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ISZ AMERIKOS
tVela musztine Virdžinijoj terp 

straikieriu ir palicijos.
Williamson, W. Va.— * Vie

nas darbininkas likos užmusz- 
tas o keli sužeisti musztineje 
Roderfield, kur darbininkai 
susirinko sutverti unijos loka
li ant lauko.
girdėt szuvei isz netolimu krū
mu ant kalno... Daugelis isz 
anglekasiu buvo apsiginklavia 
ir sugražino szuvius. Kas tuo
sius szuvius paleido, lai lyg 
sziam laikui da neisztirvneta 
liet darbininkai vra tosios nuo-

B1

mones, jog tai darbas palicijos.
24 kalininkai pabėgo isz

kur

Staigai davėsi

kalėjimo. ,Ji
Indianapolis, Ind. 

ezionaitinio pavietavo 
juo, pabėgo 24 kalininkai, 
rie perpjovė 
gas, persigavo per
gavosi ant laisves.
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kaleji- 
ku- 

geležines sztan- 
tvora ir 

Dažiureto-
jai kalėjimo dažinojo apie pa
bėgima in kėlės valandas. Pen- 

snvmtais

dukterei dalvbauti
Pa oze i pali-

iszvadin-

I )ukrelei

Bran- 
priežaste

ki kalininkai likos 
per palicije.
Uždraudė naczei ir dukterei 

dalybauti jojo laidotuvesia. 
Now York.— Miros ana die

na turtingas Joseph Kramer, 
savo testamente uždraudė savo 
paezei ir
jojo laidotuvesia.
ko maža daleliu savo jnilžinisz- 
ko turto o dukteriai tiktai po 
12 doleriu ant menesio lyg gy- 
vaseziui o tai del to, jog duk
rele laike tėvo ligos
davo jin visokeis bjaureis žo- 
džeis, kada gulėjo lovoje kirto 
jam per veidą liepdama teip 
garsui nekoset, o jeigu nepa
liaus, tai jin lieps aresztavot.

prigialbejo motina,
pa n i (?k in(d sergant i
Tokia tai padėka vaiku del tė
vo.
Brangios bulves priežaste jojo 

mirties.
Minneapolis, Minn.— 

gios bulves buvo
mirties F. E. Lagrave ana die 
na. Žmogelis nuėjo in kronui 
pirkti bulvių, kada jam kromi- 
ninkas pasakė preke, nebagelis 
teip persigando, jog ant vietos 
krito negyvu. — Jeigu turi
te silpnas szirdis, tai ne ejkite 
pirkt bulviu, ha ir su jumis pa- 
naszei gali atsitikt.
Mergina užsmaugė savo

' kudyki ir inmete in upe.
AnaStevens Point, Win.— 

diena likos iszgantas isz opos 
badykis ant kurio kaklo radosi 
sznitiras, ka davė palicijei 
prast, jog
smaugtas, po tam inmestas in 

l’alicije pradėjo sznipi- 
net ir daejo amt pedsakio, buk 

Jeva Zabrowskiutev zu-

k ūdyk is Ii k ok
su-v uz-

upe.
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PAVEIKSLAS ISZ LIETUVOS MUSU MAMUŽIŲ IR
f VAIKELIU.
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F. W. HOCZKOWNKI, Editor IB 32 METAS 1

Kada Raudono Kryžiaus drauguvo apleidinejo 
gyventojams maišia ir kitokius dalykus,eželius iszdalinia O’ 

gyventojai nors iszkentejo daug per kare, bet sn linksniai 
dais atsisv^ikinejo, laimindami taja drauguvo ir 
laszirdingunia.

r>
its vei 

josios mie-

Trukis perėjo per kudyki, bet 
jojo nesužeido.

Pcnsaukeli, N. J. — Žmonis 
stovėdami ant Pennsylvaiiijos 
stoties czionnis nemažai nusi
stebėjo, kada, paregėjo dvieju 
metu Roberteli Uit,
gyva, kada per jin perbėgo tru

Mrs. Fredrykieno Olt, 
žiavo automobiliurn sn savo 
vaikais mažiuku Robertelin ir

Kada už-

ITALISZKI LEKĮOTOJAI PERLEKE PER TRIS 
. SKLYPUS.

Hvcika ir

kis. va-
sn

13 metu Predrikn.
važiavo ant sztangu ejuantis 
trūkis trenkė in automobiliu, 
p(‘rversdamaS jin su visais. 
Motiųa.šu Padriku snkryto in 
grabelį kudykis gavosi terp 
sztan^tL Sdjklyko visi, kada

su

grabo.?/> k ūd yk is
Sbklyko 

paubit^ kudyki'ant sztangu ir 
praejnihiti truki, tikėdami, jog 
kudykis likos .sumaltas ant 
szmoteliu, beDiszliko gyvu. Mo 
tina likos smarkei 
vyresnis vaikas mažiau.

Ji

likos sumaltas aut

sužeista o

Arti du milijonai girtuokliu 
atsivertė.

Washngton, D. C.— Ameri- 
ke jau vieszpatauje blaivybe 
metas laiko ir dabar nžejna, ar 
probibieijtfpadare ka gero?

valdiszkas

Aukos ketvirto džiulajaus.
(■hieago.— Mieste laike ket- 

i užmusz- 
sužoidimu asz- 
38 sužeisti ir 

apdeginti nog piszkinimo ir ki
tokiu priežaseziu.

i

virto (Ižhiktjaus likos 
ta ir mirė nog 
tuoni žmonis o

fc. .'■.«• -

I
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Jonas Vc-

duoti vaisiu 
džiovintos duonos.

An- 
grudiniu

1BalgiantiH pirmiems metams gali
ma po truputi pradėti 
skystimą, grudu, 
daržovių sriubos Ir kiauszinio trynio
ir pratinti valka prie tu valgiu, 
train motais jis turi gauti 
valgiu rytmetį Ir vakare ir kauszinio 
arba daržovių sriubos su duona svies
tu ir pienu ant plotu,
gis gali būti tik vien pienas.

VASAROS VALGIS.
Molinos norėdamas pataikauti sa

vo vaikams dažnai neosz.mintlngal el
giasi,
truputi duodant visokiu 
stalo sugadina vėtyto prigimta apeti
tą ' -
ma. 
didele.

Kitas jo val-
■
-S

Tas ypaiz yra prie valgio. Po 
valgiu nuo

prie paprasto yjžlgio .!(•, apsunkini-
Vasara ypača szi pagunda yra 

.Labai paprasta yra matyti 
motina duodant savo kūdikiui szalta- 
koszcs fice-crcaml Ir kitu panasz.lu 
gėrimu Ir vaikai tik pradedantis vaik- 
szczioti jau ncszlojasi 
kauszi ūkuose, 
szaltakosze kurios

4
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Jonas Kramer, 
inspektoris prohibicijos kalba 
jog prohibicije padare daug 
gero nog kada likos apszaukta. 
Krameris tvirtina, jog in taji 
laika atsivertė ant kelio blai- 

milijonai gir- 
praleisda-

vvbes arti du 
tuokliu.
vo piningus ant arielkos dabar 
deda piningus in banka. Susi- 
vienyjimas Blaivybes tvirtina, 
buk už
rikonai praleisdavo 
mu du bilijonus doleriu 
metas

Tiejei, ka

4 4 szlapftiju

s

laiku Ame 
ant gėri

kas 
uzejnalaiko ir dabar 

klausymas ar prohibicije pada
re k a gero
Amerikonai iszloidže daug pi
ningu ant nieku. Ant tabako 

iszduoda 2 bilijonus.
Washington. —: H’eisybes

va-departamente yra skyrius, 
dinamas moterių darbuotes di- 

suriszta 
kampanija priesz
di viziia

su

vedėja Miss 
szalies

vizija. Szifa 
vedama

pa bra ugi ma pragyvenimo.
Divizijos

Strauss paskelbė, .jog
gyventojai perdaug pinigu isz 
leidžia visokioms niekams, t. y. 
pertekliaus daigtams, 
riu butu 
sako, jog

be ku- 
galima apsiejti. Jisai 

imant abelnąi, 
pertekliaus daigtai 
szeimynai iszeina 17 savaitėje 
arba $348 per melus.

Sulyg
tymo, S. Valstijų 
pertekliaus daigtams per

r>
tie 

kiekvienai

valgindami
Vienas

Užsitrucino valgindami 
kumpi.

Mitchell, S. D.— 
renga, jojo pati ir devyni vai
kai, užsitrucino
kumpi isz bleszines.
isz vaiku jau mirė o kiti kaip 
rodos pasveiks.
iszemo mosos isz bleszines kuri 
stovėjo kėlės dienas, 
tuojaus mėsa iszimti ir 
in koki molini bluda.

Motina ne-

vietoje 
indėti

Nubodo jai moteriszki parėdai 
Czionaitiniam 

asz- 
21 
tsz

mergina
y ra motina kudykio ir už 
dinsta likos arcaztavota.* Mer-

, jog kūdyki 
nužudo idant ne butu jiai sun
kenybe atejnancziam 
me, bet apie kaukes 
nio gyveninio mergina 
mine, kas jiaja lauke po sniert. 
62 metu senumo, turi 16 vaiku, 

apsivedė su moteria 20: 
metu. .’•»

Omaha, Ncbr.— Rūta Mulli
ken, 20 metu amžiaus, dažiure- 
toja ligoniu, susipažino su Ma- 
disonu Blue, 62 metu seneliu, 
kad (lažiurinejo ligoje jojo pa- 
czia, kuri mirė du metai adgal, 
paėmė ana diena szliuba 
juom Omahoje.

Blue yra turtingu farmeriu 
ir yra tėvu szesziolikos 
ir priėmė ant auginimo asztno-

gina prisipažino .l<>g

gyvom- 
užgrabi- 

nentsi-

su

vaiku

apskai- 
'yventojai 

me
tus suvartoja $8,710,000,000.

vienai ,vi- 
iszlei-

Miss Strauss
< >' .J

Isz tos sumos tik 
sokios ruszies tabokai 
džiauta $2,110,000,000 per me
tus.

Tolinus kiti milijardai dole- 
iszleidžiamn

automobiliams
uorei kai i n- 

sgldu- 
gumoms 

gėralams

Now York.— 
kalėjimo liejo 
aras 
metu 
Columbia, Ohio 
neiszmintinga žingsni, 
rienoi nubodo andarokai, 
ras ir vaikai 
pamote ir leidosi jieszkoti 
lengvesnio gyvenimo kurio ne
surado, tiktai vargti visur du
ty re, likos pažinti per palicije 
kada pribuvo in New Yorka ir

Toji mote
rėlė keliavo septynis szimtus 
myliu, neturedam daugiau ki- 
szeniuje kaip deszimts centu.
Gubernatorius Cox iszrinktas 

kandidatu ant prezidento 
Suv. Valstijų.

San Francisco, Cal.— James 
M. Cox, gubernatorius valsti
jos Ohio, likos iszrinktas kai
po kandidatas ant denmkratisz 
ko tiki(‘to ant prezidento Suv. 
Valstijų.
iszgirdia jojo pravarde ir visi 
sutiko balsuoti ant jo ant 41-to 
baloto.

graudingas 
Mrs. Ivy Nasuriene 
amžiaus

<>•

y

moterėle
už padaryta 

N nsu- 
’ vv: kuriuos nesenei 

leidosi

J

uždaryta kalėjime.

Delegatai nudžiugo

Tiejei ka keliauna in Lietuva 
turės mokėti taksas.

Washington, D. C.—

nu 
giems 
mynams, kramtymo 
iTiinksztiems gėralams, viso
kios ruszies kvepylams, bran
giems kailiniams ir 
kvepiantiems muilams, 
kaliams instrumentams ir 
daigtams, be kuriu 
siejti.
Pavogė 27 baczkutes guzutes.

Hazleton, Pa.— Nedėlios ry
ta, keli atejviai sulaikė 
mobiliu kuris vožė 
szimts baczkucziu guzutes isz

y

kaurams, 
niuzi- 

kt. 
galima ap-

auto- 
penkosde-

Noti permainyt du vaikus ant 
szuniuku.

Atlanta, (la.— 
czionaitiniu laikraszczitt likos 
patalpintas 
ninias:

“Reikalinga— atiduosiu ar 
permainysiu du puikius

arba du szuniu- 
Esmiu pri

versta gyventi sziam mieste, o 
kad locnininkai stribu nepri
ima. po pastogių szeimynos su 
vaikais ir negaliu parandavoti 
stubos turėdama Vaikus, esmių 
priversta juosius atiduot arba 
apmainyt ant szuniuku, nes loc 
nininkai nė turi nieko prieszais 
szuniukus, bet vaiku neapken- 
czia.’’

Jau toji motina daugiau rū
pinasi daugiau apie savo gero
ve ne kain vaiku, fe

Vadas treczias politiszkos 
partijos.

Gubernatorius 
isz North Dako- 

tos sutiko sutverti nauja tre- 
czia politikiszka partije kurios 
konvencije atsibus Chicago 10 
Jnlajaus. 
užvardins tai da nežino.

Vienam isz

sekantis apgarsi-

Reikalinga.

kus už viena 
kus — pudeliui.

y

Chicago. — 
Lynn Krajier

vni-

Kaip taja partija

Bolszevikas negavo vakacijos 
atėmė sau gyvastį.

Now York.-— Nestoras Kon- 
ceviezius rasztininkas czionai- 
tinejo bolszeviku kancolarijoj 
atome sau gyvaste su revolve-

Washington, D. C.— “Visi 
kurie neužmokėjo už 1917 me-1& 
tus, arba nuo kurio darbdavys 
nesulaiko dali algos, bus reika
lauti priesz iszvažiavima
gu mano važiuoti isz Amerikos 
2% inejgu, nepaisant kaip ma
žai uždirbo ir be jokiu paliuo- 
savimu (ir Custom House ko
lektorius
100% to 2% visu inejgu, kaipo 
bausme už neužmokejinia) ir 
dar gali pridėti $10 bausme.

Tękiu bud u, 
uždirbo $1,000, už 1917 metus 
ir neužmokėjo taksus, turės 

* mokėti 2% tu uždirbtu pinigu, 
arba $20, po tam 50 arba 100% 
to $20.

; 100&, bet tas priguli nuo ko-

ocz.

gali imti 50 arba

jeigu . ypata

Mes sakome 50 arba

Tamakves in Wilkes-Barre, ir lektoriaus, kartais to 50 arbrt 
paėmė 27 baczkutes u ž savo 100% nereikalauja. Jeigu pri-

Du italiszki lekiotojai majoras Turelli ir pulkauninkas 
Terrarin, nesenei perioke sn areoplanais ne tik visa Italije, 
bet atbuvo pavojinga'kelione per Tnrkije, Indije ir Kinus. 
Buvo tai pavojingesne kelione 
perlekimas per mares. Paveikslas parodo, kada atlėkė in 
Shanghai. Isz kaireses stovi majoras Turelli, jojo pati ir pul
kauninkas Ferrarin.

fi' nesenei perioke sn areoplanais ne tik visa
Indije ir 

tuosius sklypus ne kaip 
parodo, kada

per

KUDYKIU PRIEŽIŪRA
a . VASAROS LAIKU.

Kūdikiu priežiūra pradeda tapti tik
ru mokslu Motinos visur pradeda 
mokytis ir tyrinėti ta dalyka, nes jis 
priklauso priežiūrai Ju paežiu valku, 
ir su uolumu reikalauja kad tas moks
las joms butu duodamas isz visu szal- 
tlnlu. Galima lehgvai suprasti, kad 
szlame trumpame straipsnyje smulk- 
mcniszkai visko nebus galima iszdCs- 

Naudai molynu kurios nori pil
nos informacijos, Vaiku Biuras Wa
shingtone, turi iszleides kelis buleii- 
nus apie valku priežiūra kurios vel
tui sius molinoms, kurios lik pareika
laus.
KŪDIKIU VALGIS VASAROS LAIKU

Mažluju kūdikiu valgis

Motinos visur

tyti.

yra svar
biausia dalykas, ncžiuriant koks lai
kas nebūtu, jis nelaukia ilgai apie tai 

Bet vasarinis 
neparankumus

nepraneszes. 
turi ir savo 
kūdikis maitinamas molinos

jeigu jis yra rcgularisz.kai

valgis 
Jeigu 
pienu, 

motinos vargas yra daug mažesnis, Ir 
maitina

mas kas tris ar keturios valandos ir 
gauna užtektinai vandens tarp valgiu 
jis turėtu augti puikiausiai, 
penimas kūdikis 
kentėti nuo vasaros karszeziu del 
sunkumo iszlaikyli pieną 
liuosu nuo ligos 
turi būti pristatomas szaltas, užkim- 
sztose bonkose, ir turi būti laikomas 
szaltai, kol. reikės
Jeigu yra abejone apie pieno tyruma, 
atsargiau yra pieną at virini i nors per 
didžiuosius karszczius arba 
viduriukai yra liuosi Isz 
nlmlejl kūdikiai turi mažiau 
per karszczius ir turi Imti lengvai pe- 

atvesti.

Ilonka 
greiczlau galt nu- 

nuo vasaros

mikrobu.
saldžiu Ir

, Pienas

kudikiui duoti.

kūdikio 
bonkos pa

valgyt i

riu, hž tiii, kad pordetinis šo
viniu valdžios nedave jam ke
liolika. dienu vakacijos, nes so- 
viatu valdže savo darbinin
kams jokiu vakaciju neduoda 
ir netiki idant darbininkai tin
giniautu.

valdže savo

♦ «
Praszalino 20,000 darbininkus 

Japonijoj.

Osaka. — Dvideszimts tuks- 
taneziu darbininku likos pra- 
szalintu isz daugeliu fabriku 
isz priežastos bedarbes.
tuju raudasi'apie septyni tuks- 
tanezoi moterių ir merginu. 
Daugeli mažesniu fabriku vi
sai sustojo dirbti, nes ne turė
jo jokiu užkalbinimu.

20 kareiviu likos užgriautais.

Terp

ir

Mexico Qity, Mox.— Dvide- 
szimts kareiviu likos užgriau-
tais San Pedro do Los Pinos, 
drauge su savo szeimynoms.
— — a a « • «

nlmi kol pradeda 
duoti užtektinai vandens.

MAUDYNE.
Sveikas kūdikis,

Reikia

ncžiuriant klek

finos pienė* maitinamas, nieko 'nęhu- 
kenczla nuo kandžio, 
nal yra ncr.ntnf^ hcfcfmihgfis.
davus vienu metu
14 valandų miego, kuriu jis reikalau
ja, visos pastangos turi but dedamos, 
kad palaikius jo miegamąjį 
vieszlai naktį taip ir diena.
vedykla pagelbės, ir miegamas prie
angis apsaugotas nuo mušiu ir uodu 
yra smagus kūdikiui .miegoti. Maudy
ne priesz einant miegoti 
jeigu neramus Ir Atvėsis 
oda, taip kad jis gales miegoti.

Motinos turi būti persorgiamos kad 
neduotu kūdikiui vaistu kad ji užmig- 

Jelgu kūdikis nemiegos, yra 
ji turi isztirti,

kcnczia nuo kars^ęzio

Hcnutno

Bet jis dal-
Kad 

kūdikiui

kambarį
Elektros

palengvins
užkaitusia

dyti.
tam priežastis, kuria
bet niekad neturi duoti vaistu, jei ne
bus daktaro Insakyta.

Jeigu kūdikis turi viduj miegoti, jis 
visuomet turi turėt savo lova, ir kur 
galima savo kambarį, dėlto kad galė
tu isz.miegoti nuo laiko 
iki kėlimo rymoti.

paguldymo,

VASAROSKŪDIKIU VASAROS APREDALAS
Karsztis, koks esti nuo birželio iki 

rugsėjo m. daugumoje vietli Suv. 
Valstijose, y ra. | aha i sunkus kūdikiui, 
ir daug triūso reikia motinai padėti, 
kad užlaikius ji ramiai, nuolat temi- 
jant jo valgi, apredala, maudyne ir 1.1.

Kad užlaikius kūdiki ramiu per lie
pos į r rugpiuezio m. karszczius, rej- 
|da ji labai lengvai aprengti, jeigu bu
tu reikalas galiama beveik visai 
rengusi laikyti perkarszcziausi dienos 

Vilnones juostos, vystiklu ir 
plono apvalkalo užtenka, jei
aika. »

v ietį i

nu-

motina 
puKistengs apmauti jam paneziakas, 
jnarszkinius ir kitus drabužius kaip 
diena pradeda atvesti. Yra labai 
svarbu jo neužsz.aldyti, ir jeigu stai
ga atvesta, taip kaip priesz votra arba 
smarkus vejas pradeda pusti 
tuojaus riekia teip aprengti, 
negalėtu staiga atvesti.

Sziaureje, Ir vakaruose,

«7.al toskoNzea 
Gerai namie

sudėtinos dalis 
motinai žinomos, gali būti duodama 
HveikanjĮ,(vaikui, kur jam jau yra su- 
veje d vokime t ai, jeigu duodama sykiu 
bu kitu valgiu, bet pirktine szaltako
sze kurios sudėtinos dalis Ir senumas 
nėra žinomas, nėra gerai jaunam kū
dikiui. Tyrusvalsiu sklstimal, namie 
daryti yra gerai jam duoti Ir turi bū
ti nuolat duodami, bet saldus sirupai 
kurious vartoja szaltakoszesc užeigo
se neturi but kūdikiams
Motinos pertankiai duoda vaikams at
šaldyta arbata kava.
szalti ar szilti yra labai pavojingi ma
žam valkui.
vanduo yra geriausias jam gorimas.

KŪDIKIS IR JO PIENO BONKUTE
Jeigu isz kokios priežasties vaikas 

netektu motinos pieno, 
penimas isz bonkos. 
užimti tik tegali 
valgis kuris neturi pieno 
tinkamai maitinti, 
raus pieno, kad jis butu 
sžal'as ir s^ arus k.’i riekia Uootl ,ku- 
/likiul *lr pritaikinu ji prie kt <tiklo

kia motinAi 1 
sargumo.
būti vartojamas jei tik jo gauti gali
ma, arba jei ne tai turi
goriausia pasterizuotas pienas, 
gu tokio pieno negaliama 
kurt vartoja reikia atvlrlnti. 
pieno milteliai yra
džiovinto blokinėse pieno, bet tokio 
pieno reikia nevartoti jeigu 
turėti szviežiaus pieno, F 
ainžio laikuose vaikas turi gauti sietai 
kiek pieno kiekviena karta:

Kiek turi gauti
H uncijos

.... 2l/4 iki 3Me uncijų 

..... 4 iki 5 unciju 
..... 6 uncijos 
.......8 uncijos

MOTINOS PIENAS.
Motinos pienas yra geriausias kūdi

kio gyvastį ir sveikata nužlaikyti, ir 
nei vienas isz. kitu patarnavimu nėra 
taip svarbus kaip jos pienas.

Pirmuose menesiuose savo gyveni
mo kūdikis neturi imti jokio kito val
gio tiktai vasaros laiku 
szaldyto vandens kelis sykius in die
na, 
finos pienu gali nukentėti, 
perslvalgo.

valka 
kad jis

drabužiai
Galiamžiaus, turi but kasdiena maudomas, turi būti pritaikinami prie oro.

Vasara, būti karsztu dienu, kuomet valka rei
kėtų aprengti taip kaip aukszcziau ap
rašyta, bet goriausia

Geriausiai maudyti rytmetį
kada reikia ji vešiai užlaikyt, jis turi 

maudomas priesz migdysiant
Drungnas vanduo, nuo 85OF. iki 90oF, bus ramus su plonais 
yra geriausia, nors paaugėjo

sesesni.
Vartoti.

būti

valkai 
mėgsta kiek sesesni. Visai mažai 
muilo tereikia vartoti. Muilas nie
kad neturi būti staczlai trinamas ant 
Kūno.* Ir per karszti kūdikis turi bū
ti teip maudomas kad jokls .vejas ant 

suserga 
slogoms, ir dėlto iszcmus isz vandens, 
ji riekia tuojaus aprengti

Isz.maudžlus valkas turi būti szvep 
niai ir atsargiai nudžiovinamas, is^- 
lengvoabrusu tapnojant kunlnka. Tai- 
kum miltuku galiama truputi užbars
tyti odos raukszlos, kaip tai krlkszny- 
se ir po pažastimis, liet daugumas mo
tinu perdaug vartoja tu miltuku ir už- 
kcmsza odos skylutes.

Per karszti, kada oda gali būti kiek 
užsidegus, selenu maudyne gali kūdi
kiui pagelboti. Reikia bovclnini mal- 
sziuka liuosal solonoins pripildyta in- 

pnerkti in vandeni ir iszspausti, iv tai 
daryti kol vanduo paliks

Įlndetl kūdiki in maudyne, laikyti ke- 
ir iszlinti be plovimo.

jo nepūstu, nes jis lengvai

Has rninutas
Muilo nereikia vartoti.
• MIEGAS.

* I T

daryta

Hvoikanji><v|rfkuif kur jam Jau yra

duodami.

Tokie gėrimai

Užtektinai atsz.aldintas

jis turi būti 
Motinos pieną 

karves pienas ir 
negali jo

Kad turėti s£va- 
gaunamas

IrvjrjjzklnUno rci-'amžiaus, didumo, Ir vjrj 
plidkl tfMg 
Certifikuotas pienas turi

dart>brlr at-

vartojamas
Jei- 

gautl, ta 
Sausi

geriausia forma

galima 
In vai ribose

IE * *

pienuotas.

A UiŽillN
1 savaites......
1 menesio.....
3 menesiu.....
6 menesiu.....
8 menesiu....

galiama ai

Bet kūdikis maitinamas ir< Ino
je i gu jis 

Daugumas gydytoju pri
pažinsią, kad nemažiau kaip 3 vai an- -
dos turi praeiti tarp valgydininiu ir 
vaikas geriau auga jeigu penimas kas 
keturias valandas.

Jeigu motinos pienas pasirodo kad ■ 
nebetinka kūdikiui, motinai gal reikia 
tinkamesnio valgo daugiau skystu 
valgiu ir permainų jos gyvenimo pap- 
roeziu. Gali būti kad vaikas yra pe
nimas per tankiai arba duodamas per 
daug ant sykio, nes lengva pervalgy- 
dinti kūdiki ypacz kada motina turi 
perdaug pieno,
gauna užtektinai motinos pieno, gali 
prisieti vartoti truputi 
Motina turi saugotis, kad turėtu už
tektinai pieno nors per pirmus sze- 
szius menesius kūdikio gyvenimo.

Yra svarbu kūdikio
motina stengtus pati užsilaikyti ge
roj sveikatoj. Jos valgis, miegas 
manksztinimas ir apsižlurejimas yra 
labai svarbu.
laikyti motinoms 'bus siuneziamas vel
tui visoms kurios pareikalaus buleti- 
no ” 
Biuro, Suvienytu Valstijų Darbo De- 
partmento, (Children’s Bureau, U S. 
Department ot I^ibor) 
D. C.

Jeigu kūdikis ne-

*

«l'

yra, ir vaikas 
marszkiniais, 

juosta, ir suknele su vilnoniu apsiaus- 
tuvu, veseniamo ore. MaŽucziu vaiku 
Ifojos turi būti sziltai užlaikomos su 
plonomis vilnonėmis pancziakomis 
kurios apdengia visa'koja.

Senesniems vaikams hera reikalo 
turėti paneziakas ir 
karszczius.

Motina pati turi nuspręsti kad per
mainas reikia daryti, kad 
valka ramiu.

SENESNIO VAIKO VALGIS.
metai jis 

turi būti valdydinamas keturis sykius 
per diena, jeigu jis yra sveikas, ir nie
ko neturi valgyti laikotarpiais.
yra labai svarbu vasaros laiku, kada 
karsztis yra nopakoneziamas. Daugu
ma motinu nuramina valkus, duoda
mos jiems visokius dalykus 
valgyti.

karvs pieno

gerovei kad

vilnonemis pancziakomis 
n <r i u v i« n ' L 1 n

czeverykus per

užlaikius

Jos valgis,

Patarimai kaip užsi-

Kūdikiu Priežiūra”, Isz Vaiku

Washington,

"Ii

i

1

(Kaip kūdikiui sukanka

Kaimuocziai nužudė keturis 
žemes savininkus o 129 

sužeido.

Tai
------------------

Rymas. — Artimoje Milano,

nelaiku 
Paprastas dalykas yra ma

tyti valka dar noturlnczio dvieju me
tu jau griaužiant banana arba saldai- 

Valkal, kuriems toks valgis yra 
duodamas paprastai serga viduriu 
ligomis, nuo kuriu kas vasara mirsz.ta 

Motina, 
il<i nn/lo n a

nl.
serga

tukstancz.iai vaiku.
Lt.nvtrvl 1

kuriai
4 o i

susitverė apie keturesdeszimts 
kuopu kaimuoeziu, kurie su
rengė skerdyne žemes savinin- 

Nakties laiko užklupo 
ant keliolika dvaru, nužudė 
keturis žemes locnininkus, o 
129 sužeido. 
randasi vienas kunigas. • 
.ii i. n i Liyvfa nniOAi

kurie

ku.
dvaru, 
locnininkus, 
Terp sužeistųjų

Kai.
>1

-J
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kariszkas

KAS GIRDĖT
» iii ■

Amerikoniszkas
departamentas oficialiszkai ap 
skelbė, jog prudent nog 20 Lie
pos, visi rekrutu kancelnrijos 
Ainerike, priymines ant ka- 
riszkos tarnystes visus tuos, 
kurie nemoka, skaityt ne ra
szyt angliszkai, o kurie geidže 
pasilikt ukesais szio sklypo. 
Tamysta trauksis per tris me
tus.

Amerikonams , ne
padidinimą kariumenes, tiktai 
apszvietima atejvin — duoti 
jiems tinkama mokslą ir koki 
norints amata, jeigu kas gei
dže jojo iszsimokyt. Būdamas 
kariumeneje iszmoks greieziau 

ne kaip kokioje 
Sztai v ra

o j na apie

angliszkai
mokykloje. Mztai yra gera 
proga visiems iszmokti raszyt, 
skaityt ir amato už dyka, 
prick tam gauna gerai paval
gyt, apredala ir 
mokesti.

o

mėnesini už-

Garsinga iszradeja redijiuni 
poni (hnie-Skladovska, sutiko 
pribūti in Amerika 
dinsta Rockafellerio 
profesoriaus komi jos. 

t <

■4*. —■ »!»..■ m—... 
Jeigu

----------------------- A —

uždirba daugiau. Jeigu ne,; 
tai tegul stengėsi pagerint sa-l

o tada reikalaus 
daugiau užmokėsi ies. 

< • • i

vo pajiėgas,
L-WW <•£-) .v. w- ------------------------------------------------- |

Sena tai kaip svietas istori
jų, kuri visai nosvkisza prie’visai nesvkisza

„i . ....... .. ............... . ........... . .......

TAI BUS VARGAS, TAI 
BEDA.

Popiežius pavėlino nebiliui 
kunigui laikyti miszes.

*,.1.001, wn I .Mill, e ■..mill II M »11.111— imi wiM.wi nnu >, !■■»*■» >■* —'i

BUS BEDARBE. '
Szluoml laiku darbai eina gerai ir 

darbininkai uždirba daug piningu, 
vienok daugumas žmonių pranaszauja 
didele bedarbe nuo atclnanczlo ru
dens. Bedarbėms užėjus žmonoms 
parsieis paneszti daug vargo o del 
didolu brangumu, toks ne vienam ir 
skurdo pamatyti. Bet bedarbiu pavo
jus iszslsaugojimul yra būdas kuriamo 
yra apsigyvenimas ant farmu. 
rlauslas fannas galimą pirkti ant. 
lengvu iszlygu, Uotuvlu kolonijol 
prie Hart, Michigan. Kas ežia pirks 
sau fartna, bedarbiu nepažins ir no jos 
nieko nenukentės, 
jaus informacijų Ir katalogo, 
pažlmėkito kokios dldurho farmos no
rėsite o gausite viską teisingiausia, 
teip pat ir lalkrasztl., “Amerikos 
Ūkininką”. Adresavokite szltoip:
M. Wiilenczhis, P. 0. Box. Had, Mlch.

]•. AD. RICHTER & CO., 
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntėte 

ir maldauju prijinikitę nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liulia- 
\ imu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir niaĮĮį nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet 
kinosi.

visiems savo draugams

A. K. Philadelphia.

Pirma karta 
katalikiszkoje 

nebilys kunigaš 
.aplaike pavelinima nog popie
žiaus laikyti miszes. Iiyg sziarn 
laikni katalikiszka 
nopavel i 110 11 eb i 1 iem s 
ant dvasiszkujn, 
turi kanecz isztart

Paryžius. — 
’rancuziszkoje 
jažnyczioje,

Prakalbele. 
f

Szia prakalbele gali vaiki
nas arba, mergina kalbėti. Kal- 

ir 
pritaikint tinkamus krutėji
mus — gestus.

❖

kovojimo terp darLininku ir Į ban t nesigailėti paszaipos i
i ~ X * J. ’ • . • i • I 1 • t i t •<Reikt* pripažintkapitalisto.
teisingysta, jog ir ant szalies 
kapitalistu yra daug kaltes. 
Milijonines kompanijos tankei 
isznaudojc darbinbika. ant ko 
uždirba dideliu^ pinirigus, bet 
randasi ir teisingu kompanijų 
ka ne tik moka geras algap pa
gal darba darbininko, 
dalinasi su 
uždarbiu.

Praejta meta Suvienyiuosia 
f ar mere i turėjo 

2,366,499 automobiliu, o no ku
rie ir po daugiau. Szimot tasai 
skaitlius ženklyvai pasidau
gins. — Už tai Hziadien far- 
meriai mažai dirba ant farmu, 
o važinėja daugiau automobi- 
leis.

dang ' kaltes.

bet da.
darbininkais savo

Vaisti,juosia

apimti 
institute g0>

užraszai parodo,

bažnyczia 
lavintis 

nes kunigas 
žodžius 

bet kun. Jean 
sudėjo

kanecz 
konsekracijos, 
Ijafond isz Bordeaux o, 
visokius dvasiszkus egzaminus 
pasekmingai ant pirsztu 
piežius davė jam 
pavelinima. laikyti miszes ne 
tik del sveiku žmonių bet ir 
del nebilin.

, o po- 
specialiszkn 

miszes

PII AS A KG AI Vinim latnzkup o 1! 
plnlngUH ln Iszlclstuvo “Saule” rclkc 
visados siusti ant szlto adreso: IV. D 
Boczkowskl-Co. Malimo t City, Pa.

Gc-
farm as 

iszlygu,

Reikalaukite t no
sikių

mano kūdikis kan-

Aš patariu 1 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbnženklls užreg. S, V, Pnt, g

Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gulti, jcjgy jis yra neramus, piktas, 

tini ild< una . i 
negaus; ..... ,

, nc- 
Grciči.iusia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol

Policijos 
jog miesto Londone dingsta 
kas diena apie 
merginu apie 
nedažino nieko kur josios dins*

/ 
/I 

vietas

trisdeszimts 
kurias pa.licije!

Ne teip labai senei

BAMBINO
vaizbos “MADONA” ženklas 

Užregistruota S. V. Pat. Ofiso.

Vaikai myli jį! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino lėles paveikslą ant pokello. Nepfijimk pamėgdžiojimų. 
50c. bulelis vaislinyėiosc arba (>oc. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Garsus per daugiau kaip 
50 nfetii.

❖ ❖
Sakau, buvo, buvo 
Tr dugnas iszpuvo.

Kas dienele, valandėlę, 
Vis kita naujienėle.

Tik jus, meldžiu paklausyti 
Ka asz noriu pasiikyti.

❖ ❖ 
5ra, ir vargas, ir vol baime, 
Del merginu bus nelaime. 
Girdėt liūdna ežia naujiena 
Merginos verbuot ketina. 
Reikės didei ‘nusiminti, 
Kad in kare pradės imti. 
Paims var,gszes ir turtingas
Augsztas/, drūtas raumeningas 
Ir varys visas kariauti, 
Ar kas tlžiaugsis ar ims bliauti 
Ta patyrsite kiekviena, 
Kacja atejs toji diena. 
Busit visos iszvarytos 
Ur in būrius iszdalintos! 
Kurios bus geros sveikatos 
Tas pastatys prie anuotos. 
Kuriu szlebes iki keliu 
Tai tos jodis ant kumeliu.

b 
Trumprankcms reiks bukniuot 
Kur kuprota, arba, kuda, 
Tai tuoms reikes pus in dūda. 
Kuri turės liemens daila, 
Statys in gvardijos eile. . 
O tas vargszes, trumpaklijas 
Statys ten, kur blusos, loja. 
Topt vežimu, amatui n kės, 
Aslų plaut vaisbininkes. 
J u odove i d es a p i c i r i a i s, 
Placziaveides kamandieriais. 
Didžiagalves Pulkininkais 
O verdaakes rasztininkais. 
O kurios mažai ka gali, 
Pastūmėtos bus in szali. 
Ilgadantes prie dragūnu, 
Lengvutytes prie lakūnu, 
Riebias, (liktos, duonai kepti, 
Kurios silpnos, malkas neszti. 
Nemasty ki t, no iszs i su k s i t 
Visos karei vi jon busit. 
Ims ligotas ir kuprotas, 
Isztvirkusias iįppalvuotas.

J

l’činyk Įkaro (Anchor) VaizbaženklĮ. vaistinyėiose arba Goc. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:

r1  ---------------------- -------------------------- r — Ji -•<. < v \ / K/ W W M. f * * t V A ■ W

Kils kart duodasi skaityt svietas luls^^c^e*i° iszginlias Laiba pirsztes trimituoti
tankiau apie iszvogima lavonu 
žuvusiu kareiviu ant kariszku 
lanku Erancijoj per gimines. 
Paskutiniu tokiu 
buvo tai motore 
negalėdama susilaukt paveli- 
nimo ant iszkasimo 
naus, pasamdė graborins ir au
tomobiliu, 
ant kapiniu, iszkase 
adgabeno in Brestą.

Už toki subjaurinima k«po 
turėjo užmokėt 200 franku 
bausmes.
iszkasima lavono, tiktai ant to 
pavėlina, jeigu yra tikri (lava-

i atsitikimu
Menut, kuri

savo sū

kurio nuvažiavo 
kuna

buk tūlasžinia, buk tūlas aaigliszkas 
mokslinczius iszrado būda, per
mainymomainvmo szvino in sidabrą o « *
sidabrą ių auksa.
dirbimo yra lengvas ir nepri- 
nus.

Dabartės po visa švinta su-/ 
si tverė gauja apgavikių kurie 
suorganizavo neves konipanije 

;r ant dirbimo tojo aukso parduo 
kuriu

Budg.s pa-

Valdže uždraudže

dai, jog ant tosios vietos guli 
tas, kurio pajieszko.

Fabrikai guminiu automobi
liniu ratu pranaszauje, buk szi 
met automobilistai pareika
laus 80 milijonu guminiu ratu, 
arba du kart tiek, kiek sunau
dota praejta meta.

automobilistai

■1 ■imi ■■■■ ■ 1

komunistu ant su-Svajone 
tvėrimo idealiszko sklypo, ku
riami* visi bus lygus niekados 
neiszsipildys, o jeigu stengsis 
tai invykdyt, idant užvesti to
kia pennaina, tai pakils nauja 
baisybe, panaszi ant bolszevi- 
ku Ros i joj.

Visiszka ligybe terp žmonių 
ant svieto yra negalima supras 
tai kožnas, kuris nors truputi 

arklinio” proto galvoje, 
yra drutesni

turi i i

.Vieni 
daugiau

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

visas dalis
Parduoda Laivakortes

Slunezia piningus ln 
pasaulio.
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, tolygi ipoka 
procentą nuo padėliu palikių ne
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrpu Ir j 
Notarialiszkal užtvirtinu visdklus 
Dokumentus, l’aszporlus važine-

i

l’aszporl u h 
Jani lems in Tėvyne. įlanka esanti 
po dideliu kaucija ir

REIKALINGA.

darboLietuviu vyru prie 
ant dideliosiianpos. uXlsiszail
ki te ant adreso.

Brakeley Cannery, 
Freehold, N. J.

H ' »

AA. ;

r' lit

I

H ;

Stebuklingas {(alendoriszkas įaikrodelis

vi^rife’tfSl FOft

i

darni szerus del kvailiu, 
tykslas yra daryti auksa su pa 
gialba kvailiu, kurie juju ap- 
gavingam užmanymui 
ir szerus pirkinėtu.
laik apsaugo jame mumi Lietu
vius idant apsisaugotu 
pirkimo tokiu szeru ir kitiems 
apie tai pasakytu.

tikėtu
Todėl isz

I.Og

Goriauses būdas 
aukso yra, 
nuolatinis darbas 
“me tale i 
auksa, o 
i c

J)

darimo 
geras protas ir 

, tie jei du 
padirba gryniausia
tas 

metaline” turi,
kitokio budo-ant darymo auk-

kuris tuosius
nereikalauje

so.

SLAPTYBE SŪDO.

Sudas paszauke Jurgi Bloz- 
naiti kaipo liūdintoji! teisme

kontrolo
Valdžios Bankinio Doptirtiifriento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baliuos. Raszykltc ant 
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden,
Banker & Aiderman.

I’. B. Lie. 151).
Cor, W. Lohg Ave. & S. Main SI.

DuBois, Pa. ,

baimes.
f! »•

t
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VERY

.QUlCfc-U*
AR ESI SVEIKAS

Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX 
palengvinimą. Greit 

. viduriuH ir IhzczI- 
Ncsiuskile piningu bet

.•r•4>

Kuris parodo valandas, 
mitintas, dienas sanval- 
tes, kokio menesio, me
nesio diena ir permai
nas. Yra lai kaH stebė
tino ir toki laikrodėli 
turėt yra didelis pa ran-' 

Luksztai szlto
laikrodėlio yra gražus 
ir labai tvirti, 7 akmenų 

mechanizmas geriausio plieno ir nikelio, 
laika ir gvarantuotas ant 20 metu.

Vertas

kumas.

A 1
O) .

i

duo.H jums greita j 
veikia, paluosuoja 
tina k ran ja.
iHzklrpklto szi apgarsinimu ir prisius- 
kltc su adresu, gausite dykai sempeli.

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

GARI O ( IIKMICAL CO.
141 Avė. A.

laiko gerai 
Kožnam kas lik 

pamato tas Įaikrodelis patinka. Vertas užsimerkus 
» $15.00 bet mes parduodame už fabrikos preke už SD.7o 

niaszincle dmkavot laiszktts arba 
Turi visas literas, ženklus ir 

numerius ir ant jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios maszinos. Ji par
siduoda po $5.00 ir brangiau, o pas mus gauna dykai kas perka laikrodėli. 
Užtlkrlnam kožnam užganedinima arba gražinau) pinigus. Prik!lįskite tk 25c. 
rankpinigu.o kitus užmokėsite kadd vlška atnesz in namus, Adresavokite: 
Practical Soles Co. 121’J N. Irvlng Ave. Dept. 303 ,

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

1219 N. Irvlng Avė. Chicago, m.
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fJuk bus dailu pamatyti 

Garbes žodi pasakyti, 
Kad ir jos in glitas stojo 
Lavinosi ir marszuoja 
Kodėl tai negal ivykti?.. 
Juk ir jos nors lygios likti. 
Tad del szventosios ramybes, 
Reikia ejti prie lygybes. 
Jeigu vyrai kareiviauju, 
Tegul ir jos neszatrauja.

J

I

j J
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Didžiausis Nervams Jiega ir M wi

Štai ka’ Nuga«Tonc padaro Sveikatos Tvėrėjas Į
Duoda Gausų Raudoną Kraujų, Stiprius Tvirtus////

✓e
/.

o jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio)

Duoda gerą notą valgyti. . .
Sdtaiso virškinimą. 
Viduriai gerai ir 

laukam
* Prašalina 

damas kepenis.
Prašalina _ 

blogo virškinimo, 
sustiprina

Nervus ir Pajiegų Vyriškumą bei Moteriškumą. If//

Nuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie M 
kuomet buvo išrašte gydybos mokslo silpniems, \fĮ 
sunykusioms ligotais nervais Vyrams ir moterims, 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina '/j

r
* /f",kuriame Petras Zyirblis buvo 

skunstas per mergina, kaip ten 
kur kada” kas buna
Sudže užklausė Bloznaiczio:
— Kokiam mete esi gynios?
— Tai privatiszkas daigtas 

ponas šildžiau, b
— Kokio *ėsi iszpažinimo?
— Tai yra tikejiniiszka pa

slaptis.
— Ar esi 

su kaltininku?
— Tai yra gyminiszka pa

slaptis.
— Kuom tu užsiynu?
— O tai slaptybe tarnystes.
— Ar buvai kad nubaustas 

už koki prasižengimą?
— Tai valdžios slaptybių.
— Badai tu .daneszineji in 

lakraszczius?
— Tai redakcijos slaptybe.
— Ar tu matei, kai pi ap- 

skunstasis per mergina, su j la
ja mylėjosi?

— Tai jųdviejų slaptybe, i
— gal jr tu ta mergina

( 4

Isz Lietuviszku kaimelu

i
i

gerai ir lengvai 
i

širdies pykimą

išeina

blogą

sustiprin-

kvapi> padarytą

I (k

žmonis 
i išlavinti, 

padirba už kitus ir 
lodei ir uždirba daugiau.

Kiti žmonis yra tingineis, ne 
turi tiek pajiegu ant<larbo ir 
darbo padaryti teip kaip kiti, 
arba sakant “uždirba“ ma
žiau už kitus.

■pastatysim du 
prie tu paežiu maszinu. 
edgsime su jeis vienokiai, duo
sim vienoki darba, vienokia 
užmokesti ir tiek valandų dar
bo ir žodžiu, 
visame.
ras idealas 1 i gybes 
gystes.

Sztai tasai darbininkas ku
ris dirba ant dienos nog sztu- 
hiu uždirbs desziipts doleriu, 
antras darbininkas prie to pa
ties darbo, kuris dirbą paleng
va ir tinginiauje uždirba ant 
dienos penkis dolerius. Tai pa
gal komunistu mokslą, 
atimti nog tojo ka uždirbo ,de- 
szimts doleriu, pustrcczio dole
riu ir pridėt tinginiui, idant 
abudu turėtu po $7.50, arba, 
ligų užmokesti.

Kožnas pripažins, jog tokios 
pricszinosi prieszais 

teisingysta ir yra vagysta, nes^ 
gera darbininku ntiskriaudžcj 
o suszelpia tingini kuris nesi
stengia dirbti kaip jojo drau*

Tankei, žmonis rugoje, jog 
mažiau uždirba nog kitu. Bot 
ar apmanste gerai, ar jieje yra 
ikil/dtnl rlarhn Vnin r*

1 

, daugiau 
greieziau,

“uždirba
Paymkiine, jog 

darbininkus 
Basi-

visiszka ligybia 
Nes tokis tai yra tik

iu teisiu-

reike

li gybes

4 > rlavKo V fizini Ir o

— Kokio esi iszpažinimo?
£____ J ''•*# -

susigyminiavos

mylėjai I
— Tai szird ies slaptybe., l
— O ar apskuustasis apie 

meile su jiaja tau ka pasakojo?
— Teip, nes tai kaip 

viednes slaptybę, j
spa-

tya ,tdi gerai, o žl&bar ejsL 
su tuom sargu, kuris, tave už-, 
durys kozoje ant septynių die
nu.

— U-gi už ka, ponas su-» 
džiau? jeigu vale paklaust. / * 

-r— O...., tai yra sūdo slapty
be? atsake sudže. i

........... ■ .........  r: 
Kiiygele Draugystėms del| 
iszmokejlmo pjnlgu ligoniai 
ma ----- 50c^

' OKVITU

Coal Dale, Pa.— Praejta Ne- 
deldieni mergaieziu draugyste 
atlosze puiku perstatymu,’ ar" 
ba operete su dainelėms. Vis
kas labai gerai nusiseko ir pnb 
likai patiko, įik gaila kad maT 
žai buvo susirinkia. Yra saky- 

vel al
te i p-g i

tą kad szi perstatyrna 
kartuos rudenio laike, 
ketina atlankyti kitus artimos-, 
nius miestus.

Harrison N. J.— Liepos an
tra diena, Stasys Liūlys, apie 
45 metu amžiaus sužeido jauna 
merginu Ona Žiagiute už tai, 
kad juoni ne ėjo ant teatro, 
o su kitu nuėjo, po tam pats 
sau bandė padaryti gala pa- 
leisdainas kulka in vidurius. 
Abudu randasi
Mergina yra dorans budo ir 
maiidagaus pasielgimo, sako 
kad tuj.’i broli aplinkinėje Phi- i i 1 V • • i i • z^i

1 gonbuteje.

ladelpbijos, badai Cambridge, 
Pa ir pus-seseria Newarke, N.

Mergina buvo visai nekal
ta, o tasai žvėris gal but pada
ro tal‘ i$z didelio užvydejimo.

— C. K. R.

J.

7

DAKTARAS NAMUOSE.
< M ' ' > h. ’ '■
Ka tik iszojo Isz spaudos nauja

KVITU Knygele pratigyatems, del geru pamokini 
Bslėrlaus nog stidolu pinigu ant ceptu. Tokią, k:Kaslerlaus nog 

susirinkimu - - - -- - -
W. D. BOCZKAU0KAS-CO., 

a «« ▲ rsvmu* >■

50c.
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Nuramina ir 
širdies 

vaikšč]ojiniQ.

Ka tik isžojo isz spaudos nauja 
)cnyga “Daktaras Namuose”. Knygu
tėje upraszoma visokios vaistiszkas 
į
kokiu Jigu yra vaistai J,r kaip varto
jami.
1

aptlekoje.

įolC8, Bzaknlą, žiodai, lapai ir t.t. nuo

Sų lotin|szkais uŽvardijimais, 
teip kd.d kožnas gali juos gauti bile 

, Ąprięz tp ( yra daugybe 
Imu, slaptybių ir re- 

oklą, knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00.

M. ZUKA1TIS

I J

ii

v n

iširdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro | 
valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, i 
esi nusiminęs ir nepakantrūs, tai gauk tuojaus '' 
šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų 
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių 
negalių.

Nuga-Tone susideda iš 
brangintinų vaistų, kurių 
y -- - — — r

taip, kad jie išeina laika į laiką, ir lengvai.
Suteikia puikų norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą, ui

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

nervus.
Pagerina širdies veikimą ir kraujo 

vaikščiojimą.
Išvaro iš ukno nešvrirumus ir nuodus.
Padidina svarumą.
Padaro silpnus vyrus ir moteris sti- 

priais ir tvirtais.
Pavaro srdvę gausaus raudono kraujo ■ 

per kūną.

esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus

negalią, menko kraujo

ąštuonių labai

\ w

I l/j j B

p’

1

I

‘i kiekvienas veikia į 
kokią gyvastinę kūno dalį. Jis sutaiso vidurius

-• Jūs 
padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai ___

»- — « . i ■ m — . ■ • • • i

Sugrąžina". .Raudonumą išblyškusiam, 
be kraujo veidui.

k ■»’

M *1

I

apie koki kuomet ;esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusiųi

paliegusiu, bekraujų vyrų ir moterų’.

UT'Įi
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Musu tikroji 
garantija

Ant „kiekvienos Nuga-Tone | 
bonkel^s yra šitokia Garantija:

“Šitoj bonkclčj yra devynib- 
dešimts (90) plokštelių, t arba 
vieno menesio gydymas, kurio 
kaina yra $1.00.

Jei vartojęs Nuga-Tone per 
dvidešimtį (20 dienų nebusi 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dalį su krabclc o 
gausi pinigus atgal.”

II

Kur matei kitą vaistą parda
vinėjant tokia Garantija?

Nuga-T<jnė
yra toks geras vaistas, kad mes ’norimė, idant tamista išmėgintum jį be 
jokio riziko iš savo pusės., Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone 
lėšiuoja tik $1.00, arba šešioms mėnesiam $S.00, ParsisiŲsdihk Nuga- 
Tono, vartodamas žemiau paduotu kuponą, imk jį per 20 dieny ir jei j 

^Xncbusi pilhai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią dalį mums,
I ». Į ■ v i •P**’ • •

' *“**

Nuaa-Tohe
* 4 ■ 1 “ : ' J 

• drnulates and 
»trąn<lhan* 
the vital row
ers. lt i s a 
valuable blood, 
nervu aitu 
health took. Ą 
combination of/ 
corrsedve and ra* 
storalive apšilta, 
that has tho high' 
Hpprovalur Mad* 
1C4I SciwiKa

•M* . •
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Tone, vartodamas žemiau paduotu kuponą, imk jį per 20 dienų ir jei
♦ *tuojaun sugrąžinkime pinigus.o mes tuojaus sugrąžinsime pinigus.

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

I

jokių opiatŲ, ar paprotį sudarančių .vaistų. Jis yra sudėtas į gražius, 
\ t

Tūkstančiai žmonių dabar 

iausiu pasitehkinlmu.' Nuga-Tone nėra jokių degutinių išdirbsnių,

jo pardavinėti šita absoliutiška ’garantija.

parankius pakelius, pavilktas sukrumi, malonus ir lengvas imti, 

išlygomis ir tą pačia garantija.
Oil J

Nuga-Tono yra pardavinėjamas visose aptiekoso tomis pačiomis

i 
Panaudok šitą kuponą užsisakydamas Nuga-Tone.

NATIONAL LABORATORY,
L 504—• 537 S. Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiantieji:
Indedu čia $ 

siųsti man . ...........
už kuriuos malonėkite pa

darau tąja išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartoiimui 
vaisto per (Iviclcšimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu likusią
ilaij ir gausių savo jilnigus atgal.

. ...j IX * ( vt vj & viv* vv jĮJCt

.. bonkoles Nuga-Tono. šita užsisakymą
*■ ‘ -------—r Jimui

Icusią

Vardas ir pravardė

Gatvė ir nu mods
Į - ,

Miestai.
f ' ’ __r h M* I

1*1
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Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tone 
NATIONAL LABORATORY. .Chicago. Ill. Bute, Mont.

Clodatinc Tumistos;—-PrlcmlAU 'fiimistos IniAku su pisiulinimu dauginus . 
> NuKa-Tpne yrn labai ginrnn vaistas., 

, _ . > Ištnru ačiū Ta-■
kad ni’isiiiHtumet dauginus Nuga-Tone. 

1 f 1 ,

Nupra-Tone yra labai giaras vaistasNuga-Tone.
n m v « f « v« ivsiif 4 (k vt ■*

in i s tom s ir siunčiu penkių^ Hibleriu 
r * . ‘ ‘
vaistus, Nuga* Tone.
NATIONAL LABORATORY,
už kuriu s i Štaram e Širdingu ačiū.

• o .. _11. .. t.___ rn.. r .„1^.

Aš siunčiu $3.00 ir m<Hdtiu prisiųsti daugiaus Nuga-Tone.

AŠ esti labai užganėdintum. 1
AŠ. suvartojau vieną t bonkutę. ir jaučius daug ’ gięriaus. 
mistoms ir siunčiu penktus Mlolęrius kati priwiuHtumet daugiaus Nugn-Tonc. 
Bukiet^malonus patalpinti j laikraščius nu manos padiekavoimo ui tokius gerus 

Su gėdoje, WM. P. BRUŽAS.
Cambridgroport, Mass, 

rojome nuo TapiiHtoA 2 buteliu Nuga-Tone 
Vaistai tie yra labai naudingi Ir yra Dideli 

Tai paraginu ‘

<
Nuka-Tonc J

I 
i

Chicago, m. r :
Godotinai Tamista:—Mos apturėjome nuo Tapiistos 2 buteli 

už kurius ištąrume Širdingu ujiu. ”
k Sveikatos Tvėrėjai. Tai paraginu visiems draugams tuos vaistus vartuoti, ji 

Su godone.
N. ADOMAITIS. d 

NATIONAL LABORATORY, Chicago, ill Nprwodd, Mass. 1
Godotinas! TamiatojA& pranešu Tumlstoms, kad nš gavau vieną bon- 

kutę Nuga-Tone ir vartojau 3 sykius and dienos. Pasldari man greit labais 
gerai ir jaustus labai gerai. Aš siunčiu $2.00 ir meldiiu prisiųsti 2 bonkutes 1

Ačiū TartaUtni laba! ąrniet lead Jus padavei i laikraščius Jr aš vėliną I 
 u. .< l-u. Nuga-Tone. V jei Inu Vjaįfma 1 

_____us gidu les. AŠ sirgau labai daug mintu Ir buvai aąt J 
____ __ \ L > ouva inan gerai, o dabar kaip pradėjau vartuoti Nuga* |

Tone, tai man daug gerinus pasidari
PI ) \

NATIONAL LABORATORY, Chicago, ill. 
i 

kūtę Nuga-Tone ir vartojau 3 »ykiua and dienon, 
gerai ir jaustus labai gerai. Z * * - -
Nuga-Tono. .

j yinulp pasauliui gjditoM toįiojneft gldulernes kaip N 
ligonėms vartuo|r tokiya gidiilea. AŠ sirgau labai 
aperacijoB, bet yja ne vuvu imm kv<«u _

_______ Į . L , /t»'

e
UKa-J'one, ,____

daug iniatu Ir buvai pąt
JONAS VERVOKAS. »
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Už minutos Vladimir 
greže ir Krutikovo 
pamate tiek daug neapykan
tos, — Vladimir viską supra- 

Jaunikaitis uždavė sau
interesinga klausymą: tas val
dininkas . apskųs ji 
“Apskųs” 
resnos aplinkybes, apie kurias 
jis minėjo, reiszkia: 
mo kalėjimo,
stalo. Toks pasimatymas butu 
neperdaug malonus! Vladimir 
nutarė greieziausiai prasisza- 
linti. Jis iszeis szia nokti. Bet 
pirma jam būtinai reikia pasi
matyti su Kate. Jis turi jai iš
sakyti, kas jis toks ir iszaisz- 
kinti jai visa dalj’ka-
niokuomet nebesusitiks, 
gaite kaip 
kas jis toks. Vistiek, jei ir ne
sužinotu, Vladimir nenori, kad 
mergaite manytu apie Vladi
mira Murinova, kaip apie kal
tininką, kuris pražudė jos bro
li.

V’isa kelia 
tikov buvo
Jis lojojo vežėja ir net kumsz- 
telejo jam in nugara. Ir jis už
davinėjo sau klausymu, 
ir Vladimir, tiktai isz kitos pu
ses.

— Apskusti ar neapskųsti T 
Jam, kaip padoru m jaunam 

žmogui, buvo b jauni būti skun 
diku: skusti sveti isz tu namu, 
kuriuose jis buvo saviszkis. 
Bet dalykas ėjo apie Kate, 
apie jo viso gyvenimo laime. 
Ar daug reikia, kad suklaidin
ti ir pražudyti tokia 
ekzaltuota mergaite?
ža buvo pavyzdžiu? Tarpe mer 
gaites ir to nuplyszelio jau už
simezgė artimi rysziai, 
kankino ir gazdino Krutikova. 
Kate padare suokalbi priesz ji 
— sužieduotini. Tiesa, paskui 
ji pati prisipažino, bet Kruti
kov atsiminė, kad ji ta padare 
tiktai tuomet, kuomet persi
tikrino, kad jis ir be jos viską 
jau žino. Ir ant galo toji pa
skutine scena... Pas Kruti ko-

%

va viskas viduje užvirė. Kuo 
tas gali užsibaigti? Gerai, VIa 
diniir, ar kaip ten ji vadinti 
greitai iszvažiuos. O jei neisz- 
važuos, tai lengvai galima pa
baidyti. Bet kas gali jam už 
ginti sugryžti už menesio, ki
to? Ar negeriau butu visai ji 
praszalinus? Ar ne jo parei
ga pergalėti save vardan tar
nybos, vardan Kates meiles?

Bet ka pasakys Kate? Kaip 
pažiuręs in ji už toki pasielgi
mą.

Jis nieko negalėjo nusprens- 
ti ir tas ji dar labiau 
pykino.
in miestą, taip praleido 
vakaru namie ir 
sprendęs, 
in gubernatoriaus

Namelyje ant Volgos buvo 
liūdna; I’rozoroviene negalėjo 
atsikelti isz lovos, ir Kate vi
sa laika praleisdavo su moti- 

Visa vakara Vladimir 
prasėdėjo apaezioje, valgoma
jame kambaryje, 
matyti mergaite, 
pam laikui.
Rasi ji tyczioms szalinosi jo. • 

Vladimir nuėjo iii fligeli. Pa 
likti jai laiszka ir iszejti nepa- 
simaezius! Ne. Tokiu daly- 
ku negalima, atlikti rasztisz- 
kai. Jo abejones buvo visai be- 

“Neapskusr” — 
nusprendė Vladimir. — Jis ži
no, kad tuomet ne pamatys 
Kates, kaip savo ausu, jai pa
virs in “Juda.”

Visa, pirmadieni 
kankinosi, 
Kate nesirodė. Po pietų jis ne
ilgam laikui pamate Kate — ji 
atėjo in virtuvo*kasžin ka pa
sakyti. Mergaite isztolo link
telėjo jaunikaieziui 
vėl nuėjo ant virszaus. 
galėjo pratarti iri jia no žodi.

Vlajjliinir ^rudojo labai ne- 
rvmauti.
klausymo “apskųs 
skus”
ežia ir galutina forma: 
skus ir ta padai*ys taip, 
Kate visai ir jjg^asiprotetu.

jis buvo
ėjo apie

na.

kaip

gera
Ar ma-

kurie

ke, klauso mažiausio sznabž- 
dejimo. Ant galo jis nupren- 
dc paraszyti Katei laiszkeli: 
nori butinpi su jia pasimatyti.

Aukle nulypo in 
vandens.

— Ka, kaip ponia? — pa
klauso Vladimir

Acziu Dievui,
. Dal/ar užmigo.

I Szitj kaip sugryszi adgjil 
atiduok ta panelei.

Vladimir padavė jai 
[raszteli sudėta ketvirtainisz- 
kai. Senute pažiurėjo jam in 
veidą ir nieko nepratarusi pa
lingavo galva.

Vlad i m irt rhsze Ka to i: 
turiu tamstai
Nulipk tamsta in apaezia. Asz 
tamstos noužtrukdysiu.
kas eina apie mano gyvybe 
kuria tamsta iszgelbejai.

Pasisėmusi vandens, 
vėl’užlipo ant virszaus 
minutos Vladimir iszgirdo Ka
tes žingsnius.

apaezia

rodos ge-
riau.

maža

‘ ‘ Asz 
szi ta pasakyti.

Daly-

senute
• vir uz

.VII.

Mergaite atėjo pas Vladimi
rą gera, meili ir draugiszkai 
paspaude jam ranka.

— Sveikas, — pasako mer
gaite, — mes su tamsta taip 
seniai matėmės. Na, ka tamsta 
man norėjai pasakyti ? Ir ko
dėl tamsta man ankseziau ne- 
paraszei, kad reikia su manim 
pasimatyti ? Asz anksczihu bu- 
cziau atėjusi.

— Asz maniau, asz bijojau, 
kad tamstai bus nemalonu. 
Man rodėsi,

h* |manes szaliniesi....
— Asz szalinuos nuo tams

tos? — nustebo Kate. — Kam ? 
Tamsta man nieko blogo nepa
darei.

kad tamsta nuo

prisiekiu 
ir nepadarysiu, 
isztare Vladimir,

— Nepadariau, 
tamstai, 
karszįai 
bet mane kaltina priesz tams
ta, buk asz jau esu padaręs....

— Tamsta ? 
Kas-gi tamsta*kaltina ?

Nesuprantu.

, SAULE 

; tarnybos pareiį " 
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inir, priėjės pyię mergaites ar-, 
ti. — Kam nusivilti ? Asz suga
dinau tamstai upa. ■ Atleisk nuvs Krutikovui

Asz kalbėjau Itbelnai,
Aresztas

man. 
nevjen apie broli, 
tai nėra pražūtis, 
žinau brolio praeiti, 
turi jokiu prasikaltimu 
neturi, ir daugiausiai* ( 
Siberija gali gauti.
berijos — ak, kaip asz nedasi- 
protejau tamstoms ankszcziau 
pasakyti! — isz Siberijos žmo
nes bėga, taip bėga!

Vladimir neramiai 
vaikszczioti po, kambari.

— Girdi, Kate, 
tamstai pasakysiu, 
draugus.
1111. JZUVZKIII C.-ZJ Z.VZVO,

kad niekas manės nesulaikys; 
nuo szio laiko mano gyvenimo 

sugražinti jums 
Ar tiki tamsta man?

Tikiu; tikiu! — atkarto- 
praszvitusi nuo 

vilties.

' f

paž i n sta
ir priegtam 
gubernato- 
kuomanda- 

Asz gerai ginusiai elgties siu jo mylimo

re ilga, 
bu^vo 
i 1 

turėjo specialine r 
riaus instrukcija,'

Tiesa, kas

Jis ne- 
i, visai 
jis tik 

0 isz Si-

cine

asz

draugo busimais gi minėmis. .•
— Ko tamstomis reikia? — 

paklausė Kate. |
—1 Mes ■tūriine žinias, kad 

tamsta name yra pasislepes 
po 1 i t iszka s is prasi kail te Ii s.

nepaslėpsi.
yra Czion ant virszaus?

Lubose, kortoje, ant 
bu.yo matyti dureles su insukta 
grindė.

— Ten pUlepis, laikomo 
statines Su džiovintais.“ obuo
liais.

lepsiu.

palepis,

pas

lovos

Na, tai asz ten -ir pasis- ■ ■■ l,
Vladimir ant kuszetes pa!šta-i

*<;e staleli, aiit jo kede ir atida- 
Tumsta kalbi '.apie musu tos diireles, greitai inlindo in

■ • • 1 | • J

sveti Vladimiru Volgiim? Asz, juoda skyle, 
•i •• • f 1 '11 1 ♦ 1 , Liėpe • senutei 

nieko nežinau apie jo prasikal-.' staleli pastatyti in senąją vie- 
, — atsake Kate. ta, pataisyti lova, kad nebūtutma

f ;

1 imu HM— I—IIM Iimi—■■■ii-    — ui.—
. . | ,■ • < » ,( .' ■ * ■ *

Tevaį bėgdamas parklupo, 
' “ Sūnūs kaili iszlupo.

Bu tokia mergina,
Ml

k n
Asz turiu

Asz pats szita ga- 
Duodu asz tamstai žodi

tikslas bus 
broli.

- atsake Kate.
Tikiu tamstai

— pasiskubino pridtirtii proku-- 
roras nors gilumoje szirdies ji^ 
buvo visai priesziiigos nuomo
nes. — Mes grynai nieko netu
rime priesz tamstų szeimyn/i. 
Mums prisakyta aresztuoti po
ną, kuris save vadina VolgiDtu.

— Jo ežia nėra, 
atsake Kate.

— Nėra? kurgi jis

erzino ir
Taip jis nuvažiavo 

visa 
nenu-nieko 

ant rytojaus jis ėjo 
gabineta.

tikėjosi pa
ners trum- 

Bet ji nesirodo.

Ne.
atlikti

reikalingos.

Judu.

ne

Vladimir 
nekantriai lauke.

galva ir
Jis ne

Jo atsakymas ant 
” ar “neap- 

dabar iszsiliejo in tre- 
i 1 ap- 
kad M

1 Vladimir doge. ,vt ugnvie.

I J
<1Norints tokis cžintabakis 

mergina vedžioję,
O už akiu visus atejvius ga- 

demuoje.
Visokeis vardais-vadina, 

Ant juoko palaiko mergina.

teip bus, bet tegulSzipr, teip bus, bet tegul 
Dievas kožna 4,ova nuo to sau- 

i JI M
gos.

r

• • •

Jus Gerardvilles mamužes 
; ' dukrcls prižiūrėkite,

Ant kokiu ten szokiu neleis
kite, 

,, Ba yrg: tokiu saliunu,
Ka. Dievas užleis perkūnu.
Mat, negali kaip žmonių pri- 

. griebt, 
Reike merginas pakviest,
Tada taj vyre biznis ejna,

Ir net szvintant namon parejna, -t 
Nemigia, supasziotos,

Visos dreses maklakotos 
Ba szokis girtu, 

Kaip gyvuliu.
• • • 
mergicos turi sau 

dideliu gurbe

Luzernesia tokiu uįergucziu
'S 

f 
Idabg yra,

Pas katras sarmatos jokios 
ne yra, 

Tosios labai puszinasi 
Nog Lietuviu szalinhsi, 

Lietuvius nog saves nubaidys 
Po tam in kuloka triubis!

t *V t l "rUl t. ■< <

» II
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i ta, pataisyti lova, kad nebūtu 
panaite,Įžymu, jog ant jos yra stovėta. 

Paskui jis atsidėjęs apžiurėjo 
kambariu kerteje pamate savo 
skrybėlė.

—— Duok 
kad pamaeziau.

Sehute užmovė skrybėlė ant 
pagaikszczio ir padavė ant vir
szaus.

Vladimir atsargiai
dureles. Tik jis užmirszo svar- 
batisia (Įnikta: neiszsuko grin
dės — 
myli nebūtu

ja ežia. Gerai

T
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SUTKIKIA TVIRTVS DRITLS 
XKKVI S. ( ŽĮSTA , KRAUA. 

STIPRI, TVIRTI MOTERS IR VYRAI
Kožna dalis kūno ir ju veikimas 

remasi ant drutu nervu pajėgos delei 
sveikos stipros sveikatos, Nuga-Toae 
yra brangus Phosphorous de! nervu 
ir geležes del kraujo. Yra sudėta ihz 8 
labai brangintlniu vaistu rekomenduo
ti Ir užraszomi per garslngiausius 
gydytojus.

h'uga«Tone nuramina ir sustiprina 
visas gyvastines dalis kūno, stebėtina 
gyduole del silpnu, nervuotu, sunyku
siu vyru ir moterių. Suteikia nauja 
gyvybe kepenese ir viduruose, atnau
jina inkstus, praszalina ncszvarumus 
ir nuodus, bloga kvepa ir gaza, ap
vilkto liežuvio. Priduoda stebėtina 
apetitą, gera vlrszkinlma, tvirtus ner
vus ir dnita pastiprinta miega. Nuga- 
Tone yra dar ant pardavimo visuose 
aptiekuosc. .Yra absolutiszkat gvaran- 
tyta ar sugražiname pinigus jeigu ne 
busite pilnai užganėdinti. Pirkite bon- 
kute szedien. Iszkirpkile szi apgarsini
mu ir nuneszkito in aptieks.
t>RlTGGtSi*Si You can get Nuga-Tone 
from your Jobber or direct from The 
National laboratory, 587 So. Dearborn 
St. (’hicago. Absolutely guaranteed to 
give entire satisfaction or money re
funded. Retail price $1. . <
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Su angliku kalbėti, tai szlo.ve
Ant saviszkiu visai nežiūri, 
Anglikuczius už bodes turi.

Su jei s sebraujo,
Ir ežiu tabaka ragauji'.
Lietuvi net pakrato,

Kaip ta viską pamato.
Gerk mergele

— tvilkai 

gilėjo 
pasidėti? — nusijuokė proįku- 
roras.

Jis

jo Kate, visa 
netikėtai atsiradusios
— Kokia bet butu laime! O,
kaip asz esu tamstai dėkinga! ’

i—; Ne dėkok, ne,
nežinai, kas esi tamsta

padarysiu, kad tik
nudžiovinti nors viena tamstos

1 butum t__ ...
tamstai.... ke Kate, atsiminusi, k&dfi VIa-

Asz viską

aszara, kad 
linksma! Tarnauti 
kokia laime!

Vladimir urnai 
Tas prisipažinimas

netikėtai iszejoį —
man!.atsake Kate. '

Kuomet? ar galima pa-
/ 

Vitsa-

Tamsta

tamsta
klausti.

— Vakar po pietų,

diinin norėjo pabėgti. — Ak,
susilaikė, kodėl mes ji tuomet suly.ikeąie, 
iszsi veržė

savaimi, jis susilaikė, kuomet
jau buvo vėlu.

Kelias miliutas abu 
di'ebanczia

uždare
I

tuomet doreliu ir užte- 
galima. Aukle 

viską iszpilde, kaip liepe jau
nikaitis: isznesę kode in priesz- 
kambari, stala pastate in sėna- 
ja vieta.
in galva dingtelėjo puiki min
tis.

Betaisant lova, jai

I

kvapa taba
lt uotą, 

Žiūrėk in terla apseiliuota, 
Kur tavo protas, kvaila avele, 

Ant ko pavirtai Lietuvos 
mergele ?

Ar gal tok is už paezia tave 
payms, 

Ar gal tikra meile apims?
tai szpi- 
cukas,

Rodos kad isz plinios szpie- 
ruks.

s!

— Asz pati ežia atsigulsiu, 
tartum asz ežia gyvenu. Rasi, 
tie žmogžudžiai neis pas sena 
jieszkoti musu jauno sakalėlio.

Ji greitai nusiavė kojas, nu
sivilko virszutinius

I
žybtelėjo mergaites galvoje 
gailesti^

— Taip ir iszejo, nieko ne
tylėjo. pasakęs? — ironiszkai Iklausi

nėjo prokii roras.
— Taip ir iszejo, niteko ne- 

pasakės, — patvirtino Kate.
atsirado 

p rok u-

rankaVladimir
perbraukė sau per kakta.

— Atleisk, — prakalbo 
jaunikaitis — kad asz su tams
ta, jau sužieduotine, taip kai- svecziai!

Na, užteks mes 
nebepasimaty- —

Keisti dabar 
nusijuokė

drabužius 
užgesino žvake, atsigulė po už- 
klode ir lauke nepraszytu 
ežiu.

sve-

turbūt

sime.
tokio

Kožnas anglikutis 1

I
roras. — Man labai nesmagu 

pridaro jis rimtu tonu, — 
mt asz turiu padajyti krata.

— Ar tamstos turite rasz- 
ta? paklauso Kate.

m

- daikfąs. rimtai atkirto pro-
Tai visai nereikalingas 

A* ' £■ t

kietai paspaudo kurofas. Jiį norėjo dar rusz-

O dabar -- su-

Jau gana,(Tolinus Bus.)

/
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BALTRUVIENE.

Žiūrėkite kad
■' u -f . •' •
ant pado butu
didele “C” litera
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• NeužiMtekite 
pirkaite — Ace-Hi.

Asztrus akmens ,ju neper-

-Ui

Dl

bu.
jau niekuomet

Kate atmink, kad ma
nyje tokio prakilnaus, 
szvaraus jausmo niekas nebu-

_  vo sužadinęs.
die v.

Vladimir 
jos ranka ir iszejo.

Kate pasiliko viena — nu* 
-/Nięko pajiaszaus ji 

Jos|8zifdis tylėjo.
^tebusi.

Tamsta atmeni laiszka, neiauk0

cziau pasakyti, bet Įsusilaike.

Hraiiga, ža ndaru įof ic ier i u ' • Ji K • •
Jcuri vakar skaitė.

— Na tai kas?
— Atsimeni ten Murinovo 

vardu T
Ant Kates 

neramumas.
f* #

— Ta, kuris Joną pražudė, 
ar iszdave? — paklausė Kate.

— Taip, ta, kuri taip sun-

Bet jai pasidarė taip szviesu, 
teip keistu ir gerai.'

atsikreipie jis in
♦ . <n. • • į

■ jlyan Jvonovicz, ar 'pasiėmei
i; j

Žandais iszsitrauke isz ]<i-

Tiesa, - 
savo <
• M>||> 11 B 1A

f;

veido . pasirodė

su savimtpopiera ?
.V 1 « * r . • J. . a 4 «.-» «-■

szeniaus ddeli ketvirtai n isskai 
padavė ji 

Ji išskleidė ir prade-

vardo kadaKuomet 
ji lipo ant .virszaus jog žings
niai buvo longviis, 'tartum ji 
ėjo ne žeme, bet plauke: in li
gones kambari inejo visa pra- jo skaityti, arba teisingiau sa- 
szvitusi, žibanti.

Ligone kietai miegojo. Vie
nui ine žvake iszblyszkusiai

, Gajvuga- 
‘ aukle su nerimiu 
Ji insmeige in mer-

n i ai buvo lengvus, sudeta 'popiora ir 
Katei.

t

uint, laikyti priesz

žvake
k i ai kaltina priesz tamsta. Ne- szviete kambaryje, v • • j j 'A f • j • _Murino v — taižinai tamsta:
asz esu.

— Tamsta? — riktelėjo Ka 
te, insmeigusi in ji akis.

— Taip,
Vladimir. —

asz! — atkartojo
Man labai buvo

Įyje sėdėjo • 
rankose, 
gaite senas akis, kuriose buvo 
ir klausimas ir nerimastis.

Kate, nieko nepasakiusi, pri- me. 
ėjo prie aukles ir pabueziavo

akis: isz 
nerimasezio ji negalėjo pažinti 
ne viena raide.

Prokurorui atsibodo laukti. 
< — Atsipraszau, ' 
bėjo jis sarkastiszkai, — musu 
rasztininko ranka, matyt labai

Gere tėvai, gere ir vaikai 
Ir tai szirdeles, ne juokai y

Ba kaip dabar be gėrimo ap- 
siejti, 

prakal- Ir ko po nogiu in sveczius ejti?
O moteriukes o galybe, 

Tosios paslapta iszgere dau
gybe.

pjauna. Padai yru extra stori.
Kasikiu vanduo ju nesurudi- 

ja. Yra šfefttšl ir Vigadni. ■f

4

sunku iszejti, nenuplovus nuo jai staeziai in lupas.
saves to apkaltinimo, buk asz 
esąs tamstų nelaimes kaltinin- 

Tiesa, 
tamstos 
asz tuo didžiuojuos.
visai nekaltas, kad jis pakliu
vo.

Vladimir staeziai ir giliai 
žiurėjo jai in veidą: lauke at
sakymo, •r
rimtai mane.

— Intraukes in

kas. asz intraukiau 
broli in musu eiles ir 

Bet asz

staeziai ir

Mergaite tylėjo

savo ejles
ir prirengęs jam pražūti t —-

— Ak, tu mano brangi ba
landėlė, — isztare senute, glos
tydama raukszleta ranka gra
žia mergaites galvele. — Ma
tau asz, kad mano pauksztele 
perdaug tankiąi aplanko flige
li. Kagi? visame Dievo 
lia. 1 
sutiksi.

, — Ne, aukle,

va-

neaiszki, o mes latikti riegali-
Leisk tamsta man perei- Guzutes vis da gauna ir alaus, 

įi įper kambarius.
. Kate eme ji vadžioti po na- 

mii. , ,
,> Tuo laiku fligelyje szit ko- 
<ia "buvo scena.<ia "buvo scena, m/

Iszgirdes tarszkaiic^ius teki- 
priszoko prienius, Vladimir 

lango ir pažino žandarus.
< —> Apskundė jszgama!

Iszrinktaji nežinai kur szuktelejo jis.
• • • • 1 vPirmucziausiai jis mane pul-

—■ pasakė ti in sodną, o isz ogia pasileisti 
Kate, dedama jai galva ant pe- 

Jis ne uni

atsake Kate, tvirtai žiūrėdama 
iii Vladimira.

Jis neiszsjgando to žiūrėji
mo: ugnis žibtelėjo giliose jo ; 
akyse, <

— Mus visus laukia pražū
tis, Kate.... Katarina Vasiljev- 
na, — pasitaisė Vlgdimir. — 
Mes einame atviromis akimis.

Ir tame musu1' 
jiega yra.... Tame ir yra mušti 
paszaukimo prakilnumas, 
me musu laimėjimas, — kalbė
jo Vladimir užsidegęs.

Kate klauso, 
artimas, karsztas pute ant jos 
isz tu žodžiu., Mergaite atsimi
nė apie krikszczionius kanki
nius.

Jis, asz visi...

ta-

Kasžin kas

— Asz suprantu tamsta, — 
susznibždejo mergaite, — ir ne

ties. — Ne, ne tas, 
no iszrinktasiš, aukle.

pasislėpti. .. Bet 
tekini pribėgo

Prie gonku subildėjo teki- 
Kate paszoko ir skubo- 

Kas tat 
Vieszpatie! Isz

niai.
tai priėjo prie lango.
galėtu būti ?
dvieju vežimu iszszoko žanda
rai ir greitai apsupo narna.

— Aukle — suszuko Kate 
iszbalusi y t mirtis, — atvažia
vo ji paimti. Begk pas ji, pa
tys, — atyažiavi ji paimti.

iszgol- 
M : Z?

J

— atyažiavi ji 
Begk pas ji, paslėpk, 
bok! Greicziau, greicziati, 'mie
la! Asz užlaikysiu juos ežia, 

užmirszusi metusbenute u/.m*. mv/mo,
galvatrukcziais nubėgo in apa- 
ežia, Kate vos galėjo suskubti 
paskui ja.

Prieszkambaryje
stiprtis skambutis.

Kate puolė prie duriu ir sku
botai atidarė,

in iriisžka ir 
u žandarai

prie’fligelio ir apsupo ji. Iszei- 
ti nebuvo galima. Jis buvo 
ajiškustaš ii* gaudomas kaip 
žvėris.

— 'Prasi imi szi u, 
sprendė Vladimir, 
prie duriu.: 
jis sutiko aukle 
pąrvefte.

) :— Mielas, panele, liepe pa- 
sakyti; kad atvažiavo tave su
grobti.

— *Žinau, žinau. Na? *
— Panele man liepe tave 

jei nori 
asz tave in rusi uždarysiu.

— Acziu, senute, bet jie eis

ti nebuvo galima.

— nu-‘ 
puldamas1 

Ant slenkszezio 
ir voš ja ne-,

paslėpti. Eikime, r

pasigirdo

kad pertraukti
pykstu ant tamstos. Bet ar nuo! triukszma.

Inejo.jaunas žandaVu oficife- 
rius ir prokuroras,

to lengviau? O Jonuczio įneš 
jau nebeturime. Kuomet 
tamsta apie ji viską pkpasako-1 apsitaisęs, 
jai, asz maniau,.kad jis vėl per-; 
sikele. Ir vietoje to...

Ji nuleido galva — jos aky
se Žiburio flffZflirrtS. v . Iznd rhnadntKfn irnlrJnvnnse žibėto nszarns.

civiliszkai

— Ramiau, pas milą yra li
gone, -t’ pasakė jiems Kate.

— Atsiprašzfiiu,.

ir in Yusi manes jieszkoti.
— 'Na,'tai in kamara.
— Eis ir in kamara.
— Na, tai in sziena.

i — Eis ir ten, visa iszvers 
ir iszbadys kardais!

1 Senute be vilties iszskeįe 
įlankas.

' '-Vieszpatie tai iszgamosl
Kardais, vadinas, tave suras.

panaite,

Visi Ace-Hi apsiavimai turi 
ant padu didele litera UC”. 
Priesz pirkimą žiūrėkite kad ji 
ten butu.

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

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

Jusa a pe linkėjo randasi s z to ras kuris parduoda Ace-Hi 
agsiavimus. Jeigu negausite tai raszykite tlesog pas mus.

/------- ------------- .. (onverse

už skūra.
1

Iszgere už vyrus dauginus.
Vyrai dirba, sunkei liejo pra 

' kaita,
Moters namieje szlapc kakta, 

Nog aluezio ir guzutes.
Sueja in draugia kūmutes. 
Ir vaikelis szauke mama, 

Duok da alaus, ma ne gana, 
Kaip ne duosi, ne tylėsiu, 

Viską tetai pasakysiu.
Oj gero nesulauksime 
Vargia praskensimo,

Isz vaiku gero neturėsime

A
T <"■

t

Converse
ĄV- ii -

ACE-HI
• •a —- ■ .Amt* „ *|į

A\aipieriu Czebatai 
ir Czeverykai

* )>l

I

L - VJ
Converse Rubber Shoe Co. Malden, Mass.

I * ' r 2♦

I

Ir vargia gyvenimą baigsime. 
Turėjome gerus laikus.

Nemokėjome augint vaikus, 
Sziadien vaikai tėvus pameta, 
Ar-gi jums tevelei ne sarmata?

Ba sūnelis jau protą gauna, 
Mato, jog tevelei jin prigauna,

Da yra laikas, — da ne per 
vėlai, reike atsimyt ant atej- 
ties, ba mes savo pasielgimais 
padarysime teip, kaip Liotu- 

ubagu priversime, tik
tai Lietuvoje ubagėlei moka 
daugybe visokiu giesmių, tai 
vis sau duonute su gerkle už
dirba, o ka pradės tiejei ka už- 
mirszo giedot? Asz jums pora

voje

> > tprimysiu isz giesmes szveiito
Jobo: . ; M

Turėjau grinezia puikia, bu
vau bagotas,

Gražus sūnelius ir dukreles 
kleidotas,

0 kad juju kaip reikė neisz- 
; A mokinau,
Senatvei isz tu vaiku netekau.

Ayba pirmysiu apie Adoma 
ir rojų; ka tai Dievas iszgujo

I

■■ |
:,y

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

IR GYDIMĄ PER NAUJASIA IR GERIAUSIA BUDA 
i 'Ml 1 • 1

Mano pasekme kaipo specialistas paeina nuo to kad tuojaus 
atrandu teisinga priežasti j ūso ligos.

U
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Mano ckzamlnavojimas yra pasek- 
Jelgu esate 

silpni, nervoti, ligoti, ne darykite 
klaidos ka kiti dare, ateikite pas mane 

'asabiszkal ir paslėptai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
Tįsos kronisikos ligos yra pasekmin

gai gydomi per Dr. Jiodgens, Jeigu 
turite užkietėjimą, Katara nosies, 
gerkles, ..viduriu ar Inkstu, kepenų 
netvarka, ncrvubtl, nmillpnejlma, du
suli, ronas, pūsles ir slapumo Ilgas 
kreipkitės pas Dr. Hodgens nepaisant 

, kokiam padėjime esate. Daug ilga 
Iszgyditi kur kiti daktarai atsisakė 
gydlt.

PILES, arba issslkissusia iarnuke, 
i 

serga sxlta liga ir kencsla nėlsspaaa-

f . ligas bijodami operacijos ar pjanstimo
kentėjimais yra liga kuria kožnas iinksma bus žinoti tokiems žmo- 
malnieris bijo. Nelaukite kolei busite nems kad Dr. Hodgens tokias ligas 
priversti jeszkotl pagelbos, kolei ne gydo be peile ir skausmingu operacijų.

NERVISZKOS LIGOS no kuriu pa
eina t rot (s minties, silpnumas, nera
mumas. nemiegi*, stekas energijos ir 
teip toUaus LSZGYDOMI PO GVA- 

, RODĄ IR SLAPTINGAS 
PASIKALBĖJIMAS DYKAL

DR. I. W. HODGENS
, 4 > ari.

mingaa ir mokslingas, 
nervoti,

Datf Ilga
’į

! Į Speciali stiisuŽslsone Jusi u ir kroniszku
Ilgu. Praktikavęs slidžiausiose ligou- Isxgydyta ant visados. Daug žmonių 

butese Plilladelphljol. stlta liga Ir teneria nelsspasa-
AS^HMA arba dusulis ir baisomis ** klttokb8 P***™

butese Phlladclphljoi.

kožnas

*l':

!jl

f

Kardais, vadinas, tave suras
Kurgi liepsi man tave, paslėpti, isz ’rojaus, tai del jus teip vai-
Tu ije pirpzcziukas in kiszeniu

__ tkvA vi oi n d ė« i
kelis pagiedos rn..

galcsito miegoti per ko«uli ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dn Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA raNCUA. 
BUDA GIDIME JUSO DUSULIO. ,

D0ČT0R HODGENS MEDICAL OFFICES,
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Žinios V etines

»— Rcadingo kasyklos mokės 
Vetnyczioj.

— ^Miestelis Frackville pa
gal paskutini surasza turi 
590 gyventoju. Coal Dale turi’ 
6,336 gyventoju.

5,-

— liesto valdže nutarė už
drausti loszima bilardu Nede- 
deliomis pulniminosia, nes tę
sia vietosią jaunumone pasiel
gia labai rėksmingai.

— Skulkino pavieto bankai 
turi 42 milijonus doleriu sudė
tu per žmonis.
viete radosi tiktai szeszi 
kai o sziadien turime 20.

— Kasyklos turi gana erge
liu su karukais kuriu negali 
aplaikyt isz priežasties visokiu 
darbininkiszku ergeliu.
kada tik po kelias dienas dirba 
ant sanvaites.

— Angline

Meto 1914 pa
ban

Kaip

kanrisije kuri 
laiko posėdžius Skrnntone, be 
paliovos apsvarst tiioje darbi- 
ninkiszka ergeli ir kaip rodos 
neužilgio užbaigs. Spėjama, 
kad anglekasiai aplaikys nžga- 

niokes-Budinanti padidinimą 
ties.

— Petny ežioj 
in New Yorka, Adomas Urbo
nas kuris pergyveno Mahano- 
juje suvirsz 12 metu. Jisai ki
ta ketvergą iszvažiuos in Lie
tuva kur turi didele ūkia Su
valkų gub., Mariampoles pav. 
Kalniniu kaime, 
valscziaus. 
gos keliones.

iszvaziuoja

Gudeliu II
Vėliname laimin-

i

LAISZKAS NUO GERB.
KUN. F. AUGUSTAICZIO.

Birželio 17 d. 1920.
*

Kaunas.
Gcrb. p. V. Boczkauckai 

Mahanoy City, Pa.
Gerbiamasai:—

Ilgai .laukus
troszkimai iszsipilde! Esu Lie
tuvoje!

galutinai

Jau-

musu dėt u viu
Seimas

reikalus.

Lietu-

Kaip malonu!
tiesi visai pas savus. Savi val
dininkai, sava 
kalba, savi reikalai!
tvarko pasekmingai Lietuvos

Lietuvos valstybe ir 
visuomene labai dėkinga Ame
rikos lietuviams už suteiktas 
parama ir aukas Kvieczia. 
gryžti ir prisidėti prie 
vos atstatvmo darbo!

Pervažiavus per Europa kur 
nėra duonos, mėsos, pieno, Lie
tuvoje jautiesi kaip pas 
cziute, kur visko gali gauti, net 
ir skanaus aluezio afsigerti.

Karo viešnios ženklai like 
visur — žiauria szventvagisz- 
ka ranka nupleszta viskas kas 
buvo gražiausiai bet lietuva in 
meta kita užgydys žaizdas ir 
gyvuos-laimingai liuesą nepri
klausoma.

Pastebėjau ir daug nauju in- 
vedimu.
Pilviszkiuose, juo labiau dides
niuose miestuose investi tele
fonai elektriką.

Laukai atrodo gerai — Daug 
stoka

nio-

Sztai Vilkaviszkyje

KUR BUNA Bolszevikiszkas auksas 
Kristi j anoj.

i, I
I

I

I

f

SAULE
-*» j.——., , ■ >

i

Mano tikras (ledo Antanas Žluka, 
isz Trauku Apskr., Butrimonių Para. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso:

MISS HELEN PETRAVICZIUTE, 
30 Murry St., ’ Adams,' Mass.

Mano, brolis VlAcMs Gcdrulis, Isz 
Vlsztyczlo Miesto, Lūkiu Kaimo. Mel
džiu atsiszaukt arba žinantieji apie Ji, 
malonėkit prancszt už ka busiu dekln- 

GEO. GERULIS,
Box 203 Jacobs Creek,Pa.

(July 22)

Kopenhaga. — Specialiszkas 
telegramas isz KristijanOs in 
tautiszka sejnut danesza, buk 
in Krįątijami likos atvežta 
didelio^ skrynios su 
kiszku auksu isz Re vėl o

93 
bolszevi-

*t

gas: REIKALINGA TUOJAIS.

Motore Air''mergina,

Tvircziausia Lietuviszka 
EIANKA

Dldolo kfiucija Hiidcta Valstijos 
Banko pcpartamonle.. Estu po 
priežiūra Vaisi įjos, tojp kad pini-

» . ‘ ■ 1 . I .

$20,000 vertes visokiu apredalu

Mano draugas' Juozas Razvanavlcz- 
la, Isz Kalvarijos Apskr., Rudaminos 
Gmino. Per kares laika buvo knritlo- 
menei, dirbo Generali Hospital, Now 
York,-girdėjau kad , sugrįžo in Phila
delphia, Pa. Jeigu Kns žino apie JI, 
praszotn prancszt:

JOS. SVITOJUS.
100 Newport St., Alden Station, Pa. 

—o—
PajlCHzkau Tama Licukiavlczlu, i h z 

Seinų Apskr., Viesz.tarlu Kaimo, 
mete palikau New Haven, Conn,
laiszkas nuo brolio laz Lietuvos. Pra
szau atsiszaukt:

JAK. KAZUCHONIS,

1906
Yra

113 E. 4-th Avc., Homestead, Pa.

Motore AT' mergina, nuo 30 lig 38 
metu nmžlauą, mokanti lenklszkal, lie- 
tuvlnz.kal ir klok norą angelakat, min
kanti vldutltoiszkai rasz.yti nors lle- 
tuviszkal, didelio mokslo nereikalau
jama, 
laiivakorcziii' angenturoH. 
raHzyli ant adreso:

Riis-Pol-Ilalln Agency, 
General Delivery, 

Punxsulawny, Pn«

REIKALINGA— Dldclla dirbtuve roh 
knlauja pardavėju drapanų, panczlaku 
szloblu, jeku Ir del pardavimo maraz- 
kinu, apatini! andaroku, tlcsog in na- 

Raszykitc o gausite sempeilus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
Now York City. adv.

DarbaM lengvas prie Banku ir 
Meldžiame 

(J 16 
ii > 
v'' k

gal Hildati mano bandoje negali 
I pražūti. Priimu piningus saugiam 

palhlkimill.
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursrt. ________  _________
kompanijų nustatytams kainoms.

! Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva., Viskas daroma 

i teisingai, greitai ir pigiai.

Sltmcziu * plnlngUH

Parduodu laivakortes

Ra- 
szyklto apie kalnas o gausite 
tclHlnga atsaklina. Adrcsavokltc:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

...... - ■ ■ ' - del moterų ir merginu 
dar gausite už 25 procentą pigiau.

į .--  - -- -r ’ * * į*> ♦ * IA j

$30 vertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50
* r * aI - ** ’•

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

♦ ’ tl’l ' : 4 J;- . . * '
’• # į • • e........................ h

Moterems ir merginoms naujos mados pava
sarinei apredalai už 4-ta dali pigiaus. Daug

a IR 44 TOW ATOM A TO - * M _

• ♦
• • 50c.

« 50c«
• 50c.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pns Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szio svieto, solo 
Lietuva Brangi • . .
Kas nuramys mano szlrdelc.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

. J;: A ŽEMAITIS, Iszlclstojas.
315 S. West SL Shenandoah. Pa. -

■—H|l» ■■■! .Wl.—H ■.■■■! ■ III.» III 4 -
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UNION 
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BANK 
MAHANOY 

CITY J
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visokiu gražu apredalu. Turime extra dideliu 
šaižu del diktu moterų.

Capitol Stock S12UMNkM 
Sirpina A Profits IWMMMM

♦

mus. GEllI PIRKINEI ART SHOP SZTORE
■TO

—O—
Pajieazkau Veronika, Marcele ir

Domicile Arlausku, Irz Marlarupolwr’
ANT PARDAVIMO FARMA.
i<w| t . Vm*' *

Del Iszshivlncjimo Szlebca, Tadusz- 
JkaltcH, StnlteH, Skaros, visokiu Vilnių. 
(Gyvu ir padirbtu Kviclkti.

. JENNIE REFOWICHx

GUINANS MAHANOY CITY. PA: 
NT. CARMEE, PA. 

SHENANDOAH, PA.

Praszau alsi- r Ųtyiki fantui 158 akieriu. 8
U’orest City, Eft. 1 
Creamton, randasi 

Gori budin-
Jo pati ir sūnūs

Apskr., Zaplszklo Para, 
azaukt ant adreso:

MIKE PRANK1ENAS,
1121 Hess St., So. Saginaw, Mich. 

—o —
Pajloszkau Antana Maczanska. Isz 

Szldlavo Miesto,
szaukias prie Jo isz Lietuvos. Teipgi 
pajieszkau Frana BoturAlr Vladislava

,1, Lt n A m ^kF«kfla« 1 •» I Aa L r» t» I I r» I

Jeigu kas žino apie jus, praszom pra- 
ncszt>

FR. YANKUNAS.
55 Putnam St.. Hartford, Conn.

— o—
Pajieszkau brolio Antano Babusio, 

isz Mariampoles Apskr,, 
Para., 5 metai atgal gyveno Dalton, 
11). Meldžiu atsiszaukt ant adreso:

JUOZ. BABUS1S.
254 N. 10-th St., Philadelphia, Pa. 

(July 22)

Tykluso arba Valiutoj visi Kaupiniai.

Garliavos

f Sl !«V 
' a - \\

'«W'

Imto

Ak, 
muose susiprastu ir

neapsi-

matyt ir neapdirbtu — 
buvo gyvuliu ir darbininku.

kad tai lietuviai sveti- 
szalvse

gryžtu tėvynėn laimingai, ir
• isztekliuje gyventu ir tuo taip 

pat prisidėtu prie tėvynės at
statymo.

Kol kas da niekur 
stojau — Da tris menesius no
rėsiu atsilsėti — atsilankyti 
pas gimines pažinstamus. No- 

. recziau visiems lietuviams tai 
pasakyti o ypatingai Mahano- 
jiecziams su kuriais kartu pri

ėmėjo ilgiau pagyventi pasiusti 
isz Lietuvos pasveikinimo žo
deli — siuneziu nors pasveiki- 

[ n i imi s per laikraszti.
Tamsta priimk taip pat ma

no pasveikinimus ir duok labu 
dienu broliams su juju szeimy- 
uoms.

Su pagarba
Kun. Pr. Augustaitis.

ISZ VAŽIAVIMO BAIGTAI.

Jeigu turėsite iszyažlavima ar pikni
ką tai pas mumis gausite visokiu tam 
reikalingu dalgtu Jcalpo tai: stakes, 
nepkina, peiliu ir Vldelcu, tolierku ir 
szauksztu del lcc-ė?eamo, ir blekinu

miles nuo 
mile nuo 
Wayne County.

Du obuoliu sodai, slyvų 
38 gyvuliutdr 3 geri 

žasu> aneziu, 8 kiaules,' kraliku 
ir t,t. Visos naujos _________

Viskas užsėta, 
visokiu vežimu ir kitokiu daig- 

galima pirkti viską drau- 
Atsiszau- 
(July. 9) 

Mrs. Rose Budzaka,
R. D. 2 Creamton, Pa.

kai.
sodas.
darbiniai arkliai, daug visztu

gatavo
inas/JuOs.

szieno

tu.
gc arba tik žeme, 
kite ant adreso.

f

♦29 W. Centro 8t., Mahanoy City, Ta.

Li etų vos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
t I

* i ' , * * ' 41. U i»„ i y

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

procentą ant sūdė t,u piningu.

’e>^

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

Yra tai Banka kuri pagclbsta jumis atmokėti skola per
lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip

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

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

Bankas adams nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. įk>plet, Subato- 
mis 9 ryte Ilk 12 vaL

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

DAKTARAS W. BURKE
LIETUTIS

418 W. Market St. Pottsville
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami. ’ ',

Yfa tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur iąyestyti piningus arba pirkti 
namus. ' .. '

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. •

• Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 
pihingus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita WTO Ll'V V* V** ♦ * * VIA.*

i

I

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda įsi ryto. 
1 Iki 3 vai popid. C Iki 8 vakare.

«B. O iKfc p p QDKDMO Oi D

Telefonai, Bell - Kensington 53K 
Keystone, - East S720

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

Priėmimo valandas: u
,Llkl 10 vai. ryte. C - 8 vai. vakire 
f 2538 E. Allegheny Ave. 
į PHILADELPHIA, PA.

MAGDE. HAk, kaip man nifiili pal- j 
iibandliau vūtokiu.i maipojimur, J 

• ir rinkas fan I 
nieko nepaoflbtio nuo tu bjauriu pMs* y 

Man prda net darosi C I 
'LVn, tai kam tau kęst be* 5 

reikalingai f Žiūrėk, kokie mano plau* I 
kai grotus, trrlnus ir čysti, O tai ? 
lodU, kad ai vartoju RUPFLES!" į 

Kas tai yra RUFFLES? Ar i 
tai gyduolė? Nei! Ar kve- g 
L • FLES

rq /
t r inliniuj, mvt/ąrimiM — 
i
Aanif...

MARE.

kai grotus
rriu 

ivrlntit ir čyrti.

C

‘ ‘ Ne 11 Ar kve
piantis vanduo? Ne ! I RUF
FLES yra tai paprasčiausia • I • t -

I kuris prigeibi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj
| but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
! smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
I ruffi^p:s

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą btis užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

j Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tjk 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai

I atsiųskite mums 75c, pačio markėmis, ar money order šiokiu adrėsto:

2 paprasčiau si s 
plaukų ir> odos sustiprintojis, 
i priklausanti grožj. O kas gal

but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but

Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tjk 
v^c., uci jus sakysite, k«iu jus vm<>» u<iux uiiugiuu. Paaiškinimai^ 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tą;

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

Kcikalaudami
platesniu informacijų pra- 
szomę yaszyti ant žeminus 
padėto adreso j / t

in Lietuva.

LITHUANIAN SALES' 
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos ,, 
laikraszczius. •

r* AD. RICHTER G CO.”320-330 Broadway, New York

*1

AKT-M VOS AND 
TLOOft-COVKIUNGS

SATISFACTION GUARANTEED

r/

4
Con<o>WĮ tnd 

fiėd by the Gold Scai jfacaituilc of which ia 
shown above. . (

.This Gold Seal oppeaniotievery rug In our 
utock. Read the guarantee, — it means 
just what it aays. It h absolute proof 
that we carry nothing but the genuine, 
nationally advertis’d Congoleum In rug 
form, or By-Thc-Yard Goods for uwa over 
the entire floor»

There f9 only one Rtadc-of ConfioietrtYĮ «np 
that h Gold-Seal Coogoleum. lt h idcntU

shown above.

Read the guarantee,— it mean# 

that we"carry’nothlng but the genuine, 
rationally advertised ConRolcutn tn rug

GUARANTEE
OR YOUR MONEY WILL 1 j

*1

t

I

f

l\

They’re So Attractive—

BRIGHTEN ųp your bedrooms with 
one of our attractive Congoleum Art- 
Rugs. In fact, they arc* woriderfLilly 

appropriate for any room in the house if 
you want to make your floors cheerful, 
positively sanitary and easy to clean. And 
certainly every woman wantp Jto do that.

In fact, they arc* wonderfully

• i
»lh

Czionais paduodame prekes ir 
didumai tu klijonku. Teigpi 

galima pirkti ir mastais.

6x9 pėdos - $ 9.75 
l^z x 9 pėdos 
9x9 pėdos
9 x 10^ pėdos - 16.60
9 x 12 pėdos - - 19.00

- 11.75
- - 14.25

Thia offering of the justly famous Con- 
golcum Art-Rugs and Floor-Coycrings is 
an event of unusual importance to everyone 
with floors to cover. ' J
The Gold Seal on every rug means that 
you arc buying the genuine material — that 
a damp mop will keep the colors char anddamp mop will keep the colors char and 
bright without any sweeping or beating — 
that the surface is wear-resisting — that 
it will lie flat; without fastening and that 
you can get^ your money back if you are

z •:
fl

not perfectly satisfied.

Congoleum By-the-Yard
For those who prefer Congoleum for, use 
over the entire floor — we have a splendid 
variety of beautiful designs in the usual
over the entire floor — we have a splendid.
floor-covering widths. Of cotorse it’s 
įuarantced with the Gold Seal. Bring your
floor’measurements with you.

Ant Pardavimo

O’Connor Sztore
100 W. Centre St.

?
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Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 

t . MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORUr— - 
L. Eckert, Vice-Pres. 
W.F. Rynkewicz

1'. G. Horrr»by, „;

t .L-

«■ į)’ . Grhh4n»į ’ Pr*F.
J. H. Garrahan. Attorney

P. C. Fentoh

y

F. Gniunn, Treas.
A. Danisewics M. Gavila

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA. __
Siunęziu pinigus ip Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rančiji. ^Toiligi šilusiu lenku pinigus iu lenku užimtąją Lietuva Ir 
vistf X<enkij|).' Sutelkiu rodąs grįžtantiems-in Lietuva, '‘pampinu pas- 
porlus,’ laivakortes ir kaip parsikviesti gimines išz Lietuvos. Adresas:

P. Mikolaihis,
■ • ♦ i . . n z .i ; 9

rančiji. ^Toipgi slunc^iu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva Ir

i.
53 Hudson Avc. ‘ Brooklyn, N. Y.

J---------------------------------------------- ----- ----------------------------------I       ...... . ■ „— -------------------------- --— --------------------------------------------------------
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Naujas Lietu vlszkas G ra bodus ♦KAZĮ S RĖKLAITIS.
516 W. Spruce St. Mahanoy City

I 

jį

Daktaras Juozas i. Austrą
LIETUVIS

Buvusi* Haktarns Kari a men oje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

———— ■,
Priima ligonius lig 10 valanda ryte. J 

12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 1 
Telefonas—Roll 359 R. I 

it 113 E. Coal St. Shenandoah n

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mabanoy City, Pa.
■» <D 4D- ■ ■ ■ Ki — o 1

Mluvnmn Yla. Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maUus. karpetus ir kitus di 
delins ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų lt laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip niaSiua. Prie ylos pridedame kamuolčii siūlo ir 3 adatas. Kaina Stl.OO

► I

i ? r.

r-

, fFt.tjl

NAUJAS tSZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje U milijono Įmonių ui 

pulkus plaukus, o lelp-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, tn 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G varan t y. *
Pasakokite kitoms tautoms.
kite pas: Dra. Hrnndzas Cosmetics.

Sta. W. Brooklyn. N. T.

Informacijas dykai.
Raszy-

1 Mkusklsaamle su gor*a bri<vą, JJNCLK SAM S RAZOR MAKERS Šita
1

už taip pi^ę prekę ir nesigailžsite ją jsi^yję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia brilva

” c.ctt««AHa 

fortune: 
TELLING 
CARDS

MAtMMtjjNOmD 

trANOADD 
AtAYiNa CASO «<a 

CMiCAOD. )IU

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKęiJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) jspčti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais- 
mč tiuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose, šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina 6Oę.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (anglil 
kai) ir TR|S ŪCTuVlŠKOS KNY-

(angliš, j TO^
GUTE311)F>oalaptys BurilriitikM. 2) KnbnlHH. (3)SnprtM Knygele.
UŽ šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina

„i, Nnn|«n O^pkMlnM arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-
tį ^etaslčiuus. Lietuviškai sutaišC J. Laukis. Yra tai didžihušia ir praktiškiausia monų khy^a,

l»l .15

burtų ir dehiažinystčs (fortune telling) mokwlu. Formatas 6x9 colius. *11-4 puslapių Grąžiusi 
aruose > i1f4 4 ’ . « JBO.EiO

Siųsdami pinigus adresuokite: ' T** ,r
’b Radimo apdaruose 
■' • S Iliada

93.50

S. P. TĄNIS $ CO.,

n

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL

---- -————— 
gyvenimo Francuzu 
eke 35c. W« 1>. BciOBOwskbCo‘Slaptybe Antgrabio” sa ca isz [ 

Prekė 35c

— — mu i»« << * p » w wd —> oi o n»i m* ♦ ad o * • ei toį ahh<w

I VYRU
I LIGOS

&

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittaburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 metus Invairias ligas vyru ir moterų, todėl Jas nuodug- 
nlal pažlnsta. Gydo užslnuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nložejlmus, ligas tinimo, Invairias ligas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

> tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
į kai ir Lenkiškai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

Nedeliomis iki 2 vai. popiet. ,

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

I A. 0. NOVAKAUSKAS
> ADVOKATAS
i Kampas Main ir Centro 8L
> SHENANDOAH, TA.

Merginu balbcriu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Tcipgi isznwklname A 
vyrus ir merginas balbe- fj
riauti. Neužmirszkito nu- 
maro. Netoli Union R, R. 
stacijos.

N. Nossokoffs.
Pittsburgh, Pa.1202 Tena Avoe

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRA110RIU8,

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS’ 
GRABORTUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiy, , rapgrrtdo
automobilius, piginus Ir vežimus Jei 
laidotuvių, kri^pztlnlu, veselliju, pasi
važinėjimo Ir tt Krausto dalytus ir tt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa,

>

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduokite In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. TRALE KA, Savininkas

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

Szlltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine ezlluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vien s s blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Franr.km

I
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