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Ameriko gyventojai turės isz
duoti szimet apie 10 bilijonu 

doleriu ant pragyvenimo 
daugiau.

Washington, D. C.—
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Teip prasergsta Dereszkovi- 
czius isz Lietuvos amerlko- 

niszkus Lietuvius.

yventojai 
apie de- 

doleriu dau-

<r

T 
f is tas 
ežius, aplaike 
t u vos nog 
Dereszkevicziaus 

Ukmergės

Pamaqua, Pa. — 
Tamoszius

<r 
o

Fotogra- 
Dereszkev i- 

romala isz Lie
sa vo brolio 

isz
Ignoto 

Vepriu 
pavieto, 

ra-
kaimo, 
Kauno gubernijos, 
szo sekaneziai:

Ant tavo užklausymo 
važiuoti in

sziame laike, tai duodu tau ži
not mielas broli, 
tau atvažiuoti, 
sziadien 
kaip vargas, 
cije.

“Kentėjome daug nog 
d žios kares, 
maskolių kada ėjo in Vokieti
ja; antra, nog vokiecziu kada 
gujo maskolius augai; Ireozi’i, 
nog bolszeviku kada norėjo 
paymt Lietuva, 
musu armije ir juosius iszgu- 

Kada užklupom anr. bol- 
užeme musu

kurioje

Pagal 
ekonominio žinuno Woatherlv, 
tai amerikoniszki 
szimet turės iszduoti 
szimts bilijonu
ginu nnt pragyvenimo ne kaip 

Kalte sudeda 
kurie pakele 

prekes ant gabenimo 
tavom, o fabrikantai 
dam I pat is 
kenybia,
už ka žmonis 
mokėti.
Myne baltųjų sudegino du ni 

gėrius.
Texas. — Myne

p ra e j ta meta, 
ant geležinkeliu

visokiu 
nenore- 

paueszti taja sun- 
pabrangino tavora, 

yra
tavora 

priversti

4 4 

galima
ar

Lietuva
y

jog nevelinu 
Lietuvoje 

daugiau
nes

nesiranda 
badas ir revoliu-

pirudanse
pra- 
nog

lot su tvėrėm

ir

jom. 
szeviku, lenkai 
sostapyle.

“Mielas broli, ar-gi norą ko
kios rodos, idant visi amoriko- 
niszki Lietuvei susi rai tu
prigialbetu mums vargszanis? 
Ar-gi nebufu gerai idant jus 
paklaustumėt savo prezidento 
kad jisai prisidėtu prie 
k\*nc musu nevidnjvi Ir 
sulaikytu nog užklupimo 
ir us J

Sz:ta gromata buvo
pinta keliosia angliszkosin hiik 
raszcziuose. . v, ~

sulai- 
juos 
ant

patai-

subjaurint josios
idant kiti 

patogumu.
y Anta- 

ka tik

Pacziule per patogi, subjauri 
no jiosios veidą ant viso gy- 

vasezio,
Chicago. — Už tatai, kad jo

jo pacziule, 18 metu Nellie, bu
vo teip patogi, jog net visi vy
rai apsidairydavo paskui ja ja, 
kadft ėjo ulyczia, Antanas Ja- 
coni, nutarė
veidą ant visados 
nesigeretu josios 
Kada pacziule užmigo 
nas pasiėmė britva ir 
norėjo patraukt jiai per gerk
le, kad sztai motore pabudo ir 
atmete jojo ranka in szali, bet 
neapsaugojo nog sužeidimo, 
nes 
Nellei per veidą 
ilga žaiduli nog ausies lyg bur
nai, kaipo ir ranka likos per
pjauta. Antuna uždare kalėji
mo ,bet jisai yra užganėdintas 
isz savo darbo ir su 
bia atsėdės bausmia 
mas, 
gurnu jojo moterėles.

nog 
ranka su britVa pataikė 

padarydama

linksmy- 
žinoda- 

jog vyrai nesigeres pato-

$4,000 už bonka arielkos.
Philadelphia. — Kriauczius 

Abrahomas Cohen, ] 
ana diena bonka arielkos, 
kuria užmokėję keturis tuks- 
tanezius doleriu, o tai 
budu:

In jojo szapa inejo tris 
pažinstami žmonis, vienas isz 
juju isztrauke bonka arielkos 
tardamas: “ 
turn pirkt?”

Žydelis sutiko 
nuėjo in geležine 
ymti piningu ir no 
nieko daugiau neatsimena, tik
tai kada pasijuto jo 
gonbuteje su sudaužyta galva. 
Tik tiek žino, jog tiejei kupezei 
arielkos pasiėmė isz jojo sze- 
pos keturis tukstanezius dole- 

n rk 1 lrr\n nn o i /ivyi/h

nusipirko
, už

tokiu

ne-

Gal tamista nore-

ant prekes ir 
szepa pasi-

o tojo laiko

K crnli Ii-r>

Ijr r*

Paris, 
szusiu baltųjų žmonių insilau
že in pavietava kalėjimą 
trauke 
Harry 
nuvilko ant parengto 
apipylė ka rasi nu 
Kaukes abieju 
baisios o juju riksmai 
girdot visoje aplinkinėje.

Nigerei buvo aresztavoti no
vos už žudinsta balto ferme
rio ir jojo 
davadu prieszais juoszius ne
turėjo, tiktai likos 
ant nužiurejimo.

du brolius 
ir Art h u ra

inir-

, isz- 
nigerius 

Irv ingus, 
laužo, 

ir uždegė,
nigoriu buvo 

davėsi

sūnaus, bet tikru

suymtais

ATSTOVYBESLIETUVOS 
AMERIKOJE PRANE- 

SZIMAS.

Lenkai pripažinsta Lietuvos 
nepriklausomybe De Facto

Washington. D. (

PASEKME DREBEJIMO ŽEMES MIESTE LOS ANGELES, KALIFORNIJOJE.
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suardyti perlikosPaveikslas parodo tiktai dali vienos ulyezios, ant kurios n linai

Los Angeles, 
;‘i nukontoio balsei nog drebejimo žemes.

drebejima žemes, kokis atsibuvo per praėjiu sanvaite mieste 
Daugeli miestu tame valstije teip g

Kali forui joj.

ISZ VISU SZALIU LENKAI APLEIDO VILNIŲ 
IR PINSKĄ.

LENKAI GEIDŽE TAIKOS.

Lenkai perkels sostapyle. Lat
vei prigialbsti Lenkams. Mu- 

sziai ant viso frunto.

-------- 1
Lenkai traukėsi ant viso frun

to prisiartinant bolszevi- 
kams. Angliję neduoda 

amunicijos. 1

Warszava. — 
in Spa, 

, jo

Lenkai nu
siuntė žinia in Spa, kur eina 
taikos posėdžiai, jog geidŽe 
padaryti sutaiką ir gyvent sn- 

Bolszevi- 
kai persimusze per Lenku lini
jos per upes Dvinas ir stenge- 

Lietuva idant su- 
Bolszcvi- 
are<<]>bi- 

artilerije ir kitokius gink- 
Leakai

tikimia su visais.

g

Paryžius. — Lenkai apleido 
Lietuviszka Brasta, Vilnių ir 
Pinską, isz priežasties prisiar
tinimo dideles bolszeviku ar
mijos, teip - pranesza telegra 
mas in laikraszti L’Informa
tion.

Lenkai pradėjo trauktis in 
užpakali ant viso frunto tvar
koje ir be musziu.
szio linije traukėsi nog Bara- 

Oginsko kanalo ir
Minskas

Dabar mu-

dirbti kuriamai dirbtuvei arba 
jas dirbtuvei parduoti 
bud u apsaugoti 
iszvožimo odų in užsieni.

“Eltos” praneszimu, tapo 
paruoszti ir iregistruoti Lietu
vos Kooperacijos 
Profesines Sąjungos

RODĄ ADVOKATO.
ir tuo 

kraszta nuo

praneszimu

Darbininku 
instatai. 

Sąjungos veikimo plotas 
sa Lietuva.
gali būti visu rusziu koopera
tyvu tarnautojai be lyties, tau
tybes ir tikybos 
samdyti ir rinkti

Motiejus 
in miestą ant užmo- 

padotku ir užbaigimu

O kad greitai 
reikalus, at ėjo

Kaimuotis vardu 
nusidavė 
kojinio 
svarbesniu dalyku.

užbaigė savo 
jam navatna

mislis in galva, jog turėdamas 
Sąjungos nariaistda sziek tiek laiko 

jin ant dasekimo 
garsinga ir gerai

vi-
sunaudos

pas

skirtumo ir 
jei pastarie

ji gyvena isz gaunamos koope
ratyvuose 
skyrius kuria bent 5
turintieji teise būti 
nariais. 
Kaune buvęs szios 
kuriamasis surinkimas.
Lietuvos Atstovybe Amerikoje 

Per M. J. V ĮNIK AS.

y

algos.

kyli ir niekas daugiau ne buvo 
Motiejiene spyrėsi jog 

norints debesei užėjo
ko bijot, ha vejas jais iszvai- 

Motiejus klausė vieno
ir kito, ir pats nežinojo ka turi 
daryt,

ve k t.

kins •

tai nėr

si gautis in 
sijungt su Prūsais, 
kai naudoja tankus, 
nūs,
lūs naujausios mados, 
muszasi naršei idant atmuszt 
joju užklupimus.
Berdenas, 
eina in szali Lvovo,

!
noviezu, 
upių Styr ir Sere t. 
teip-gi yra apleidžemas. Uk- 
rajinai stiprei laikysis prie 
Kamenec Padolski idant ap
saugot Lvava ir tiesu spania 
lenkiszkos armijos.

Angliję ne nori visai gialbet 
Lenkus ir ne duoda amunicijos 
Lenkai prasze Anglijos idant 
duotu jiems amunicije paymta 
nog vokiecziu, bet ant to nesu
tiko.
Vokiecziai priėmė ir pasirasze 

ant aliijentu iszlygu.
Spa, Belgije.— Vok isz k i de

legatai pasiraszo ant iszlygu, 
kokius padavė allijentai. Sztai 
ant ko vokiecziai pasiraszo: 

. Paleidimo visu ginkluotu 
vyru isz kariumenes; turi ap-1 
garsyt laikraszcziuosia apie 
tiėfnobiliziioljeM^kaU visi žmo-' 
nis kurie turi kokius nors gink
lus sudėtu in valdžios ranka;- 
visa amunicije, ginklus, anno- . 
tas ir t. t. turi atiduoti in alii
jentu rankas; netraukti in ka- 
riumenia vyrus priverstinai ir 
sumažyt savo armije ant 150 
tukstaneziu vyru lyg pirma 
diena Oktoberio.

Jeigu vokiecziai nebutu pa-
, tai

Genei olas 
turėdamas Rovna 

kuris yra 
tiktai 180 myliu uog M’arszu- 
vo. Bolszevikai stengos i per
kirst Lenkije nog J/mUivos ir 
Pabalti jos. Lėnkiszki kainiim- 
cziai bėga nog bolszeviku, vi
sa aplinkine girriosa Rovna ir 
Koveli yra pripildyta 
ta nežeis pabėgėliu.

nog 
lyg Mdlodelmo, skersai gelež- 
kelio ojnanczio in Vilai n. Žo
džiu, ant vjso lenkiszko frunto 

Vi

a

kuria laike t uks-

Musziai cjna Polockotiktai — pa
roda nuorodos 

žinoma vi
sam mieste advokato.

girdėjo
poną S., kuris buvo garsingas 

o kada paymda-

Tankiai jisai O’ r> apie

Žo-

nes ant giliuko atsiminė 
sau apie kartele 
paslepiąs entije.

— Palaukite 
szauke — juk turiu
advokato, už kuria užmokėjau 
2 i
joje paraszyta. Petronėlė! 

'paszauke ant vyriausios duk
ters — tu supranti ant raszto, 
perskaityk ka joje yra para-

suslebizavojo se-

niksi nu padarysim teip kaip 
paraszyta.

J|K J

4
eina dideli musziai.
kiszki universitetai it
laines li.kos uždaryti,
dentai prisiroszo prie kariu-
menes tQMXW

trauke ant Vilniaus.
Badai Jankai

o

gi. |pii- 
moks- 
o stu-

I

isz savo rod u, 
vo kokia prova, (ai žmonis isz 
lai k pranafizAvo jog prova lai
mes,

Sąjungos 
žmones, 

sąjungos 
30 diena 
Sąjungos

Gegužes

1 — Lietu
vos Atstovybe gavo isz Kauno 
nuo j). Baluczio sekanti kable- 
g raina:

“Vakar gauta 
Lenku pripažinimas Lietuvos 
Valdžios de facto.

Kaip pasekme surastu doku
mentu 
Lenkijos vyriausybe ir rodan- 
eziu platu suokalbi priesz Lie
tuvos valstybe, 
dien yra padaryta eile aresztu. 
Yra suimta svarbiu vadu pla- 
czios organizacijos Lietuvoje 
Apie tolimesni vystimasi pra- 
neszim,”
Lenku prancszimas apie Lie

tuviu santkius su Vokie 
ežiais yra neteisingas

Washington D. C. — Lietu
vos Atstovybe Amerikoje gavo 
isz Kauno nuo Eltos oficiajali papildytos visokios 
kablegrama sekanezio turinio:

“ Aplinktelegrafinis 
praneszimas 
Liepos 5 platina 
Lietuviai drauge su Vokieczeis 
užpuls Liepos pabaigoje Len
kus. . Buk Lietuvei perka isz 
Vokiecziu karininku daug ka
ro medžiagos, ir kitas 
szias žinias, 
ra nei žodžio tiesos.

Lietuvos Kooperatyvai.
Balandžio 17 diena Mariam- 

polyje insikure 
pagrindais bendrove

oficijalis

kompromituojaneziu

Kaune ,szia-

ISZ ROSIJOS
-......... ......... ......

Žudinstos, pleszimai ir bjau
rus darbai ant kasdieninio 

paredko Siberijoj.
Siborij()j 

žmogaus koja 
Ple-

Vladyvostok. —' 
visur kur tik 
žengė, ten eina ir mirUs 
szikai, žadintojai ir prasizen- 

kurie yra arszesni už 
užpnoli-

gelei, kurie yra arszesni 
draskanezius žvėris,
noja ne tik ant vyru bet mote
rių ir vaiku, — visi yra pavo
juje ir nežino isz kur kulka ar
ba peilis pasirodys. Kožna die
na atejna žinios, buk terp Vla- 

Irkucko, likos 
Žudinstos 

Valdžios ten

dyvostoko ir

ir apsiploszimai.
jokios nesiranda, plesziku gauradio

Varszuvos jos daro saviszkai kuriu nėra 
žinias buk

pana-
Tose žiniose ne-

prieinamose

Pir-

kooperatyvu 
“Linas”. 

Jos tikslu yra ruoszti Mariam- 
poleje ir kitose 
vietose dirbtuves žaliai krasz-
to medžiagai apdirbti.
minusiai Mariajnpoleje kuria
ma
Antras bendroves 
tinkamai parduoti in 
atliekama

kam apmalszyti ir nubausti.
Rosi joj iszžudinta 386 dvasisz- 

kus ir sudeginta daugeli 
cerkvių.

Moskva.— Bolszeviku kami- 
sorius tikėjimo Brunavich ap
sakė; buk norints Rosijoj bol- 
szovikai neuždraudže Žmonims 
garbint Dieva, bet buna perse
kioti dvasiszki ir brižtiycLios. 
Bolszevikai lyg sziam laikui 
nužudė 386 pravoslaviszkus 
popus, 18 biskuęu ir sudegino 
daugybia cerkvių ir

Brunavich sako, 
sziadien Rosijoj

garbingo
— žmo

nis teip daug apie poną kalba, 
jog va! parnislinau sav, 
man pasirodavot pas poną, ka
da proga atsytaiko.

— Acziu tau mano 
žmogeli, 
sake p. S.

— Perprasznu 
pono — tarė Motiejus

O’!

szyla.
Mergaite 

kanezius žodžius:
“Ka turi

padaryk szendien; Ka turi su-
szendien — suvalgyk

padaryt ryto —

t
• « " ♦ 1 ** '........ ■Bolszevikappaėmė• Minską ir ■i

g reikė

geras 
už tavo gera žodi at-

O’ 
1“)

— Saugok
Motiejus Kazyra 
vo gyvenime jokios provos su 
niekuoirTTr duos Dievas dasi- 
laukt tai igi smert su niekuom 
nesiprovos.

— Tai gal pirkote, kiek že
mes nuo kaimyno, ar gal par
davėte ?

— E, ka-gi garbingas ad
vokatas man kalba! Juk asz ne 
toks turezius, kad pirkineeziau 
žeme, o ir da ne tokis vargszas 
idant kam pardavineezia.

— Na, tai ka tu nori nuo 
manias? — užklauso su nekan
trumu advokatas.

— Juk jau sakiau guodoti-
• i i > • i

;al kokia prova? 
mane Dieve!

y ne turėjo sa-

valgyt 
ryto.

lojo Mbtiejus, 
kuriam kas tokio staigai in- 
puole in galva. — Greitai im
kitės prie daĮ’bo kinkykite ar
klius ir griebkitės prie szieno!

Pati gana spyrėsi atkalbinet 
nuo to, nes Motiejus ne atstojo 
nuo savo, ir ne už dyka užmo- 

auksinus už rodą,

Sztai matote! — klikte- 
kaip 4 žmogus,

pngal daneszimus isz Vo-

Londop. — 
mano perkelti savo sostapyl 
isz Warszavo in saugesniu vie
ta, 
kietijos.

Kopenhaga. — Latvei prisi
dėjo prie Lenku ir eina jiems 
in pagialba aplinkinėje Dvins- 
ko, pagal daneszima korespon
dento isz Kauno in Berliniszka 
Tidenda.

I

už rodąkejo du 
idant josios ne klausytu. Ėmė
si su visa szeimyna prie darbo 
ir ne paliovė, pakol viso szieno 
ne suvežė iri kluonus.
rai ant to iszkirto, kaip pasiro
dė ant rytojaus.
k e nupuolė tokis lietus, jog ne
tolima upe iszsiliejo ir užliejo 
aplinkinius laukus, 
savim visa sziena

Ir ge-

Nakties lai-

paėmė su 
aplinkiniu 

kaimynu, ir tiktai vienas Mo-
- Juk .jau sakiau guodoti- tie'’us ne ’,ancszo j°kios bledes 

nui advokatui kad noriu gaut 
rodą... žinoma už pinigus.

Ponas S. paėmė kortele bal
tos popieros pamirkino 
plunksna in kalimora, parasze 
pora eilucziu, o sudėjus popie- 
rele padavė Motiejui.

— Acziu guodotinain ad
vokatui —- paszauke

ne polioveNog tos dienos 
girt iszminte pono S. o tosias

popieros

r>

rodos visados laikosi ir in lai
ka pastojo iszmintingu ir tur
tingu ūkininku.

Lenkai paliepė Lnt 
vinis pasiymti visa kariszka 
materijola, kurio nespėjo pasi- 
ymt su savim 
in užpakali.
persi gauna per upe Dvina.

traukdamiesi
Badai Latvei

Bolszevikai sudegino visa 
miesteli.

Tokio, Japonije.— Visas pa- 
niarinis miestelis Okock sude
gė paneszdamas bledes dau
giau kaip keturis milijonus do
leriu. Miesteli padegė bolsze
vikai, atkerszindami gyvento
jams už kokia tai 
ryta skriauda.*
gas vieszpatauje terp tenaiti- 
niu gyventoju kurie randasi 
be pastogių, apredalo ir mais
to.

nevos pada- 
Didelis var

i

i*

į

siraszia ant tujuHszlygu 
allijentai butu isz naujo užeja 
ant Vokietijos ir užemia dide
lius ploczius žemes.

Namine kare prasidėjo 
Kinuosia.

Pekuras. — Kiniszka nauja 
partije vadinama Anfu, šukele 
namine kare po visus Kinus. 
Revoliucijonieriai jau artinasi 
prie Pekino ir tik randasi 30 
myliu nog miesto, 
vyriausias ministeris
Chi Jui, yra vyriausiu vadu pa 
sikeleliu.

Buvusia
Tuan

h

manufaktūros drbtuve. 
uždavinys 

užsieni 
kraszto žalia me

džiaga arba keisti ja in užsie
nio prekes 
drove rengiasi apie rudeni tar
tis su užsienio firmomis. Gižu 
bažnytkaimy insikure^ koope
ratyvas odų iszdirbimui ir jau 
baigia ruoszti odų 
Apie birželio vidurį drbtuveje 
jau žadoma pradėti
K 
i TFtfCl G

Tuo tikslu ben-

dirbtuve.

darbas.
Izis odų iszdirbimo koopera- 

invlntioma nd nnn Inrin

Lužuy- 
buk 

randasi tik 
27,000 cerkvių su 58,000 dvn- 
siszkuju ir 268 biskupu.

ežiu.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Czerepokai kaip kada pa
deda nog 150 lyg 200 kiauszi- 
niu ant vieno kart.

Apskaitoma, jog kas dič
ke turina pražūva suvirszum 

milijonai špilkų.
Jeigu Kinczikas neszioje

• ■ 1 l •• ♦ • • 1
* Jeigu Kinczikas neszioje 

akulorius kada pas jin pribu- 
na sveczeį arba jisai cjna in’ 
riYTAAuind intn //nTilzlnd rlifln-

nusi- 
o.... ; - '-v , o, kiek

ponas reikalauje už rodą? 
— Du auksinius.
Motiejus užmokėjo be tur

gaus o pasikloniojos igi keliu 
jog teip

KUR BUNA
Pajioszkau Frana Balkuna isz Kai- 

Ūdrijos para, 10 mo
tu kaip ameriko, buvo pas mane Pitts
burg, dabar girdėjau kad Brooklyne. 
Praszau astiszaukt.

MRS. WM. SHUCK,

varljos apskr;

džiaugias
O*

Motiejus.

Dievas valdo ranka szito žmo
gaus, kuris padirba 

paveikslus Chris tušo.
Paryžius. — Daugeli artistu 

ir profesorių negali isztyrinct 
nepaprasta apdovanojimu, ko
ki turi barberis, J. C. Forcan, 
senyvas žmogus kaime Carrie- 
res-sons-Poissy arti Pary
žiaus.

Tasai barberis su pagialba

I

O’

iszejo nusiszypsojes, 
iszmiiltingai sunaudojo likusi 
laika.

Prie paežio vakaro sugryžo 
namon, kad buvo pailsins nog 
keliones ir karszczio pastaha- 
vijo atsilset. v

Ant lauko gulėjo nupjautas 
szienas sudėtas in kulus 
dvieju dienu.

nuo
Bernas atėjo 

su užklausimu, ar suvežti szie
na? ' »

— Szedion suvežt — atsi
liepę Motiojieno — tai griekas

Mano szvogeris Antanas Brazis pir
miau gyveno Rockford, Ill. dabar ne
žinau kur. Turiu svarbu riekala, 
praszau atsiszaukt. JOE KERBEL,

Box 17, Romo, N. Y.

Mano draugai Juozas Valus,/gyveno 
Grays Landing ir Karolius 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

GEO. DAILY,
Box 509 Masontown, Pa.

Mano brolis Vincas Gedrulls, Isz 
Visztyczio Miesto, Lukiu Kaimo. Mel
džiu atsiszaukt arba žinantieji apie ji, 
malonėkit pranoszt už ka busiu dėkin
gas:

Vokiecziai dirba popierinias 
drapanas.

London.— In czionais likos
prisiunsta daug drapanų isz Dievo daro paveikslus Čbris- 

Wells Croek, Pa. | Vokietijos, kurie yra padirbti tušo neturėdamas jokio moks- 
Ant pažiūros apįe tepliorysta arba skulp-

Turiu svarbu

Peciuk

GEO. GERULIS,
Jacobs Creek,Pa.

(July 22)
Box 203

isz popieros.
tosios drapanos iszrodo grąžei, 
bet prisižiūrant areziau, tai 
yra padirbti isz popieros, no- 
rints noiszrodo kaip popiera. 
Toki siutai kasztuoje tik kelio
lika szilingu. Tiejei popieri
nei siutai bus siuneziami in 
Afrika.

tušo neturėdamas jokio moks-

turą. Payma jisai szmota 
stiklo, kuri aplaisto su n*no- 
niaku ir jodina, uždeda ranka 
ant stiklo ir mansto gylei apie 
Dieva, po tam padeda stiklą 
ant saules ir už keliu miuutu 
a r. tojo stiklo pasirodo 
kus pavidalas Chrlstuso. Tu
ri jisai teip-gi štikla ant kurio 
randasi paveikslas mamalkos 
Focho o užpakali jo jojo sttrd 
Orleano mergele su 
ant jojo pecziu.

Daugeli žmonių atlanko fa- 
i ji dieviszka artistą ir gerysi 
i jojo dovana, o noriais profeso

rei ir kiti žinunai jin
k ir mate kaip jisai dirba tuo

sius paveikslus,, bet negali isz<»

tdr7-

♦

1
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Soviatai priėmė vertelgystes 
iszlygas nog Anglijos.

Spa, Belgije.— Rusu sovia- 
tu valdže priėmė vertelgystes 
iszlygas paduotas per Angliję, 
ant vedimo kupezystos terp 
tuju sklypu, 
siuntiniu isz Rosijos.

Amerikas padaro panaszia 
sutaiką su soviatais bot neda-

rankoms
r

(
ii

Pajioszkau brolio Antano Bubysio, 
_ , Garliavos

Para., 5 motai atgal gyveno Dalton, 
Iii. Meldžiu atsiszaukt ant adreso:

JUOZ. BABUSIS,

• a* x *’ i • • • i * UJ1VB4KUU urulio Aliuimtis teip vėlai m darbą, juk 18Z Mal.lumpoles Apskt.o
ryto bits in valos ant to laiko.

Bernas paregėjo, jog ant ry- 
toinus iižsineszji ant lietaus, o

Krestinas buvo
atlanko J
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KAS GIRDĖT
Turime du ^ndidatus ant 

prezidentu Suvieiiytuju Vals
tijų kurie yra laikrasztinin- 
kais arba ižchfotojais laikrasz- 
oziu. Pirmas yra Warren Har
ding ant republikoniszkos par
tijos kuris pradėjo gyvenimą 
nog drukoriszko gizelaus.

Antras yra 
valstijų Ohio, 

vra

gubernatorius 
.James M. Cox, 

kuris yra locnininku keliu 
laikraszcziu ir gyvena Dayton, 
Ohio, ant demokratiszkos par
tijos.

Rinkimai ant prezidento at
sibus Novemberio rnonesije ir 
žmonis turės sunkia užduot i a 
iszrinkti savo tinkamus kan
didatus, nes abudu vyrai yra 
tinkami ir gerai pažinstaitii po 
visa. Amerika.

Sakoma, kad Cox yra prie- 
szais hlaivybia ir stengsis at- 
gaivyt mirusi gorima.

Su v. Valstijų fabrikai Apri- 
liaus rnonesije sunaudojo dau
giau 
vilna.

kaip 67 milijonus svaru

Izaokas Vail, 75 metinis far
mer i s, gyvenantis Fairbault. 
Minu., aplaike žinia, 
ir jojo sesuo, pasiliko impe- 
džiais prie dalies turto palikto 
po mirusiam
liaus Teodoro Vail. 
va rgingo

buk jisai

telefonu kara- 
Tai-gi isz 

farmerelio Vail ne- 
nžilgio pasiliks milijonierium,
milžiniszkos sumos 
milijonu doleriu. 

— 
Kardinolas

asztnoniu

Logne, arcibis- 
kupas Armagos ir primas Ir- 
landijos, laike prakalbos laiky
tos Magnoothe, apreiszke, buk 

“ano 
j°K jojo gyvenimas 

ko labai nu
džiugo ir dabar praleis pabai
ga savo gyvenimo ant pasiren
gimo in kelione in ana svietą. 
»— Kokiu bildu jisai aplaike 

jam

aplaike persergejima isz 
svieto,” 
jau baigėsi, isz

ta j i apsireiszkima ir k a 
akyta, tai to neapreisz-hnvo 

J<e.
h ■ I. , .1 gi 11 J

Kas geidže datyrti ar jojo 
deimantas yra tikras, tog’ll 
padeda jin ant vaszko. Jeigu 
deimantas yra tikras, tai szvie- 

jojo ncsutems, bet jeigu de i
mantas yra netikras,
szviesa sutems, 
viauses

sa

būdas 
tikruma deimanto.

4 ai jojo 
Yra tai leng- 
isztyri nejimo

Valdže sidabronupirko 
arti už penkis milijonus dole
riu kuri nusiuntė in Filadelfi
jos menyczia ant padirbimo 
nauju sidabriniu doleriu. Lai
ke kares Snv. Valst. iszsiunte 
milijonus sidabriniu doleriu 
del Europiniu vieszpatyscziu, 
kuriems labai stokavo sidabro.

Neužilgio Filadelfijos meny
czia pradės iszmuszinet naujus 
'dolerius.

niu.

apie pabėgusius 
kurie ne tiktai

Washingtone atsibuvinejo 
iszbandimai naujo iszrasto stik 
lo, kurio negalima sukulti su 
revolveriniu kulka arba akme- 

Taji stiklą naudos dau
giausia bankosia ir ziegornin- 
ku kromosia.

H’-- ...

Ta n ko i aplaikome gromatas 
sn skundais
Im rd i n gior i us, 
už burda neužmoka, bet da ki
tus apvage o ir su gaspadi- 
nems pabėga.

Niekas tame nč kaltas, ba 
nepažinstamu ne reike priymi- 
npt ant bnrdo. 
ra i, jog 
latru, kriminalistu 
trankosi po 
įra rd a s 
žmonis.

Toki valTdtob"turi isz augsz- 
to užsimokėti arba duoti kiek 
ant rankos. ( 
labai graudzei ir 
praszyti o nobažnumu lopintis. 
Sziadien negalima niekam in- 
tikcti! 

« ____ ____ _

Tik tada Lietuvei apsiszvies 
kada kožname name laikrasz- 
jti turėsi ’ 
i •

o ir su

Juk žinote ge- 
czionais vra nemažai 

, kurie tik 
lietuviszkas api- 

skriausdami gerus

raszczio žmogus negali būti. J Kožnas turi atsimyti ant so- 
‘ Ko1 

visko dažino, ypatingai szioje pajiegos pritarnauje, tegul no 
gadyne kada svieto vioszpa-'.meto sunkei uždirbtu doleriu, 
tauje toki sumlszimai.

Isz laikraszcziu žmogus daug natves kas jam prižadėta, 
k « •« VJ « . • • • • I • • • i • 1

vieszpa-'.meto sunkei uždirbtu doleriu 
iiiujv it»jM HiiiinBAiiim i. Reike i tegul būdamas druttimia pa
skaityt tokius laikraszczius, vargsta, o ant senatvės turės 
katrie žmogui yra tinkamiausi [nauda isz vaisiu savo darbo, 
ir suprantami. ; Jeigu del vaiku mokslo ne

duosi, tai ant senatvės nog ju
ju naudos neturėsi.Didesnes dovanos negalite 

padaryti del savo gyminiu Lie 
tavoje, kaip kad nusinnsite 
Jiems kokia knyga arbh užra- 
szysite laikraszti uSaule.” t' lai k raszti
Sziadien siuneziame in Lietu

ne kaipva daugiau “Saules” 
visi kiti laikraszczei.

Nežino keno tame kalte, 
tėvo ar motinos,

ar 
jeigu sūnelis 

su trumpom pliudrukem ir su 
, basas ir 

insikandes papero-
“stumpsa ”

Toki tėvai 
jeigu

cigaro,

praplyszusiu klynu 
murzinas,, 
sa arba 
dumia kaip senis, 
neverti vadytis tėvais,
tokiam bubnui nieko ne sako 
ir nedraudže, o nekurtos ma
mytes gyrėsi isz savo nelai
mingo cyplio, jog moka rūkyt.

- Kudykis nekaltas, tiktai toki 
| pusgalvei tėvai, jog duoda vale 
ir neatpratina nog to.

Ka norėti, jeigu toki snarg- 
lei paauga ? — Užauga ant pus
galviu, pasmeleliu ir 
netikusiu.

Pirmiause pypkele, paskui 
arielkelo. Tolinus prie vagys
tes ir piktadarystes. Isz pra
džios ranka nutvėrė o pas
kui arkliuką. Savo amata va
ro, o ant galo, virvia ant kaklo 
užnarina ir ant kartuvių paka
bina!

niekam

Nekarta žmonis sau užduoda 
klausvma: “ 
investas bneziavimas ranku?”

Tasai papratimas likos in
vestas nuo laiku kada žmonis 
buvo baudžiauninkais ir tai 
Slavonijoj kaip: po maskolium 
lenki joje ir lietuvoje, szeip nie
kur daugiau.
užgymima Christuso ir 
pradžiosr svieto^* 
niekas kitam žmogui rankos. 
Christusas po paskutiniai va
karienei paliko paveizda nusi
žeminimo,
gybia, ba mazgojo apasztalams 
kojas ir bueziavo jiaises.

Po Christusui, kada galingos 
n i ome virszu ant varginges
nių,
už szuni laikomas ir kaip szuo 
žmogui rankas laižė, teip liepe 
galingi del vargszu idant ir 
juju rankas laižytu del juju.

Jeigu žmogus žmogui ranka 
bueziuoje, tai
nustoję, tiktai vaikai privalo 

, o szeip nie- 
Szviesus žmo- 

sarmata turėtu

Nog kada likos

Net ir priesz 
nog 

nvbncziavo

meilo artimo ir li-

tada tokis vargszas buvo

žmogiszkumo

rankas bucziuot 
kam daugiau, 
gus didelia
jeigu jam kas ranka pabu- 
cziuotn.

■ .■■■- riį

Yra tai stebėtinas daigtas, 
jog ne kurie yra tosios nuomo
nes, jog visi laikraszczei iszda- 
vineti ne per dvasiszkus, yra 
nekatalikines, norint iždavejai 
tokio laikraszczio yra katali
kai ir pildo prisakymus Dievo 
ir bažnyczios O gal ir maldos 
ne visu kataliku turi pas Dieva 
vienokia verte?
gadynių žmonims tokius daig
ius inkalboti, o tuom laik to- 
keis posmavimais tik save ant 
juoko palaiko.

Kvailiu jieszkoti ne reike, 
patys kvaileis apsireiszke.

» ...... ■■■■
Ir czionais, jau del daugelio 

senesniu Lietuviu duodasi var
gas jausti.
tas? Patys kalti!

Isz pradžios kada pribuvo 
in Amerika, ne paiso ant senat
vės ir ate j ties nesirūpino kad 
prasimanyti kokia bakuželia, 
ne davė del vaiku mokslą,
su senesneis biznieriais .ne ki
taip atsitiko.
venia ir da turteli szioki toki 
ingi jo. O ka?
gyvent.
ne turėjo mokslo ant vedimo 
biznio, nes ir vaikams nedavė 
atsakanezio mokslo ant Vedi- 

> tėvus iri ergeli in- 
sunelei stojosi valka

toms ir girtudklois, o tėvus pa-
vik , /f'* *

Sunku szia

O kas tarno kal

t Toki latrai mokft .
’ meilei nuši

Ir

DELEI SANTIKU SU 
LATVIAIS v

rinkimuose in

Czion

V • V • • • v •Žuvis žuvį ryje, ir žmonis to 
datyre.

paduoti ame keletą 
gautu oficialiu “Eito” prane- 
szhnu, kurie palieczia 
santikius su Latvija.

Isz pradžios keli oficiali do
kumentai.
Latviu Vyriausybes pasveiki
nimas ir linkėjimai Lietuvos 

Steigiamamjam Seimui.

musu

KoHi.į<>.i vieni kitus žudo ant Lietuvos Steigiamamjam Sei-
Tegul ėdasi,kožno žingsnio.

— tegul smaugesi, ba norint da 
ant svieto yra gana vietos, nes 
niekeno gerkle 
Atmaina turės užejti, 
antikristaus laikai užėjo, 
pervarta turi kanecz užejti ir 
tai netolimoje atejtejo.

> ... ..
Del ko szunias nakti loję?
Del to, jog diena bobos loti 

nesustoję!

mui Kaune.

Lietuvos Steig. Seimą atida
rant, mes turime garbes siusti 
tam i

neprisotyta.
ba jau

— mui tikriausius pasveikinimus
auksztam jam Susirin ki-

turime gera susisiekimą gelt'- taus apskrity 
žinkeliu tarp Rygos ir Varszu- Lietuvos I 
vos. ”

Del to pasikalbėjimo 
listu organas 
krats” raszo sztai ka: “ 
politikai svarbu yra, kad tarp ’47 
Latviu ir Lenku nebutu Lietu
vos, kuri skiria abu krasztus. 
Tai svarbu ir Latviam.” ’kaip 
prasi t a r i a Vas i 1 e vsk i s, 
laiko save socialistu esant. Mes 
galime paniszkint, kad k'iiku ju skaiezius yra mažuma. 

Įdvarininkai ir militarist ai t u
ri dideli norą gauti Lietuva. 
Taeziau priesz latviu užsienio 
politikos toki nusistatymą mes 
e i s i m k 11 o sa r g i a u s i a i.

raszo sztai ka:

turite kokias davier-Jeigu
nastes isz Lietuvos ant atėmi
mo atlyginimo už mirti kokio 
gymines czion Amerike, o no
rite atimt be jokio ergelio, tai

ir pasisekimo linkėjimus nuo 
Latviu valstybes valdžios. Lat
viu valdžia rimtai i nsi tikinus i, 
kad Lietuvos Steigiamasis Sei
mas kuogreieziansia stengiąsis 

artimiausius drau- 
kaimyniszkus ry-y

nustatyti 
gingus ir 
szius tarp dvieju tautu-seseru 
kas teip pat yra karszcziausiu 
noru Latviu valdžios, 
rasze,)
Pirmininkas

(Pasi- 
Ministeriu Kabineto 

Uhnonis, Užsie- 
prisiunskito taji ingaliojima >do Reikalu Ministeris Meiero-

Delei Ihiksztos teritori- 
St(‘igiamaji Seimą jos pradedama insileišti in tam 

gavo'tikras tarybas, kurios tikiama- 
si privesta

res.

lenkai isz 29,335 balsu
i sočia- tiktai 1.085 balsus) J n rytus

“Socialdemo-,Szveczioniu agygardoje atsiki- Siena su latviais pradeda tvir-
• . H \  ...............   ±______ i — ..1 -u T '4.m> 5 • • j i i • •

Tuo budu Lietuvos atstovybe Amerikoje

prie susitarimo.

Musu [rose vietose daugiausiai tai — eziau nusistatyti.

kuris

Tai mes 
darysime ne tik del to, kad mes 
kaip socialistai, palaikysiu! 
Lietuviu tautos savarankumo 
teises, bet ir del to, kad 
lenku in terpimo Lietuvos Lat- 

valstybei,

nuoszimcziai.
Vilnius, kurio gyventoju skai- 
cziaus dauguma tai žydai, len
kai ir sulenkėjo lietuviai, ats
kirtas nuo etnologines Lenki
jos įuosta, kur lenku gyvento- 

’ ’ To- 
liau laikrasztis daro iszvadas: 
“Mes turime 
laikyti lietuviu ju stengimuose bus pagarbintas, 
atgauti Vilnių Ekonominiu at- 1 
žvilgiu Vilniaus

laines

pa laikysim

imo

‘ ‘ <J<H1 
kuris 

jum iszvcrs ant angliszko ir ne 
turėsite jokio ergelio gavirnd 
piningu.

ant ranku rėdytojąus 
les” F. W. Boczkausko,

fokis ingaiiojimas
arba daviernastis bus iszvers- 
tas ant angliszkos kalbos tei
singai ir oficialiszkai už 
žiniszka atlyginimą.

sav-

viez.
Ant szio pasveikinimo 

vardo Lietuvos
Seimo buvo duotas toksai atsa
kymas.
mas iszklauses Latviu Val
džios sudėtus linkėjimus, siun- 
czia savo padėka ir pažymi, 
kad Lietuvos Steigiamojo Sei
mo bus viena isz

nuo
Steigiamojo

Lietuvos Steig. Sei- 
iszklauses

ir pažymi

viam, kaip rimtai 
grės isz Lenku puses daug ne-

Didieji Lenkai gali lai- 
atžvilgiu di

dele valstybe, ir ta karo atžvil
giu didele valstybe tik tuomet 
jausis visai drąsi, kaip ji stra
tegijos atžvilgiu bus tvirtai at- 

Baltijos juros, 
suprantama, kad 

jk’ 
panorės žengti toliau per Lie
tuva ir insistiprint prie Dau
guvos.

Tolinus delei musu 
Vilniaus, latviu

tarp kitko raszo: 
kad Lietuviai

gero.
Rytis, kaip karo

sistojusi prie 
Todėl visai 
praėjus kuriam laikui

i 4

y
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Gyva teisybe ir da ne labai 
senei.

Da ra k tori s lietu viszkos moks 
czion Amerike prisakė

savo studcntelems idant tiejei 
paveja namon pagarbintu Die- 

morale teise pa- va žinomais žodžeis:

In kelinta diena paklausė 
pirju ilgimas'vaiku ar pagarbina Dieva pa- 

prie Lenkijos Imtu musu pato- rėja namon?
gesnis, nes tuo Rudu mes turė
tumėm tiesu tranzito susisieki
mą su Lenkais.
kimo ir tai, kad tuomet lenkai 
stengtųsi save aprūpinti

Bet atsimin

Ir

save

musu arti- 
j»iminaite

Jos teisi ilgus rai

Dvilinkų.... Mums reikia steng
tis ir su Lietuvos 
minusia kaimyne, ir 
lietuviu tauta nustatyti gerus 
santikius.
kalavimus mes turime pulaiky-

Isz priežasties iszrinkimo L. 
N a t k e v i c z i a 11 s, 1 > u v 11 s i o 
attasze Rygoj in Steig. Seimą.

indejo 
buvusio musu karo attasze Ry
goj kap. Natkevicziaus biogra- 

nurody<lamas jo darbuote

ti.

karo

“ Tegul

vieno vaikoprispyręs
klausė:

— Ar tu pagarbini Dievą 
kada pareini namon?

Vaikas tyli. O kada prispyrė 
ir paantrino klausymu, vaikas 
pradėjo verkt; o kada darakto- 
ris paklauso:

— Ko verki ?
Asz verkiu, ba mano mo 

tina nežino kaip reike atsakyt 
kada asz pagarbinu Dievą....

Pirmutine Lietuviszka
BANKABaltijos Wetstnesis4 t * 1

sost i nes 
.1aunakas 

“7;/ J I “ 
niekuo-

1’i.iii,
Lietuvai ir stengimasi susipa
žinti su Latviu tauta, 
randame:

Gule 
“ Sz rd ingai pareisz- 

kiame p. Nal kevieziai g 
sisekimo

Si na s 
noma, 
met nesiliaus reikalavimu Vil
niaus miesto. Ar mes galinu' 
ta reikalavimu palaikyti? Mu
su spaudo,j(‘ pasiro<le 
apie tai, kad Vilniuje' daugu
ma. lietuviu.

’ J

Siunczla piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus G menesiu. Iszdirbu ir 
Nolarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Ras/.ykite ant 
žemiau s padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. IV. Long Ave. & S. Main St.

, DuBois, Pą,

;’(»ro pa
darkė 

Mes 
Nutkeviczius 

brolis

naujame
Stengiamajame 
tikim, kad kap. 
ir ten darbuosis, kaip 
abieju tautu suartintojas ir 
draugingu santykiu palaikyto
jas.”

Paskutiniu laiku 
vis eina 
žinių,

Ar mespirmutiniu 
broliszkus 

santykius tarp sziu dvieju val- 
(Pasiraszes)

Stulgins-

J. Snroka isz Mechanicsville angų nūs a y i 
N. Y., pranesza in redyste, buk 
aplaike gromata nog A. Janu- 
leviczians isz Lietuvos, 
diena Birželio atėjo 
Knczinnus, apie 50 lenkiszkn 

iszlauže klebo- 
suriszo kleboną 

paėmė piuin-

buk 8 
nakti in

kareiviu kurie 
nijos duris, 
Juozą Goleczki 
gus ir iszlauže bažnyczios du
ris teip-gi pasiėmė bažnyti- 

apredalus irnius apredalus ir drabužius 
nusivežė in Sejnus paymdami 
drauge su savim kunigą.

Sulaikyt negali.
Motina in savo sūneli 9 

tu.
ine-

— Palauk tu rakai i asz vis
ką tėvui pasakysiu!

Sūnelis:— Asz žinau kad tu 
mama liežuvio negali sulaikyt.

Pamislink.
O Juozeli susimildamas 

neka tu darai! ne gerk tu, o 
rint karta pamislink apie pa
ežiu ir vaikus...

— Tai gerai duszele, ejkime 
visi in karezema ir tada 
kimo drauge....

giar-

žinios
Seime.

Steig.stybiu.
Seimo Pirmininkas 
kas.

Be to nuo Latvijos Steigia
mojo Seimo prezidento Czaks- 
te buvo prisiųstos pasveikini
mas ir linkėjimai Lietuvos 
Steigiamamjam Seimui.
kitko tuose linkėjimuose pasa
kyta: “^Tebūna tarp Latvijos 
ir Lietuvos nesuardomi santi
kiai, nes jos yra tikrai broliu 
tautos.”

Isz savo puses Lietuvos Stei
giamasis Seimas yra pasiuntęs 
Latvijos Steig.
ninkui Czakste toki atsakymu. 
“Dideliu dvasios pakėlimu 
Lietuvos Steigiamojo
atstovai iszklause Tamstos as
meny soverenes Latvijos Val- 

Seimo 
pasveikinimus. Už taip priete- 
liszka parėiszkima linkėjimu 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
sunezia broliszkos tautos ats
tovybei kuoilgiausia padėka. 
Tikimės, kad užmezgami prie- 
telystes rysziai toliau labiau 
sutvirtės ir invyks musu taype 
tikrai broliszki ’ir;riėšudrdonii 

(Pasirasvzės) ‘ Steig.

ir linkėjimai

Dideliu

Tarp

Seimo Pirmi-

Seimo

džios jos Steigiamojo

Bet kol kas pa
liksim pati miestą ir pažiūrėsi
mo kuriame santyky jis su ar- 

apygardomis. 
Lenku ofieialine statistika ro
do, kad in vakarus ir pietų va
karus nuo Vilniaus apygardos 
— maž daug tarp 
Lydos, Gardino, Suvalkų Kal

czausiuomis

tautu

santikiai 
.   .]sa rinitu 
r"!............ »

kad Latviu Valdžia yra 
pasiryžusi tuojaus atiduoti l*a- 

A •

nervu. I

Szventosios 
Be to szian- 

varijos, Mariampolio ir Kauno dien latviai nebelikia jau savo 
lenku g 
esame 29,34; 
—..... ..

baimes.

Vilniaus, langus sriti ligi 
Lietuvai.upes

gyventoju nuoszimcziu pretensijos prie Mažeikiu ge- 
; 11,5; 3,

IKSIF

♦) 
♦ ) 3. (Aly- ležinkelio juostos ir prie Žagii-

[Sveikata žmogaus tai didžiausias Turtas!
r *
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SOLD BY

URSOLO SALES <§.
(not INC.) •

160 N. Wills Street, CHICAGO, ILL.

t

Ar vartojai kada Ursolo Special Bitters?
Jeigu ne, tai parsitrauk šiądien.
Štai ką raSo vienas iš daugelio musų Bi- 

tterio vartotojų: "Dvylika metu atgal, aš pra
dėjau jausti skausmą vidurių ir kas dieną ėjau 
blogin. Pradėjau jieškoti pagelbos pas dakta
rus, daug piningų man kaštavo, ir daktarai ant 
galo pasiūlė man eiti ant operacijos. Norėda
mas apsisaugoti operacijos ant patarimo mano 
prietelio, až pradėjau vartoti Ursolo Special Bi
tters del vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabar jau keli metai kaip jaučiuosi suvisu 
sveikas ir tvirtas.”

Ursolo Special 13 i t torsų yra 
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus 
puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti ligose 
skilvio, vidurių, žarnų, jkstų, kepenų ir širdies. 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gesus iš 
vidurių, padaro gerą apetitą, prašalina kataro 
atsirūgimą, skilvio surukštejimą, galvos skau
dėjimą, vėmimo, nerviškumo, neuralgijos, skis- 
to kraujo, padaro gražų raudoną kraują, taipat 
vyrų, moterų ir vaikų ligose, kurie reikalauja 
kraujo sustiprinimui. Taigi jeigu norite būti 
sveiki ir tvirti tai naudokite Ursolo Special 
Bitters ir Jums suteiks sveikatą.

URSOLO SPECIAL BITTERS yra labai pa
sekmingas. Jis išlaikė ištyrimą per daugel me
tų, ir tokių būdų jis teikia save pats savo nuo
pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio 
bitterio, o prekes yra labai pigios:

1 Didelė Bonka

Visos szitos istorijos užHH 
3S istorijos. 008 poslapei vliUU

SZTAI KA (JAUSITE UŽ $1.00
Prakeikta. Graži ilga istorija.
Vaitas Szvilpikas.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tarnas.
Vargdienis, Jonukas Karalium.
Keldosziu Onute.
Kalihynai.
Kuo baczka prlsmirs, tuo Ir dvoks. 
Apie sena boba kitresne už velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatna Ilga (r navatna gyduole. 
Du medejei.
Inželdiugas neatbolnumas.
Dorybe ir milaszirdingumas. 
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvę mtszkai.
Apleista naszląite.
Jeszkok aukso szirdlje. 
Lope ir vyuoges.
Jonas Ir Altana.
Pavojinga klaida.
Ounka, pulkus aprasžymas. 
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas ir Jo bulukas.
Merga-Karelvis.
Vleszpats Jėzus Ir Valkelis.
Užganėdino save, paežio ir dukters.
Gregorius Pulki istorija.
Isz numirusiu prisikėlė.
Dorybe veda In laime.
Szaltlszaitis.
Debesėlis.

85 gražios Istorijos. 608 puslapiu.
Szitos visos knygos susldede isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po vle,na Isz musu katulo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55. 
bet pastanavljom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta.

Nnvatna Ilgu Ir navatna gyduole.

v

santi k i ai. (Pasi ras'zės) Steig. 
Seimo Pirmininkas Stulgiris^ 
kas. - ,

Pagaliaus Latvijos Atstovas 
Lietuvoje, sveikindamas Liet. 
Steig. Seimą ir szirdingai lin
kėdamas laimes valstybes pa
grindo kūryboj iszreiszko vilti

abi broliszkos tautos, Jku- 
szimtmeczius žengė 

erszkiecziu takais po svetim- 
taueziu junga, vienysis ir bend 
tai serges brangiai ingytaji- 
laisves vainiką.”

Tokio tat turinio oficiali do
kumentai.

Be to paduodame 
lias isztraukos isz laikraszcziu.

Latviu valstiecziu sąjungos 
organas “Bribwa Seme” raszo 
jo bendarbes buvęs priimtas 
Lenku pasiuntinio Estuose Va- 
silevskio, 
in VarSzuva sustojusio Rygoje 
kuris tarp kitko 
“Lenku Jr Latviu 
nepasikeitė, 
ma incidentą spaudoje, 
su politika yra ta pati ir maži 
nesup j ratiniai negali kenkti
del to, kad ta jiolitika yra tin
kama abiem krasztam. 
vyzdžiui, kad ir Latgaliu klau
simas. Me^pudęjom iszvu- 
duoti Latgalius, o vėliau musu

jog ‘ ‘ 
rioms

czion ke

i

pakeliui isz Revelio

pasakos.
santykiai 

nežiūrint in žino- 
Mu-

:□ 'U&y W W Nt U.

$ 1.25 5
6 „ ,, - $ 6.50

12 ,, „ - $12.00
z'

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne gausite, 
tai ne imkite kitoniško bet reikalaukite tiesiog 
iš musų. Norėdami greit aplaikyti siuskit sy
kiu su užsakymu ir Money Order* dėl padengi- I 
mo lėšų viršui paženklintą kainą, o męs aptei
kę, tuoj prisiusim reikalaujamų gyduolių.

Siųsdami užsakymus ir Money Orderius, 
uždekite aiškiai Savo antrašą ir adresuokit pas 
mus šitiaip:

URSOLO SALES 00.,
ISO N. Wills SI., CHICAGO, III.

DEP. B.

M

J I

R $ Ursolo Special Bitters are 
® prepared in accurate propo-. 
R ttion from the best roots, 
& herbs and other ingredients 
lx obtainable, producing an ar- 
i tide of extraordinary qualityBuvo prasigy-

Nemokėjo
Negana, kad patys

Pą-

mo biznio 
stūmė>

Kaip be valgio, teip be laik-įdare ubagais.

gu pirktumėt po vlęna Isz musu katulo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavljom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už yiaa solo. 
Nusluntlplo kasztus mes apmokam. 
prlsluskito $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo *ąht keliu vakaru. Ne 
laukite bot raszykitė sziadien.

W. D. B0CZKAUSKA8-C0. 
J MAIIANOY CITY. I»A. .MAIIANOY CITY, r A-

Meą padęjom i ii « •
kariuomęne pasitranko isz ten 
Latgalius iszdavųs. Musu 
politine Nuomone yra ta, kad 
tarp Latviu ir

iszdavus.

Lietuvos, kuri ski tin
i

* » > ' t* i

kraszta nuo antro.
Latviam.bu ir

Lenku nebutu 
vięną 

Tai syay-
Dabar męs

%,
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iiiNuaaTone ‘ rGROMATA ISZ LIETUVOS.
i J ——

Aplaikerne gromata nuo Juo
zo Vainalavicziaus isz Suvalkų 
gub, Mariampoles apskr., Gu- 
dialu II. Valsz. Budniku kai
mo. Jisai, priesz isz važi avi
ma in Lietuva gyveno Malia- 
noy City. Sztai ka raszo:

Duodame szirdinga acziu už 
kaJedoriu kuri aplaikeme 15 
diena J u n iaus, da pirma dova
na ka isz Amerikos gavome. 
Jau acziu Sntvertojui,
spindulis szviesos pradeda in- 
durt in mus maža langeli. Lai
ke Vokiecziu akupacijos turė
jome daug baimes, 
niekur negalėjome gauti
dažinoti isz užsieniu, bet dabar 
jau pradėjo žmones gauti laisz 
kus ir laikraszczius, o ir dra
bužiu isz Amerikos. 1 
mis baisus brangumas 
kromuose ir negalima 
namu darbu ka moterėlės isz- 
audžia tai tiktai neszioja, kur 
Amerike už 10c. kokio 
galima nupirkti tai 
15 ar 20 rubliu.
100 rubliu ir (langiaus, czeba- 
tai 200 rubliu.

tJ'4 h i f‘■c’’.’’ "v: h r 1 
taradaika.

Vi

/kuka iszslydo isz rauku.
— Kame dalvkas? — 

klausė žandaru oficierius.
— Szit,'skaityk!

— No, asz Hbriit, kad ir jni 
tamsta nesakytum.

— Kaip, nesakyti mainai? 
— nustebo Kate. — Koks gali 
būti pavojus, kad mama žinos ? 
Juk tas jai suteiktu vilti,

— Taip, bet ji gali neužlai
kyti paslapties ir tikrai kam 
nors pasakys,... * V*(i

Vladimir nenorėjo užbaigti 
iki galo. Jam buyp labai sun
ku priesz Kate apkaltinti jos 
sužieduotini. Jautri mergaites 
ausis tuojau užgirdo Vladimi
ro balse ypatinga gaida.

— Ka tamsta nori pasaky
ti ? Apie ka tamsta manai ? — 
pa k lau se merga i te

Vladimir tylėjo.
— Ko tamsta tyli? Tamsta 

apie krtsžin ka manai: 
staeziai!
kalbant reikia turėti pamatas 

Kate,
ma labiau ir labiau.

— Ka asz turiu sakyti? 
Tamsta pa.ti pradedi 
tėti,

pa-
Lauke gana ilgai, 

ras atsidėjęs apžiūrinėjo 
kertes ir užkampius, 
norėjo ji inlcisti in miegama j i 
motinos kambari, bet jis užsi- ežioje stovėjo skaitline ir pa
spyrė; pasakė, kad inejs per 
prievarta, tik prižadėjo ne
tramdyti ligone; inejo in kam
barį vienas, žandam 
duriu.

— Kate, ar tu ? — 
ga paklausė motina.

— Teip mama, asz. Miegok!
— Apaczioje asz girdėjau 

tartum skambuti, — tarė ligo
ne.

Prokuro- 
visas 

Kate ne

paliko už

per mie

— Niekis, vaistus atnesze. 
Miegok mama, — prikalbinėjo 
jia Kate.

Prokuroras apžiūrinėjo kam 
bari. Jame nieko 
mvtino. r
ta — nieko nebuvo tik 
riu drabužiai; atsidėjęs apein

ant kurios po plona 
užklode gulėjo ligone; pasilen
kė in palovi ir ežia

Korteje stovė
jo sena, didele deže — liepe jia 
atidaryti: prasikaltėlio vis

Janu*
Jis pažvelgė in spin- 

mote-

nebuvo te-

A

rojo lova,

nepamatė
prasikaltėlio.

Iriomis 
apaezia.

ne-

iszejo 
Kate

eisime in fligeli

rado.
Prokuroras 

ir nulipo in 
paskui ji.

— Dabar
— pasakė prokuroras žandaru 
oficieriui. — Meldžiu atneszti 
žibintuvą.

Pasirodė unter-ofieierius su 
nuėjožibintuvu ir jie trijose? 

per tamsu kiemą.
Kate ir-gi nuseko.
Ji žinojo, kad Vladimir tik

rai yra fligelyje — 
negalėjo pasislėpti
baisenybes, l>et nejti negalėjo: 
pasilikti ir laukti bus dar bai
siau.

ki tur jis 
Ji lauke

— Kas! Ko reikia? — mur
mėjo senute.

— Kelkis, apsitaisyk!
Senute iszpilde paliepimu.

Prasi kai -

pradėjo 
pa si kal

nery-

Fligeli apžiurėjo, 
tolia nebuvo.

Prokuroras
mauti. Jis kasžin ka
bėjo su savo draugu.

— Reikė iszklausi neti ta 
seno, — bumtelojo prokuroras. 
— Girdi, žiūrėk; staeziai in 
akis.

Sakyk: kur yra

— Kam žiūrėti, ir taip ma
tau! — atkirto aukle.

— Tylėk! — riktelėjo pro
kuroras. —
tas jaunas ponas, kuris pas jus
atėjo ana pirmadieni?

— Isz kur 
apie ponus? 
Atėjo ir iszejo, vadinas, nėra.

— Girdi, nors tu ir sene!— 
ruseziai kvotė prokuroras.

Žandaru oficierius pajudino 
ji už peties ir akimis parode 
in grindė, kabanezia ant lubu.

Kate ir-gi pažiurėjo ten, ir 
szaltas prakaitas pasirodė jai 
ant kaktos.

— Jis tikrai ten, — dingte
lėjo jai in galva.

— Ak, teip tiesa! — links
mai tarė prokuroras, — paskui 
atsikreipęs in

asz galiu žinoti 
Asz esu tarnas.

Žandaras paėmė raszteli.
Abejoti jau nebuvo ko. A pa

Tolimi krantai 
cerkvėmis, misz-

nesaky’ti mainai?
TVISTU# 1H1UTUS 
CZISTA KRAUJA.

raszas:
Ant virszaus: 
zoroviutei.”

Vladimir Volgin.” 
“Katrinai Pro- 

Viskas buvo ajsz- 
ku ir tas patvirtino Kates su
teiktus nurodvmus.

— Tamstai, turbūt, bus 
malonu, — szaipesi prokuro
ras, atsisukęs in Kate, — da- 
žinoti apie 
jausmus.

Jis padavė 
teli.

Kate perskaitė ir 
suprato.
kad atsitiko krizis ir kad Vla
dimiro dalykai stebuklingai 
pasitaisė.

— Meldžiu man 
dokumentą algai, - 
prokn roras.
pridėti prie bylos. Asz manau, 
kad toliau darvti krata ir tar
dyti tarnanjanezius visai jau 
bereikalinga — pasakė jis ofi
cieriui.

Szis sutiko.
Vladimir iszsigelbejo.
Czia pat buvo 

trumpas protokolas. ‘ 
namu szeimvninkes ir aukles 
nurodvmus ir isz atrastos kor
teles pasirodė, kad nežinomas 
žmogus, kuris turėjo pravar- 

Vladimir Volgin, pasi
slėpė nežinia kur vakar, priesz 
krata.

Kate 
ežiu si. 
si k votėti.

Už keliu minuezin ratai vėl 
sudundėjo žandarai iszvažia
vo.

turku t ,

tamstos proteze

mergaitei rasz-

nieko ne- 
Ji tik viena žinojo:

duoti ta 
pasuke

— Mes turime ji

suraszvtas
Pagal

de —

neperskai-pusi ra sze
Ji dar vis negalėjo at-

VIII.
Kuomet tekiniu bildesis nu

rimo, aukle szluotkocziu pake
le dureles ir suszuko Vladimi
rui:

— .Lipk, ponas! Iszvažiavo!!
^kylėjo pasirodo szypsantis 

jaunikaiezio veidas.
szaus jis viską girdėjo. Jis nu- 
szoko in apaezia.

— Na, matyti,
Dievas, 
matyt, tu lamingoje valandoje 
gimei.

«— Teip,

Ant vi r-

vo giedri, nors ir be menulio. 
Tukstancziai žvaigždžių žiurė
jo in juos isz tamšiai-melsvos 
augsztybes.
su medžiais,
kais, pamažu plauke nuo ju ir 
žuvo nike.

Kuomet jie priplaukė mies
teli, kur sustodavo 'garlaivis 
buvo penkta valanda ryto. 
Garlaivis iszeidavo tris bertai- 
niai szesztos.

Kate pasibeldė prie pažins- 
timo žvejo; atidavė jam valti 
ir liepe pristatyti adgal na- 

Mergaite ir jaunikaitis
nuėjo tuszcziomis gatvėmis in 
prieplauka. Visu keliu beveik 
neprataro ne žodžio. Kate bu
vo nuvargusi nuo ilgo yrimosi 
ir nuo pergyventu naktyje in- 
spudžiu. Vladimirui ant szir- 
dies užgulė sunkumas 
negalėjo praszalinti ir 
apie laiminga 
nuo žandaru.

mon

spyre

užsidegusi

sakvk ♦
Apie tokius daigtus

ne r i mauda-
s.

lu skuti

nieko isz 
nei

kurio 
mintis 

iszsigelbejima 
Jis neabejojo,

kad Krutikov ji indą ve. Ir Ka
te bus jo žmona!

Kate pirmutine 
tyla.*

pertrauke

— Girdi, tamsta! Kuomet 
tamsta nuvažiuosi in Peter
burgą, gal man kaip nors pra- 
neszi, kad laimingai nuvykai?

— Gerai,
Jei mane saugoja ir

bet ar tas reika-

dasipro- 
atsake Vladimir, 

rodamas in szali.
— Tamsta manai apie Pav

la Aleksandrovicziu, teip?! — 
pasipiktinusi suszuko Kate. — 
Kaip tamstai ne geda?
ta ji apkalbinėji tik todėl kad

ZIU-

Tams

lingu?
aresztuos prieplaukoje, tamsta 
pati pamatysi; jei ne, man to
liau nėra jokio pavojaus. Gar
laiviu asz nuvažiuosiu iki Niž- 
nio, o isz ton lengva pasiekti 
Peterburgą.

— Ne, vis-gi tamsta pra- 
neszk, — melde Kate.

— Gerai.
asz, žinoma, negaliu, 
padarysime szit ka. 
kiek tamsta turi metu?

— Dvideszimts du, — atša

asz reik a-

X1' '? - r.

Terp musu Lietuviu, 
Randasi daug begėdžiu, 
Kurie užsiima vagysta 

Sveti mpatysta, 
Kazyravimu ir girtuoklysta. 

Niekas jiems dora kele nerodo, 
Ne spasaba parodo, 

Kaip nog to atpratyt, 
Ant doraus kelio pastatyt.
Neką vargszai padarys, 

Kaip hog blogumo atsiprati 
Niekas už tai nebaudže,

Ir negialbsti norint bažny- 
czioje draudže.

Skaityti niekas neragina. 
Da nog skaitinio atgrasina, 

Tai ir prisiveisė visokiu nieku 
Ka pavirto ant arkliu.

Nusipirkt ne nori laikraszcziu, 
Tiktai vage nog kitu, 

O visa uždarbi praleidže 
Pinigus kaip i,n bala bere. 
Jn bažnyczia eit nereike, 
O ir tuosius vyrus peikė, 

Ka eina in bažnyczia, 
Ant kerszto, daro tyczia

Ant veseiliu szposus dirba
Moteres ir merginas apgirdo, 
Ne sakysiu kokeis niekais,, 
Ba tai butu didis griekas.

Daug kitokiu pridirba klastų. 
Apie kurias

o ir
Pas mu 

visko 
pirkti

ceikio 
pas .mus 

Czeverikui

karczemojeužtruko
Kalbėjo jiedu 

'Teip

o isz ten lengvu

Raszyti tamstai, 
Bet mes 

Pasakyk

SUTEIKIA
NERVUS, 

STIPRI, TVIRTI MOTERS TR.VYRAI
Kožna dalis kūno ir ju veikimas 

romas! ant drutu nervu pajėgos delet 
sveikas stlpros sveikaU)sj<2f4KhrTione 
yra brangus Phosphorous del nervu 
ir geležes del kraujo. Yra sudėta isz 8 
labai branglntlniu vaistu rekomenduo
ti Ir užraszoml per garsingiausiai! 
gydytojus, j v., j

Niiga*Tone nuramina ir sustiprina 
visas gyvastfnes dalis kūno, stebėtina 
gyduole del silpnu, nervuotu, sunyku
siu vyru Ir moterių. Suteikia nauja 
gyvybe kepenese ir viduruose, atnau
jina inkstus, praszalina noszvarumus 
ir nuodus, bloga kvepa ir gaza, ap
vilkto liežuvio. Priduoda stebėtina 
apetitą, gera vlrszkinima, tvirtus ner
vus Ir d’iita pastiprinta miega. Nuga- 
Ton<» yra dar ant pardavimo visuose 
aptiekuoso. Yra absolutfszkai gvaran- 
tyla ar sugražiname pinigus jeigu no 
busite pilnai užganėdinti. Pirkite bon- 
kute szcdtcn. Jszklrpkttc szi apgarslnt- 
ina ir nuneszkite in aptieka.
National Laboratory, M17 So. Dearborn 
St. Chicago. Absolutely guarantee'll to 
give entire sathfaction or money re- 
funded. Retail price $1.

DAKTARAS NAMUOSE.

'I 
l* 

•/'.d

•M

■ ,ilj
iŠI

' ii11
J

1 '0 .■ m| '■ iii" i 

i
■^ii

i

III
4'4

I

1;'Į
■I

<■'1

DRUGGISTS: You can got Nuga-Tone 
from your Jobber or direct from The

Ka t Ik lazcjo isz spaudos nauja 
knyga “Daktaras Namuose**. Knygu
tėje apraszoma visokios valstlszkas 
žoles, szaknls, žiedai, lapai ir t.t. nuo 
kokiu Dgu yra vaistai Ir kaip varto
jami. Su lotlniszkals užvardljitnals, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptlekoje. Apricz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Treke i? 1.00.

M. ZUKAITIS
Rochester, N. Y,

Bus vaina.
Du sėbrai Lietuvei, seni ame 

rikonai, 
prie ahiczio. —
apie Lietuva ir politika, 
vienas antro klausė:

— Kasžin kūmai ar bus Vai
na?

y

y

jis kitokiu pažiūru, kad jis vai 
(liniukas!

— Ne, netodel, — ramiai at 
sake Vladimir.

— Kodėl ? Sakyk 
lauju!

— Kaip tamsta manai, — 
pradėjo Vladimir, žiūrėdamas 
mergaitei in akis, — kam mos 
turime pasakyti acziu už vaka- 
ryksezius sveezius? Kas galėjo 
žinoti ?

— Ne tiesa!
tas negalimas daigias!
tamstai užginu,

O kelinta jau dabar ady-
Ha ?

451 Hudson Ave.

Tas ne tiesa: 
Asz 

girdi, užginu 
ke Kate, truputi nustebusi taip ji kaltinti! — kalbėjo Kate už

dusdama.
— Labai man butu malonu 

jei asz darycziau ;
tikrai asz bueziau 1 laimingas,' 
jei tat butu apsirikimas, bet....

— Ne, no! sakau ‘tamstai ne! 
Nutilk! "

Vladimir patrauko

J

užklausta.
— Na, tai dvideszimts antra 

diena, szio menesio, tamstos 
metu skaitlinėje
dihsiu jusu laikrasztije koki 
nors trukszminga. apskelbimą, 
daleiskime apie iszpijnu ir par 
tugalu kalbu lekcijas ir duosiu 
adresu, kur

menesio, 
asz iszspaus-

Jau pirma.
O, po velniu tai jau bro- 

. nes
nuo;i rdejau 

žmonių,
Tokius negali vadinti Lietu- 

veis, 
Tiktai niekszais Jon vai keis.
Taigi, gavau žinia buk vie

noje gerai žinomoi

M
lyti bus vaina ant tikro 
bus su mano boba namieje.

Kada aplaike

apsirikimą; 1 
n g

KAM KENTĖTI ?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų ll'

gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklls užreg. 8. V. Pat Ofise, 

v
Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per

szirdi džiau 
gesi aniolai kalbėdami: 

i,

Kada gavo motore, nudžiugo 
velnias ir tarė:
riu.”

t 4 apsi-
iapigardoi gyvens tarpe mus. 

’ per koki tai ižgama likos ap
girdyta kokeis 
moterėlė, kuria turėjo parvest 
kiti namon ir teip apsirgo, jog 
net daktaras negalėjo pažinti 
priežade ligos. 'Toki ižgariui 
reiketu kaip 
Ir tai mat lietuviszkas 
sas ?!

Isztikruju net smegenis var
tosi žmogaus pakauszije, kaip 
apmislini apie tokos szunybes. 
Pažinau pasielgimus žmonių 
visosia tautosia, pažinau būda 
puslaukiniu 
tieji puslaukinei gražiau pasi
elgė ne kaip ne kurie musu lie
tu vszk i apszviestunai.
Turime terp mušu lietuviu.

Vyru labai geru, 
Geru tėvu vaikai,

Nes ant nelaimes mažai,
Be laikraszczio ne gali būti, 

Ne vienos dienos rymti, 
Visokes knygas skaito,

Apie vėjus nesivaiko.
Tiejei ir bile pakuliu ne žiuri 

Pinigu in valos turi , 
Nesibijo apie bedarbes, 

Už tat verti didės garbes
Sveiki, skaistus kaip putynai 
Grąžei iszrodo, pilni veidai, 
Pasielgė grąžei kaip priguli,

Už tat ir pajiegos in darba turi
O kokįa nauda isz tu, 

Isz girtuokliu ir kazirninku
Sudžiuvia ir susisuko, 

Iszrodo kaip kacziu muka,
Smegons

niekais tūla < < jau jin tu-
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 
Vabbaženklp

-j

s pecziais 
Paskiii jie nebe- szuni perszaut.

szpo-
vėl bys dvide- 

szimts du, tamstos nfetai. Tuo
met tamsta ir žinosiu kad 
esu Peterburge.

Kate stebėjosi isz tokio pa- 
pašdke, kad 

nekantriai lauks dvideszimts 
antros dienos.

— Asz noriu tamstos dar 
apje szi ta paklausti, — pasakė 
Vladimir.

— Sakyk.
— Atsimeni, tamsta, vaka- 

. . rykszte kalba
Ji buvo apsivilkusi KroĮj *

Kaip-gi! žinoma atsiine-

geras tavo 
prataro aukle, —

prasto pliano ir

laimingoje, senu-
O kur tavo panele ?

Kates nebuvo fligelyje.
— Nuėjo in ruma, —

ke aukle. — Sake, kad tamsta 
palauktum.

Už penkiolikos minuezin at
ėjo Kate.
pakeleivingai, melsvais drabu
žiais ir skrybėlaitė. Rankose 
turėjo lengva vyriszka plos- 
ežiu, kepure ir nuiža sakvoja-jįad as; j'o jleuŽi^sžiu 
za. ,

— Tamsta czia negali il
giau pasilikti ir minu ta, — pa-

te!

atsa-

nu.

sake mergaite. — Asz manau, La SUpranti
kad tamstai butu geriau tru
puti persirengti, 
galima pažinti isz hpredalu. 
Asz atnesziau,

Kate pridūrė: ploszcziu ir kepure, tamsta su 
meldžiu duoti kopeczias. juo beveik vieno ūgio. Szit, pa

imk ir sakvojaza: labiau iszro- 
dysi in pakeleivi.

— Labai gerai, adziu 
tuojau einu.

— Ne, tamstą pesezias ne- 
Isz miesto garlaivis 

,4 o dabar 
jau pirma valandiL nakties. 
Tamsta nesuskubsi ,»n laika. 
Eikime.

— Sudiev, mano balandėlė! 
Buk rami, •— Prižiūrėk mama. 
Jei paklaus manės, pasakyk, 
kad asz iszvažiavau. pas gydy
toja.

— Sudiev, mano'balandėlė! 
Buk rami, prižiureSiti. Sudiev• i • j • A

kad nebūtu

tamstai brolio

Asz macziaii kamaroje.
— Meldžiu pasiimti, — at

sake Kate apmirusi.
Oficierius su žandaru iszejo 

ir už keliu minuezio- sugryžo 
su kopecziomis ir pristatė jias 
prie sienos.

Žandaru oficierius 
lipti kopecziomis, laikydamas 
rankoje žibintuvą. Kopeczios 
buvo mažumei i trumpos, o žan 
daras neaugszto ūgio; norėda
mas palipti dar augszcziau, jis 
viena koja atsistojo ant ka- 
ranezios prie sienos etažeres. 
Vinis neisztnrejo ir etažere ir 
knygos ir žandaras su kope- 
czioms nulėkė ant grindų.

Žandaras vos neužvirto pro
kurorui ant nugaros, kuris pa
silenkęs ome nuo žemes popier
gali, iszslydnsi isz vienos kny
gos.

Tai buvo laiszkas, kuriame 
Vladimir sake: “sudiev”

Vakar, norėdamas pa
bėgti, jis ta popierėli inde jo in 
knyga ir paskui užmirszo ji su
naikinti.

Prokuroras perskaito popie- dūri ir pasileido, kiek tik ga- _ !• « ** ' ’ • • ' * 4 ** * -

pradėjo

Ka-

asz

asz

apie tamstos

ir nutilo, 
pratarė ne žodžio, lyg atsisvei
kinimo.

Prieplaukoje tebuvo tik dvi 
ubages. Vladimir laimingai isz 
sipirko bilietą ir, su sakvojažu 
rankoje, lauke garlaivio.

A— Atleisk man visas kal
tes; jei ka padariau blogo, (ai 
nenoroms, — pusbalsiai prata
rė Vladimir.

Kate liūdnai numojo ranka. 
(Tolinus Bus.)
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gali ejti.
iszeina anksti rytaV

ir tau ponaiti!
— Sudiev, 

tau! — pasakė Vladhnir.
senute acziu

Jie iszejo. Kate nevedė Vla
dimirą pas budele, kur rint na k 
ties uždarydavo valti. Jie in-
kele jia in vandeni. Kate pa
ėmė pora, irklu, /

— Mums reikia irties isz 
visu jiegu, kad suskiibti in lai- 

f
Jie pasuko valti in upes vi-

ka, — pasakė mergaite.

— Gali būti tamsta tikra, 
i Tik 

duok tamsta man žodi, kad 
niekam tamsta 
apie mano sumanymu, 

b 
tokiuose dalykuose 

viskas priguli nuo’ užlaikymo 
paslapties, 
save rūpinuos.

— Duodu žodi. Niekam ne
sakysiu, žinoma, tik mamai.

nepasakysi 
Tams- 

kad tai ne mano
noras:

Asz ne vien apie

VERY
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Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX 
duos jums greita palengvinimu. Greit
veikia, paluosuoja vidurius ir iazezi- 
tina krauja. Nesiųskite piningu bet 
iszkirpkite szl apgarsinimu ir prisius- 
kito bu adresu, gausite dykai seiupeli. 
GARFO CHEMICAL CO.
• 141 Ave. A.

Dept. L-10 
New York, N. Y.
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Vaikai myli ji ! Jie prašo daugiaus!
t . v .♦ <. ' km j ;M.Nekankink sergančio vidurit,‘Nclcarikink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštukų BAMBINO, 
turinčio prijimnų skonj, lengvai veikiančio ir labar pasekmingo vidurių 
paliuosaviinui vaisto, jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik soc. vaistiriyčiose arba tiesiai nuo išdirbSjų 
6oc. su persiuntimu. Tėmyk Bambino Ičlę ant pokelio. Be jos n$ra tikras. 
F. AD. RICHTER & CO., Ruh Terminal BMg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

šaukštukų BAMBINO, 
įbar pasekmingo viduriu

Kaip jusu kūdikis miega
Kiekvienas kūdikis privalo miegoti gerai, 

nes ramus tykus miegas yra ženklu sveikatos. 
Jeigu jusu kūdikis laike nakties verke — jeigu 
neramus ir nervuotas, tai gali būti, kad maistas 
kuri jis naudoja, visas tas negeroves sukelia.

i Jeigu jus negalit kūdikio žindyt arba jeigu jusu ' 
pienas netinka jam, tai vartokite ■

■ < J — '-1* —i 

I

EAGLEBRAND
Z/'/oirnrurem kit 1 , jf' '' (CONDENSED MILK) v > • *, #

Tai yra maistas, kuris iszauklejo dangau 
kūdikiu in tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, 

visi dirbtinieji maistai sudėjus įn ; 
viena. Užgirtas ir rekomenduojamas tukstan-

I ežiu gydytoju.
Prisiuskit mums kuponą sziandien ir gausit 

jusu kalboje maitinimo instrukcijas, teipgi ir 
54 puslapiu knygele apie kūdikius, kurioj paša-

negu kiti
Užgirtas ir rekomenduojamas tukstan-
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iszdžiuvia, proto 
ne turi,

Aptemuses spanges turi 
ant szio 

balto svieto, gero negirdėti 
niekur payria barszczei visur, 
ant lietuviškos dirvos baisiai 
usnės ir varputis žele net dan
gų reme.

Bet nenusiminkime bus vis
kas gerai, 

Ba jau pareina iri protą vyrai
Jau ne tokios orgijos kaip 

, buvo 
Gala gavo pražuvo.

Tai tokios takeles 
gero

Žinomo visi, kas mus gaiszino,
Kas pinigus rinko ir nudau- 

frgino
Nepasieks to daugiau daryti 

* Isz vargszib žmonelių bizni 
varytu,

Arabiszki priežodžiai. 
''h'f1/ '-T ' ° '• riri i

Kada Dievas sutvėrė žmogų 
ir davo jain protą, džiaugėsi 
žvaigždes kalbėdamos: —- “pa 
sikels jisį augeztyn net igi

pa

kyta kaip užlaikyt kūdikius sveikais ir tvirtais. ■ 
Augszta’ verte atsalcantumas ir ekonimija
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EAGLE BRAND pieno yra tinkamiausias pasi
rinkimas del valgiu gaminimo ir ant stalo. 
Vartodamas szi pieną gaspadines neturės bėdos 
su cukraus stoka, 
Pirkite bleszine sziandien ir variuokite jin viso
kiems tikslams kur reikalinga pieno ir cukraus. 1 
Bandykite jin su tapioca pudingu.

The Borden Co. 108 Hudson St. New York.
Parsiduoda gerose aptiekose 

t ir grosemose.
Szls Iiobelh Ir Vardas 
yra Jums Gvarancija.

‘‘•“•s., į
**

prie to jis daug pigesnis.
f
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IISTE1GTA 1857 m.
Kill Burden

Borden’s Milk Chocolate.
Borden’s Condensed Coffee.
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Iszkirpk kuponą. Pažymėk 
norima knykute ir prlsiusk 
jin mumis SZIANDIEN.
Mrs. ______________ _____
Street. _________________
City. _________________
Stato.-----------------------------
. ..... Nurodymai apie Valgius.
...... Kūdikiu Gerove.

---------------------------- ------------------------------------------------- --- ----------------------------------------

Frodnktnl:
Borden’s Malted Milk.

Borden’s Evaporated Milk.
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Tvircziausia Lietuviszka 
B BANKA

1 Didele kaucija sudėta Valstijos 
f Banko Departamente.

prlei^PCAA'alstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankojo neguli 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmui. Siunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nuslatytams kainoms. 
Pampinu paszporlus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklto apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adrcsavokite:

V. Lapinskas
' 601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu
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; Žinios Vietines
SAULE’ 4rmwi

“SZTOPO”

Esi u po

— Nekurios kasikius dirba 
tik puse laiko, isz priežasties 
stoka karu.

— Petnyczioje pripuola Szv. 
P. M. Szkaplimuos.

— Po miestą vaikszcziojo 
geh‘žkelio slraikiet'ai giedoda
mi renka aukas ant savo drau- 

Žmonis g ina gausei mi
klioje o kaip kalne visai niek > 
neduoda, ha stin’kieriai išveju 
hv paliepimo im> jos 

j ku.

I

i. Union 
national;

BANK J
^MAHAHOVA; citv Ji

Capitol Stock $125,000.00 
Kurpias t Profits $160,(XMMX

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedmn prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
Buose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad (r Jus turė
tumėt rclkala su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mla 9 ryto lig 12 vai.

H BALT., Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaalerioe.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kan.

gu. e»

VU szil.'ili-

Niekas 
Mahanojus

Pagal 1920 meto 
t v. r i

nesitikėjo idant 
susimažintu ant 

|337 gyventoju mažiau nog pas- 
Ikntinio suraszo kuris atsibuvo 
į 191(1 mete.
Isurasza tai musu miosm-i
15,599 gyventoju, o visam Skul 

Ikino paviete randasi 217.754 
žmonių arba pasididino in lai 
ka doszimts metu 9.869. Maha- 
nojus butu didelis miestas, jei- 
gn turėtu vietos 
tint o norints ;

mijo turi vietos 
istubu, 
ne randavoje.

p.. - ■ ■

| DAKTARAS W. BURKE į 
; LIETUVIS }

b 418 W. Market St. Pottsville
_

j* Su visoms ligoms priima, nno < 
t1 valandos iki 10 valanda hz ryto, < 
C 1 Iki 3 va) popiet. G Iki 8 vakare. J

►

■■ • • • ■' — —i Ml 1 * —»• * HM M* M 1 —*

Telefonai, Bell - Kensington 531< 
Keystone, - East G720

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

Priėmimo valandas:
i Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare
i 2538 E. Allegheny Ave.
; PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIN KEKLA1TIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

f Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Bnvmda DaklaraN Knrlumeneje, 
GIDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas-
113 E. Coal St. Shenandoah j

6 lig 9 vakare 
Bell 359 IL

I.IETUVISZKAS GRABORIUS 
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine Si. Mahanoy City, Pa.

NoSSOkoffs, 
1202 Pentį Avė.

N.

raminsi

bet ’eme,

kur iszsipla- 
anglmc kop'pa-

ant statymo
neparduoda

Neužilgio ap-
garsinsime kiek yra. lietuviu.

mieste
randasi mažiaus gyventoju ne- 

!gu 10 metu adgalios, nes pagal 
raporto isz \Vash- 

parodo kad

— Ashlando teipgi

szmme

189 mažiaus

aplaikyto 
ingtono 
laike tonais randasi 6,666 gy- 
ventojiai, arba
negu 10 metu adgalios.

— Praeita suimta ugnis su
naikino dideli dali

Light Plant 
Hazletono, isz kur Mahanojus 
aplaiko savo elektriką. Bledes 

szimtu

Electric
Harwood 

netoli

padarytu ant keletu 
tukstaneziu doleriu.

— Netoli nuo 
randasi turtingai 
dovanota 
Lake Side,
kinin kolioniju 
rinko sau kaipo tinkamiausia 
kasmetiniam 
apvaikszezio.jimui

Lieuviu Dienos.

Mahanojaus 
gamtos ap- 

vadi narna 
Szia vieta, apylin- 

Lietuviai isz-

vieta

Merginu balbcrlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. ITa- 
szom. Teipgi Iszuiokiname 
vyrus ir merginas balbe- 
riauti. Neužmlrszkite nu- 

; maro. Netoli Union R. R.
stacijos.

Pittsburgh, Pa.

susispietimui ir 
vadinamos 

“Lieuviu Dienos.” Jau isz 
eiles ežia buvo apvaikszczioja- 
me Lietuviu Diena per penke
rius metus kur susirinkusiu,ju 
miniu — minios sekanezios ke
liolikos tukstaneziu žmonių la
bai maloniai praleisdavo laika. 

Tai-gi pavyzdžiu kitu metu 
szimet taip-gi bus czion ap- 
vaikszcziojama 
na.

Apylinkiniu kolioniju Lietu- 
Įviai jau turėjo du susirinkimu 
j Mahanoy City, Pa., 
iszrinktas tam tikras komite
tas, kurio užduotimi yra uoliai 
pasirūpinti sutvarkimu to viso 

Idalvko.
Per susirinkimą iszneszti ir 

svarbesnieji nutarimai.
jie: Lietuviu Diena, szimet isz

I eiles VI apvaikszczioti Lake 
, 16 d. Rugpjuczio

pasirūpinti
lt raukiniu del publikos; prade-
II i apvaikszeziojima
inis, ten pat ant atviro oro, su
rengti platu ir invairu progra- 

|ina k. t. prakalbas, Dainas apy
linkes choru; invairias žaismes 

Tai p-g i laikyti keletą 
»>

>,

Lietuviu Die-

kur tapo

i
Sztai

' Side, 
jpanedelyj,

men.
extra

I pamaldo-

Vi

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

• - - -‘v **

PIRMUTINIS IJETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
laidoja kunus numlrualu, Pasamdo 
automobilius, piginus Ir vežimus do) 
laidotuvių, kriksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo Ir it. Krausto dalgtus Ir tt 
520 W. Centre SL Mahanoy City. P*

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduoklte In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. IV. FRALEIKA, Savininkas

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

Szlltas Ir szaltfts vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

i

ir t. t.
“standų 
džiais ir minkszta.is 
Ir daugiau nutarimu mažesnes 
svarbios.

Patyrimas kitu metu parodo 
kad Lietuviu Diena gausiai 
suszelpdavo ir Tėvynės Lietu
vos reikalus, nes apie tūkstan
tine dol. būdavo pasiuneziamn 
kas metai Tautos Fondui, t. y. 
visa likusi gryna pelną nuo 
tos dienos, 
si turėti pelną

su invairiais užkan- 
gerimais.

ryna pelną
Szimet-gi tikima- 

nemažiau kitu 
motu ir visa ta pelną, nutarta 
teikti Liet. R. Kr. ir pasiusti 
tiesiog in Lietuva. —

Praneszdamas szia žinute 
kuoplacziausiai Lietuviu 
suomenei, o ypatingai artinieS’ 
nems kolionijoms sziuomi pri
menu visiems, kad jau nebtoli 
toji tradicijine Lietuviu Die
na. Tai-gi rengkites kud- 
skatlingiause 16 Rugpjuczio in 
Lake Side!
Presos Kom. narys K. Diržis. 

■ e s » ,i.
* Pirmutinei

Brazilijos mokėdavo už viena 
kate po pusantro tukstanezio 
doleriu, ir daugiau.

vi-

gyventojai

BOSTONE.SUNAIKINIMAS GERO

>*<5

sunaikino daug gero

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos dol Plano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c. 
Esu ant szlo svieto, solo • • • 50c. 
Lietuva Brangi ...... 
Kas nuramys mano szirdele.

A OMMMlMftJRi

,><rK

9 50c. 
. 50c. 

Rlunklto piningus roglBtruotam lalszke 
ar per Money Orderi, Htompu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, IflzlelBtojafl.
815 S. West St. Shenandoah. Fa.

REIKALINGA TUOJAUS.

nuo 30 lig. 38Motore ar mergina, 
melu nmžIaiiH, mokanti lenkiszkai, lle- 
tuvlHzkai ir kiek nore angelnkal, mo
kanti vidutlnlHzkai ranzytl norH lle- 
tuvinzkai, didelio mokslo nerelkalau-

Darbas lengvas prie Banko ir
Lalvakorcziu angenturos. i 
raszy11 ant adreso:

IhiN-PopItalla Agency, 
General Delivery, 

I’unxaiilnwny, Pa.
t

jauni.

*v-

Meldžiame 
(S 16

$20,000 vertes visokiu apredalu
■------ ■ — del moterų ir merginu
dar gausite už 25 procentą pigiau.

| $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 diktū moterų.

Bostono palicija 
kuriuos užgriebė 
riu

III» ■■■•

Isz Lietuviszku kaimelu

Bonkas meta in

vvno ir arielkos 
isz salinau,verties keliu tukstaneziu dole- 

siena policijos stoties No. 16

ATSAKYMAI. Vi/l1

M'i 
r/

Kada kuopa 
padare sau

tuneli
Nedelioje už-

anglis. Kai

ant

fajeruot’ ’
ekspliozije ir 

vaikus isz tnne- 
liepsna.
apdeginimo

1 1 met u

A no šu
lui re

Herrin, Ill.— 
lietuviszku vaiku 
kasyklas ant South 17 ulyczios 
ir turėjo ♦ iszkasia 
kokios 30 pėdu, 
simane “
mynai iszgirdo 
iszbegancziiis 
lio apimti 
žeidimu ir
Juozukas Ja n i u sz k i s 
senumo, joj broliukas Viktoris 
8 metu likos apdegintas kaipo 

A leksas 
Po eksplo- 
i nusidavė 

in taji tuiitdi jieszkoti daugiau 
apimtas 

turėjo 
a ng- 

su rast a 
Kalte

J

ir Kranus Gudriczis, 
Daughetas ir kiti. I 
zijai keli anglekasiai

vaiku ir vienas likos 
nog parakinio durno ir 
būti isztrauktas per kitus 
lėkusius Tuneli jo 
daug parako ir knato, 
tėvu jog vaikams pavėlino kas 
ti fa,ji tuneli.

South Boston, Mass.— Lie
pos 1 d., 
Bostone, 
$400 isz

So.
iszviliojo

Įiažinstaino
s

Vargszas
sidaii|)(‘s

ant Broadway, 
apgavikai 

mano
Alekso Misinkevieziaus, kuri 
gyvena ĮSI 11. St. ’ 
darbininkas 
So. Boston Savin 
Dabar jam bepaliko 
Apgavikui iszviliojo isz Misin- 
kevieziaus

t u rojo
Banke $460. 

tik $60.

sekamai:pinigus 
Vienas jn pasakė, kad jo brolis 
tapes nžmiisztas ant gtdežinke- 

jis:ii gavės kiek 
eze-
sa- 

nors 
viena tu czekin iszniainvti 
bet bijosi, kad kas neužinusz- 

Todel jisai praszes Misiu- 
keviezians iszmainyti piningus 
už ka 'sakes duosiąs szimta do
leriu arba ir pusantro daugiau 
ba tik tasai jam pagelbėtu. 
Tuo syk priėjo ir antrasis ap
gaviku, bet tasai nudavė, 
TĮppažinstas pirmojo. Antrasis 
ta i p-g i pažadėjo duoti $400. 
Vadinasi, pasidarė $800. 
galima buvo iszmainai daryti. 
3et kaip tik Misiukeviczius isz 
ome isz kiszeniaus $400, tai 
piktadarys Jiszplesze pinigus 
isz jo rankos, ir dingo, kaip ak
muo vandenyje. •

Esu girdėjos, kad isz kokio 
ten lietuvio panaszhi budn ap
gavikai iszviliojo $1,000 ir žie
dą. Turbut, tie patys, 
viai, prisidabokite!

J. Raulinaitis.

lio, už ka 
tukstaneziu doleriu, ir tai 
kinis po $1,000. Apgavikas 
kosi, kad jisai

euvoh

geidžias 
ezekiu

tu.

jog

Jau

Lietu-

BE IK A M N G A TUO JAUS

Suaugusi, Katalike-Lletuvc mergina 
arba’naszle, teisinga, del narnu darbu 
prie paaugusiu 4 vaiku, turėtu mokėti 
if kiek nors lenkiszkai ir angliszkai 
kalbėt. Vieta ir mokestis atsakanti ir 
darbas ant Ilgo laiko, 
sz i to untraszo:

P. O. Dox 585, Du-Bols, Pa.
(J.16)

Raszyklt ant

B. G. J.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

Dekavoje % milijono žmonių ui 
pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, 1d 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas: Drs. Druudzas Cosmetics,

Informacijas dykai.
Raszy-

Sta. W. Brooklyn. N. I.

- Dai- 
sudvia.

J. S. Shenandoah, Pa. 
na netinka, nes ne yra 
kaip reikė ir pabaigos punktai 
nesutaikinti.

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

Del isz.sluvlnejiino Szlebes, Padusz- 
kaltes, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

ISZ VAŽI AVIMO DAIGIAI.
Jeigu luresite iszvažiavlina ar pikni

ką tai pas mumis gausite visokiu tam 
reikalingu (laigtu kaipo tai: staltes, 
,’H’pklnu. peiliu Ir vidclcu, tolierku ir 
izauksztu del ice-creumo, ir bleklnu 
puoduku.

O’CONNORS. 100 W. Centre St.

. PARSIDUODA PIGIAI
2 geroB karves, 4 kiaules, keliolika 

Ir geraH namas su dviems ir 
puse lotu, isz briežaslies kad locnįn
inkąs turi tuojųns iszažiuotl in kita 
miestą, atsiszailkit po adresu:

Michal Buraczewski,
Dji-Bois, Pa. .

visztu,

139 mu st..

ok<3
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(J.16)

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

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

informacijų pra- 
raszyti ant žeminus 

padėto adreso:
LITHUANIAN SALES

CORPORATION, 
414 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Ileikalaudaini
platesniu
szomo

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

O'
O

GUINANS MAHANOY CITY, TA.
MT. 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 pagelbofl 

kada perkate 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 
pažinstaihi.

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. . v
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

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

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

T. G. Horn*bv

D M. Graham, Pre*.
J. H. GarrnhSn, Attorney

P. C. Fenton

et

t

D. F. Guinan, Treaa.
A. Daniaewic* M. (Javula

LGATE’S
/TACjC pocudsr

Del Patogumo 
Vakaciju Laiku

Idant apsisaugoti nuo saules 
apdegimo vasaros laike, 
naudokite liuosai Colgate’s 
Talcum pauderi.

tai

Po maudymosi jie turi rami
nanti odai efektą. Naudokite 
Colgate’s Talcum pauderi kita 
syki del jo atgaivinanezio 
patogumo karsztame ore., . '
Jis praszalina odos lipsznuma
Geriau ir lengviau apsirėdyti 
ir daug patogiau, 
trynimosi niežejima.
Kada važiuojate ant vakaciju,

Apramina

neUžmirszkite; pasiimti su sa 
vim bleszine Colgate’s Talcum
pauderio.

Galite pirkti bile kokioj 
ap tiekoj e.
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PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA. ___
Siunczlu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą bu pilna gva- 
rancija. Teipgi siunczlu lenku pinigus In lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grUtantiems in Lietuva, parūpinu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

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

w BūDODoranaB non aanmn -mS E

Hhivuma YIii. Su šita yla galima pasitaisyti: ėeverykus maišus, karpetu* Ir kitu* dl 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva £erai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina 411.00

SkuaklH namie mm nėra brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS šita
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva > 
už taip pi;lę prekę ir nesigailėsite ją jsi^yję. Vartokime tiktai geras britva*. Kaina >3.9B

šiaI
k

FORTUNE!
TELLING 
CAROS 

KaMmeJLiKo^MAMD 
5IAA0AM9 

CAaft (Ok 
€*•<; A* o. nu

T įj

J

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS, šios Ka
zyro* yra *u fattrukcijomi*. kaip 
jas vartoti ir kaip ateitj jspėti. 
Šio* Kaiyros yra Iriausia Žais
mė liuoaam* laik* ir *u jom! ne 
tik sava, bet ir visu* kitu* feriau- 

nubovyti leimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose, šita
pilna kaladė Kaayrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar f atma
inos pa* mumis, kaina

' |i

SOc.

ŠEŠIOS kitoaiikosmafiiko* 
štukos su instrukcijomis (anflik 
kai) ir TRIS LIETUVIŠKOS KHY-

GUTES: UPnalaptyN Burtininku. 2) Knbalua. OlSaprtu Knygai*.
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir tr|s lietuviškas knygutes kaina •l.ts

INiitalnM O t'«» Ic ta I n •* arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyt*. Su pa*
veikalėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyž*. 
burtų ir delnažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -614 puslapių Gražiuae 
audimo apdaruose

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

miata ca Muasa liiamts janiwi HanammauMMaaaMMaa
a <4 * 1*4 1

•r

‘Slaptybe Antgrabio” £,py^

VYRU 
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
j * Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglja

I

82 metus invairlas Ilgas vyru Ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažlnsta." Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežejlmus, ligas tinimo. Invairlas ligas 
paeinaneziaa nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslss-

4 kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig f vakare. 
J Nedellomis iki 2 vai. popiet.

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




