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ISZ AMERIKOS
Vela bandys perplaukt Niagra 

Falls.
Buffalo, N. Y. — Bobby 

Leach, kuris nusileido per van- 
denpuoli Niagara Falls

atlikti t a ja 
t i k ra i 

Paja ke

1911

Kanadoje,

Neseni* i

mete, vela ketina 
pavojinga keliom* tam 
padirbto! baezkoi.
Jione atbus už atlyginimą 2,500 
doleriu, kuriuos paaukavo jam 
plieno kompanija
kuri taja baczka padirbs idant 
svietas žinotu koki plieną ta
sai fabrikas iždirba.

kokis tai Charles 
Steplien isz Anglijos nusileido
vandenpuoliu su baczka, kuri 
truko ir Stephensas pražuvo o 
lyg sziam laikui jojo kūno ne
surado.
Daktaras ne teko turto, ..maz

gojo torielkas hotelije.
New York. — Ana diena mi

re daktaras Harvey Campbell 
kuris mazgojo torielkas 
nam isz czionaitiniu
aplaikydamas 18 doleriu 
sanvaites.

Niekas ne butu žinojęs kuom 
tasai žmogus buvo, nes rado 
jojo kupare du 
diplomus ir instrumentus 
kie daktarai

) 

vie- 
koteliu 

ant

nes 
daktariszkus 

ko-
Kelinauddje.

metai daktaras per spekulaeije
neteko viso turto, o jojo
su dukteria apleido jin nusi-
d u oda mos
taras netekias turto, paezios ir

dakta-

in Europa.
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ISZ VISU SŽALIU

NeUžganedimas 
anklekasius

uz

Straikai platinasi, 50 kasyklų 
sustojo Indianoj. Kansuosia 

nedirba 6,000 vyru.
Terre Dante, Ind. — Konia 

visam valstije Indianoj sustojo 
dirbti kasyklos panaszei kaip 
Illinoj n j, isz kur st ra i kas pra
siplatino.
mokesti priverto 
sustoti dirbti.

Pittsburgh, Kans.
dalis Kansu kasyklos nedirba 
o daugiau kaip szeszi tukstan
ezei anglekasiu randasi be dar
bo. Kansu anglekasiai todėl 
sustojo dirbti jog kompanijos 
geide nutraukti 
bausme nog
anglekasis nedirbdavo subato- 
rnis.

Badai Illinojaus anglekasiai 
ketina už keliu dienu 
kyt su kompanijoms.
Paliko visa turtą senam czeve- 

rykia, kuri aplaike jojo 
augytine.

Portlandt, Ore.

Didesne

pininginia 
mokesczio katras

susitai-

foinisT......
dienomis pasibaigė teismas už 

gavosi 
visai

Zacharas Bearce gu- 
iszgirdo du

pati j

Dak-

Pati

pa

Kada

dukteres, sarrnatinosi 
i'aut ir pradėjo mazgot toriel- 
kfts hotel i je lyg smert.
ne nori priymti kuna in savo 
namus.
Perkūnas užmusze du vaikus, 
tėvai inkase kunus in žemia.

New York. — Kada dakhv- 
ras Howard Neail, atėjo
žiūrėti kunus Jonienės Stakin- 
skiutes 9 metu ir josios brolli
ko Edwardo 2 metu nemažai 
nusistebi*jo, kada paregėjo ku
nus inkastus in žemia lyg kak
lui o daugelis giminiu ir pa- 
žinstamu apstoja vaikus temi
ni) in juosius akyvai,
daktaras užklausė tėvu kokia 
ezion komedije atsibuna, tėvai 
atsake, buk vaikai likos už- 
muszti per perkūną, ir girdėjo 
buk jaigu juju kimus užkas in 
žeme, tai atgys. Daktaras 

' tvirtino, jog vaikai yra tikrai 
mirė ir turi būti 
laidotais.
Tėvas pakartas už žudinsta, 

kuria papilde sūnūs.
Fleshorton, Iowa. — “ 

kites ir prisipažinkite prie 
v o nusidėjimu, o bus 
leista. ”

atgys

t nujaus pa-

Iowa. — Kel- 
sa- 

juni at- 
Teip paszauke evan

gelistas kun. Sharpe, kuris lai
ke pamaldas czionais.

Ant tojo paraginimo 
tojo Arnoldas Love

“de- 
nostimpa 
kalbėjo,

turtą numirėlio kuris 
del augytines kuri jojo 
sitikejo ,o broliunai nebasznin- 
ko aplaike tik maža dalelia.

vDu menesiai adgal 82 metu 
senukas
lodamas tvarte 
vaikus savo broliunu kalban- 
ezius terp saves apie sena 
de” kuris greitai 
nes kaip juju tėvai
jau laikas idant senis pastiptu 
ir paliktu visa savo turtą 
jiems. Senelis iszgirdes . to
kia kalba net apsiverke ir nu
tarė atkerszyt savo brolunams. 
Nuėjo pas savo advokata ir in 

ii ten veike

visa

EROPLANAI NUSIDAVĖ IN ILGA KELIONE.
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Ana diena tris Amerikoniszki eroplanai nusidavė net in Alaska isz New Yorko in miestą
1 A A A A f <Nome, Alaska. Valdžia juos in fenais iszsiunte idant isztirineti tosios apelinkines ir del

Baisi viesulu padare daug 
bledes, ant Filipinų.

Manila. — Tukstanczei 
niu pasiliko be pastoges 
praputima baisios
nuolatinio lietaus kuris 
Ii nėjo per dvi sau va i 11

padarymo naujos Alaskos mapos. Paveikslas parodo vieila isz tu orlaiviu.

galvos pa-

sulūžo pusiau, 
pati jau negy- 

gerklo 
in

Nedora moezoka sukandžiojo ir 
apdego posunu.

Berwick, Pa.— Valdže daži- 
nojo apie baisu pasielgimo mo- 
czekos J. Fedasiones, ant savo 
devynių metu posūnio Miku- 
czio, kuri isz piktumo baisei su 
kandžiojo ir apdegino su inkai-, 
tusia geležiu ir kitaip pasielg
davo nomielaszirdingai su po
sūniu. Sudas atydave vaikiu
ku in geresnes rankas, o moeze- 
ka uždaro in kalėjimo ant 
sziu menesiu.
Motere suteszkino galva savo 

užpuolikui.
Stockton

Farzino, vedus motere, likos 
arepztavotu už lidisia žudinsta 
ant Konstanto Citzo, kuris ke
tino užklupti ant josios mieg- 
kambari.
rlido josios gyvenime, 
galva buvo sudaužyta ant szmo 
toliu k uju, 
prie lavono.

LIETUVOS 
AMERIKOJE.

ATSTOVYBE

Praneszimas:

sze-
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M 33 METAS ,  
MARKES ANT LAISZKU 

IN EUROPA.
----------- I

Nėra dvieju centupacztinis 
mokestis tarp Suv. Valstijų ir 

kuomet žmogus 
szioje szalyje paraszo laiszka 
szioje szalyje paraszo laiszka 
kam nors in svetima szali 
(apart British Isles), ant kon- 
verto turi uždėt penkių centu 
vertes marke, tuomet laiszkas 
greitai ir teisingas nueis.

Daugelis laiszku siusti isz 
Amerikos in Europa
užtektinai markiu ir prisiųsti 
Amerkos Raudonojo K ryžaus • w • J « V . J • Y -1 t t

Europos ir

* > I
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žmo- 
per 

vii‘sulos ir 
nupuo- 

•s, pada-
I rydami milžiniszkas bledes ant 
g salos Luzono. -Ne gana to, 
f ant upes Turine sutruko dam- 

be, visa upe užliejo laukus su 
ryžeis ir cukrines lendres 
neszdama daugeli namu, 
liolika žmonių pražuvo tvano.
Graikai užėmė Andrianopoli 
su visu turkiszku sztabu. 
Konstantinopolius.

rolas Jafer Tayer, 
vadas Andrianopolije 
savo sztabu likos paymtas in 
nelaisvia per Graikus, 
valdo visus svarbesnius 
žinkelius ir miestą.
Aleksandra liko priymtas isz- 
kilmingai kada injojo in mies
tą. Miestas likos 
sunaikintas per Turkus per 
motini szuvi.
Praliejimas kraujo už maista.

Rymas. — Septiniolika žmo
nių likos užmuszta 
sužeido vaiskus laike 
ežio, kuris kylo 
maista. Kaimuocziai šukele 
maiszati už tai, kad valdže ne
teisingai iszdalino makaronus 
terp žmonių. Virszininkai sa
vo prieteliams pMalinQ .dan- i .u* "• ' 1 * ,i

•Ne gana

nu-
Ke-

— (tene- 
turkiszkas 

su visu

kurie 
gėlė

le arabus

neturi

•» , :
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Kratos Departmentui Pary
žiuje.

Francijoj, krasos darbinin
kai reikalauja dviguba 
jeigu užtektinai štampu neuž
dėta.
j jors i un t i m o trukdymas, 

sulaikyti

kraaos
surna

Bet dar arsziaus

tais laiszkai 
szias savaites.

yra 
kar- 
sze-

į.'j
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GERESNIS VALGIS UŽ MA
ŽESNI KAINA.Lietuvos 

sekanti
prisiuntėElta” 

A t s t o v y be i A m e r i k o j e 
oficiali kablegrama:

Kaunas: — Vyriausybe suti
ko su laikinai nustatyta su Ru
su kar. vadais demarkacijos 
linija einanezia per Gardina — 
Varomi — Naujus 
Szvonczionelius.
kacijos linija paima 
musu kariuomene, 
raina apie 
administracijos anapus demur- . J • • « • • • • •

4 4

ženkiyvai 
ar Geras valgis be didesniu 

yra tikslas Raudonojo 
kuris 

Raudonojo 
West 
New

4 4

kainu”
Kryžiaus valgio kurso, 
duotas moterims

centre, 418 
ninth gatve,

lį

Krvžiaus
Twenty
Yorke,

Nesakome, jog visiszkai ne
reikės mokėti mėsininkui ir ke
pėjui bet mokėjimas neturi but 
didelis.

i 4

o daugeli 
maisza- 

Raudazze už 
Kaimuocziai

T rakus — 
Szia deinar- 

saugoti 
Tebeside- 

civilines
, Cal. — 

vedus motere
Rozalije

J

Lietuvos

organizavimokacijos linijos 
klausima., . J^zvažjavo. Rygon 
musu delegacija isz 
cziaus.
Klesczynsko tartis su
viku delegatais esamais Rygoi 
apie Vilniaus ir kitu Rusu pa
imtu krasztu reikalus.

delegacijos 
derybos delei perėmimo paim
tųjų bolszeviku krasztu admi
nistracijos
Delegacijojo dalyvavo General 
leitenantas Katche

Asz padarau lt IDWeJius
namie 
kiauszinius”,

be f vartoju 
sako

szimts — trijų metu 
szeimininke, skaitydama 
cepta ant raszomojos lenteles 
virtuvei.

4 4

kaip padaryti su vienu 
sziniu.”

New Yorke kiausziniai par
siduoda asztuonis 
viena ir kiekviena 
pati turi sumažint kiausziniu 
vartoj ima.

Szeimininke gal ir padaryti 
pyragėlius (muffins) su vienu 
kiausziniu ,arba ir be kiauszi- 

bet tas sumažina maisto 
Jeigu nevartoji kiau- 

tuomet pridek 
szauksztuku daugiaus pieno.

Pyragėliu receptas:

net tris 
dvide 

senumo 
re-

giau ne kaip kitiems.
Pasikeleliai yra apsiaubia 

Pekiną.
Kinai.

Narusevi- 
Rosenbaumo ir pulk, 

bolsze-Kuna nužudinto su- 
Citzo Pekinas, .

miestas Pekinas yra 
tas per pasikelelius, kurie bile 
valanda ketina ineiti in miestą. 
Terp pasikeleliu iy vaisko eina 
baisus galėjimas. Pasikele
liai apiplesze visa miestą Tung 
Chow.

— Visas 
apsiaub-

banka, bet ka jis? 
tai niekas nedažinojo. 
jas namon nusiminias 
ko jin jojo 
Danvers kuri labai senuką my
lėjo, nuolatos jam parengdavo 
.viską kanuopuiklausia.

Senukas mirė utarninko va- 
kara nepalikdamas jokio testa
mento. Mergaite pasiliko be 
nieko, o broliunai užėmė likusi 
nameli ir keliolika doleriu ko
kius rado pas 
rints tikėjosi 
bet tuom apsiriko.

Nettie daugiau 
ant atminties kaip senus mar- 
szkinius ir pantaplius kokius 
senukas mylėjo neszioti. 
vakara glamonėjo meilei pan
taplius ir apverkinejo gerade- 
jinga seneli kuris 
priglauda po savo 
Inkiszus ranka in pantaplius, 
užtiko suvyniota popierelia 
kuria isztrauke ir net iszdyvo 
suklyko nes buvo tai testamen- 

apvyniotas 
tūkstantines 
maszkas kurias užrasze 
gerai augytinei.

Broliunai innesze skunda už 
pinigus savo seno gimines, bet 
nieko neaplaike.

augytine

Ate- 
pasiti- 
Nellie

senuką, o no-
daugiau,rasti

suvyniota

tas

atsis- 
21. metu 

turtingas farmeris ir su asza- 
romis 
tai jisai nužudo savo 
septyni metai adgal o už kuria 
tai žudinsta jojo tėvas Henry- 
kis likos pakartas.

Arnoldas tada turėjo 14 me
tu senumo, kada valgė pusry- 
czius viena diena jojo motina 
jam iszmetinejo kad paliautu 
draugauti su piktais draugais, 
nes jam tas ant gero neiszeis. 
Teip ant motinos užpyko už 
taji iszmetinejima, jog pagrie
bė pagali ir suteszkino motinai 
galva. Kuna paslėpė skiepe 
kur lyg sziai dienai gulėjo. Pa
licije nužiūrėjo tęva už ta žu
dinsta, už kuria likos pakartas 
nes 
buvo ant tuszczio.

Dabar palicije suėmė nelaba 
sūneli uždarydami kalėjimo 
lyg teismui,

kuri palicije ' rado
i 4 Lietuviu

Raudonasis Kryžius mokis 
kiau

nepasiėmė

Taji

jiai dave 
pastogių.

iri deszimts 
bu- 

savo
dolerines

įsakysią prisipažino, buk Bandytas Villa geidže pasiduot
molina Fran-

meksikoniszkas

visoki iszsikalbinejimai

sveikas ir 
nes 

žveriszko pasiel-

REKONSTRUKCIJOS 
DARBO SUTRAUKA.

pranesze Amerikos 
val- 

geležkeliu kor-

kalėjimo
k oje pranesza

buvęs
Pus-

liko neužbaigtos.
Amerikoniszkas vais

kus pribuvo in Tung Chow ap
saugoti amerikoniszkus 
sus.

ir Seimo 
nariai Kairys ir Požėla, kurie 
du gryžo isz Vilniaus, kad pra- 
neszti derybų rezultatus Minis- Bolszevikai praplatina 
teriu Kabinetui.”
Lietuvos Atstovybe Amerikoje

M. J. Vinikas.

ukes-

netei-

SVEIKATA.

centus už
motina ir t

- %

Mexico City, Mex.— 
ciszkus Villa, 
bandytas, nusiuntė prezidentui I 
De La Huerta telegrama kuria-1 
me pranesza, buk geidže pasir 
duoti ir paliauti būti valdiszku 
isztvirkeliu. Prezidentas sutjko 
ant jojo pasidavimo, bet palie
pė Viliui pirma sutaisyti visus 
geležinkelius kokius suardė. 
11,529 ateiviu atplaukė in vie

na sanvaite.
New York. — In laika praei

tos vienos sanvaites atplaukė 
in czionaitinia pristova 11,529 
ateiviu. Daugiausia isz nau
ju pribuszu nusidavė ant far- 
mu ir virsziniu fabriku mies- 

Laivas Matolka atplau
kė su 2100 lenkiszkais 
viais, kurio iszkeliavo isz Ame- 
riko in Francije.

Valstijos Departmentas.
Departmentas pranesza, jog 

Belgijos Užsieniu Reikalu Mi
nisterija 
ambasadai, jog Belgijos
džia prižadėjo 
peracija sziame darbe.

Amerikos ambasada Meksi- 
suspendavima 

Meksikos geležkeliu tavoriniu
vagonu. Geležkeliu darbinin
kai streikuoja.

Užsieniu Reikalai.
])r. J. G. Schurman

Cornell Universiteto pirminin
kas, prakalboje prie Užsieniu 
Reikalu komisijos New Yorke, 
iepos 14 d., pritarė paskyrima 

bendros komisijos isz japonu ir 
amerikiecziu, studijot klausi
ma japonu ateivystes 
szali.

Darbo Departmentas.
Szeszi tukstaneziai Pennsyl- 

Angliu Kompanijos 
angliakasiai Scrantone strei- 

Angliakasiai nori isz-

Jeigu nori but sveikas, mo
kėk už sveikata. Pinigai pra
leisti sveikatos reikale, apsau
gojime žmonių gyvasties, yra 
geriausias indejimas kapitalo. 
Geriaus aprūpinti
budus užlaikyt dabartinius in- 
statymus negu invest naujus. 
Sveikata yra perkama, ir kož- 
na kolionija nusistato savo li- 

ir mirties laipsni nuo
y

tinkamus

tus.
karei-

in szia

singus pinigus.
Viednius. — Bolszevikai pri

dirbo mi bardus falszivu bu- 
maszku kurias platina po visa 
svietą. No tik rusiszkas bu- 
maszkas, bet ir cariszkas kaipo 
ir angliszkas ir amerikonisz
kas bumaszkas padirbo pasek
mingai, jog vos galema pažinti 
katra falszyva o katra gera.
Vinezevone sieratu ant kapi

niu.
Lvavas. — Ant czionaitiniu 

žydiszku kapiniu atsibuvo vin
ezevone dvieju sieratu,
praszalinti epidemije tifuso. 
Ta ja vinezevone sudarė 
bukladarei,”

idant

vau i jos

Kaltininkai aresztavoti. kuoja.
naikint angliakasiu kotrakto- 
rius.

TELEGRAMAI

gu 
karsztliges

t

35
nu-

Sudaužo karabina ant pecziu 
savo pacziules.

Martinsburg, Md.— ('’haries 
Brown, gal pasigailėjo sznvio 
del savo pacziules, o gal pabi
jojo szauti idant kaimynai ne- 
iszgirstu sznvio, bet karabina 
vis panaudojo ant nužudinimo 
savo paezios. Brown paskoli
no karabina nuo savo kaimvno 
sakydamas jog ojna ant me
džiokles, bet karabina panau
dojo ant pecziu ir
cziules kuria teip sumusze, jo 
net karabinas 
Matydamas, jog 
va, pats sau perpjovė 
iszbego laukan ir pasidavė 
rankas palicijos.
Nedoras patėvis kankino baisei 

kudyki nuo ko mirė.
Grand Rapids, Mich.— Sep- 

tvniu motu senumo Merlus Ra
der, kuris likos baisei kanky- 
tas per savo patėvi Jokūbą Ne
mira mirė daktaro Williamo 
Dursum name.

Vaikiukas buvo
svėrė kitados 128 svarus 
nog patėvio 
gimo nupuolė ant 24 svaru isz- 
rode kaip giltine.

Nemire likos nubaustas ant 
trijų menesiu kalėjimu isz kur 
parasze pas sudžia kuris jin nu 
baudė, idant ji teip nuplaktu 
kaip jisai nuplakė kudyki, kad 
tik ji paleistu isz
idant galėtu prižiūrėt kudyki 
ir gailesi savo nedoro darbo. 
Vaikiukas nereikalavo patėvio 
susimilejimo nes rado atsilsi 
nog kaukiu ant kapiniu.
Žveriszka žudinsta Luzemeje.

Wilkes-Barre, Pa. -—
nuogis kūnas Adomo.Bogins- 
kio, 75 metu isz Pleinės, likos 
surastas krumuosia artimoje 
saliuno Adomo Žaleskio, Hud- 
sone, kuriame badai likos bai
sei sumusztas sumindžiotas ant 
smert muszije kuris kylo sa- 
liune apie lenkiszka vėliava. 
Nelaimingo žmogaus pakauszis 

|buvo sutrukias, žandas per
skelta^, o kūnas subadytas pei- 
leis.
Nukeliavo paskui pabėgusia 

savo motere kuria nužudė.
Wilkes-Barre, Pa.— Daejo 

in czionais žino isz Racine Wis. 
buk Jonas Levanclauskas, 
metu senumo, isz Parsono,
keliavo paskui savo pabėgusia 
motere kuria surado Racine, 
su burdingierium nuszove ant 

į smert ir pats sau paleido szuvi 
in galva, bet daktarai kulka isz 
eme isz smegenų ir Jonukas,pa. 
sveiks.

Tas viskas atsitiko per tūlo 
burdingieriirus kalte, kuris su
ardė minėtai porai szeimynisz- 
ka gyvenimą. Nužudytoji mo
teris yra Keido Levandauskie- 
ne. Ji prigulėjo prie progresis-

§ Paryžius.— Lenku arm i jo 
bėga in 
frunto nog bolszeviku.

§ Chicago.— Didelis maga
zinas prigulintis prie Armoro 
sudege, bledos $300,000, 101 ug- 
nagesiu aptroszko, 42 masziuos 
dalybavo užgesinimo ugnies.—---- ———

* Szvaicarijoi yra tokios 
tiesos, jog kada atsibuna vin
ezevone,

užpakali ant viso

Szvaicarijoi yru

ezitf o burdingierius priklauso 
prie smalavirhi socialistu/’

jaunikis su nuotekų 
turi pasodyti szeszis medelius, 
o kada užgėma kūdikis tėvai 
turi pasodyti du medelius. To
kiu <budu girnos niekad neisz- 
nyk8- .. . ..... i ....'4

nio, 
verte.
szini, du

Viena 
kiauszini, Vi puoduko cukraus, 
3 szauksztus sviesto arba tau
ku, 1 puoduką pieno, 2 puodu
kus miltu 3 lygus szauksztukus 

milteliu ir
Vį szauksztuko druskos.

Tas padarys tuziną dideliu 
pyragėliu arba szesziolika ma- v zu.

kepimo (baking)

t

A j
i

'' ''to
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maliarijos, plau- 
cziu džiovos, rauplių 
ligų.

ir kitu 
Geriausias ženklas ko

lonijos ganetinumo ar noga- 
netinumo valdyme savo svei
katos reikalu parodytas savo 
sveikatos organizacijų gabu
me sumažint ligų intekme.

Taupumą ir nuojiegumo 
naudai visas santariszkas dar
bas, ar tai vaiku mokslas apie 
užlaikymu sveikutos, - ar pra
moninis sveikatos užlaikymas, 
ar mokyklų bygiena,* ar pieno 
priežiūros darbas, 
Sveikatos Departmento 
tralizuotas. Vietines 
katos administracijos turi but 
pastiprintos per samdymą 
sveikatos aficieriu, kurie bus 
po priežiūra Valstijos Sveika
tos Departmento ir duos visa 
savo laika atlikimo prieder^ 
miu. Vieszos Sveikatos Biu
ras tiki, jog 
naudot antra procentą 
sanitarijos darbui.

« 
ir

per

“ste-
ant kuriu r suėjo

f ’ *

Isz Detroito szeszkui kuris

ATSAKYMAI. 0*

keliolika tukstaneziu, žiopliu, pabijojo pasiraszyti savo pra- 
Kelios sanvaites adgal panaszi
vinezevone atsibuvo ant kapi- straipsni supratęs, tai nebutu- 
niu, bet tifusas nenustojo, nes 
da daugiau pradėjo

gyvena baisiuo-
szaszlavosia ir smarvėje,

Kelios sanvaites adgal panaszi vardes. — Jeigu būtumei gerai
fu.

žydelius
smaugt, kurie
šia
todėl juosius tifusas ir smau
gia.

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

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Seniausi aukisinei

turėtu but 
cen- 

svei-

mažiausia, reikia 
vieszo

* Seniausi aukisinei pini
gai buvo iszmuszti per Meile ta 
Mažoje Azijoi, apie 800 metu 
priesz Christusa.

Kas metas isz Bombejos,*
Indijos buna pargabenama in 
Londoną perlu už 5 milijonus 
doleriu.

Italijoi yra užsėta 30,000 
taineicziais.

*
akoriu žemes su
Isz seklu iszdirbineja žibinan
ti aliejų ant apszvietimo.

* Tokio, Japanijoi, randasi 
45,000 telefonu su 60,000 dar
bininkais.

inei teip raszes.
buvo raszytas del gero 
dieninio darbininko isz kurio 
isznaudoja tinginei o tamista 
jin saviszkai supratai ir apver- 
tei augsztyn kojom.
ke szokinet teip karsztai pir
ma gerai dalyko neapsvhrs- 
czius, o gal tamistai kokis bol- 
szevikas — komunistas kitaip 
jum iszaiszkino!

A. R. Dubois,

Straipsnelis 
szian-

Ne rei-

Pa. — Teip, 
apdarome visokes maldakny
ges ir istorines knygas, 
siuskie tamista o darbas 
padarytas gerai.

■ ■■■'111 - - - “ O i ♦ ........... .

Na je isztrauke
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— Ko teip susiraukiąs!
— Sugryžtu nuo dentisto!
— Ar iszlupo danti?
— Na je iszlupo!,,, iszlupcį 

pusią dolerio. ,
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2 SAULE

KAS GIRDĖT
rus isz k o 
ne dings

Sztai dydy sis 
Romanow,

Gvmine nužudvto 
caro Mikalojaus 11, 
isz szio svieto, norints visa ca
ro szeimvna likos iszžudinta. 

kun. Andrius
kuris gyvena Paj 

vyžiuje, pasiliko tevu<sūnaus. 
Naujai gymusis k ūdyk is yra 
brolum nužudyto Mikalojaus 
ir turi tiesa užymti rusiszka 
sostą, jeigu kada volei sugryž-
tu Rosi joj carizmas.

Dabartės komunistai 
migs ir stengsis visom 
gom praszalinti taji nauja už
danga sosto, jogu bolszevikisz- 
ka valdže Rosijoj bus prasza- 
lintn, ant ko ir užsinesza.

dabar 
ymtis prie 

kaip prie aukso, 
szindien

Vagis 
gero

netiž- 
pajie-

pradėjo ant 
ne 

guzui i a 
užsimoka

guzutęs 
nes

daugiau 
vogt ne kaip kitokias brange
nybes. SaintAna diena
Louis vagis pavogė tojo gėri
mo už oi) tnkstaneziu doleriu, 
o Melrose Valley už asztuonis 
tukstanezius doleriu. Žinoma 
kaip ir visados, palicijo vagiu 

nes gal pasidalino 
vagei sau turi 

* *

nesueme, 
laimikiu, o 
rus laikus.

l i ge

fabrikantaiAmerikouiszki 
kas metas padirba keturiolika 
bilijonti spilkurziu, 
koniszkos motinos 
720 milijonus dubeltavu špil
kų.

Adata būna padirbtu 235 
milijonus kas 12 menesiu ku
riu verte yra 13 milijonu dole
riu,
ui fabrikai iszdirbineja 
sius reikalingus daigtus, 
riu kapitulas isznesza arti de- 
szimts milijonus doleriu.

Mete 1850 Amerike
špilkų fabrikai 

kurie padirbinėjo ant meto tik 
297,550 špilkų.

o ameri- 
sunaudojo

Keturesdeszimts dery- 
tuo- 
ku-

radosi
tiktai keturi

Yra tai nemaža 
iszniintingai kalbėt, 
tai didžiausia 
darvt.

iszmintis 
bet vra 

iszmintis gerai

Tai-gi mat besigrument len
kams tai pinniaus su vokie- 
cziais, tolinus su bolszevikais, 
pradėjo galutinai nesiseki, ir 
bolszevikai smalkiai gena na
bagus dabrodziejus adgal. Tai 
socialisto Daszinskio prana- 
szavimai pildosi, nes Daszins- 
kis apie priesz pusmeti žiūrė
damas in lenku mandravimns 
in ju neramumą su kaimynais 
kad nesutiko,
kas sziadien jau

nuo juodnju 
Ju kuni

gą raino

do niorza t. v. •> 
mariu iki baltikui.

ambonų 
Litva niechce laczvčv t 

siv po dobremu, to potączym z
(Lietuva kad ne-

dar Lenkija ,

gai net isz 
kad — “

mieczem.” 
nori geruoju vienytis, tai kar
du su vienysim.)

Vot tai lenku plianai ku
riuos gi būtinai norėjo įnvy- 
kint sugrument galutinai bol- 
szevikus, nes tie stovi ant ke
lio.

Dabar-gi isz paskutiniu ži
nių matosi, kad tas padaryt 
nesiseka nors ir pagalba alli- 
jentai tai jiems visokia iki dar 
davė, galop turės apsistot vie
ni ir kiti krauju biednu žmo
nių t. y. jaunimo laistė.

Jie lenkai primetinejo ne- 
bnluyczias mus kunigams buk 
tai jie priesz lenkus liet, kurs
to. užklupę net Seinų Semina
rija, iszvaike vyskupą žmogų 
kankino iszvarant, 
Mat tai atkerszino.

Dabar-gi kada bolszevikai 
pradėjo ymt virszu tai 
ir Lietuva pripažino jau 
priklausoma nuo lenku Viesz- 
patija ir. lenku dienrasztis 
New Yorko 
ko, kad su tuonii lenkai

isz Seinų.

lenkai
ne-

lenku
Telegramas ” 88- 

užsi- 
trauko pragaiszti tikeda.miesi, 
kad dar Lietuva stos lenkams 
priesz bolszevikus in
Pripažystant Lietuva savyval- 
diszka lenku patrijotai 

............ tikėjos 
priesz

l 4

(alka.

Klerikalizmas,
nustūmė nuo koja toji pati fa
natiku partija,
dar kritusi, jau neatsikels ir, sados serga kokia tai prasimi- 

gnosis,
įid puls vergijon svetimu gai- kia liga no pats daktaras nega

LIGOS MOTERIŲ.

bet Lenkija Nokurios musu moterėles vi-

fanatikai kuomi
M
valu?

Lenkijos puolimas 
mums pavyzdis.
sau žinosi, ojsim prie savųjų.

kad nu si a liga o lankei priesz to-

Lietuvoje:

yra
Tegul jie

Ii nieko pagialboti.
ir tokiu lietuviszkn .poniueziu ku 

ri turėjo daugiau piningu 
* - a < * i V Ji n

Viena isz

desznieji 
so

il’ vals-

’Nopamirszkim 
kad ir Lietuvoje toksai pats 
dropvalcis tarp partijų skam
binusi, ten stovi 
(kriksz. deni.) ir kairieji
eial dem., liaud. deni., 
tiecziai.

K a-g i pasakius 
politika kaip kad rinkimu agi
tacija buvo varoma prie alto
riaus arba isz ambonų bažny- 
cziose? juk ta veikt kunigams 
užgina kanonikiszkos tiesos, o 
vienok to nepaiso ir veike.

Saugok Die, kad neinsiveltu 
in tarpa Lietuvos partijų loki 
kaltūnai kaip dnsivele Lenki
joje.

Lenkija kovoja ne
me bet už svetima t. y. už Tik
rąjį na, tai jeigu tik ta prakisz 
tai vis-gi Lenkijos žemele 
liektis Lenkijai, bet jeigu Lie
tuva dar del nesutikimu savo 
szaleles dar atgauta prakisztu 
tai jau ant visada.

Szeip ar teip,

apie tokia

savo ze-

i ne 
kaip sveikatos, iszgiTdo, kad 
ten kur apie Skrantus, Penn- 
sylvanijos randasi labai ste
buklingas daktaras kuris gydo 
visokias ligas pradedant nog 
dantų lyg isztusztinimui masz- 
neles. .

Moterėlė nutarė pas jin 
važiuoti ant rodos.
ant vietos, o po pusei valandos 
pasikalbėjimo su juom, pradė
jo jam apsakinėti 
silpnybes.

pirma.
— Nesziok akuliorins.
— Jaucziuosiu silpna ant 

viso kimo, ne esiniu teip drūta' 
im mitri kaip buvau kitados

— Tai yra priežastis, 
misiute jau sensti.

— O ka turiu priesz tai da
ryti ?

I

>0 8. Į 
jog BEGALO

nu-
Pri buvus

visas Savo 
Daktaras kantroi 

visko klauso, o kada pabaigė 
melde

užraszvtu

idant da

visas ligas apsakinet, 
daktaro idant jiai 
kokias gyduoles.

Daktaras prasze 
karta apsakytu jam apie josios
ligas, o ant kožnos, jisai atsa
kinės ka reik daryt. Ir prasidė
jo terp juju ant naujo kalba se- 
kaneziai:

— Esmių labai nesmagiam 
padėjimo, 
skauda.

— Tai pereis, 
priežasties ilgos keliones.

— Neturiu noro ant valgio.
— Ta i m i s i s. n i e k o

visus kaulus

ba tai

man

isz

— Nieku.
Motore užsirustinus paszau- 

Nieko, nieko!? nieko ne-J 
daryt ir numirt?

— Teisybe misiute, svei
kiausi žmonis sensta ir mirsz- 
ta, teip buvo seiliaus ir pasiliks 
atejteje.

Motore užpykus paszauke:
— Ar tai viskas ka ponas 

man darodinai ant mano ken
tėjimu? Ir tai del to asz turė
jau net in ezionais pribūti. Nie
ko naujo pons man nepasuko, 
nesėtai žinojau ir be tavo rodos.

, bet 
Daryk ta viską, o

ke:

— Teip misis žinojei 
to nedarei.
duodu tau mano žodi, jog jau- 
cziesi geriau. Jeigu nori slap
tingu gyduolių, tai misiduok 
pas tuos kurie in laikraszezius 
savo stebuklingas gyduoles ap
garsina, kurias žmonis gyre, 
norints yra niekiausios ir brau 
gei už jaises užmoka. — Gud 
bai!

SVARBU

Lietuva Atgavo Vilnių 
ir Gardina!

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Ka tik iszfcjo isz spaudos keturi nauji 
veikalai Dainos su Notom del Piano: 
“Gana Broliai Minus Miegoti” duetas. 
“Kas man darbo” duetas.
“0 Lietuva Numylėta” duetas. 
“Sudiev, Gimtine“ solo.

Treke po 60c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu

J. A ŽEMAITIS, Iszleistojas.
815 S. West St. Shenandoah. Pa.

Pramone dirva dabar pasididino 
dvigubai. Fabrikai turi darbo 

kelis kartus daugiau negu 
kuomet nors pirmiau.

be t negalima 
jokiu bndu tikėt kad tai visi 
Lietuvos kunigai agitacijas 
link balsavimo bažnveziose

tarpo kunigu 
yra žmones kuriems Lietuvos

rupi nemažinus už net lyg norėsi miego, tada grei-

sako 
sudarvt 

su-
tuom

novai-
Felegram 

( nija kokia buvo 
draskymu Lenkijos, ir 
padare klaida.

Lenkai jai norėjo su Lietu
kai m vniszka i 

vieni kitiems 
mese, tai jau

4 l 1 >

va sugyvent,
i nelai- 
Lietuva

gelbėtis 
seniai

savyvaldiszka reike pripažint 
ir isztikro but Ijcnkija lygiai 
su Lietuva stoja priesz bolsze- 
vikus, bet dabar jau per volu. 
“Telegram” sako — Vokie- 
cziai dabar džiaugėsi nes — 
Polska juž niebędzie 
szorzędnem panstwem.
lenkai dabar sako, kad per toli 
jie pradėjo siekt, gerinus butu 
padare kad mit stoveja prie 
paskirtu Versaliuj rubežiu ar
ba kad butu klausė Marszalo 
Focho rodos.

Dabar nenuvokia ne patys 
ar gales Lenkija užsilikt kai
po vieszpalyja.
ju padėta Allijentuose. 
savųjų klupimu lenkai 
kad puls dekretas, day minties

Lietu

sako —

pierw-
Patis

Visa viltis
Prie 

kalba,

szukavimus ir

kunigai 
balsavimo 

vare, nes ir isz

li kimus rupi nemažinus 
kitu partijų žmones; o kad gal 
keletas protlige sirgdami ta 
dare, tai ne kiekvienas kun. 
Lietuvoj visos partijos yra pa
tyrusios kad naminiai nesuti
kimai, stumia szali iii 
skurdą arba ir prapulti 
kad ir mus kaimynams len
kams senoveje ir dabar kliūva 
nepasisekimai, tikim kad 

iszsilenkt vaidu,

didi 
kaip

mo
kės iszsilenkt vaidu, mokos 
dirbt, svarstyt kas negera tai
syt del naudos dar atgimusios 
tos mažos mus pifiteviu szalies 
kurioje gyvena turtingesni ir 
biednesni žmones.

Partijos gi taisydamos ke
lius szalies gyvenimo, a.tejteje 
užganėdins visus ypacz darbi
ninku luomą kuri per amžius 
daugiaaše vargsta skurdo ap- 

Mes toli nuo savo

vaidu

Jeigu 
ar

gyk.
— Kaip ejnu ant atsilsio 

negaliu užmigt.
— Vaikszcziokie poni ilgai,

tai užmigsi.
— Tunku labai, 

užtemint tai ant kūno.
— Del to, jog misute daug 

valgai, o mažrti dirbi. Dirbk 
daugiau o valgyk mažiau, tada

• J • 1 • • 1 • • •• •

jog galiu

Darbininko Draugas

persitikrinsi pati, jog pasijusi 
smagesne.

— Ne vyipis,
nieko neprigialbsti.

— Tai gerk vandeni.
— Nematau gerai kaip tai

MIH-HPIUER
Vaizbnženkhs uireg. S. V. Pnt. Oflae.

ne alus man Gurnus per dnugiuti kuip 
50 metų.

I'ėmyk Ikaro (Anchor) ValzbaŽenklĮ.

ANCHOR UNIJA

Didelis laivas CALABRIA
Isz plauks 17 Augusto

Fabriku pelnas ir bendrovių turtėjimas auga 
neapsakomu spartumu. KAS INDEDA 
DABAR IN “NEMUNO 
SZIMTA DOLERIU, TAS UŽ MENESIO- 
KITO TURES VERTES UŽ KELIS SZIMTUS 
DOLERIU.

“Nemuno”
Szuvolovu Fabriką Kaune ir dabar jau iszdir- 
bineja žemdirbystei ir geležinkeliams reikalin-
i i o i i . u i h i rt i <* • /i •»

gus padargus. Fabrikas jau dirba. Bus daug 
padidintas, kaip tik susidės Amerikoje daugiau 
piningu.

Kas indės in “Nemuno” bendrove 
piningu, tas nesigailės amatnin- 
kams szerininkams privilegijos 
darbe. “Nemuno” fabrikas tai 
didžiausis dirbantis fabrikas vi
soje Lietuvoje.

IN
KAS

BENDROVE

Bendrove nupirko Broliu

in HAMBURGĄ ir DANZIGA
r

3-ežia Klasa $135.00 Pridedant $5 War Tax
Juso mieste ar apelinkeje randasi agentas.

linkybese.
tėvynės gyvendami, laukiame 
žinių ir skaitome kas gi atsiti
ko mus senoje szalyje.
iszgirstam vaidus partijų
nepasisekimus, vai kaip nulius 
tam; bet kada iszgirstam pasi
sekimus, visatina darbymete 
pasekmingai varant kaip dar 
kad balsavimuos 90 procentas 
gyventoju ėjo, skubino savo 
balsus duot, nusidžiaugiame ir 
pasiakvatijame vėl aukaut 
daugiau reikalams bedirban- 
cziu ten toli mus lietuviu 
gelbai.

Linkime ir linkekim geroves 
naujai Lietuvos demokratisz- 
kai Respublikai su jos parti
joms ir partijelems.

Senas Kapsas.

vis jieszkojo to, 
nepagauna

ma, rasze kad prie pirmo sma
gesnio prakiszimo, visai Len
kijai gali gana riestai atsiejti.

Lietuviai gana norėjo su 
lenkais gražioje kfiimynystoje 
sugyvent, bet dobrodziejai vis 
purtėsi ir purtėsi reikalauda
mi nuo lietuviu to, ant ko liet, 
apsiimt negalėjo, galop lietu
viai kad su visais kaimynais 
nesutikime gyvent nenorėjo ir darbininku^ puses,

k i ja i szlaclita Pilsucki pasmerkė

Estonijai, Latvijai ir 
vai.

Kaip nebebūk, bet kad dau
guma iii lenku
ercikus žiūrėdami rokavo, kad
turės prilipt liepto gala.

Pilsuckis kad karta iszsita- 
re jogei Vilnių reikes lietu
viams atiduot, tuomet Polska 

, o
ku dabar szlachta sakyt gali, 
kada jau lietuviai Vilniuje?

Puolant lenku frantui, Ang
lija norėjo veikiai nusiunst 
Lenkijon amunicijas, taj Ang
lijos darbininkai atsisakė in 
laivus lioduot.

veikiai

* Vienas
vėl

pa
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PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siunczlu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
raucija. Teipgl siuneziu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpimi pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

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

Szeras
’f » t r* t *

ii uml.JjUiwi         —„ ,

$40ou
53 Hudson Ave.

*

prisiėjo kad ir su bolszevikais 
sau taika darvti.

Dobrodzieju plianai isz kal
no sudaryti ir mėginama buvo 
vykinti sztai kaip — Lietuva 
kad jau po Lenku globa nepa
siduoda, 
rajina. 
vada Warszavon nei in slastas 
kad pasigaut pasiseko, ka len- 

liepe, ta ansai 
u k ra jin ie- 

vado, prie- 
szintis neturėjo kaip, ir Ukra- 
jina teip apdirbo, kad jau ant 
visko ka lenkai sake Zgoda, 
abieji iszvien plieks bolszevi- 
kus, o kad ukrajiniecziai tam
sus, jiems urėdus vesti gelbes 
lenkai diktuodami ka turi da- 

Teip bent skelbė lenku

reik apsidirbt su Uk- 
Petlura P krajinos

kai Petlurai 
jau turėjo daryt, 
ežiai namie je be

I V t. r 

laikraszcziai.
Tokiu budu lenkai kaipo

Czion ir isz 
pasidaro

Lenkijai paszihas.
Lenkijoje buvo 

lenkai kareiviai su vadu savo 
rialleriu, lenku szalininkystes 
pravica su levica (desznie su

Amerikos *
dos nesziodavo ant nykszczio. 

parodo, 
kaireis) besiniaudami namieje daugiause žmonis papildo sav-

Vinczevones žiedą kita-

T

o] Žiūrėkite kad butu
M *&tt didele litera u C”

I.

Y ant padu

F
ro
0

* Suraszas buk

Hallerczikus lon- 
sugražinoO

ojczyžnos 
mote- 
Czion

žudinsta utarninke ne kaip ki- 
tosįa dienosią.

Bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas 
žemas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pakils 
ir už “Nemuno” Bendroves szerus reikes kur 
kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo gali pirkti 
mažiausia penkis szerus.

DĖKITĖS PRIE “NEMUNO” 
NES TAI YRA DIDELI 

PELNĄ NESZANTI BENDROVE. 
SKUBINKIT, NES KADA 
AUKSINO 
C ( 
TUOS DAUGIAU, 
NEREIKĖTŲ GAILĖTIS, KODĖL NEPASI- 
NAUDOJATE GERA PROGA. APSUKRUS 
ŽMONES NAUDOJASI ISZ PIRMIAUSIOS 
PROGOS IR TODĖL JIEMS SEKASI. BUK 
TOKIU IR TAMSTA 
“NEMUNO”

VISI 
BENDROVES.

PRIE

. PASI
NES KADA LIETUVOS 

KURSAS PAKILS IR KADA 
NEMUNO” BENDROVES SZERAS KASZ- 

NEGU DABAR, KAD

oPigiausius darbinius apsiavhnus ka 
galite pirkti, yra toki ka priduoda 
smagu ir ilga nesziojima. 
apsiavimai vadinasi Ace-Hi.

1 (onverse ,

ACE-HI
Toki

TAUTOS FONDO SEIMAS.
----------------v

Besiartinant Seimu laikui 
kaip visada teip ir szimet, Tau
tos Fondo Seimą turėsime kar
tu su L. R. K. Federacijos Sei
mu, 
Conn.
do skyriai yx*a praszomi 
tis prie Seimo.
ajit kiek aplinkybes leidže turi
me pasistengti kad szis T. F. 
Seimas butu koskaitlingiausias 
atstovais ir sumaniais T. F. Sei 
mui inneszimaisį. Lai&as ir vie
ta Seimo bus paskelbta kiek 
vėliau.

A
j

suprato.
kns negeistinais ir, 
juos Amerikon, o dabar jau 
szaukia in frunta 
gelbėjimui merginas ir 
ris nuo 18 m. iki 24. 
teip-gi klaida.

Amerikos lenkai dabar ba
ra asztriai Lenkijos 
už toki neapsirokavima ir na
minius prąvicu su levicais ne
sutikimus.

Krinta dabar kalte ant pra- 
vicu (klerikalu) tgrp ko lenku 
kai kurie laikraszcziai sako

Ta, polityka rcakcyjnu -kle- 
rykalna odebraia nam 

zachod-I krajinos geradejai jau tike- patje spoleezeristwa.
josi
czamego morza, 
baltiku.

Tokiu keliu 
žengent, Lietuva nors nuo len
ku globos purtosi, tai j u pri- 
spirt gales su kardu ir Lenkai 
Jūres liuosas rankas od morza

Wolny Przystęp do 
a po tern do

pasekmingai

valdžia

svm-v

uiej Uui’opy.
Lenkijoje naminiai partijų 

nesutikimai jau verda nuo 
1918 m. ir mat baigiasi ant 
ko — ant prapulties teip pra- 
vicu kaip ir lėvicu.

Praeitoje, Lenkijos prapul-

1

ežiai pasitarnavo szlachtu ir
V

■ 4)

kuris atsibus Waterbury, 
Tai-gi visi Tautos Fon- 

reng- 
Kiek galima

♦
V

1

PASIPIRKDAMASMainieriu Čzebatai 
Czeverykai

>
BENDROVES SZERU.

ir?
Ace-Hi apsiavimai yra pątlirbti isz 
specialiszko gumo.
plienas, ir yra sxtra drūti ten kur 
daugiausia nesziojasi ir apie kurkas.

Ace-Hi apsiavimai ilgiau neszjo- 
jasi negu kiti apsiavimai. Vanduo 
nepereina per juos, vigadni ir szilti. 
Vapduo juos nesurudyja ir asztrus 
akmens neperpjauna.

Juso apelinkeje randasi sztoras kur 
parsiduoda Ace-Hi ąpsiavjmal, Jeigu 
negagsit tai raszykite tleęog pas mus.

< < Bendrove Amerikoje atstovauja
Pgdrutinti lig

Nemuno”
Lietuvps Atstatymo Bendrove. Visais 

“ Nemuno ”
kreipkitės sziuomi adresu:

tylalden, Mass.
I!»l JRLW.W.'tt.'JiLji'.pi

bendroves reikalais

Lithuanian Development 
Corporation

NEW YORK

Kun. K. Urbanavičius.
T. F. Pirmininkas

B. V. Vaisznora
T. F. Iždininkas, 

K. ,J. KTU0zinskas 
T. F. Sekretorius.

i- '' '

>
PftrsJduęcU Ace-Hi ąpsiavimąi/ Jeigu 
p.ęgaji8it t,ui raszykite tleęog pas mus.

Converse Rubber Shoe Co.
- 'L ¥ll'ą'JMJU. IHJ W. f.lg

i.

294 8 TH. AVE.

k '■ o V*
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METAVONE UŽ
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GROMATA ISZ LIETUVOS.

)<'■ --------
t

Pnnczekiu kaime, priesz ke
lis desetkus metu ,pas ūkinin
ką Macz.. dingo karolei ne ma
žos vertes. Klausinėjo ir szni- 
pinejo, nieko ne galėjo dažino- 
ti apie vagi, dingo kaip vande- 

Didelis sumiszimas ir 
i pastojo j

M — Ant tuszczio, karolei Jin
go! Tam i a vienas isz kaimuo- 
cziu davė rodą:

— Jonai — tarė —-

mja. J 
gailestis

Viktoras Vaisznora isz She
nandoah, Pa. 
ežia gromata isz Lietuvos:

aplaike sekau-

Kaunas.
25 d. Birželio 1920m. 

Mielas drauguži Viktoru k! 
Jau tris sanv’aites kaip gy-• « vi in ounvciivvo

grinczioje venu brangioj Tėvynėj Lietu-

karo-

n -
voj, bet laiszku niekam 
sziau, szitas yra pirmutipis, 
nes norėjau kiek daugiau apsi- 
pažinti su Lietuvos gyveniniu,

szitas yra
uera-

1 • . • j’ii • i I J < IA111 L I JJIulllivn jKyVvlllIIlll*liūs atrasi, tiktai nusiduok pas . > i , n „ ••i...... .. .. ;;.......J...... 'r kll<l galeasian ji tikinu juniBburtininką Šanku, o jis nuburs 
vagi parodis kaip ant dialno, 
dievaž pamatysi!

Tai ne d y va i, 
dien žinonys, o ypatingai mote 
res intiki in visokias raganas 
ir burtininkes, o t am i a laikia 
kožname kaimia buvo žiaunai.

Macz... Jonas rado raganių 
Šanku ir pas jin nusidavė, net

ba d a ir sze-

nupieszt. 
kad Lietuvos 
valdžia man

Pirmiausiai sakau 
demokratiszka 

patinka ir tiktai

su tajuin Aszmonus su ta ja vilczia 
jog nubars kur gali rast karo
lius.
žinojo:

Užmokėjo gerai ir dasi-

**“' i. n-am >n*. T'IUIin .4

Stebėtinas Fonografas Ant Trumpo Laiko

Tiktai už $24.75siuose ir nieks nebando ju tai
syti nes stoka piningu ir in- 
rankiu, teip-gi nekuriu 1 
ninku visai nesiranda, o 
negave jokiu atlyginimu 
nuostolius neturi isz ko atsista 
tyti, taip tai ir per visa Lietu
va miesteliuose.
jau po biski atsistato nes ma
tyti nauju triobesiu, bet ukiu 
labai nųižai ir sunaikinta, tai]) 
kad važiuojant per kaimus 
tai]) atrodo ta pati Lietuva 
kai]) ir buvo, bet daug yra ir 
naujenybių kuriu Lietuva po 
Rosijos valdžia budu nesulau
kus per keliolika metu, pa vyz
džiu telefonai veika kiekvie
nam valsoziuje ir mieseziuky- 

Telegramu drotie buvo 
priesz kare tarpe Mariampoles 

dabar šu
te i p-g i 

szviesos yra beveik 
Siauru 

^eležkeliu tokiu kaip Ameri- 
bogegengviu reles” yra 

daug tik nenaudojamos. Kau
ne, per Nemuną tiltas nuo 
Aleksoto in Kauna naujai pa
dirbtas kogeriausiai, ka Rusai 
nebūtu padirbę niekad.
kurie kalba, kad jog Vokie- 
czei butu palaiko Lietuva bent 
tris metus, 
buvus pauaszi Vokietijai. Da
bar Lietuvoje kas svarbiau
siai, tai maisto užtektinai. 
Stebėtina szalis kuomet Lietu
vos nekurtos kaimynes Vals
tijos badauja, o Lietuvoje bis
ki užtektinai, taip lygiai kaip

atrodo

savi- 
kiti

i už

Ūkininkai

per

... . . JO.tie gali būti jos prieszai, kam ‘ 
ir Kauno vos du, o 
virsz keturesdesziints 
elektros
kiekvienam miestelyj.
S 
k oje

viskas yra negera, 
pradėsiu savo 
dedant uno New Yorko. 
laivo
tai-gi iki suleido ant laivo, tai
reikėjo pavargti.
kiszeniu nieks nekrete iki Eit- 

Eitkunuose peržiurę-

1 neduoda 
kaip

Dabar 
inspudžius pra- 

Ant 
keliauninku buvo 2,000

Bagažiu ir

INDIJONU GUBERNATORIUS SU SAVO SZĘIMYNA.

B
fe

Geriausia Gramofonas, 
koks Ilk kada nors buvo 
parduotas už teip maža 
preke. Gražus mahoga- 
nlnls, dailiai Ir dručkei 
padarytas, turi gražu, 
žavCjanti baisa, turi ex
tra drūta 
motoru, grajlna viso- J 
klos iszdirbystes rokor- Aj 
dus. Didumas 17x17 Ir I 
13 coliu augszczio. Toks ] 
gramofonas gali užtekt I 
visam gyvenimui. Nle- I 
kur negausite toki gra- | 
inofona už teip žema i 
preke, nes jie visur j 
parsiduoda po $35 ir | 
dangiaus. Mes užpirko- jc 
me jn 600 nuslhankru-*** 
tijusloH firmos, 
galim |>ig<‘i pardavinėti 
pakol ju turėsime.

sprinzina ir 
grajlna

lodei

yų* -

*s*^*^*’^*’-ž.’-v. -*T z

2^**<*».’Va.

i.

.i t

i
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Sykiu bu gruiuofonu prisiusimu ir 10 gražu dainų ir muzikos rekordu Ir 
300 adatų dykai. Gvarantiname užganedlnima, kitaip gražiname piningus.
Taigi Jei norite pasinaudoti proga tai prisiimkite tik $3 rankpiningu o 
likusius užmokėsite atsiėmė gramofona, rekordus ir adatas, 
tuojaus kad ne butu vėlu. Adresavokite szitelp:

Practical Sales Co. 1219 N. Irving Ave. Dept. 26. Chicago.

Raszykite

7. m ogu e kasosi galvų,

Kasimas! pasidaro papro 
čiu, ir tuomet žmogus ka-

• sosi nejucioms. Bet jis 
\ žino, kad jam niežti, ir

visi kiti tų žino. ‘
• Vyrai ir moteris kenčia 

niežėjimų nuo pleiskanų,
kenčia bereikalingai, 

tų niežėjimų galima 
lengvai prašalinti. Nebus

kunti.
jo valizas ir kiszenius taip-gi

Jieszkok kamaroje pas Pini?’ tik vokiszku
savo kaimyną Juozą, ten guli 
paezios k a role i.

Jonas M... isztikro
Juozas, juk

; danginu

turėjo
kaimyną, vardu 
žinotina jog kožuam kaime 
Juozu ir Jonu daugiausia, tai 
ant kart didelei nudžiugo Jo
nas jog atsirado vagis ir pade- 
kavojes raganių 
linksmas namon. Eidamas 
namon ant kart užsidunksojo, 
nes tasai kaimynas Juozas bu
vo del jojo geriausiu prietelin 
ir darodnyku, visi kaimuoezei 
jin mylėjo ir guodojo, 
Kztant gaspadorius, ir kaip cze 
dabar daryti pas jin krata? 
Nes reikia raganiaus klausyti. 
Ka pasakė yra teisybe. Reikia 
jieszkoti kamaroje pas Juozą 
karolių ir tasai kvailas Jonelis 
teip padare.

— Žmogau! — tarė Juozas 
baisei susirupinias. — bijokie 
tu dievo persižegnok, ka tu du
rai, gal tave velnes apipainio
jo!

sugryzinejo
namon.

buvo

— Ne, — atsake Jonas — 
pas jus ant lentynos, kamaro
je mus karolei, tiktai atidary- 
kie kamara!

Juozas pavėlino iszkrest vi
sus užkambarius, bet karolių 

Vietoja kad Juozas 
galėjo kvaila Joną apskunst, 
jog nekaltai užsipuolė, bet 
Juozas, ne skunde, tada Jonas 
apskundė Juozą, 
irias ant žodžiu burtininko. Ne 
galėjo sudia nieko
gal butu gavės tūpt in Kai va
ri je už kvailumu,

Buvo M. jomarkas ir 
ant tos dienos Juozas su Jonu 
buvo paraginti in suda. 
nas su paezia eidami 
pro žmonis paregėjo savo ka- 

nepažinsta- 
inos mot eres ir su laikius ino- 
tere už rankos paszauke:

Del Dievo! .Juk tai ma
no karolei!

Dabar trumpai

nerado.

stojosi.

4 l X.
~Tli T 

i

per

1,000vesztis, 
markiu, o Lietuvoje peržiurė
jo ir didžiuosius 
(iszeniu 
vežiau, 
Ant laivo turėjom 
jergeriausia didelis 
snsikimszimas prick to da lai
vas pusėtinai neszvarns valgis 
ir-gi nepergeriausias, 
gu kysziu patarnautojams ne
duodi tai ir to paties negauda
vo, matomai patarnautojai kas 
keliauninkams paskirta 
neduodavo, 
szioja po kambarius ir parda-

nekrete, 
niekas

Ne-

apskunst 
užsipuolė,

rolius ant kaklo

pasirernda-

laimėti ir

nes kitaip

Jo- 
ulyczia

nubaigsime 
Palicijautus pasisuko vedu Jo
ną, jojo paezia ir nužiūrėta mo 
teria pas burmistru, 
de Jok karolei ant 
kukio t ikrui buvo r .. . .

Pusi ro
mo teres 

Jonienės.
Toji motore pirko nuo žydo, o 
žydas kai]) pripažino pats, pir
ko juosius nuo patinstamo pus 
bernio. Taji pusberni tuo- 
jaus suėmė likusi iii suda pri
statytas kur prisipažino, jog 
pavogė, kada nieko grinezioje 
ne buvo.

Dabar pažino Jonas 
jis kvailys ir 
Juozu apsiėjo, kuri 
nužiūrėjo ir prasze atleidimo

Juozas atleido Jonui ir de- 
kavojo Dievui, jog kaltinin
kas atsirado ir ant to pasibai
gė.

Jonas 
gryždamas 
grieže:

— Na tu rupu... 
kaip asz 
kaulus sulaužysiu!

dabar žmonis 
Juk asz 

niekur negalėsiu akiu parody
ti! Na tu, ru......

Ta ji pusberni

kokis 
jog ne dorai su 

ne kaltai

murmėjo po 
namo

n ošia 
ir dantimi

\rJ.

Sakau
tavos nutversiu, tai

— Na ka 
ant manes sakys!

SKAITYKITE “SAULE”

baksns, bet 
viską parsi- 
neprapuole.
tvarka ne

žinomu

bet jei-

bet naktimis >

tai 
ne-

žino-

tai butu Lietuva

Laike indijoniszko apvaikszcziojimo Deering Oaks, Mai
ne, atvažiavo indijonu gubernatorius su savo dukteria ir sū
num, 
su indijoniszkn gubernatorium Neptūnu buvo labai 
kuriems prisižiurinejo suvirszuni 50,000 žmonių.

Pasisveikinimas gubernatoriaus Millikan isz Maines 
akvvas

±f»» * vi

O kita

patiems 
nekentėjom

i <ii I......
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’ kad palengvint niežėjimą.

o 
nes

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

t ienis
Bet mes

supratom kame 
per vandeni kelione 

nes oras bu-

vmeja 
neins. 
alkio, kada 
dalykas,
buvo labai smagi 
vo labai gražus, visa laiko ga-

I

iszejoine ant 
sausžemio Cnl-Haven Vokie
tijoj, nuo ežia tai ir prasidėjo, 
sunkesni nuotikiai 
liones.

lojome būti ant “denio
niekam neprisejo sirgti 
nuoliktu diena

tai 
vie

mus nusigabenti in

musu ke- 
Czia mes pakliuvom 

in Lenku agentu rankas, kurie 
norėjo

Lenkije, mus Lietuviu buvo 48
ant laivo, tarp tu ir keturi žy
deliai ir visu mus bagažu 
krovė in daigta su Lenkais ir 
Cheko Slavokais ir pasiuntė 
in llarby netoli Czenstakavo, 
jie sake kad jie vež per Czens- 
takava, 
va,
vimo, 
in atskyra. vagona ir

su-

Warszava ir in Lietu- 
bet nenorėjom ju patama- 

sukrovem savo bagažus 
iszpir- 

kom tikietus, adgal ant Frank
forto o isz ten ant Karaiiau- 
eziaus in Eitkūnus. Tokiu bū
du Vokietijoj iszvažinejom 4 
dienas ir dikezuii privargom, 
nes Vokietijoj * labai sunku 
gauti valgomu daigtu. Taip-gi 
turiu pastebėti kad Vokietijoj 
didelis skurdas, ' fabrikai di
džiumoje stovi, žmones ant 
stacijų, guli nuplysze, pavargo 
ir elgetauja, 
guose, nesimato jokiu 
mu 
taip yra?
jentai viską isz ju atėmė, žalia 
medega ir dali maszinerijos, 
todėl bile ka pirkti Vokietijo
je tiesiog negalima gauti, o ir 
labai brangu. Pavyzdžiui asz 
pirkau Vokietijoje baisykeli, 
priesz kare tokis kainavo 70 
markiu, o dabar 2,000 markiu 
ir dar nenori duoti iszvežti in 
užsieni.
Vokietijoje beveik taip kaip 
nėra, ka turėjo tai kare su
naikino, o nauju nedirba, sako 
nėra iszrokavimo.
ypacz arkliu pietinei Vokieti
joj visai mažai matosi žmones 
važiuoja ir žeme dirba su gal
vijais, bet laukai labt|i dailiai 
apdirbti kaip darža^, pasiekus 
parubeži matosi daug nauju 
namu jau atsistatė kur

Teip pat 
Eitkūnuose ir-gi daug nauju 
namu pristatyta. t

Lietuvoje,

Vokietijoj ’ labai

žmones

krautuvių lan- 
valgo- 

daigtu, pasiklausus, kodėl 
Atsako, buk alli-

Automobiliu visai

kares isznaikinta.

Gyvuliu
<K

buvo

Amerikoje, valgyk, ka. tik no- 
Viskas blogiausiai, tai 

dirbtuvių stoka ir maszineri- 
jos, per tai vietos iszdirbiniai 
labai brangus ir katrie Ameri
kos Lietuviai mechanikai su 
patyrimais visokiuose szakose 
industrijos, o ypaez su pinin
gais -parvažiuos Lietuvoje

n.

BALTRUVIENE.
»I‘jmrvaziuos 

kaip greit gali, tuo jiems bus 
Pinigai Lietuvoje 

markes 
yra

geriau, 
vartojami 
(auksinai.) 
auksinai.

rubliai ir 
Rublis yra 2 

Žmonis daug man
dagesni dabar negu pirmiaus 
buvo taip-gi 
gražiau ypacz merginos, 
gesi taip kaip Amerikoje ir 
kaimuoeziai neszioja daug 
skrybėlės, 
žines, loszia 
koncertus ir taip toliau, 
ninkai bando pasidirbti alaus 
ir degtines ir gana įeros, 
valdžia kaip sugauna tai skau
džiai baudžia. Szimet ant lau
ku visi javai atrodo labai gra
žus ir jeigu neisztiks kokia ne
pageidaujamu 
sireiszkimu, tai viltis yra kad 

visko bus 
Labai ežia smagu da

bar kur tik eini viskas lietu- 
iszkabos krautuvių, 

instaigu, 
Ku

In viena miesteli nuvykau 
Daug ten visokiu triksu pa- 

maeziau, 
In viena Veselka nusidaviau

žmonių pama- 
cziau: 

ir kauniszkiu

J

y

Kur visokiu
apsirėdė daug

ren-

neszioja 
tankiai laiko gegu-

Teatrns,

Suvalkiszkiu,
Dzūkeliu ir vfiniszkin, 

Vyras ka ten ant savo bobos 
f paregėjo,

rengia Na ir isz to velniava prasidėjo, 
Uki-

gamtiszku

derlius bus geras, 
pilna.

bet

ap-

viszkai, 
gatvėse ir visu kitu 
Rusiszko nieko neliko, 
reiviai eidami gatvėmis, lietu- 
viszkai dainuoja, o drauge! asz 
neturu žodžiu iszreiszkimui 
mano mineziu, jausmu.

žodžiu 
mineziu,

Džiaugsmo aszaros man iszsi- 
verže, kada pirma karta pa- 
maeziau musu kariuomene ir 

dainuojant kad 
net stebėtis reike. 
iki sziam laikui

taip gražiai
Asz pats 

nežinom ka

Vaina su akmenais, 
Su kulokai^ ir nagais.

Pas vaifei rfuėjd,
In prova stoti turėjo, 

kasztus užsimokėjo,
Kaip muilą
O ka?

suędia. namon
parėjo.

Teip tai buna visada, 
Jeigu kur pasigeria boba 

girtavimo susi
laikytu, 

Tai vyreli .ergeliu jokiu ne- 
.•m,"/' .. turėtu.
I

• •

O kad nuo
7

Dzievaž negaliu iszmanyti
Ne del kitu pasakyti, 

Kas bus isz tuju musu bobų 
Isztikro net jau nusibodo, 
Mokinu kaip galėdama, 

Visokius budus panaudodama
O teip sunkei ejna, 

Nieko in juju guoges nelenda.
I)a terp angliku puse bėdos, 

Pasirodo nors žiupsnelis gėdos

y

i

pradėti, yra daug progų mies- Bet kaip suejna tarp Lietuviu
, , .. . i • . • rV..zl., /IhaJu Tr'.onvvizi ......tuose, bet asz iki kuriam lai

kui pabusiu ant ukes. Pasvei
kink visus mano draugus 
Stankų, J. Abraczinska, 
Juszkauska, A. F. Bridicka ir 
visus gerus žmones. Paraszyk 
daug žinių isz Shenandoah’rio 
ir apie viską Suvienytu Vals
tijų Amerikos. Lauksiu greito 
atsakymo.

J. Abraczinska
J.
A.

Tavo draugas
Kastantas Bubnys.

Vidgiriu kaimo. 
Keturvalakių vals. 
Vilkaviszkio apskr.

Tada duoda visame vale burn u 
Jeigu nuejna in sztora pas 

anglika, 
Tuojaus reikalu atlieka, 

Tavora pagriebė, 
Bjaurus žodžius nedrebe, 

“Gudbai” 
Nežiūrėdama ant “stako.” 
Matf kAd ir njekns nuperka, 

Btnia ger^i visada,

pasa.ko, 
“stako.

DAKTARAS NAMUOSE.

Kad iKkiiip kada pramoka
Tai iszsižioti nemoka, 

Ba tai negražu su angliku
y

Ba jeigu negali kalbęti
Tai turi tylėti, 

Teip, teip, anglikai nieko ne
y

s
>

negražu su 
derėtis 

Reikč kiek nors laikytis

kaip tik parva
žiavus isz Eitkunu in Virbali 
jau biski kitaip iszrodo, mies
telis kone visai iszgriautas,:

Ka tik iszojo Isz spaudos nauja 
knyga * D ak t ar n s Mainuose**. Knygų* 
tojo apraszoma visokios vaistiszkas 
žoles, szaknls, žiedai, lapai Ir t.t. puo 
kokiu Ilgu yra vaistai Ir kaip varto
jami. Su lotintszkais užvarysimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 

Apriez to yra daugybe 
goru pamokinimu, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygute yra reikalinga

Su lotintszkais užvar^ijimais,

aptlekoje.

murai kurie kainavo po kelio- 
lika tuketancziui stovi griuve- 451 Hudson Ave.

M. ZŲgĄITIS i
Rochester, N. Y,

sako
Ant visko susitaiko, 

Nes tegul pas Lietuvi nuejna
Vos slenksti pereina, 

Tuojaus bin’Ra kaip maisza 
atydaro, 

Kaip isz rankoves varo. 
uKa tu man andai davei, 

“Tegul tave velnei!
4 4 Tik nMorejau atnoszt, 

4 4 Ir iii akis tau padla mest F

Tegul tave velnei!

i

prie baro atsistojus 
] nudeda: 

“Tik ne bukie padla, 
Duokle man mesa ana 
“O žiu rėk ie ra kai i 
Bruda pats suėsti gali, 

Po kam švara parduodi. .|V * '
Ar po kvoteri atydnodi? 
Ba jeigu už tiek neduosi 

“Tai pats suėsi!
Szirdeles sarmata ir net au

sis vysta,
Ka tai ne karta nuejas in bu- 

czerne iszgirstu, 
O da ir kitai]) pavadina, 

noriu sakyt, ba tai 
piktina, 

Galite patys dasiproteti,
Ba man neiszpuola, turiu tylėti

4 l

$I 4
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Jau ne

Ne kas terp musu Lietuviu 
Del musu biznierių,

Ar tai ,t b.uczerbii ar sztor- 
ninkai, 

Kasžin ka sakytu anglikai. 
Jeigu motore teip plausz- 

kiant iszgirstu ?
Isztikro duris parodytu, 

.Jeigu pati ne buczian tai 
girdėjus, 

Tai nebuezian dainavus, 
Apie bobas bjaurasnnkes, 
Tegul buna ant sziadien in- 

vales.

Wilkesbari in viena saliuna 
Mamule su dviem 

pribuna 
Mama prie baro sėda, 

Alų gere, precelins oda.
gero, kiek valoje

Pasigeria net susidaduoje, 
Del ko ne gert,

Dukreles

y 
dukrom

kad už dyka 
duoda, 

nuolatos visk i a ir alų 
priduoda.

Ba szinkoriui tas gerai, 
bizni daro

Tokiu kostumerku ne iszvaro, 
Tai bus ir gana, 

Keliausi in Oregana.

Ir tai

Ant

ANT PARDAVIMO
Namai ant trijų familiju, 9 metai 

kaip statyti, Tamaqua Pa. Ant trijų 
florų su visoms vigadoms, elektriko 
szviesa, sziltas irszaltas vanduo mau
dykles, clmantuoti jpeimentai.
galo loto yru vieta pastatyta del au- 
tomobiliaus. Stuboso randasi 9 rū
mai del kožnos familijos apriez skie
pu Randas atnesza $50.00 Atais7.au- 
kile gretai ant adreso: A. 5L Z., 
333 E Willing St., Tamaqua, Pa. (toG2

PARSIDUODA FARM A PIGEI J
10 akru geros Ilgios žemes, arti prie

Ir

Kur 10 akru reiszke kitur 30 akru nes 
Floridoj noru žiemos, oras geras ir 
furmos 3 sik in metus iszduoda vaisiu 
tai reiszke duoda triguba pelną. Gali 
važioto gyventu arba pirkti del pelno 
turi proga uždirbti keletu szimtu in 
trumpa lai^a.
farma su lotais mieste, tik už $875.00. 
Viukas isz.makieta, czistivdeetai. Prie
žastis pardavimo, rengiopė važioti in 
Lietuva. 7',-i — .
laiszku pas: A. B. S.,

Dox 46. Mc’Kees RocKs. Pa. (J-30

KAREIVIU, MILTELIAI.

įgeležkelio, mailes nuo miesto.
2 lotai mieste. Floridos, Valstljo.

Parsiduoda -y taką,

Lietuva.
t

Platesniu žinia, kreipkities

Nuo prakaitavimo ir dvokimo kojų.
i

ir prakaitavimas

Į įvykstančių nou pleiskanų.I ruffles
i panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
I Paskui tik retkarčiais suvilgytnas galvos apsaugos jų nuo pleiska- 
| nų atsinaujinimo.
k RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
! Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
I RUFFLES, jei turite pleiskanų.
| Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
ą' « . • • « • *«*.*> •
T

r, ad, RICHTER C) CO

jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be & 

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 

i markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • |
., 326-330 Broadway, New York

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

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

atrandu teisinga priežasti juso ligos.

DR. I. W. HODGENS
Specialistas itžsisenojusiii ir kronlszkn 
lign. Praktikavęs didžiausiose ligon- 

butese l'hiladelphijoi.
ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
kentėjimais yra liga kuria kožnas 
mainieris bijo. Nelaukite kolei busite 
priversti jeszkoti pagclbos, kolei ne 
galesite miegoti per kosulį ir trumpo 
kvepo ir gal busite priversti sustoti 
dirbti. Dr. Hodgens norėtu turėti pro
ga parodyti jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GI DIME JUSO DUSULIO.

Jeigu esate 
ne darykit*

Daug Um

Mano (‘kzaminavojimas yra pasek
mingas ir mokslingas, 
silpni, nervoti, ligoti, 
klaidos ka kiti daro, ateikite pas man* 
asabiszkai ir pasiautai pasikalbėsim*/ 
Laukti yra pavojingai.
Visos kronisz.kos ligos yra pasrkmla- 

gai gydomi per I>r. Modgens. Jeigu 
turite užkletejimn, Katara noslef* 
gerkles, ..viduriu ar inkstu, kepenų 
netvarka, nervuoti, nusilpnėjimo, da« 
suli, ronas, pūsles ir slapumo ligas 
kreipkitės pas Dr. Hodgens nepaisant 
kokiam padėjime esate.
iszgyditi kur kiti daktarai atslsak* 
KJ<Iit ♦

PILES, arba iszsiklszusla iarnuke, 
iszgydytu ant visados. Daug žmonių 
serga szita liga ir kenezia neiszpasa* 
kyla skausmu, ir kitokias panaszas 
ligas bijodami operacijos ar pjaustinio 
bet linksma bus žinoti tokiams Žmo
nėms kad Dr. Hodgens tokias Ilgas 
gydo be peilo ir skausmingu operacijų,

NERVISZKOS LIGOS no kuriu pa
eina trotis minties, silpnumas, nera
mumas, nemiegis, stokos energijos ig 
teip toliaus ISZGYDOMI PO GVA- 
RANC1JA. RODĄ IR SLAPTINGAS 
PASIKALBĖJIMAS DYKAI.

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES, 
Ofisos valandos nuo 0 ryte lig V vakare. Nedaliomis nuo 12 lig 8 vok.

124 South Main Street, Shenandoah, Pa.

‘Slaptybe Antgrabio”

Vartojant tuos miltelių^ užtikrinam 
kad kojos iszgis ir prakaitavimas 
nedvokų. Preke 25c. ttfdel prisius- 
kite 25c. ,o mes pasiusim užtektinai 
Kad iszgydyt kojas. Reikalai,jame 
Ir agentu. z , • * (A. 13)

» C. Adilins, 
720 E Girard Ave.

(A. 13)

/saka isz gyvei
Preke 860.puslapiu*

venimo Francuzu
W. D. BocMwakl>Ce

Nuža-Tone
Pasekme po 20 fleno 
arba grąžiname (urna 
pinigus.

PADARA TIRŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ,■
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture- 

s ir nusilpnėtų kūnų; pasibodisi 
-----____ ______ ____padidinimą veiklumo ir vaistus NvaiKiNun-' 
Čius, bandyk Nuga-Tonc ir pendtikrik kaip greitu laiku jau- 1-------- * J“_________ * _ ____
tokiu kaip bloguH apetitas* negruomulavįmns viduriu, guzui ir 
iŠputipiai, už.ketėjimas Bkilven, tulžiniH, anemia, kankinimai reu
matizmu, hkuusmai galvos, neuralgia, ntokati energijos, nusilvne- 
jlmaa nervu ir negalėjlmau mieguoti, paeina _ ___ ____ _ _
pajiegos, akisto vapdeniuoto kraujo ir neužtektinioa cirkulacijog 
kraujo.r "... ; ‘ :
kurios dldžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, Juknas, inkštup ir 
grobus, Širdęs plakimo, kraujo clrkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir nbelno Bunaikinirr 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu* 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
J>er garaingua Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
fosforą-maistUM del Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoma, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštiname reuulariŠkai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodlnies atmatas. Niera dauginus guzu ir suputimu, niera smir
dančio kvapų ur apvilkto liežuviu! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, atarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone austipris kraujo ir pagerins clrkulavimo jo, priduos raudo
nyme veidui ir žibuiną akiems! Nuga-Tone pudara tvirtus, rustus

damas neaiškų minto 
imant vaistus dėl pad id H

4

1

^<2?

________________________________  ____________„18

iŠputipiai, u ž.k et ėjimą s skilves, tulžinu, anemia, kankinimai reu-

j i mus nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo ataka nervu vj

IiKuiną dalia kūno ir kožna jo veikme romiase ant nervu pajiegos, į
...................................................................................................................................

. v. p,. <*.■«. va miltu J 4* V*- * \V

besi viuni nauju žmogų I Devynes iš dešimtos visu Žmogaus Hgu,V\\

protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abrlno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ift aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu

i

i ui

¥

k

vyrus ir sveikesnes ir puikesne* moteres. Nuga-Tone netatpin savyj jokiu mlgdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pųndekd. Yra apvilkti cukrum, priimnoUUL viliu pit (F 1 t* V Y » U to VU, uuuv II J1U J I U jiuuut. lt I. 4 1U up v HA Ii V t* lt (U III , >11 IIMIUV
skoni ir vartuoti galema be Jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
nava pretelenas^ __ _____ _ _

už bonkuto. Koina.bonkutc talpina devynios dešimty* (90) piliulu, arba vieno minas!
dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas 
piltus, o mes urnai sugrąžlslme jutu pinigus* Noydlito

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nura-Tone yra viena* ($1.00) doUHa 
už bonkuto. Kožna bonkute talpina devynio* dešimtys (90) piliulu, arba vieno minėsi 
5ydymo. Gulėte pirkti iries bonkutei, arba šeiius menesius gydymo ui penktus ($S.€0> 

eterius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas m** 
sekto ip. sugrąžink b on kute ir pllsys, o mes urnai sugrąžlsime Jus u pinigus* Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mos Imame rišiką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptieki)*** to m U pačioms išlygomis ir tą pačia garantija*

FRISIUSK SAVA 1’ASTELIAVIMO ANĮ* TUO KUPONĄ* 
National Laboratory, ,L. 23—G37 South Dearborn St., Chicago, 111.

Gerbiamieji: įdedu čionai s $.................... ir meldsiu prisiųsti man
Nuga-Tonc. , .

I
Vardas ir pavarde....................... ....................................................................

htuira-Tonv.
bonkut

Gatvfi ir numorls

£hPp<|elj>hlii, Fiųl NiwUi I I I M t I I I H i I < t ’ t M M M I i « I I I I t t I I Vija Uja.
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Pvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikiinul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Rn- 
szyklto apie kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresą vokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Esi u po

Parduodu laivakortes

UNION i 
^NATIONAL] 
i BANK

A a. <
N MAHAtfOt

CITYZ

- ■ 
r 
F

Capitol Stock 1125,000.09 
Kurpi on k Troli! n 1160,000.00

...........

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suofte. nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jas turė
tumei felkala su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALT., PrezldcntaB
F. J. NOONAN, Vlce-Proz.
J. E. FERGUSON, Kasiorlus.
R. T. EDWARDS, Vlce-Kaa.

£ DAKTARAS W. BURKE į
C LIETUTIS j
j 418 W. Market St. Pottsville i

Su visoms ligoms priima, nuo ( 
valandos Iki 10 valanda Isz ryto, < 
1 iki 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare. J

Telefonai, Bell - Kensington 531< 
Keystone, - East 6720 

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

, Priėmimo valandas: 
LJkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce SI. Mahanoy City

ĮĮ
h Daktaras Juozas J. Austrą

LIETUVIS
liovusis Daktaras Karlomcnejo.

GIDO VISOKIAS LIGAS i

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

Telefonas—Bell 359 R.
$113 E. Coal St. Shenandoah
i! 
h

1

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pu.

Merginu balbcriu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmoklnainc / 
vyrus ir merginas balbe- r A 
riauti. Neužinirszkite nu- ’^*4 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

Nossokoffs, 
1202 Penu Avė.

N.
Pittsburgh, Fiu

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

MAHANOY CITY, PA 
Pasamdo

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 
Laidoja kunus nnmlruslu, 
automobilius, rlginus Ir vežimus del
laidotuvlu, kriksztlnlu, vesclliju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto daigius Ir tt 

Mahnnoy City. Pb520 W. Contra St.

Jeigu kada busite San Franclaco 
tai nuslduoklte In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. TRALE IK A, Savininkas

Ruimai: 12.50 igl $4.00 ant savaites
50c. 75c. Igl $1.00 ant dienos

Szlltas Ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garino szlluma.

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

1

t

t

I

Žinios Vietines
I ■ *

— Nedėliojo pripuola 1 die
na Augusto — Pjuczio.

— Menesis J u lajus buvo 
vienas isz szaeziausiu in laika 

tikėjosi 
neszioti

Argi kas21 pietų.
jog vakarais reikes 
overkacziusT

— Ar visi rengėsi ant I Jo
in viszkos Dienos, kuri atsibus 
Lakeside ateinanti menesi? 
Bus tai tikras atpuskas, 
kurio tikysi komitetas priymti 
in penkis tukstanezius svecziu 
laja diena.

Motiejus Garmus sztor- 
ninkas pirko puiku Cleveland 
automobiliu, kuris yra vienas 
isz naujausios mados.

darysite kokius 
pataisymus apie namus, staty
site naujus porezius, ir t. t. tai 
kreipkitės pas Joną Siminaiti, 
513 E. Mahanoy St.

ateinanti

Jeigu

ant

Darbas 
atsakantis, prieinamos prekes.

Isz Lietuviszku kaimeli!
Frackville, Pa. — Nauja 

banka po vardu Peoples Trust 
Company, neužilgio bus atida- 
rvta del biznio. Ana diena 
buvo susirinkimas visu prigu- 
lincziu prie to banko ir likos 

tarpe 
musu

kaipo tai .Juozas Ra- 
Vladas Zetoviackas, 

Milutis Martinas

virszininkaiiszrinkti 
kuriu randasi ir keletą 
lietuviu 
simas, 
.1 uozas 
dės z k a.

J uo-

isz

2 d.

— Viktoras Balinskas 
Mahanoy Plane aplaike randa- 
viszka žinia buk jo brolio Jur
gio Balinskio kūnas bus atga
bentas in Amerika, apie
Augusto. Nebaszninkas tarna
vo kariumeneje ir mirė nuo už
degimo plaucziu 
kietijoje. Jo kūnas bus palai
dotas ant Szv. Jurgio kapiniu 
Shenandorije.

Kilarney, W. Va.— This po
ną William Linnick 
pana
isz Charleston, W. Va. kuri lie
so ne i užbaigė

Koline, Vo-

kinkėsi
Teofile Ponezevicziute

mokslą High 
School, teipgi p. Adele Ponce- 
vieziute ir sesuo Teofile isz 
Shenandoah, Pa. teipgi 
Klisevicziene su sunum Miko- 
lu isz Pittsburgo, kurie pralei- 
( 
mon. 
< 
mileinu sveteliu isz 
vanijos ir Virdžinijos.

sesuo
pone

le keliolika dienu sugryžo na* 
Ponas Liniekas turėjo 

Ižiaugsmo nemažai susilaukęs 
Pennsyl-

KUR BUNA?
Pajieszkau Povylo Balciko- 

no ir Klemento Szelincko abu-
du isz Panevėžio para., .11 me- 

gyveno Chicago. Mel
džiu atsiszaukt ant adreso:

(to 62)

tu adgal

A. 1S.
918 Chelton Avė., 

Camden, N. J.

Jieszkau Antana Maczanske 
isz Szidlava miestelio, jo pati 
ir sudus szaukias 
Lietuvos; taip-gi Pranas 
turą, ir Vladislava Tykujse ar
ba Valiule visi Kaiminiai. Jei
gu kas žinot apie minėtas ypa- 

praszom praneszt: (to 63) 
Er. Yank imas, 

Putman St., Hartford Conn.

prie ,jio isz
Ba

tas,

Ui)r.r

VincaPajieszko Vinca ir Joną 
Alekniavicziu isz Mariampoles 
apskr., Szuncku valscz., Kido- 
liszku kaimo pirmiau gyveno 
Braddock, Pa. dabar 
kur. 
adreso:

Thomas Szmulksztis,
67 Beechwood Ave., 

Torrington, Conn.

nežinau
Praszau atsiszaukt ant

Pajieszko savo dranga Alexa 
Adomaiti isz Kėdainių apskr., 
Jasvainio para., 
do. Turiu svarbu 
kas žino apie ji malonėkit pra
neszt už ka busiu dėdingas.

(to 62) 
Tg. K. Dambrauskas .

337 Benton St.,

Konionei so- 
reikala jei

Aurora, 111.

U r mana vi- 
Aleko Jesinskio

Asz Kazimiera 
cziene sesuo 
pajieszkau Ramuczio (pirmo 
vardo nežinau) gyveno
burge, užsiima pianu taisymu, 

praszau

Pitts-

Turiu svarbu reikalu, 
atsiszaukt ant adreso:

Joe Urmanaviczia, 
112 Ogden St., Girardville, Pa.

Pajieszko savo dranga Juo- 
gyveno 

dabar nežinau
za. Szirvincka pirmiau 
Detroit, Mich, 
kur.
praszau atsiszaukt ant adreso: 

Peter Bubnis.
1426 S. 10-th St., 

Sheboygan, Wis.

Turiu svarbu reikalu »

Pajeszkau savo dėdės Kazi
miera Lugaucka apie du metai 
adgal rasze man isz Westville, 
Ill. Tegul atsiszaukia ant ad
reso :

Jį

/
Dominikas Buzaitis, 

.1426 S. 10-th St.
Sheboygan, Wis.

SAULE

VASAROS RYTAS.

Jau naktis tamsi praslinko, 
i gesta ant dangaus 

Girrioj paukszcziai susirinko, 
Nakti svcczio teip brangaus.

O rytas tarsi liepsnoja, 
Nuo saulutes tekanezios. 
Vejas veidą jos bueziuoja, 
Auksu žiba skruostai jos.

Kas tik gyvs kiekvienas kruta 
Džiaugės saules spinduliais;

O darželyj žalia rūta, 
Spind sidabro žiburiais. 
Garsas varpo rytmetinio 
Jau pasklydo po

Ragin visa sutvėrimą: 
Dievui garbe tegul bus! 

Ranka.

Žvaigždes

laukus:

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

Moteres augsztai iszauk- 
letos Syame, Indijoi, 
sau plaukus lyg skarai, palik
dami ant pakauszio liktai ko
ki coli ilgio.

*

apkeriu

Geni karte žmonių skai
tosi ant 25 metu, 
musu traukiasi nog 
lyg asztuoniu dienu.

o kentkarte
septynių

PARSIDUODA GERA FAR- 
MA SU BUDINKAIS.

Isz priežasties mirties mano 
vyro, Andriaus Maloney, 
past a n avi jau 
Karma 30 akeriu su budinkais 
visai arti Miesto DuBois* Pa. 
szale Buffalo & Susquehanna 

gyvenama 
kluonas ir grą

žome gerai iszdirb-

J
parduoti

Asz 
jojo

geleži akelio , gera 
šluba, didelis 
žus sodnas,

arti s'trykario kelio, arti 4- 
los Wardos, miesto DuBois. 
norinti nusipirkti minėta Kar
ma, meldžiame kreiptis tiesiai 
prie manias arba mano Advo- 

1 1.
30

ta

J

miesto

kuto, J. A. Gleason 
Bogilen, DuBois,

arba J. ( 
Pa.,

J

KARABINIERIAI NAJORKINES PALICIJOS.
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nopapraszeziausiu operacijų kokia likos pa
daryta per daktaru 
pjovimas savo locno 
kuri likos sužeista automobilio
pjovė 12 coliu savo kimo isz rankos ii’ prisiuvo ant jiosios 
kojos idant

Orlanda Scott isz Chicagos, buvo isz- 
kuno ir prisiuvimas ant savo paezios 

nelaimėje. Daktaras isz-

Xt♦

X X

iszgia Įlieti koja nog nupjovimo.

Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia sanvaite galite pirkti už
20 procentą pigiau

♦♦♦

•j

❖
❖❖❖❖

4 * bai
su m i szi ma i tai

4

Now Yorkas turi nauja szaka palicijos vadinamus 
” Kada k via kokis 

tiejei karabinieriai sėda ant motoriniu baisykeliu ir keliauna 
apmalszyt rtuiiszt i niūkūs. ...... *—.... ....... ...- ........ ..... .-. .. .. ... . -....................... ......

s vidinei karabinieriai. T

*

I
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 pagelbės 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

----  * fai .S A

i

♦♦♦

1♦

Rasite pilna pasirinkimą musu sztore. ❖ 
PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be 
virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi 

ir padirbti pagal naujausia mada.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah, MtCarmel ♦♦♦

MT SQEJDDQI3DDB DHU 00BEH TBIE

i \ ’■ ■'

Pajieszko brolio Kazimiera 
ka- 

Cleveland, 
Pra-

GERI pirkinei art SHOP sztore Yanuszka parvažiavęs isz 
riuomenes gyveno 
Ohio dabar nežinau kur. 
szau atsiszaukt ant adreso:

Tony Banis, 
Rivesville, W. Va.

Del Iszsluvlnejimo Szlebes, Padusz* 
kaltes, Stakes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbtu Kvietku.

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

ANT PARDAVIMO
Naujas bizniavus namas su visais 

sztorimais intalsas. 
kus sodelis su tinkamais budinkais 
gyvuliams, 
gi locnnlkafl iszvažuoja in Lietuva.

Atsiszauklt ant adreso: 
JONAS BARKAUSKAS, 

Box 30, New Kirk, Tamaqua, Pa. (A-3

Prie namo pui-

Parsiduos pigiai, kada,n?

ANT PARDAVIMO.

Box 522

Pajieszko dėdės Juozą Mic- 
ke vieži u apie 20 metu kaip 
Amerike.

apie 
Meldžiu atsiszaukt

arba žinantieji apie ji praszom 
praneszt:

Europe Lithuania.

barzda-skutykla (Bar- jį 
a p- į 

vienatine 
Ga-

Parsiduoda 
bar shop) gero! vietoj, Lietuviu 
gyventa, iszdirbtas biznis, 
lietuviu skutykla visam mieste 
ve gera proga pirkti kam szi bizni Ir 
parsiduoda isz priežasties kad dabar-

r

Suvalkų Redybos 
Alitaus’ Apskr., 
Ūdrijos Valscziaus, 
Ūdrijos Kaimo.

.Juozas Stankeviczius.
I.

Mano motore Ona Vaineikie- 
tlnis locninlnkas važiuoja in Lietuva. p)C po tėvais KazhlUSkaicze pa- 

fbego nuo mane, 
•visus pinigus ir 

iszsiveže

Atsiszaukite ant adreso: 108 E. Mulu
Si. Giranlville. Th. (A. (I)

REIKALINGA— Didelia dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
szlebiu, jeku ir del pardavimo marsz- 
klnu, apatinu andaroku, tlcsog in na
mus. Raszykite o gausite sempolius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.

i

A
A

xCANoy ?
fc^FoTi/Y^?

VERY

y
> l

paeme mano 
$300 Liberty 

fBondo —" iszsiveže dusimu. 
Juozapa 12 metu, Petra 7, duk- 
;te Mile 6 metu.
•dele, svėrė 210 svaru, 
.lietuviszkai ir polskai.
-duos apie jia žino gaus $10 na- 
fe

L
Motoro nedi-

Szncka
Kas

grados.
Kazimieras Vaineikis, 

Box 63 Albert, AV. Va.

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita _ - A - • * » • • < * • •Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
— DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.
W.F. Rynkewicz

T. G. Hornsby

ri. M. Graliam, Prvtu
J. II. (jlarrahan, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
1 A. Danisewica M. Gavula

4
^OUICKl*

AR ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GA11FJ1AX 
duos Jums greita palengvinimą. GreUt

Nesiųskite piningu bet

Pajcszko Joną Užala, Jurgi Martln- 
nlti ir Elz. Paslavlczluke, visi Pano- 
V©žlo Apskr., Liankuvos Para. Turiu 
svarbu reikiula, kas pranesz apie juos 
gaus $5.00 dovanu.

JURGIS A1NDRUSZUNAS, 
Box 5

Kruplpo fabrikai

vėžio Apskr^, Liankuvos Para.

Morea, Pa. (J-30)

rj1'

SA

F |4 
*

W1

K7

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.
platesniu informacijų pra- 

raszyti ant žeminus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

NAUJAS ISZ RA DIM A 8 PLAUKAMS.
Dckavojo % milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo 
įima plauku labai trumpam laike, k 
vietą iszpuoluslu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai 
Raszy 

Urs. Brundztts Cosmetics, 
St a. W. Brooklyn. N. 1

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortos 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus G menesiu.
Notarialiszkai 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.
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

i

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman. 
z P. B. Llc. 159.

Cor. W« Long Ave. & S. Malu St.
DuBois, Pa.

Iszdlrbu ir

Siu votim Yla. Su šita yU galima pasitaisyti; čeverykus maiius, karpetus ir kitus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva ierai. greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina $1.00

HktiHklHnainleHugcrn brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šita
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa America Tai yra geriausia britva 
už taip pi£ę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina »3.9R

1ELLING
CARDS

SIAMDAND 
rubinu tAaą

C MIC A A O. KU

BOc.

4

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

ŠEŠIOS kitoniJkosmagiŠkos 
Štukos su instrukcijomis (angliš
kai) ir TRIS LIETUVIŠKOS KNY

GUTES: DPualaptys Burtininku. 2) Kabalan. 3)8iipnu Kriyffelo. 
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina T 4*1.1 B

Nnt4 JtiM B^llnnss Orakulai arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa- 
veikslčliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. I•4 puslapių Gražiose 
audimo apdaruose S3.KO

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

—i » b o » ■> on i o w » e i » i e e e e p

VYRU 
LIGOS

>3.SO

szomo
Raszykito ant

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktarai 
Pittsburgo. Jisai Mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 metus Invairias Ilgas vyru lr moterų, todėl jas nuodug
niai pažtnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tiqimo, invairias Ilgas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslssaukite ypa- 
tiszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kal ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomls Iki 2 vai. popiet.

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

armotu 
priesz kare 

dirbdavo t $0,000 žmonių, laike 
o sziadien tik

E^we, Vokietijoi 
® _ * — * - A v.

nuo. nuauja. ||HJLJfClU V M l

iszklrpklte szi apgarsinlma Ir prisius- Atarės. 115,1100,‘
45,000 kuriję dirba dabar ukisz- 
kas niaszintys.

veikla, paluosuoja vidurius ir iszcz 
tina krauja.

kito su adresu, gausite dykai sempell.
Dept. L-10 

New York, N. Y» ‘
GARFO CHEMICAL CO.

III Avė. A.

Užraszome Lietuvos ■ 
laikraszczius.

t




