvena vyrai vargi joj, 
Tegul ten bobos surūgsta 

Ir sprandus nutrūksta,
Visi tonais vyrai bobas peike, 
Ba ir duona ne kaip reike,

y

>

7

y

Kaip akmuo kieta 
Ir blakių pilna knieta 

Niekam vyruti nepatinka, 
Kaip tokia radzinka užtinka 

Oj dievyti sunkus ten buvimas 
Atliktas tokis gyvenimas, 
Jeigu- tenai tines bobeles ne- 

pasiprovysite.
Tai graudus verksmus

lauksite.
Vyrai jum in terla spjaus, 

In kitur kur iszkeliaus.

7

su

paeiną nuo stoka narvu*

»

tokiu kaip blogiiH npctitnu, negruoiYiuhivima* viduriu, gazni ir\ 
Išpūtimai, užk<‘tpjininu nkilvcs, tuHInin, anemia, kankinimai roti- i 
matizmo, hkaunmal galvotų neuralgia, stokus <?neYuijoB, nusllimc- 
jlman nervu Ir negnlfijlnmu mloguotl, į ’ ,.f___
pajlegoR, skinto vrindeniuoto kraujo ir neuttekUnloa cirkulacijon 
kraujo. 

Kaina dnlfis kūno Ir kožna jo veikme rcmlARo ant nervu pnjiegoių 
kurios dldžinusei užlaiką geram stoviujo pilviu Jaknus, inkštus ir 
grobus, širdo* plakimo, kraujo cirkųhtvimo. Nugn-Tono yra labai 
[irotlngHH gydymas nuo nusilpnėtu narvu ir abolno sunaikinimo 
tuno. Kodėl? To d Al kad jie yra sutainyti iŠ aštonlu brangiu, 

Rveikiitą dundančiu sudėtiniu vnintu, rekomenduotu ir nuruodytu .
1 ... ’
Fosforą-maistUK del Kraujo ir Nervu. 

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknom* 
jog Jo tuAtlnnse regular Ūkai. / 
nup/ 
danė , . __ __ _
apetitą, glarij gruomulavima, tvirtu* nervus ir kietą pastiprintą miegą, 
Nugfi-Tone Rustlpris kraujo ir pagerina cirkulavimo jo, priduoti raudo
numo veidui b* žibumą aklom*! Nuga-Tone pndara tvirtus, rustus 
vyru*. Ir HVeikcanca ir puikesne^ moteres, 
daromu pnprotę vaistu. Sudėti jie yra pnran 
1 ‘ '
sava prelelem*.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAt Preke Nuga-Tone yra vhnag ($1.00) doterle 
už bonkute, Kožna bonkute talpina devynios deiimty® (90) pillulu, arba vieno menesi 
3ydymo. Gale te pirkti žeirs bonkutnu, arba iežiua menegiua gydymo ui penkiųo (*SXX>) 

oleriue. Imk Nuga-Tonc per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne bual užganėdintas 
sekmlp. sugrąžink bonkute ir pUsus, o mes ūmai sugrąžysima juau pinigus, NegailtB 
prapuldyti vieną cento. Mes imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
nptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

* FRISIUSK SAVA PASTEL1AVIMO ANT TUO KUPONĄ. 
National Laboratory, L. 23 —537 South Dearborn St., Chicago, 111.

Gerbiamieji: Įdedu čionai* |.................... ir meldsiu prisiUsti man
Nuga-Tone. 

.4
Vardas ir pavardė....................................................................................

lAputlmal, u£kctčjlmas nkilvcs, tuHJnis, anemia, kankinimai
jlmns nervu ir nexalfijlmnii

K pi n a dalH kūno ir kožnn jo veikme rcmfARo ant nervu pajiogoru 
grobus, Airdoa plakimo, kraujo cirkųhtvimo. Ž^ugn^Tone yra labai 
pi ' ’ . ...
kūno, Kod<‘l? Todėl kad jie yra sutajnyti iA aMoniu brangiu. 
n velka tp dundančiu sudėtiniu vnintu, rekomenduotu Ir nuruodytu 
per garningun Gydytojua. .Yra jk» ypatingai maistingi i Geležę Ir j

jnknom*, pnstipri 
Atgaivin inkštus.

instiprln grobus teip,
__ r __ ___  ________ iivarn laukui 

dlnioH fitmnto. Nlora dauginu* guzu ir nupulimu, niern smir- 
£10 kvapo ar apvilkto liežuvio t Nuga-Tono duos Jumn utebukllnk*

Nuita-Tont* nc-Ulbin »nvyj jokiu ml<damu cr 
ikinm puhdalei. Yni apvilkti cukrpm, priimno

•r
«z,(| *. |r«. p • ruinvu. WHMVM JHHailOHIJIl pMHUOiri. 4 ||» apTIlHVI VUAI^HHf pilimnU

skoni ir vartuoti Kalema be jokio ncparnnukurno. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem*

•ekmiyi. sugrąlJnk bonkute ir piUus, o mei ūmai BUgrąiisjma jūsų pi 
prapuldyti viena centu. Mrs Imame riziką. Nuga-Tone yra pardav

Gatve ir numeri*

Mhitan Valstija

FARMOS — PARMOS — FAUNOS

geriausiasDabar yra geriaunias laikas pirkti 
ūkia nes matyt kur koki jevai auga. 
Fountain apelinkeje yra pagarsėję 
itemes kvicczlu, dobilu, kornu, bulvių 
ir daržovu, yra geriausio gal tinko 
žeme, molis su juodžerne.
_ ■■ ‘ J , .. 400 _______
pirkia farinas* bet da yra geriu farmu
apelinkeje yra. suvirsz

Fountain 
lietuviu

v Ui 
nkli

bonkut

<

u

».• ».<u* J4
.  ■ 4............................  ■■ ----------------... ........— M

del norineziu pirkte. Yra da ant par
davimo 58 farmofi su budinkais, sod
nais Ir uaetu jcvals, yra 14 fąrmu su 
gyvulelH ir padarais, 
beganeziu vandenų
ežerais. lleikalaukM/U katalogo.
J. A Žemaitis, R. 1. Fountain, Mich.

SKAITYKITE "SAULE“ 
SKAITYKITE “SAULE“

11 farmu su 
Ir 9 farmas su

JL
rasai „

J X i
I ’

-y
1

it

\Y

Žinogue kasosi galvą, r 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasjmasi pasidaro papro- į 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučioins. Bet jis | 
žino, kad jam niežti, ir «

■

Vyrai ir moterjs kenčia i 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 

kenčia bereikalingai, |
tą niežėjimu galima I 

lengvai prašalinti. Nebus j

visi kiti tą žino.
s? u*

Ji• • •
Detroite keletas mergeliu vy 

rus gavo,
O viena pasiliko be vyro ba 

kožna atszeidavo.
Dabar kas diena rauda, 

Ba vyro negauna.
O ka, ir ne gaus, 

Pas peisnoezius nebages tar- 
* / naus, 

Turės už tai pakutavot,
Už savo kvailumą dejuot.

A A/* °\z\ nes

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
• 1 4 V • 1*1jvykstanchj nou pleiskanų. R

U F'F'X, E? ® |
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. | 
Paskui, tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. , , |

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams, f 
Ji nesugadins nei jautriausios odos, jus negalite apsieiti be B 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. t

Jus aptiekin'.nkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
: galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ? 

markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * Į
F, AD. RICHTER © CO., 326-330 Broadway. New York

us negalite apsieiti be '

I

Vladimira.
suprasti jo psichikos; — ko ji 
negalėdavo suprasti, tas in jia 
ir intekmes neturėdavo.
gaite nusprendė,
serga ir geriausia ejti jam

Ant Vladi-

kuomet Vladimir
I 

b., kelias
Mes nepamatysime rojų 
mes einame in ji. Atsisveikink 
su namais ir szeimyna i 
pas mus, ejk prie broliu.

Mergaite papurtė galva.
— Ne, 

Asz nenoriu kraujo.
— Mes szaukiame 

ne krauju lieti, mes tik szaukia 
me juos pasiaukauti. Ne musu 
kalte, kad pasaulyje nieko ne
galima. iszgauti be kaneziu.

— Ne, 
asz neisiu su jumis. Mano nuo
mone — visa teisybe Evangeli- 
j°je. 
paliktu toki, kaip moke Chris- 
tus, tuomet visiems pasaulyje 
bus gerai, visi pradės gyventi 
kaip broliai, 
reikes musztis ir užmuszineti. 
Matai, tamsta 
nesutiksime, 
gaite, pasilenkdama prie dar
bo.

Juos paszauke vakarieniauti 
Sekancziose dienose Vladi

mir vėl užvesdavo kalba, bet 
sutiko toki atkaklu pasiprie- 
szinimd, koki visai nelaukė. 
Kate nuo tu kalbu ir neberi- 
maudavo, tartum- Vladimiro 
žodžiai ir grožės neboturejo. 
Jos priesztaravimai pasidarė 
tvirtesni. Ji neperdaug buvo 
gamtos apdovanota, — jos m in 
tis veika pamažu ir sunkiai 
bet ji galvojo rimtai ir neveid
mainingai, apsvarstydavo -min 
ti iki galo ir tuomi jau laikėsi jis nieko nepasako: Kate buvo

aiszkus. 
bet ir

Mer-
kad svetys

ir ejk ankscziausiai gulti. Ji atsikėlė

asz neisiu pas jus.

žmones

ne tas, ir nekilome t .

ir norėjo iszejti.
miro veido pasirodo kudykisz- 
kas ir atviras nusivilimas. Mor 
gaite ta užtėmi jo ir vol atsisė
do. Kad užimti ’Vladimira, 
mergaite pradėjo pasakoti vi
sokius niekniekius;-— jis klau
sė pasipūtės.

Dabar ji buvo labai panaszi 
in tvirta, ramu vyra, o jis in ; 
inspudinga, nerviszka moterį.

Ant rytojaus — 'L__  __
vaitos galas, — Kate po pietų 
iszsirenge ejti in kainui ir pa- J ♦ 1 1 , • ♦ •

Kad užimti 'Vladimira

Pažinau viena bobelka su 
viena ranka, 

Kuri jau senyva ir sveikata 
menka.

jtyįl, e

Bet Ja pasiutimo invales turi, 
Griekuose nedorybes guli.
Apie jiaja da. nutylėsiu.

Kol daugiau nedažinosin 
O tada jau nenutylesiu,

Duosiu kiek pajiegu turėsiu.

?>

Daugelis bobų turi daug na- 
ra.vu, 

buvo sau- .-Dirba hecus akysiu ir už akiu,
i • i T • • v LLilUln, ------- IKllU MV MIVI/URėkia, kad visi žmones . . to . . 1 . 1- — - iszsirenge ejti m kainui ir pa-

■ - -1 prasze sveti palydėti jia.
Vladimir žinojo, kad tai pa-

Kuometvisai tuomet ne vojinga atsisakė.

y

. . mergaite iszejo> jam pasidarė
mes niekuomet

norejOsi būti su jia.

taip ilgu, taip gaila, — kad jis 
taipužbai-e mer- uoj° (lrau«0 Kate, —

savo nuomonių. Ji matyti, vis
ką rimtai apsvarstė, ka girdėjo 
isz sveczio, net jo terminologi
ja pasisavino, — dabar ji tvir
čiau laikėsi už savo.,

— Musu keliai skyrėsi

— Ar-gi tai?.... — žybtelė
jo Vladimiro galvoje miutię.

Jis neiszdryso pats sau at- 
dasi-virai pasakyti netikėta 

protejima.
<— Ne, niekis ! — nusprendė 

Vladimir, papurtės galva,. ■— 
Susigyvenau ,pripratau. Jau 
IKįrilgaV asž ežią užsisėdėjau!

jis nusprendė ant rytojaus 
iszvažiuoti.,

Vakare, ka paprastai 
kuomet nedarydavo,^ f 
imruma pas szeimyninke pra
leisti su jia. vakava ir atsisvei
kinti.

Sisigyvėpau ,pripratau.

nie- 
jis nuėję

Bet iszeidamas gulti

Silpni, liguoti ir nervoli 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 okzamlnavojimas yra pasek

mingas ir mokslingas. Jeigu esate 
silpni, nervoti/ ligoti; ‘‘ne darykite 
klaidos ka kiti dare, ateikite pas mane 
asabiszkai ir paslaptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
Visos kronlszkos ilgos yra paseksite- 

gal gydomi per Dr. Hodgens* Jeigu 
turite užkletejima* Kataru" nosies, 
gerkles, ..viduriu ar inkstu, kepenų 
netvarka, nervuotl, nusilpnėjimą, du
suli. runas, pūsles ir slapumo ligas 
krelpkites pas Dr. llodgens nepaisant 
kokiam padėjimo esate. Daug Ilgu 
iszgyditi kur kiti daktarai atsisakė 
gydit.

PILES, arba iszsiklsznsla žarnuke. 
Ilgu, l'raktikaves didžiausiose Jigon- Iszgy^ta ant visados. Daug žmonių 

' ImtCHO v PhlhHklphljol. . ... .................. ...—............. —
ASTHMA arba dusulis ir baisomis
kentėjimais yra liga kuria kožnas bet jinksnui buš ŽlnąU toklams Žmo-

Nes ir tokiu daug atsirado, 
, Ka savo duszia pravado,

Ir tikėjimo iszsižadejo,
Velniui duszia pažadėjo. DR. I. W. HODGENS’
Tokios tai bobos ne svietui |Specialistas užsisenejusiu ir kronlszku 

ne velniui netikiu,
Nog keturkojo sutvėrimu at

lik ia, 
Vaikus kiauliszkai augina, 
Nog pikto niekada negina, 
Ir kas bus, jsz tokiu vaiku, 
Priveis daugybių palaikiu.

Bergą Nsita liga ir keneoia neisspaM-* 
kyta skausmą, ir kitokias panašias 
ligas bijodami operacijos ar pjaustinio 

kuria kožnas linksma bus Žinoti tokiame Žmo- 
mainieris bijo. Nelaukite k^lci busite nenis kad l>r. Hodgvns tokias ligas 
priversti jeszkoti pagelbos, kolei ne gydo be peilo ir sknusmlugu operadjfk 
galėsite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti /

• *

Ar jau jus moteriukes vietos | būda gidim'e juso dusui jo. 
neturite,-

Jeigu apsedia. lauko apie 
viedra alaus su diperiu ge

rute ?
.Tai mat Szenadorije teip bo 

bos daro,
Alaus viedra parsivaro.

Aplink susėda, 
Geria net geda.

O priek tam dejuoju, 
Ir bjauriai plovoje.

NKKV1SZK0S LIGOS »o kuria P»- 
einu trolis minties, silpnumas, nera
mumas, nemlegis, stokos energijos ir

ga parodyti jumis jo PASEKMINGA RANCIJA, HQDA IR SLAPTINGAS
dirbti. Dr. Hodgcns norėtu Juretipro- t<)I|aug ISZGYD0MI PO GVA-

PASIKALBĖJIMAS DYKAL .
DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES, <

OHnos valmidoN nuo B rytą lig 9 vakare. Nedeliomis nuo IŽ UgS vak.
124 South Main Street, Shenandoah, t Pa.

■ Į §tebuklingas ^alendorkzkas Laikrodėlis
Kuris parodo valandas,» 
ininiitas, dienas ^snnval- 
tės, kokią menesio, iąe- 
uesio diena ir permai
nas. Yra tai k<as. ątobe; 
tino ir toki laikrodeiig 

k turėt yra didelis paran-1 
^kuinas. Luksztai szito- 
B laikrodėlio yra gražus I
Bir labai tyirti, 7 akmenų
J mechanizmas geriausio' plieno' Tr nikelio, laiko gerai 
* laika Ir gvarantuotos ant 20 metu.

painato tas laikrodpUs patinka. Vertas užsimerkus 
$15.00 bei mes parduodame už fabrikos preke UŽ $9.76

, maszinele drukavot laiszkus arba 
Turi visas literas, ženklus Ir 

numerius ir ant jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios maszinos. Ji par- 
_ , o pas mus gauna dykai kas perka laikrodfli.

Užtikrinain kožnam užganedinlma arba gražinam pinigus. Prisiuskitą tk 2ūt.
l o kitus užmokėsite Kada viską atnesz in namus. Adresavokito: 

Practical Sales Co. 1219 X. Irviug Avė* DepL 803 Chicago*. Hk

■i

KAM KENTĖTI?
Raiunatizmo, neuralgijos ir raumenų

<* 1 I j • » . _ • ■!- •' • . . . t »

tajp meili ir szeimyninke taip 
maloni: jis nusprendė atidėti 
iszvažiavima vienai dienai.

— Bus mažiau pavojaus, ■— 
teisinosi jis priosz savo. — Po- 

szvontomis
dienomis visuomet mažiai! pri
žiūri. >

Jis ilgai negalėjo užinirszti. .SgS, kaiplo

— ryt sekmadienis,
pasakė mergaite, bot jau nepri
dūrė — “
sime.” . ____ _ c-—u
iVlaiimirui toks pasakymas isz Ryte atsikėlė volai. 
Todytu visai nereikalingas. »

ir niekuomet nesuei-
Dabar ir paežiam

rodytu visai
i /

f ■ (Tolia us Bus.)

■t 4

ir Ubai tyirti, 7 akmenų •t

gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER
ValzbaženklU užreg. SLY.xĘftt. Oflie.

v, i iiumuriuB ir uui jos koziiub ga
Zmrčk, kąd gautum, tikrajj-garsuji pcr LIduoda pQ $5 00 ir brangiau, 
' i ■ , . , i

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) rankplnlgu 
VultbaŽonklĮ./ ' I PruHlral f

ir prlodė''duodam kuris perka laikrodėli, 
vadinama typewriter, kuri'yra graži ir tvirta.

1210 N. Irvtag Avė.

Kožnajn kas tik

■
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Žinios Vietines
» Liepos — July.

— Pet n vežiojo Atlankymas 
Szv. P. M/

— Nedelioj 
diena Liepos, 
kimine szvente ‘‘Independence 
Day” arba iszsiluosavimaa isz 
po Anglijos jungo,.|,o kad szį- 
inet tnja diena pripuola Nedė
liojo todėl bus apvailę^čzioja-

visos sznlies
yra iszvežiama m kitas szalis, 
o su ja sykiu

medžiogos kuri Peržiūri visus kvitus .
WA

I

SAULE

darbininkai — 
musu broliai ir seserys”.

Taigi dabar broli ir
pripuola 4-ta 

Yra tai Ameri-
‘ L

mn Pnnodeli.
t Panedelije likos bąisci 

sužesitns Antanas 
ežius, 47 motu, 
516 West Mhrket St., o 
draugas Juozas

sesuo, 
Amerikos Lietuvi, pagalvok ar 
galima leisti kokiam nors sve- 

statyti, jto Tavetimtaueziui statyti, jio Tave 
brplio ar sesers langu dirbtume, 

‘isz kurios tiktai jam butu, nau
da, o Tau kaip ir Tavo gentims 
taip ir Lietuvos valstybini 
skriauda.
norėjo inlysti su 
pastatytiGrinovi- 

gyvenantis po 
jojo 

Jakubonis 
teip-gi sužeistas per puolimą
tapo Suffolko kasyklosia. (Iri- 
neviezius likos užgriautas, bet 
kiti anglekasiai jin atkasė ir 
tuojaus nugabeno in Ashlando 
ligonbute, kur mirė ta paezia 

Velionis 
daugeli 

metu, prigulėjo prie parapijos 
paliko dideliam nuliūdime pa
ezia, dvi dukreles, aunu ir dvi 
sesores, Laidotuves szian- 
dien.

diena nog žaiduliu. 
pergyveno czionais

— Antanus Žednuckas 
veliantis po No. 337 W. Malia- 
noy St. likos pažeistas kasyk
loje praejta Sereda apie 
vai. po piet. 
‘‘ Manwirv”1 
šia pažeistas apie 
kas ir kuna.

— Isž priežasties stoka ka
ru kasvklos sziame laike blo- 

Nokurios kasyklos 
visai sustojo dirbti.
.z — Parsiduoda geras 
.įeris beveik kaip naujas. Atsi- 
szaukite in Centre Store, 
W. Centre St.

gai dirba.

<

* >

k
1

* Banko Departamento.

try-

Lietuvos
Lietuvoje jau keli 

milijonais ir 
dirbtuves, bet aeziu 

Lietuvos valdžios pasitikejimli 
savo pylieeziais, neprsileido 
prie to.

Tad Lietuvi nelauk 
neklausyk kokiu lekberniu Lie
tuvos prieszu kalbu, het dabar 
prisidek kaip su darbu teip ir 
su kapitalu, prie

Padek padaryti Lie- 
antra

kaip i nd ustri a liszka i tap ir vi
sa kuom, nuo Tavęs ir daug pr
ix la ūso Let u vos ateitis.

Tai gi dabar visi 
pyliecziams intalka, 
mies prie Lietuvos Meehanyku 
Sarvžio.
L. M. S. 30-tos kuopos raszti.

V. Vaisznoras,

pyliecziais

ilgai ir

Lietuvos at-

X?

fe

Parduodu laivakortcH

statvmo. 
t u va, lygia Amerikai

I Jet u vos 
raszvdn-

Louis-Albertas Hill yra. val
džios geriausos inspektoris, 
nes,jisai kas dien peržiūri kvi
tus ant iszmokejimo darbinin
kams algų, susekdamas nog 
Sausio menesio, 368 kvitus ku
rie buvo neteisingi, 
per ne.savžininkiszkus darbi
ninkus ant iszmokejimo 
ginu algos kaip jiems 
Įėjo.

gcriausos

susekdamas

paraszyti

dau- 
prigu-

$20,000 vertes visokiu apredalu
------ --------jeI moĮeru |f» merginu 
dar gausite už 25 procentą pigiau.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pus Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esti ant 8zio svieto, solo 
Lietuva Brangi . . .

. . 50c.
. 50c.

• 50c.
r
Kas nuramyB mano szlrdele.
Siuskite piningus registruotam lalszlce 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
815 S. West SU Shenandoah, Pa.

1 :30 
.Jisai inpuole in 

h" buvo daugiau- 
veida, ran- 

Gvdosi namie.

KUR BUNA

Pajieszkan Silvestru Kukai
ti ir jo moteri 
isz Leipalotu kaimo, 
gyveno New Philadelphia. Tu
riu svarbu pranoszima isz Lie
tuvos nuo giminiu. Meldžiu at- 
siszaukt ant adreso:

Miss Ver. Dvareckiuto, 
2814 Alter St. 
Philadelphia, Pa.

Baranauckiute
Pirmiau

resists

107
2t.

L. M. SARASZAS
PRAKALBOS.

sz, in., L. M. S.

Shenandoah, Pa. — Vietine, 
Lietuvos Meehanyku Saryszio 
30—ta kuopa. L3ta d. bhželio 

pirmininkui, 
geri). J. Sagcvicziui, buvo su
rengusi prakalba. Kalbėtojas 
inžangineje savo kalboje, 
piesze trumpais ruoszais Lietu
ves praeities, vėliaus 
damas 
gindamas, visus kas 
anglekasis, 
kieriuM, paprastas darbininkas 
ar mechanykas, 
Lietuvos atstatymo, 
kaujant L. M. Sarysziui, Tarp 
kit-ko reikia pažymėti sztai ka 
kalbėtojas sake; “ 
te per szimtus metu kaip poli- 
tiszkai taip ir ekonominiai in- 
dustrialiai, po misijos meskyno 
letena ir kitiLlygiu misijai, ku
rie norėjot pasmaugt i 
sūnūs ir dukteris, 
sermegno ūkininko, po sziaudi- 
niu stogu, lietuvystes dvasia ir 

1 pasilaikyti sau derlinga 
protėviu žemes kraszta. 
nok, nors bandė visokiais bu
dais atsiekti kavo tikslą, 
dare pjovyniu vieta

• žemeje, manydami 
iszblaszkyti jos vaikus po pla
tųjį pasauli, bet ju planai ne
pavyko, aeziu Vitauto ainiams 
Lietuvos piliecziams greižtarn 
pasiryžimui, nebetarnauti dau
giau svetimiems ponams.

* • gi poltiszka — Lietuva

L. M. S.

nu-

(to 53.)

Mano dede Matjoszius Ma- 
karaviezius seiliaus laike biz
ni Mahanoy City, vėliaus gy
veno Shenandoah. Turiu svar
bu reikalu praszau atsiszaukt 
ant adreso: (to 53)

Marijona Mantovich
R. F. D. No. 1 Box 172 

Springfield, Ill.

ISZVAŽIAVIMO BAIGTAI.
Jeigu turėsite iszvažlaviina ar pikni- 

Įka lai pas mumis gausite visokiu tam 
: staltes,aiszklll- reikalingu daigtu kaipo tai: 

tikslus ir ra- nepkinu, peiliu ir videlcu, tolierku ir 
szauksztu del ice-crep,mo, ir bjekinu 
puoduku.

O’CONNORS, 100 W. Centre S!.

neimtu, 
biznierius, politi-

prisidet prie
tarpinin-

Lietuva ken-

Vitauto 
užslopinti

musu
Vie-

nors
1 /lot u vos 

isz va i k vti-

Tai- 
yra jau 

pasiliuosivusi, bet industrialis 
Lietuvos padėjimas yra blog- 

Yra lenu žolios 
• medžiagos gana gerai 
. kalbėtojas
tymui jianiu ir iszdirbimui vi
sokiu diaktn smėlio yra gana 

'' isz go galima pridirbti stiklo ir 
kitų tam panasziu yra gana ir 
isz ko galima pridirbti stiklo ir 
kitu ram4punas7fU daiktu ir ki- 

rtoms valstybėm^ užtektu taip- __* 1 * _ 1 • • • 4 •

gam stovije.
— sake 

giriu medžiu sta-

nu
bogį linu galimu tiek priauginti, 
••kurias galima tiek priauginti;

kuriais gaJLima butu ajxiei,igti
visa Europa o Nemuno jiegas 
tinkamai sunaudoję 
szviesos būti gana visai Lietu
vai, o kur u peš ežerai ir kitos 
gamtos dovanos! — Turtinga 
yra Lietuvos žemele — tese to
linus gerb. .prelegentas — bet 
sziuomi jos industrija stovi že
miau už visas kitas valstybias. 
Dirbtuves, 
rankiai yra reikalingi szalies 
atstatymui, sunaudojimui tos

elektros

— Turtinga

maszinos, ūkio in-

BUS BEDARBE.
Szluomt laiku darbai eina gerai ir 

darbininkai uždirba daug piningu, 
vienok daugumas žmonių pranaszauja 

bedarbe i
Bedarbėms užėjus žmonėms 

paneazti daug vargo o del

nuo ntelnanczlo ru- 
i užėjus

Ge- 
gnlitna pirkti ant 

Lietuviu kolonijoi 
Kas ežia pirks 

i 
Reikalaukite tuo-

didele f dens, 
parsieis 
didelu brangumu, teks ne vienam ir
skurdo pamatyti. Bet bedarbiu pavo
jus iszslHaugojitnui yra būdas kuriame 
yra apsigyvenimas ant farmu. 
rlausias farmas 
lengvu iszlygn,
prie Hart, Michigan.
sau farmu, -bedarbiu nepažins ir no jos 
nieko nenukentos.
jaus Informacijų ir katalogo,1* slkiu 
pažlmeklte kokios didumo farmos no
rėsite o gausite viską teisingiausia, 
teip pat ir laikraszti “Amerikos 
Ūkininką”. Adresavokite szitcip:
M. IVulenczius, P. O. Box. Hurt, Mieli.

PRASARGAI VIrub lalszkur o It 
piningus In iazlelstuio “Saule” rclk« 
visados siusti ant szlto adreso: IV. D. 
Bocikowskl-Co. Malianov City. Pa.

— —- - —-  

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nauja 

knyga MD»ktnrns Nnmuose”. Knygu
tėje apraszoma visokios vaistiszkas 
žoles, szaknis, žiedai, lapai ir 1.1, nuo 
kokiu ligų yra vaisthi ir kaip varto- 

Su lotiniszkais užvardijimais,
teip kad kožnas gali juoh gauti bilų 
aptiekoje. Aprlcz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių Ir re
ceptu. Tokia knygute yra rplkallpga 
kiekvienam. Preke $1.00.

M. ZUKAIJIS 
451 Hudson Ave. Rochoutcr, N, Y

jam I.

Aprlcz to 
pamokinimu,

Rochester, N. Y
*1 ■ ♦

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA 

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 

Esi u po
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Pniimu piningus saugiam 
palniklmul. Sluncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytam s kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsukimą. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

<

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORI

Del IsKsluvineJimo Szlobes, Padusz- 
kaltos, Stallcs, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvletku.

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

AMi J

Vi !>
f

■»
v \

I

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
.iii-i- mr ■ ■ -

f

4

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. •. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žeminus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, !

414 Broidway, 
So. Boston, Mass.

Užraszomo Lietuvos J 
laikraszczius.

♦ i

$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

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

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

SHENANDOAH, PA.

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 perkatę namus.
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-Free.D. M. Grahnm, Pres.

J. H. Garraban, Attorney W.F. Ryukewicz 
P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treas.
A. Danisewick M. Gay ila 

T. G. Hornsby
■> . ■ , » ' •

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

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

f

UNION 
i NATIONAL

BANK
MAhANOY

Cllf
I

y
.. ,r

’•w *

♦ V?|

Capitol Stock 1125,000m 
Kurpium A Frontą IWMMMN

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

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

Bankas adaraa nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, 8 ubą to
mis 9 ryte lig 12 vai.

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

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

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

vnlnndos Iki 10 valanda Isz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet, C Iki 8 vakare.

A.

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East 9720

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakar*

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

H'

»| ’
• Gf
* I

s Naujas Lletuviszkas Graborlua \ 
| KAZIS RĖKLAITIS. J 
į 516 W. Spruce St. Mahanoy City S

333CTW
AMT-RUOŠ AND 

nooa-covuuMs

*

that is Gold-Seal Congoleutn. It Is identi*

Read the guarantee,—’lt means
that we carry nothing but the genuine, 
nationally advertised Congokum la rug 
torm, or By-The-Yurd Goodj 'for uac ovc^ 
the entire floor.

There It only one grades! Congoleum and

tied by the Gold Scab facdiulle of which ie 
shown above.
This Gold Seal appears on every rug In our 
stock. Read the guarantee,—’it means 
just what it says. It is absolute proof

|y advertised Congoleum la rug 
By-The-Yurd Goods'for use ovc^

GUARANTEE
SATISFACTION GUARANTEED 

OR YOUR MONEY WILL f

I

mt saEinDDanDQ non hobeūs E

Sluvnmu Yin, Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kilus di 
dellus 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 $1.00

MkiiHklHtiamleHU uern brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padąryja iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva
už taip pijję prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai i* c ras britvas. Kaina

Ho •>
pi

I WlDSWAfc

w liras
They’re So Attractive—

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

Rugs. In fact, they - are wonderfullyRugs. In I 
appropriate for any room, in the House if 
you want to make your floors cheerful,want to make your floors cheerful,
positively sanitary and easy to clean. And 
certainly cveryAvoman wants to’do that.

• ' •

* ill -T-**1:

Czionais paduodame prekei .ir
J V

Y
4

a 

I’M

didumai tu klijonku. Teigpi 
galima pirkti ir mastais.

6x9 pėdos 
7^ x 9 pėdos 
9x9 pėdos 
9 x pėdos - 16.60

- $ 9.75
- 11.75

- . 1425

9 x 12 pėdos - - 19.00
i

♦

fe 

I i!

ji $ 
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'^Daktaras Juozas J. Austrą Į
,W LIETUVIS ?

Buvusi* Daktaras Kartumeneje. I
GYDO VISOKIAS LIGAS I

LIETUVIS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.£ 
12 Hg 2 popiet. 6 lig 9 vakare J 

Telefonas—Dell 359 IL
$113 E. Coal St. Shenandoah S

Telefonas—Hell 359 IL

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS. J 

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

NAUJAS ISZRAD1MAS PLAUKAMS.
Dekavoje U milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:\ Drs. Ilrondzas Cosmetics,

Stu. IV. Brooklyn, N. L

Informacijas dykai, 
Raszy-

I A. C. NOVAKAUSKAS
> ADVOKATAS
t Kampas Main ir Centre 8L
> SUENANDOAH, PA,

This offering of the justly famous Con- 
goleum Art-Rugs and Floor-Coverings is 
an event of unusual importance to everyone 
with floors to cover.
The Gold Seal on every rug moans 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 wear-resistingthat 
it will lie flat without fastening and that.

/

į
i

I (

you, can.get; your money back if you are 
not? perfectly satisfied.

! ■

Congoleum By-the-Yard •> i t
For those who’ prefer Congoleum for

l.

4
use

over the entire floor — we have a splendid
1
variety of beaptlful designs in the usual
floor-covering widths. G*
guaranteed with the Gold Seal. Bring your 
floor measurements with you.

floor-covering widths. Of course it’s,^

Ant Pardavimo
O’Connor Sztore

100 W. Centre St.
I •’
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4
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fortune: 
TELLING

KawmiUNORMAMO 
SVANOARb 

KAVIM, CAH0 cot \*J' /v r

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį jspčti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su joini 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, kaiua

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

nubovyti šeimyniškuose ir

Merginu balberlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi Iszrnoklname 
vyrus ir merginas 1>albe
rianti. Neužmlrszklte nu- 
inaro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

ROC.

GUres: l)r»OMl4ipty.M Hiiftinlnkii. 2) Kabalas. O)Sapnu Knygele.
Ui šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina Sl'tS

Ntui j hm Orakulai arba burtų, inonų ir visokių paslapčių knyga. Su pa*
veikslčliaia. Lietuviškai sutaisč J. Laukis. Yra ta| didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. puslapių Graiiuse
audimo apdaruose * SOolBO

Siųsdami pinigus adresuokite: *
S. P. TĄNIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL,

'Slaptybe Antgrabio”

.VYRU

sa’ca isz 
puslapiu.

gyvenimo
Preke 35o. W. 1

• Prancūzu
D. Boc«ow«ki>Co

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
LIGOS Flttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 

• J19 matiia Invnlrlna llorna vvru ir mnlnrii tndnl Ina niirwln<y-

nial pažlnsta.

A

1J2 metus Invalrlas Ilgas vyru ir motoru, todėl jas nuodug- 
Gydo užslnuodinlma kraujo Ir silpnybes 

vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tiszkal, per lalszkus asz nogydau. D r. Koler kalba Ruslsz- 

kal ir LepkV9?kal, Ofi^os valandos nuo 9 ryto lig 8 vakare.
Nedaliomis Iki 2 vai. popiet.

jfeJSteh Dr. KOLER, 638 Penn Ave, Pittsburgh, Pa. 
ui Mii sp «• eeepiiBežBBe — — w up bp pp pop pTTriMr w — « ui w ■ .ir ir mm i

N. NoNSokofffi, 
Pittsburgh, Fa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOHIUS^

lž-5-« ■ -rM 1 * n. .

1202 Penn Ave.

S3ŽF1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS1 
GRABORIUS, MAHANOY CITY, |PA. 
Laidoja kimus numirusiu, Pasaldo

•’TE

automobilius, riglnus Ir vežimus Jdel
laldotuviu, krlksztlnlu, veseiliju, nasi-’ 
važinėjimo Ir tL Krausto dalgius $ G.
520 W. Centre St Mahanoy City, Fa,

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nUsiduokite in hotell

HOTEL LAWRENCE
J. IY. FRALEIKA, Savininkas

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

Szlltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sclluma.

Puso bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paėsto.
48 Sixth Str. San Francisco.




