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nuo

Už trupuezio ne butu regejas 
savo tėvynės.

N(‘W York. — Franas 
žiezkis pribuvo isz Pennsylva-
nijos iszkeliauti iii savo tevy- 
nia. Priesz iszplaiikimn norėjo 
pamatyti ant kokio laivo isz- 
plauk’s. Nuėjo in pristova prie 
34-tos uliezios ir pradėjo žiop
soti s
State.” 
ant laivo, 
galva ir bine in upcJr butu nu 
ėjas ant dugno, 
isz priMoviniu 
hutu
dens. Franuka 
vue ligonbuti, 
sako,

su-

In 10 metu pirko savo paeziu- 
lei 500 szlebiu ir viena skry

bėlė.
Uniontown, Pa. — 

teismo ant persiskyrimo
Charles R. llo- 

prisiege, buk in laika 
deszimts metu pagyvenimo su 
savo prisiegelia pirko jiai 
virszum penkis szimtus viso
kiu szlebiu bet atsimena, jog 
tik viena skrvbelia 
dienojo vinezevonos.
jog Czaliukas pirkinėjo pa- 
cziulei tiek szlebiu, o dvi mer
gaites ne turėjo daugiau kaip 
po viena szlebukin kurias ne- 
sziojo kas diena.

jiai pirko 
Akyva,

o tik nakti
mis Czalukas jiaises iszskalb- 
davo del mergaieziu idant tu
rėtu czistas ant rytojaus. —

(’žaliuku su asilo 
smegenimis randasi pilnos py4 
kampos.
Jau pastoriai pradeda niekint 

prohibicije.
Salt Lake City, Utah. — Ka

da Utahos legiMatura nubalsa
vo idant uždrausti Įiardavima 
paperosu po visa valsti. Rev. 
Dr. Elmer Goshcnant susirinki 
mo pasako, jog 
v ra “ 
uždraudimas

czistas 
Pa n a sz i u

ant laivo
Teip : 

apsisuko

“Old North 
žiopsodamasis 

vargszui

nuveža 
kur

jaigu vienas 
darbininku ne 

jin isztraukes isz van 
in Bele 

da ktarai
j°g J’n papiksis priesz 

iszkeliavima in tėvynė. Ligon 
būtoje rado jojo drapanuosia 
2574 dolerius, kuriuos suezedi- 
no per penkiolika
kaus darbo kasi k losią. 

e

Motere norėjo atimt sau ir ku 
dykini gyvaste.

Chicago. — Kada
Martinas parėjo isz darbo, no
rints belde in duris gyvenimo, 

jam neatsako ne 
Stovėdamas

metu sun

Fel iksas

tokios tiesos 
prakeiktinai kvailins,” r 

gėrimo padare 
daugiau bledes ne kaip priesz 
i n vedima prohibieijos,
sziadien buna daugiau prasi
žengimu ne kaip žmonis gerda
vo. — Teisybe daktarai!
Lietuvis saove in tris žmonis. 
' Jersey City, N. Y. — Palici
je aresztavojo Lietuvi Andriu 
M. Pecziuli • už sužeidimą tris 
žmonis, bet Peczulis tvirtina, 
kad jin užklupo ir turėjo gin
tis. Palicijantas Oliver kalba, 
buk Peczulis užklupo ant \’ir- 
bickio pareikalaudamas nuo 
jojo szimta doleriu. Virbickas 
davė Peezuliui 20 doleriu, po 
tam Pecziulis szove tris kartus 
in ora norėdamas iszgazdyt už
puolikus. Kulkos kai]) ant tu 
patieziu pataikė tris žmonis 
kaipo palicijanta Pattersona.
Sudegino pacziules drapanas 

ant kerszto.
Detroit, Mieli. — Visa savo 

mėsini bizni pavedė po globa /■
savo pacziules, o pons Stasiu
kas 
prie stalelio ir gerdavo 
džia arielka. Motore turėjo 

ir neszioli 
ir dirbo kai]) 

jautis. Nubodo motorėliai būti 
nevalninke savo Stasiuko, pra
dėjo rugot ir Lzmetinet jam 

xjojo tinginysta ir girtuoklysta.
Stasis isz piktumo, pagriebė 
moteres brangius kailinius ir 
szlehes inkiszo in pecziu ir su
degino, prie tam pridėjo da- 
deczko paeziulei kėlės kumsz- 
czes. To jau buvo už daug kan- 
trei Helenai, nuėjo ant palici- 
jos su skundu. Sudže pastate 
Stasiuką po kaucijei idant ap- 
simalszytu ir daugiau nede
gintu josios szlebiu.
Amerikai dirba milžiniszka 

areoplana.
New York. — Amerika neuž- 

ilgio užbaigs dirbti milžiniszka 
areoplana, kuris ketina iszlek- 
ti in Europa szia vasara. Pir
miausia tasai orinis milžinas 
iszleks in San Diago in Hono
lulu 21,000 miliu. Isz ten in 
Wake Island 1800 miliu, po 
tarn in Guama 1100 miliu ir in 
Manila. 1200 miliu — viso 6200 
miliu. Areoplanas turės 167 
ploczio nuo sparno lyg spar
no, 3600 arkliu pajėgu darys 
110 miliu ant 
gales pakelti 
ežiu svaru sunkumo.

bet niekas
neatsiliepe.
manstvdamas ka turi darvti. 
suuodė gaza iszcjnanti isz na
mo. Nusigando baisai ir turėjo 
prijautimą, jog kas tok is blo- 

° go turi būti vidurije. Paszair- e i_. i i- i •_____ i__ •

nes

Vadrikas sėdėdavo sau 
gar-

arielka, 
dažiureti bizni 
szmotus mėsos

rugot

ir

su kuriuke kelis kaimynus 
pagialba iszmusze duris. Gyve
nimas buvo pilnas gazo, o vis1 
vamždžei buvo atsukti. Aut 
lovos gulėjo pati su dvieju me
tu šuneliu — abudu buvo ne
gyvi. Martinas pasakė polici
jai, buk 
viszka liga 
bojo, jog

jojo pati sirgo ner- 
ir lankei jam kal- 

atims sau gyvastį.

ORLANDAS GLICK, JISAI YRA “KVICK” ŽMOGELIS.

A

X

><.

Prieglaudos name draugoves Moose, kuri randasi Moose-

Į >. J 
b 
p

heart, 111., dirba kuknioje Orlando Glick, kuris skuta kas die
na daugiau kaip 300 bulviu. Vaikai mili prisižiurinet jojo 
darbu ir akivai temina kaip jissai skuta bulves. In keturis 
menesius Glikas nuskuto daugiau kaip (levinis tonus bulviu. 
Jojo da niekas nepralenke.

Dabar laikas žudyt muses.
Waukegan, 111. — Szitas 

miestas mokes desziints centu 
už szimta užmusztu mušiu, nes 
jaigu Apriliaus menosij(‘ mu- ko vakaeiju, ėjo dirbti ant ar
šios suejna in pora tai palieka

131,000,000,000,000 giau kaip 18 tukstaneziu dole- 
impodžiu. Geriau dvi užmuszt 
ne kaip szimta trisreszimts vie
na milijonu milijonu.

Vaikai uždirbo 18,000 doleriu.
Harvey, UI. — Praejta meta 

vaikai ejnanti in mokslaine.^ 
vietoje praleist laika dykai lai-

po savim

500 žūva kas metas per auto
mobilius.

Mete 1905 mies-Chicago.
te nžmuszta tiktai du žmonis,

Pasielgineja begediszkai su |)Cį su pasidauginimu autoino-
moterimis ant laivu.

New York. — Moteriszki pa- 
pribunančzios

Amerika isz Havros iu Ameri
ka innesze iu valdžia protestą

timu tarnui, uždirbdami (lau

riu. Tiejei vaikai apdirbo arti 
tris tukstancaiiis akeriu žemes, I
Nori parduoti savo vaikus.

Clarence, Pa. — Mrs. F. P. 
Martiniene, kuri kitados gyve
no Hazletonc, apgarsino, buk 
jiji noringai parduos savo 2 iv 

vaikus, todėl,
kad ne gali juju iszmaityt. Mo
tere turi viso (levinis vaikus ir 

tamenaszle.
tai nežinoma,

negali juju 
mena

4 metu senumo

KELI ZODŽIAI DEL SZE 
NADORIECZIU.

Giarbiami Viengeucziai! Jus 
benbejonos atmenat to nelai
mingo ir tragiszko nuotiki ku
ris invyko Shenadorije dovini 
metai atgal, žmogus buvo ras
tas nužudvtas salimui komba- 
ruose, asz pirmutinis tai užti
kau, kadangi jis buvo padėtas I baigos, bet 
1 I* •

jus suteikdami man paszialpa, 
duosit parama kriminalui pra
sižengėliui, nes asz tokiu ne- 
esmiu. Asz ne esmių kaltas to 
žmogaus nužndinle

Be maž ka deszimls 
jau prabėgo kaip esmių palai
dotas sziaine gyvųjų grabe, de
sziints, ilgu, skurdo ir despe
racijos metu, slenka prie pa- 

žiaurem mano liki- 
o nei rvbu.

.....—r—
nes darbo jokio

nes

rnėtu

kuriame aszi mui nesimato kraszt

gul nedrįsta,’ 
neaplaikis, nes kasiklos dirba 
tiktai viena diena ant sanvai- 

am vieszpataujat (‘s, o prick 
straikas.

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

Kulpmon Pa. -
isz

Szenadorio>2pribuvo in czio-
je agitatorii'*

Kaudonie-
Skrantu ir

biliu, .
rnuszta net 542 žmonių.

in | automobilei i 
mieste žmonių

, i nes miesto valdže 
buk ant laivu pasiolgineja su | suskaityti. Bęt palicije

kas metas auto- 
Mrs. (1. (irsi apsakinėjo sekau-1 jnobilei sužeidžia daugiau 
ežiai apie tai: kaip penkis tukstanezius žmo-

n1 • •. i . i • . xI.......................... mu.
Gersim aluczio kiek norėsim.

Washington, D. C. — Pagal 
maudykle matrosai stovėdami Į nusprendimą valdžios, tai dak- 
moteriu ir visaip szandijo.

Panaszu apsakima 
me patis nuo 1 
kuri pribuvo in Amerika apsa- 
kidama 
elgdavo 
vo.

Visi pasažieriai užprotesta-

1920 mete

sažieriai

likos nž-
Kiek

sužeidže

joms begediszkai. Tula motore | kad Czikage 
sužeidžia

Turėjimo nusiredyti o musu 
drapanas paėmė matrosai am 
disinfekcijos. Kada i nėjome in 
kambarį,je juokėsi isz nuogu

tarai turės tiesa užraszvti li- 
girdejo-1 goniui tiek alaus, kiek gales 

i — ii’ tai

valandos ir
30 tukstan-

tame kambarije
ir jisai tuom laik galėdavom.' Neigi galima bus iszvysti ka- 
Man pakilus isz miego i 
maezius žmogų gulinti szale 
manės lovoj su perpjauta. g(»r- 
kle, niekas daugiau nepaliko 
daryti kaip bėgt žemiu ir pra- 
neszt policijai dalyku stovis. 
Ka asz ir padariau. Sutikus 
man keletą palicijanta ant gat
ves ir pradėjus aniem aiszkinti 
kame dalykas, del mažio mimo 
kalbos žinojimo tuom laiku, 

tai yra palicijantai su- 
maisze mano sakinius ir per
verto kaip jiem geriausei tiko, 
ir jau daugiau manes nepalei
do.

Laike teismo ir nusmerkiino 
asz neturėjau vienatini priete- 
li. Visi nukreipė savo veidus 
nuo manės ir tikėjo kad asz 
ta 
džinu. Bet gerbemieji 
nėr toliau nuo teisybes kaip f 
kad primetimas man tos kal
tes. Asz jokiam žmogui ne, es
mių mažiausi bloga padaręs, ir 
su nužudytuoju žmogum asz 
ne esiu jokiu kersztingu santi- 
ku turėjos; prieszingai dargi 
asz ji mažai pažinojau nes vos 
dvi dienas tik tame saliune ant 
biwdo kh buvau.

.Kadangi tas liūdnas prieti
kis esą invykes nedėliojo, kar- 
czemninkas bijojo prarast,! sa
vo laisnu, tad-gi beszirdis žmo- . 
gus suklastavo, su savo ap-

1__ ........... a

• • ’ 'v ’nais laikyt J -akalbas, pasani- 
ant susirinkimo 

parengia ant 
J !

3

de mokslai, 
ir turėjo 
dvdelio

JIS.

ir pa- da norints,

numes 
nelaiminga žmogų nužu-

nieks

, jei milaszirdinga 
žmonių parama nepribus. Želi-

Jonas Suszinskas
P. S. Gerbiamos Draugijos, 

arba povienes 
pagaila 

link nelaimingo žmogaus 
meneziosi skurdo ir vargu su
ku riję, 
szioke ar tokia auka, prie kele
to Philadel])hijos Draugijų ku
rios yra sudarė jau ])radže su
trumpinimui mano nepanesza- 
mo skurdo, bet daug dar trūks
ta.

Sekretoriaus autraszas kuris 
szi dalyka užsiėmė vesti yra 
South 4th St., Philadelphia, Pa 
sekantis A. Abromaviyze 1516

- ------- - —- - ---- -

rus begalo likimas!

rasit
y pa tos kurios 

szirdije 
gru-

savo

malonėkit prisidėti SU

Isz Lietuviuku kaimelu

z Portage, Pa. — Szi,s mieste
lis yra ant pusiaukelįo kėliau-
• ~ 1 V • 1

a.
no

V 
ri

‘W

bet palici
je surinkus Cdbetojus inkiszo

4 <

automob ’iu, inin automob ’iu, iszveže 
Montkarmus i .tanais juos pa
liko su praser^ *jimu idant ne- 
sugryžtu adga’po bausmia. —

N. A.
.-t . . ■ ■■ rr—.......

ISZ VISU SZAL1U
60 sužeisti nelaimėje ant gele

žinkelio.
Madrid, Iszpanije. — 

szes-deszimts pasažieriu likos
sužeistais maž daugiau, nelai

Sze-

mėje ant geležinkelio, kada du 
t rūkei susimusze arti Tavejon 
stoties. Desziints vagonu likos 
suteszk uitais.

Mieganczioje ligoje pagimdė • 
dvinukus.

Lanoy, Franeija. — Cz^onai- 
t in i am ligonbutije gulėjo mo
tore j>or kelis menesius sirgda
ma mieganezia liga, daktarai 
buvo tosios nuomones, jog 
motore mirs. Ana diena dakta
rai nemažai nusistebėjo, kada 
toji ligone pagimdė dvinukus 
ir tai pavojingiausiam laike sa
vo ligoj<‘. Tik ant tiek laiko pa
budo motina kad paregėti dvi
nukus. Motina ir vaikai sveiki 
ir kaip rodos neužilgo apleis 
ligonbutia.

jent Pennsylvanijos geležinke
liu isz Altoona in Johnstown 
link Pittsburgui in vakarus. 
Darbui yra anglekasiklu iszsky 
riant špilkų dirbtuves Portage, 
Pa. d^in rytus vra miestelis Pu
ritan, Pa. Branch, kokios Iris 
miles nuo Portageir ant visos 
tos'hpigardos yra anglių kasy
klas, dirbamos per daugeli at
skyriu kompanijų. Kaip kokios 
tai dirba mažai, o kitos dirba 
nuo 40 lyg 60 procento, tai ga
lima suprasti kaip galima pra
gyventi darbininkams. Darbda 
vei stengėsi numuszti algas, 
bet tegul apsisaugoję ir neap- 
sileidžia nes ir teip darbdavei 
prikrovė milijonus nuo darbi- 

įninku. (Tolimesnis apraszimas 
nesutalpintas, nes ne visur tas 
pats padėjimas kai]) ju.su apie- 
linkeje, todėl netinka -— R.)

svaigintais kostutnereis netei
singus liudyjimus, buk asz tai 
esiu sakes in palicijantus gal 
but kad asz ta žmogų nužu
džiau. Bet tas tai yra szliksz- 
cziauses melas, melas žiauriau
sios ruszies. Yra tai krimina- 
liszkas pasistengimas, pasiust 
sau mųiatinkama ypata, 
elektros krėslą arba inmesti 1 
ant cielo amžiaus gyvam su
pilt kalėjime... Vienas dalykas 
teeziaus aiszku, norints tai ir 
nusiseko aniem sunaikinti ma
no jauno gyvenimą, norints tai 
ir palaidojo mane gyva kalėji
mo, bet mano savžine esą tyra, 
mano rankos nėra suteptos to 
nelaimingo žmogaus krauju.

Rodosi yra tai paprastas pri
metimas kad kiekvienas kali
nys save skaito nekaltu, gal' 
but kad tame vra ir šziek tiek 
teisybes. Bet mano nelaimin
game atsitikime tik vienas 
rymtas iszvedimas galima pa
daryti, būtent kad nei vieno 
burdininko nebuvo katras bu
tu mates mane ta. nelaiminga 
žmogų žudant ar bent vaida 
su anuom turint delei kokio no
riu ts dalyko. Taigi kokio tiks
lo delei, ir kas ta žmogų nužu
dė man nėra žinoma. Jeigu asz 
jauseze savo savžinei kad asz 
ta nuožmu darbu atlikau, jeigu 
rastųsi toko ypata ar ypatos 
kurios butu mate mane tai at
liekant: tašyk su szalta resig- 
nacija asz nukreipeze savo akis 
nuo vieszojo pasaulio ir liūd
nume bei metavonei baigezia' 
savo nelaimingas dienap. Te
eziaus, tokiu prirodymu hera 
ir negal būti kadangi asz nie
kados toki nuožmu darbu nešiu 
atlikęs.

Delei to-gi gerbiami Shena- 
doriecziai ir abelna Lietuviu 
visuomene, isztieskit deszine 
pagalbos link nelaimingo žmo
gaus ir isztraukit isz pražūties.

. Nemanykit gerbiamieji, kad hu in czionais atvažiuoti, tai te- ninku Afrikoj.

Lietuvis suardė szeimyna; vy
ras nužudė paezia ir pats save.

Boston, Mass. — Mikolas 
Rost, malszus ir darbszus žmo
gelis liepė aresztavot i savo 
burdingicri,
Dumala, Imk jisai paniekinėjo 
jojo paezia ir pasielgi nėjo na
mie nedorai. Kada, visi stojo 
ant teismo, Dumalas pripažino 
buk su savo g 
meilingus susineszimus 
jiai padovanojo 
Iszpažinimas 
pervėrė szirdi gaspadoriaus o 
priek tam gaspadine prisipaži
no, jog tai teisybe, jog Postas 
isz gailesezio

aresztavot i 
Lietuvi, vardu

in

Nuo

Bolszevikai neinleidžia Ameri
konu in Rosija.

Liverpool, Angliję. — 
20 balandžio Amerikonams bus
Uždrausta keliauti in Rosija, 
tiktai tuosius priyms kurie da
bar randasi kelionėje. Bolszevi
kai už atkerszima Ameriko
nams, buk tiejei ’ atmetė juju 
pasiniinima ]>adaryti sutaiką 
ant mainimo tavom.
Isz dydeles baimes 16 likos su

žeistais.
Iszpanije. — Kas

puspadi ne turėjo 
už k a 

00 doleriu.
Dumalos teip

Chicago. — Isz seredos in 
ket vergo na k t i, 
vagys 
ežiai žinoma

Valencia, 
tok is uždegė “fajerkreki” lai
ke perstatinio knitaneziuju pa
veikslu czionaitlniam teatrali- 
je. Regėtojai mane, jog tai 
bomba ir pradėjo bėgti prie 
duriu. Szesziolika vaiku likos 

sumindžiotais per su
augusius.

tūlos Lietuves! iszgerti 
ne jokios buizos 
kaip keturis 
nėšio.

Daug

matrosai paši
au moterimis ant lai-
kaip

gero aluczio, 
nemažiau 

galonus ant me-
r

“ligoniu” atsiras, ku
rie reikalaus gero aluczio ant 

vojo priesz toki pasielgimą ir | sudnitinimo savo pajėgu. Aky- 
protesta inteike del ameriko- va žinoti po kam pardavinės

O 
»)

ligoniu

niszkos valdžios. Įtaji gera alų.
Szeszi vaikai mirė prieglaudo- Atrado kaulus 9 pėdu žmo- 

je del sieratuku. gaus.
East Chicago. — Szeszi vai. I GreensburgEast Chicago. — Szeszi vai- Greensburg, Pa. — Jeszko- 

kai mirė, 13 serga ant visokiu tojai senu nžlieku atrado arti-
ligų priglaudoje del sieratuku moję szio miestelio kapa ku- 
Karmelitonu czionais isz prie- riame rado kaulus žmogausrado kaulus žmogaus 
žasties apsileidimo ir n ėda- Į turinezio dovines pėdas ir du
žiūrėjimo sanitariszku prisuki-1colius. Kaulus tojo milžino mi
mu. Miesto valdže pradėjo da
ryti slieetva, o < 
paėmė ant atsakomybes.
Svietas yra kaltas Amerikui 

20 bilijonus doleriu.
Washington, D. C. — Svie

tas sziadien yra kaltas Ameri
kai 20 bilijonus doleriu, arba 
tiek, jog toji suma 
ant vedimo valdžios per penkis | numuszti darbininkams mo- 
rnetus. Valdže a.plaiko kas die- kęsti ant 30 procento prade- 
na po asztuonis milijonus do- dant 1 Gegužio, bet laivoriu 
leriu aukso nuo europiniu iinije teipgi pasirengineja ko- 
vieszpatyscziu už skolas. Ame- voti prieszais taji numuszima 
rikas kas metas aplaiko apie ir ketina, sustoti dirbti. Mari- 
bilijona doleriu procento nuo niu darbininku randasLapio 
tuja pinigu, kuriuos iszmoka 110 tukstaneziu, o jaigu pa- 
kaipo procentą del tujii, kurio mestu darba taja diena, tai tu- 
yra pirkia, valdžios Liberty Į rotu'sustoti ėja. konia visi lai

vai, , i ' .

. I siuntė in aCmegio muzeju ant 
dažiuretojus parodos. Badai tiejei kaulai 

pacjna nuo 4,000 metu, kada 
ant svieto toki milžinai gyve
no.
Kerszina sustojimo darbo Ge

gužio menesije.
New York. — American 

užtektu I Steaiilship Owners Co., mano

kada

aptieka, kuri

Bondas

ir sarmatos, jog 
jojo pati jin apgaudinėjo, nue- 
jas namon nuszove paezia po 
tam perpjovė sau gerklia su 
britva.

UKES RUSIJOS PABEGE- 
LIEMS.

*
DaugelisConstantinople —

Rusijos ūkininku, kurie iszva- 
ryti arba pabėgo isz savo kra- 
szto, ir dabar randasi Konstan- 
tinopolije, randa darbus Bau- 
uoli Nener ir apielLnkej. Projek 
tas Amerikos Raudonojo Kry
žiaus sumanytas ir iszdirbtas 
p. Trozenka, pabėgės mokyto
jas isz Rusijos. Ji(s užinteresa- 
vo grai|<iszkus žemes savinin
kus samdyti jo nelaimingus 
tautieczius. Žeme duota pabė
gėtiems dykai, bet jie patys tu
ri pristatyti arklius ir ukes 
prietaisas su paskolinimais ku
rie turi but atmokėti in penkis 
metus. Darbas gan pasekmin
gai eina ir sumažina sunkumu 
organižaciju, kurios ture,jo pri
žiūrėti tuos pabėgėlius kuomet 
jie begojiriesz Sovietu karino- 
-mene.

apie dvylikta 
buvo insilaužes in pla- 

liet. vaistininko 
Antano Belskio 
randasi prie 1900 S. Halsted
gat., betgi nieko nelaimėjo pa
bėgo.

A. Bielskis apie dvylikta pa
rojo in savo kambarį ant aptie
kęs virszaus, kur indo besikal- 
banezius savo draugus dakta
rus. Tie paklausė jo, ka jis vei
kos savo aptiekoje, kad teip bei 
stis jam reikėjo. Savininkas tik 
pagrįžęs isz miesto nustebėjo 
tuo klausimu ir'ėjo savo aptie- 
kon pažiūrėti.

Aptiekon dasigavo 
per kelnore. Pirma iszhuiže du
ris in kelnore apkrate ta, o ežia 
nieko nerado, iszlauže grindų 
duris i n vaistinyczia. Belskis 
inejes vaistyniezion rado grin
dų duris atidaręs ir girdėjo 
sk lope bold i mosi i szbegancz i u 
vagiu. Policija, atvykus nuėjo 
sklepan, bet, žinoma, vagys ten 
nežiopsojo, kol palicija ateis.

vagysn.

Moundsville, W. Va. — Apie 
400 anglekasiai dirbanti Min
eral State Coal Co. sustraikavo 
nes kompanije sumažino dar
bininkėms 10 procentą ant do
lerio. Priesz tai angleką.siai ne- 
prtgulejo prie unijos, nes kada 
sutvėrė unije, kompanije josios 
nepripažinsta. Jaigu kas nore-

baise i
O

NAMINIAI KURSAI 
LAMS.

AK
I

Kansas City, Mo. — Mergai
tes isz Kansas Valstijos Mokyk 
los del Aklu interesuojasi in 
Namines Hygienos ir Ligoniu 
Prižiūrėjimo kursus,, kurie ta
po instejgti mokykloj per vieti
ni Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Skvriu. Studentai norma- 
liszkai mokinasi. ’

PAGELBA SZIAURINEI AF
RIKAI.

Amerikos Raudonasis Kry
žius siuntė savo pirma siuntini 
aprūpinimu Sziaurinei Afrikai. 
Apart iszrengimu Motinystes 
ligonbucziams, siuntė 11 skry
nelių vaistu, 5,000 svaru pieno, 
2,500 svaru muilo, 1,000 kaldru 
ir 1,000 jardu audeklo, neskai
tant drabužius, kurie bus iszda 
tinti Rusijos pabėgėliams, In
sular and Foreign Divizija turi 
suvirsz dviejus szimtus darbi*

-T . Jla*J
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KAS GIRDĖT
Bolszevikai turi 

žcincziugu I 
szevikai turėjo viena bilijoną, 
szeszis szimlus milijonu rub
liu nu k so laiko karos, bet toji 
suma susimažino dabar ant 120 
milijonu auksiniu rubliu, arba 
60 milijonu dolerių,-pagal-ap- 
skaitinui žinunu 
Rosijoi.
rent aukKines 
daugybe visokiu brangenybių, 
kurie randasi muzejosia ant 
kuriu tikvsi užtraukti gana 
dydeliu paskola.

pinigu ir 
Briesz kare bol-

kurie radosi 
Bolszevikai

rezervus, turi
iszskv-

randasi
tikvsi

Dodge pavit'te, 
likos
Volstead už .dirbimu numszai- 
nes. Ant 
surmlo

Xebraskoje 
a ros z< Jtv o tas Ka ro I i u s

jojo l’armos agentai

geresnio kelio, kur galėtu kie- 
ravoti mergina su abiem ran
kom, o nepatiktu 
ir sziadion turėtu savo 
hart”.
Maik!

jin nelaime 
“svil- 

No ’breins/1 .dear

--------- , ’ 'j
Tu laika paskutiniu Išturiu 

menesiu ,ameiakonis?ki bajikai 
pardavė daugiau knijH 3S0 
tukstnnozius kvitu ant-ninislo 
ve rt i os sept i u is m i l i jot i lisd I e - 

kuriuos amerikįerzini isz- « • »

BOLSZEVIKU-
KOMUNISTU

■ 4 j1 5 7 \ *• * , * »
k

ŽADAMASIS ROJUS.

(t

ameinkonis^ki bapkai 
daugiau kaijH 3S0

t ' " • ( *

Pasikalbejiipąs dvieju darbi
ninku apie Socializmu bei Bol- 

szevizma.
(Parasze Neburžujus.) 
mes, darbininkai, ' busim

5'.

riu, Kurinqs nnirriKiecziai isz- 
siuntė del savo •gynimiu m 
Europa. Dauginu kaip milijo- 

ma.itinosi isz pri- 
be jeszkojimo 

nuo draugiszcziu ir 
sftvo sklypu.

mis žmonių 
siunstu kvitu, 
pagialbos

bet

j !.*•><.

; į na i| imi ; CT

ATPIGO Al Al ST AS.
—--------------- -------------- r

Juozas. Et, kalbi lyg mažas 
'.yąikas; žbioin mes žmonių ge
ruma. Žnųigųs paprastai rupi- 
nasi savŲH.daugiausiii, o pas
kui tik svetimais; žmogus pa-< 

įprastai .linkės ,.in bl<?gn ir tai 
UpĮS yisiAla: ih; prie,-^nos tvar
kos ar prie ^QGialistu.
Žemes ir darbo inrankiu.gadi-

4 nimas.
Bet palauk, dar ežia tu* vis

kas. Dar i viena priežastis del 
ko prie socialistu tvarkos bu

rsim visi*ubagai ir .kęsim badu, 
tai yra tai, kad nieks nedalios 
darbo i nuauk i.n ir,, prieszingai, 
jis visi ges. Negirsin dabarti
nes pasauliu j val kos, bet visgi 
turiu pažydėt, kad dabar ūki
ninkas stx?JHgiasi savo žeme pat 
gerini; vienoj vietoj jis padeda 
traszu, kitoj iszdžipvimi balas, 

. in vedą . pageri n ima.
Dabar jis labai daboja, kad jąv- 
pągostuAagi’c ąrkuliamoji ma- 
szina, kad jieužsivgl u ark.lys.- 
Amatininkas,rūpinasi, kad ne
pagestu jo maszinos, net sten
giasi jas pagerinti. Delko / Del
io, kad visi ti<‘ darbo inra.ukiąi 
ir žeme jiems priguli. Brio soči 
.alistu gi tvarkos ’niekas nega
les turėti nuosavybėj darbo Ju
ra akiu ir todėl niekas ju nege
riąs. Nieks nesirūpins pagerint 
žeme, maszinas, nieks, neiszrą- ■ 
dines nauju nes kam ta daryti 
kad man isz 
nes. viskas

, Juozas. Et, kalbi ly

J ' * ' • ’ 1 1 . ■ k . ' ’ko,h ar prie socialist u.

, / T
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Ntma-Tone
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Pasekme po. 21 kitau
, arba gražiname lumt Atpigo maistas o ir mus medus,

. . ** Mes turim tikra kurs labai gar.pinigu*. Mes turim tikra kurs labai gardus, 
'Nėra fabriczn.'is bet visai lyras 

I i n m <• i n Ir i t v I nn n u v %* m o
Ilk

PADARA TIRŠTĄ/RAUDONĄ KRAUJĄ JEI
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES. VSg
Turėdamas sunaikinta Sveikata ir Spėkas; turc-'w 

ir nusilpnėta kuna;. pasibodislįp! 
imant valytus dvi padidinimą veiklumo ir vaistus Hvni^innri- vm 
čhi.% bandyk Nugn»Tone ir prnritikrik kaip greitu laiku jnu-

damas neaišku minto i 
iinunt vnintuH del padidini)

t

<1 l 
h

'Jums ta pasakys kiekvienas vyras., 
Mes kopinejam bites visados , 
Medaus ne vaszko-notrukst niekados 
Teipgi ruginius miltus barduodarir 
Rupcl sumaltus szviežius aladuodfun 

FarniUn nupirkti pas mus geriausia 
Czfa mus Lietuviai gyvvn llrszcziausia, 
Jie tu r Draugija laukei suvilui 
O Ir laikrasztis isz. mus iszėina.

Taigi lulkrasztis iszcina isz 
kolonijos, kuris apraszo laplė ukes (r 
ūkininkavimą, isz kurio daug ka gajl- 
tna pasimokyti, jo preke $1 metams, o 
iii Lietuva $1.25, jo niekur nusuiaiko 
ant rugežlu. Pasiimki to savo giminėms 
o gausite didla padėka.

M. WALENCZ1US,

damas tieniškiĮ minto ir nusilpnėta kūnų;. pasibodiea^Į 
imnnt vrrinluH dvi padidlnima veiklumo ir vaistui* Hvnhdnnn-’ 
čhl.% bnn<lyk Nugn-M'one ir penUtikrik kaip greitu laiku jnu- N\\ 
fiMsi vIbuI nauju žniouu! Dcvyncm iA <leNhnt<«M vi*u žmogaus JigUA 
r1* : . “ * *, T _ ____ * ' ! *
lApiitlmnl, užkotf‘jlniRH ukllves, fulžlnls, nnehilii, knnkinfrnnl 
mutizmo, nknusmni j/hIvom. ueurtilgia, ulokMrt ♦iiorąljoH,- nuHilpne- 
'JiihniH nurvu ir mieguoti, purinu nuo ntokn rrr*.“*
Pajlcgort, akinto • Vnndoniuoto kraujo ir neužtektiniod cirkulaęijpa 
kraujo*
f Koinn dalia kūno Ir kožnu jo velkino rymlnHc ant nervu pajirgo^, j 

prrobuH, Airdes plakimo, kraujo chktrinvirno. ’ Nup-Tunc yra lobai’ 
protimriw gydymą* nuo nusilpnėtu nervu Ir nbf?hu> Aunaikinlmd'i 
kūno. Kodčl? 'r<><lel knd Jie yra Hutoinytl iA nAtoniu liroiigiu, .•/ 
evolkntą dundančiu stidėtiniu vnhtu. rekomenduotu Ir miruo<)ytt| Jj 
per garRingus (iydytojiiH. Yra Ha ypatingai maistingi | (leležę ir įd 
Fo^forų-nuristun del Kraujo ir btrrVu. R

NuRH*Tonc priduoda gyvybę jaknoma, pnstiprln grobu* telp» |p 
jog jo tuAtinaso rogularlAluii. Atgnivln fhlcitiu, Hvnra laukui 
ntiodtnlcH ntinatns. Niera <lauulflUH gazu lr Huputimu, hlern bmjr

tokiu kaip hlotran npetltn.% ncgruomuliivirnnM viduriu, . gnzni Ir t A t i t i # { ra I trvt «*» o 4 4 t 1 1 • % Z ra ta A tat L I f -■* j

Tu?rvU| J
r ■M

r „

ia
pL mus

K

Ar
prie sočiAlistisekos. itvarkos 

' .turtingi. -; ’ ’
Petras. Tas tikra tiesu,

prie sočiahstiszJcos tWirkos vis 
nebus tokio biednumo, ’ koks 
dabar yra, nes vi s,*1 is turtais 
valdvs visu žmonių iszrinkta 
valdžia, o ne vienus kitas fab
rikantas ar dvarionis.

Žinoma, 
kad knodaugbiusia 

biednesni žmones ingytu turto, 
bet juk 
kad kas nors 
maszina.

yra. nes 
visu žmonių

kurion <ll(H.iaux<U užlrrikri geram atoviuji* pilvi), jnknnH, ink Mum ir r

IS' FK
‘J?™ i I1ART, MC1I.

Tik Žiūrėk ir Skaityk
II
/Jia ypatingu! maistingi | (icicžę ir / 

NcrVu. 1 'i
* a - 0>|

Atgnivln inkAtUM, iftvnrn laukui l 
nuoainicH minams, meni unugifitiH kuku ir Hupuiimu, niera nnur* 
dunČio kvapo ar apvilkto liežuvio t Nugn-Tonc dtioH Junpi rtebuklingA Vck'*

A

G

i. 'V

<3 1

JDa vienių kajikytoja apleido 
Kan- 

kitinia. karimoji' vadino buvu
sia aust rijokiszka eii’sorienia 

i , kuri buvo

szia aszaru pakalne. —

samogonka ir daug |<|zbieta gera ir
sztopo artimoje Grand Inland. szjrt|j1|gn motore, kuria nužudė
Tasai muuszaineris yra broliu 
kongresmono Andriaus J. Vol
stead, kuris invede pasiutusia 
prohibicije. Įvadu užklausta 
pono kongresmono apie brolio 
dArboli, tai tasai isz sumintos 
užsigynė ir nepripažino brolio.

Suvienit uosia 
randasi dovini milijonai namu, 
kurie yra apszviesti tdektriku.

vaisi įjosią .

mot inch1

atsake:

Juozas, 
stengt ies,

reikiaI

treczioj

*11

italiszkns anarkistas. - 
Iru kankytine 
miruse 
Augusta, Buvo

An- 
ka rimo jo buvo 

ciesoriene 
Viktorijv...

jiji isz angliszko gymimo mo
teli*, malszaus budo žmona ir 
jauslos szirdies, o gy\*endaina 

t su pasiutiszku savo vyru \31- 
I helmu nukentėjo daug nesma- • s. • • « • •

Tula paguodota
New Yorke radosi ant puikaus 
baliaus, inejus in perskyra kur 
radosi sudėti inoterisz.ki apre- 
dalai, paregėjo su nemažu nu
sistebėjimu ant krėslu daugy
be moteriszku gorsetu. Ant už
klausimo, kas tai ženklina, du
ži u rot o ja
“Sziadien jaunos merginos ir 
moterėlės, ne nori persedet ant 
baliaus su gorsetais, todėl juos 
misivma. Jaunikaicziai 
naii nuo tokiu merginu kurios 
nesz.ioja “taisės sunkenybes.” 
— Ka daryt toko-mada.

\ —— . .!
Poni Clorence Hopkins, pati! 

inžinierio 
aresztavota užapdeginima vei-| 
do jaunošCtlat'aktorkos Lucilos 
Gallagher.

Poni Hopkins inejo in res- 
tauracije kurioje radosi pana 
Gallagher ir valgo pietus, 
inirszus moterėle pagriebė už 
plauku mergina, pennete ajd 
grindų ir aplaistė veidą kar- 
bolinia raksite. Ne tik ka da- 
raktorka likos subjaurinta ant 
viso veido bet neteko ir akiu.

isz meiles .del 
Matyt, Įsikiš

! 
ir tik josios vyras žinojo kokis 
tai velnias!

szali-

taises sunkėm bes.
C

socialistai draudžiu, 
Iurėtu žemes ar 

Prie socialist iszkos 
tvarkos gal bus visi lygus, bot
visi lygiai ubagai. Delko, tuoj 
asz tau iszaiszkinsiu.

Klausyk Pel ra i,

Hratitlh nitirą grtiomulaviniJL tvirtiiH nctviiH ir kb’ti| pAMtlprintą mh»gi|. 
N u gn ►Ton p RUNtiprlH kraujo Ir pngerlnH ilrkulnvinu> jo, vriduon rnudo-

vytUH ir Bvcike«ne:i ir pulk<!ftn<p motcrcn. Nuga-Tonc notnlnln unvyj Jokiu njigdnmu tir' 
<faromtt paprtotę virintu., Sudedi jie yru pu rank lain jHindold. Yni apvilkti cukrum. jSMimno 
nkop|Jr vnrtitbti gnkunh be jokio nęparanukumo. Bandyk juon. Rekomenduoiri vhiemi* 
ibhvn 'brotvlernHs. * •

' MUSU AR3OLIUT1AKA GVARANCIJAi Preke Nura-Tone yra vkniu (91.00) dckfiu

" n limo veidui ir žibutną n k imi n! Ntiga-Tono pudrini tvirtus, rustus

akopf Ir vnrtiittti jrnktnh be jokio ncparnnukumo. Bandyk. Juoh. ilekom«nduoii( vixkmi*

gilinu ir ueniažni iszlicjo asza- 
Jobios sunclei, kurie buvo 

padare ne
smagumu sai o motinai... Nors 

ciesoriene, 
palengvina jo-

ru.
pinsisziansia daug

ji ji bpvo vokiszka 
lai jiai Dievas 
sios sopulius po.smert!

tebv rimu 
laike keliolika karisrtkl| mar

gavo nai'Hels pa
sielgimais ižgialbejo
ir visa.svięla. Ir ka pasakysite 
ant to, jog
kai, iszskyrent Joffre, yra ge
rais. katalikais. Eoehas kas die
na lankosi ant misziu, M^igira 

meziausia kas mo

Era nei jc

szalku, kurie

turi

Fra ne i je

visi tiejei marszaB

nt įtraukime , gintinu Mfz
Gerlauala atvažuoit pro 

dick pasninkam prie laivu.įlil bonkute. Kožnm bonkute talpina devynios dežlmty* (90) piliulių arba vieno mencuį 
tydymd. GnHto pirkti Aeici bonkutat, arba Aaiiut meneilun gydymo už toenkiua ($5.00) 
dolor i u t. Imk Nuga-Tonv per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne buil užganėdinta* pa
sekmių. sugražink bonkut* Ir pileus, o hits urnai eugnjiiiimc jueu> pinigus. Negailia* 
prapuldyti i vieną centą. Mes Imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
apliekose tomis pačioms Hlygomia ir tą pačia garantija.

HRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionais 
Nugit*Tonc.

iyliymb' Galite pirkti Aeica bonkutat, n r b a iailut mrncilug gydymo už penkių* (>5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu Ir jeigu ne būti ulganedlntet pa-

Tcip-pat parupihain

Jei, nori Lietuvon važuotl. pigiausia 
yra per mus. prukia laivakortes imt 
vandeni Iki Eidkumi $100X10, iki Lie- 
pojaus $18*2.00. Esame specialistai pa
lam avime 
Liet uvos. 
Kanada,
duodam broiiszka paianiivima’ ir. ke
leive nžganediiiam savo prigimto-kal
boj. Dabar laikas gerlausis pasitmsti 
laivakorte Ir atsitraukti savo gimines 
isz Lietuvos,
pasporius is-zvažuojantiems Lietuvon, 
i.at>ijoj ir Rusijon. informacijos 
dykai. Dabar pavasari*, tavo ginfities 
praszo tavęs kad Jiems sėklom ir 
klt iorus dalykoms 
siuskite per mus, 
mes pasiuneziam, pinigai iszmbkaine

■ . I In *28 dienas GASH Irparasztt prlėtiie- . . I , . . . ...

Rusijon.kada ūki
ninkas geriau dirba, ar jei jis 
dirba savo žeme, ar jei jis pri
verstas dirbti valdžios naudai ? 
Ir ka daktaras gydo geriau ar 
lazariete kareivi, ar ta žmogų, 
kuris jam pinigus'inoka

Petras, Žinoma,, kiekvienas 
dirba geriau savo naudai, negu 
kito.

Juozas. Taigi matai prie 
e.ialistu 
dirbs ne sau, nes tai, ka jis 
nudirbs, turės suneszt laidžiai, 
kuri jau paskui 
daiktus (javus, sviesta* ir t. t.) 
Kam gi jam taip dirbi, prakai
tu pilt,, jei man isz jo darfio 
vaisiu teks tik tiek, kiek jąm 
valdžia duos, o 
laidžia .kažin kam 
Juk mes žinom gerai, 
kur žmogus dirba ne visis'zkai' 
savo naudai, ypacz .1.1. . 
Baudai, ten visadą blogai daly
kai eina. Ta pati galima paša

. ♦ . ir meldžiu prijlusti man . . ... bonkut

Vardan pavhrdeir

ir numeris . . .
A

> ^liestas. ..... ..................•i
A

Gnti 0

" ■ JL

VftlM i ja. . , .
i I

t atniunstai pinigu, 
pigiausiu kursu

t varkos
sau, nes

kiekvit

dabins

so-
ias

t uos

J jo prUlatom. Šlubi; nmtus dolereis o 
Įmes palei los <li<>no.j kursu pasldnfiim 
Aukslneln. Kas sdimn £ I.«*«•<• ar dau
giams tam labai pigei padarom. 'Fini- 

iais'zkus alusdaiuas raszyk 
ant adreso sziteip: Ap.26

ATLANTIC AMER. INFOR. BURBAU 
Gen. Del. New CaHtlV, 'Pa.

Ant Pardavimo Fannos,

f 3 e >♦ z

SVEIKATOSsztair 
to maža naudu, 

lai gal* ilk valdžiai 
prigulėti. Kam ūkininkui reiks]

i tvarkos rupiu- ; 
prakalti lot,

kad žeme butu gera, kad žagre 
butu .nepagedns, . kad arklys 
butu sveikas Muk visi tie daly

ke! val
džiai. Dar bus blogiau: viskas 
ges. Pages viena maszina, val
džia turės duot kita. Pastips 
viens
Jisyistiok ne mano, bet val
džios. Ir pradės visur gest mn- 

gyvuliai, silpnet 
žeme. Bus t ik badas ir skurdas. 
() per tai blogai, ^visiems: ir

prie socialistu 
ties, beda bo jaut,

)

gus ir

kai ne jam priguli,

KUR
SEKRETAS

* »

Mes paskelbiame visuomenei . kad 
esami' FIRMA DIDŽIAUSIA LIETU- . 
VISZKA VAIST1NYCZLV visoj Ame
rikoj, kuri iszdirba* Vaistus, pagal 
Europos metodą nuo visokiu Ilgu.

Mes turimo la 
PERGALIME yinokias ligas.

aekheta knriuom 
Ta se- 

Jkrela sužinosite kaip-vartosite MUSU 
nes musu FASZLOVINT1VAISTĖS, 

Vaistai PASEKMINGAI GYDO.
AFTIEKOSE

Kurie norite pirkti fanmt 
didžiausioj Lietuviu kolonijo
je tai asz galiu • prirodyti ku
rios parsiduoda ir ant kurios 
pats savininkas gyvena. Jeigu 

pirkti nuo saviiriuko
tai raszykite man kokio didu
mo ir brangumo norėtumėt 

Asz duosiu paturima 
ne tik pirkime nes ir pradėji
mu farmeriauti. Raszykite ant 
adreso. (A . J— 1*.)

Viauose' gerose AFTIEKOSE visoj 
Amerikoj galima gauti szias musu 
liekarslas: %

. Sululnrit Riteri del viduriniu Ilgu.
...... .

Reąulnt'orius dvi moterių.

noritekas Ii k Iii, tai 
paskirs, 
kad ten.

' priyma oz
j nesis. O kožnas tuoui girresį.ir 
' neszioje .szkaplięrius arba ra*’ 
į žaneziu:

I

duju pravardes yni
Filadelfijoi likosi M.t|.Hzalk!1j Fw(1 Maliui

tin, Erachet,
gin, Pe- 

Desprey, Lvan-
y

Iii-

Ir tai viskas 
“bjaurio A'yro. 
tai buvo žiedelis toji bobelka

» >

Anglijos gyventojai praejta 
mota iždave konia tris bilijo
nus doleriu ant gėrimo, o szi- 
met ižduos keturis szinitus mi
lijonu daugiau.

Ant Ellis Island kastelgar- 
des randasi ; ____ ___ ____

radikalai, kuriuos valdže ke
tino isz va n* t i in rus isz k a rojų. 
Paskntinia valanda tiejei radi-1 

nes Ame !

ark lys, kas man galvoj 
no

valdžios, szinos, stipt

ckyti apie amatninkus ar koks
tai blogai t « 1■. k

y

•Krapjo Valytojas kurie pats užvardljimas iszaiszklna reikalingumą. h I

tej ir Kavolio. Argi tai ne tik
ras davadas, jog tikras tikėji
mas veikt 
dalikli, 
tas, kurie

žmogų prie galingu 
o tikiu szeszku yra 

Dieva ir Jojo prila
ki mus i s zs i žadėjo 
kaip galvijei.

gyvendami

------ V“ E
in Klaipeda at- 

plauke pirmutinis lietuviszkas 
laivas “Jūrate,” kuris priguli 
prie

Ana diena

“Jūrate,” 
lietuviszkos Įlotos. Ant 

laivo radosi lietuviszka 
va.

vėl ia-

T T

PARSIDUODA FARMA.

35 bolszcvikiszki ! lf)u h
I

kalai likos sulaikyti 
riko valdže 
bolszevik n, 
cziamu

aplaike žinia nuo 
buk t uju neken- 

žinoniu nepriyms, už 
tai, jog jaigu Amerikas nepri- 
pažinsta nisisžku paszportu, 
tai nepriyms keleiviu isz Aine-

va is i ilgos far-
dideliu ii*

’Kelios geros 
mos Ringtown, Pa. 
mažu nuo $1,500 iki $6,000. Ga
lima pirkti ant lengvu mokes- 
czin. Dabar

\ pasinaudokite 
Xtsiiszaukit in Saules ofisu.

' (A. 26)

Lietuviai ant Farniu x

geriausi s laibas 
proga.

Knrįe lietuviai munole eltio- gyventi 
ant fanuos arba norėtumėt' dasižiuoti 
ablink musu kraszia, kreipkitės indė 
mus o mes jumis patarnausime 
padėsime iszrinkli farma palei justi 
norą Ir kapitula. • (.’zionais žeme yra 
derlinga ir pusėtinai Lietuviu • apgy-

, penia. Adrcsavokite szitolp:
Tiko. I JOHNSON H WINTER,

Dabar tiejei radikalai ne tu-1 * ' ' kennan, Wisconsin.
ri kur pasidėt. Gerai butu 
idant ‘Amerika iszsiunstu visus 
ant kokios salos, idant lenais 

’galėtu uždėti savo laisva skly
pą ir valdytu pagal savo noru. 
Jaigu jau bolszevikai ne nori 
priymti savo draugus tai -inaj 
lyti, jog t i oje i radikalai yra' 
pasiutiszko sztaino žmones. ,

ir

I;
4 

4

V

r ***> ’; t m ,

A *' JŠ-* ’1 Tvircziausia Lietuviszka i, 
ANKAt 4

nors siuvėjas, ar kurpius dirbs 
taip uoliai 
valdžia.
jis dabar
Niekad.

Petras. Bet ar tas bus bloga

ar
ir taip sąžiningai 
visuomenei, kaip 

savo naudai dirba?

rzv■- . p“i-. vr> L <y ‘
miesto ir kaimo darbininkams.

'Poliaus* bus.
i

■ i ■* -   ... —    - r  --u~ - r . .. -n-įj—

/Parsiduoda geras namas.

Saltihtro. Linitncnias del ciuckiu katilu Fkiiudejltno-iy kitokiu HkauRinu. 
■Trnjaaka. Kangli dar joK Įieiino?,Tos garbingos namu gyduoles.
Reikalaukite musu surnszo vaistu'lr žollu(-r- si un ežiam o už dyka.

SALUTARAS ’DRUG & CHEM. COMPANY
1707 So. Halsted St.

ir 
pirkti.

lei Canal 6417. ^Chicago

Jos. Geribo,
‘ Scot t yille, Mich.

BILE. KAS, GALKjMH'

Box 142

Ami diena vienam isz dy-j 
dėsniu miestu Skulkiuo pavie-’ 
te, važiavo, automob ilium tū
las lietuviszkas sportas Jkuri^. 
nu viena ranka kieravojo.;jnay 
sziuu, o su kita kjoravojo meiy 

liemenį, kuri sėdėjo 
. szule jojo. Sportas, pataikė b|(

Alenam

Didele kaucija audeta Valstijos ‘
Eolu po I 

i priežlura ValsUjęB, tejp kad plnl- j 
-gal sudotit mano bankoje. negali j 

’.praittiL Frilmu plniDgua Baugiam J 
t',pal$Udmui. .fiiuncziu piningus ’

Banko -Departamento.

,gi»os

> in tUka daliu avleto>,pagąl .dienos f 
„kuria. Parduodu laivakortes .* 
kompanijų nustatytams kalnpms. „ 
Parūpinu * 4paszportus r keliaujan- 
tiems ln, Lietuva. Viskas daroma ' 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- ■ 
szykitę apie kainas o gausite ?

įkurta.

A

stulpą, sudaužo >karbuj’atQri ar 
•koki ten< paibeji ir v<js nesu-!
P . ........
• Gerai sportui.’Del*ko u^podare
daužė aau tuszezio .. puk^uszioi

teislriga atsalUmAr ^dk-eUvokite:

Lripinikas
j Z” A _  a . i

c

'■Ml'W?M«liu«yAve. * 
Į Mahanoy,City/Pa. ■A

• • f —' t i w 1 i ” “

įmip kiti darOj li^z^zinęti
* * y * ’ , ' • • ■ • » . *.<■*. . .««««. .<^1, į,, .j , , . , (

mieštu darbininkams.’
Juozas. Labai bus bloga. Neą 

per apsileidimą, per nenorėji
mą dirbt del valdžios ūkininku 
ar amatninku, 
lėktinai isz valdžios 
uos, nei odų, 
jei ir gausim, lai grilesim 
anot socialistu mokslo 
tik isz valdžios, nes prie socia
listu pirklyste 
draudžiama, dėlto kad per ja 1 • I ’ % "M <

negaushn yž- 
nei duo- 

nei audeklo. O 
, gaut 
viską

bus smarkiai

Gera's iRuna^imt Szcintauno 
su visokeis intajsimais ir sma-.

< < . ‘ J

gurnais, teipgi tinkamus ant 
biznio-, -parsiduos pigei isz 

nesveikatos locni-t
Gera proga, pirkimo

* * A i • 1 ♦

prioža sties
niūkęs. V
gero namo pigei. Atsiszaukite’
tuojaus pas (I. A. 22)1

’Mrs. Alary Smith j
(Ramaszauckiene)

Box 91 .1*01’1 Carbon, Pa.

KEIKAL1KGA— Dldella dirbtuve ref- 
knluujir pardavėju drapanų,' paneziaku 
■(žiobiu, jeku ir del pardavimo -tuarsz-1

vėl invyks nelygybe. Mos gan- kinu,.apatlnu anduroku, tiesogiin. nu:j 
sim isz valdžios daiktus, lęu-* 
riuos jai stinesz visi žmonoj 
Bet hies žinom, kad valdžiaikad valdžiai 
žmones sunesz lik 
visztas, supuvusius obuolius ir 
t. t.
’Todėl jei gausiui 

džjos,.lai žinoma, duona bušeli 
p(‘lais, batai su popieros pjidąis

muH. Raazykito o gauBlto ecnipoliUB 
iykn!. ' Madison' Milla, 603 Broadway, 
New lYdrfc ditr.' 1 .i ’ 11 adv.

~rZ‘ ‘

Raszykite o gausite sempclius
fe _ _ — A i.

V ‘

■‘•i

jei

ir t.t.

pastipusias

i sz vul-
i

.n'adtt b.us ne taip, kaip 
dabar yra pasaulyj. Dabar ųsz 
pirkdamas ka galiu sau isįzsi- •11* 1 •• ’ > • ’trinkti, k a 
vienas 
pas kita.

noriu, jei netinka 
audeklas, einu pirkt 

Delio
pardavikas
prekes, butu
bus blogoj, nieks ju nepirksi 
Prie s6cialistiszk()s• tvai’kos .gi, 
turiu imti tai,ka valdžia paba
lina, oi lygiai tap?> kaip karei
viai gauna isz iiddžjos bų^us,

einu pirkt 
ir kiekvienas 

stengiasi, kad, jo
geros, Ties jei jos

inįbus. () kam.tie batai įikoyra. 
kaip jie „pasiūti ?kaip jie „pasiūti? Taigi matai, 
visuotiims tinginys, apskmtdi- 
mas, badas, dideles J<azannes; 
oGprie-ko veda socialistu tvar
ka. * , •

Petras. Bot..visgi kiekvienas 
dirbs „gerai dėlto, kad žinosi 
ka(l ir jam dalis jo darbo yni-

J

siu teks?
. . Juozas.. Cha , cha, cha! Jei 
prie sociąlisįu tvankos asz. d ir-' 
bu thbrjke ratu ar. batą, tai ar 
jis man isztikro teks? ‘Ąsz jga|‘ 
jpjiiekąd nei nematysiu. ’Jū'k 
vistiėk turėsiu iu sąndėli vai-
d/Jos sukraut.,
, tPetraM. Na, <.4 , , ..

STEBUKLINGAS 8-niu DIENINIS LAIKRODĖLIS

DAKTARAS Į?ALM
ol.l I k k*

Į
ii

.Buvusia-vieta D r. 
llerniuny.

5d South kiliu St.
)
I

Malianoy; .blty* Tu? 

Atydnrytn Paneih'H, 
I hirninke' ir r 
Seredej.

Valandos: 11 ryte * 
iki T iakarc.

Rodą ir egzaminą- 
vojimas d j kai.

Sekanczios lygos isžgydOmi trumpam

A’ra tai geriausias^ ir praktingiauslns laikio- 
dollė už visus kilonlszkuS'laikrodėlius, už* 
Jai kadi t<»-laikrodėlio ne reikia užsukdyti 
kožėa diena, tik viena syki ant 8,dienu. Yra

• > . . . * . I i L 5. j _ * U- . *

------- . ______ _ . T ----------------- _ _ ------------- --------- ---- , > 

yra dlrielią palankumas. Luksztai to laikro
dėlio- yra granus ir labui tvirfp 7, akmenų 
meehanizmas 
I.aiko ■ gerai 
motu.

'1

4<i

tai Kas stebėtino ir toki laikrodini turėt,

geriausio 
laika ir g

plieno ir nikelio, 
varant uotas ant 20 

Dabar pamislyk, kiek.naudos ir pa- 
rankumo gali-tureli isztankumo gali-tureli isz. lokio laikrodėlio, 
nes? no reikia Jo užsukdj t kožna diena tik 
syki in 8 dienas. 1 Kožnam kas tik pamatė' 
tas laikrodelisl patinka. Verias užsimerkus 
$15.oo bet mes parduodame tik per truippa 
už fabrikos preke, už $05 ir priedo dno- 
daiU kuris perka inlkrodvli, maszinelo (Iru-, 
kasoti groniafas. arba te.ip vadinama ’’type-* 
writer” kuri yra graži ir tvirta. Turi visas 
literas ir ženklus, ir numerius ir ant jos1

kuri yra graži ir tvirta. Turi \ isas 
ir ženklus, ir numerius

galt drukuot kaip ant brangios niuszinos. Ji
parsiduoda* po $5.00 ir brangiau betpaiBkluoda* po $5.00 ir brangiau bet mc^u 
'duAdain DYKAI-kas perka laikroclell. ,Už-■v

J

Szis. pulkus niuzikalis instrumentas 
Europon ^ Iszradimas. 

Jus iszmokbUe ant 
Jokiu

tai didžiausias
Labai paprastas.
jos grajit in kelias t ui nu tas.
mokinimu nereikia. Fiiikuri palinks Hil
t's a i jusu siūboj ir susirinkamuose. 
Preke tik $:M>0 su 7 populiarein dai
nom. Nesiusk pinigu. Užmokėk kaip 

Adresą vokite szltcip:
ORIOL/ęp,

mJx.cw York. N. Y.

aplaikysi.

IMI . tirkįinain kožnam užganedinima arba graži
name pinigus. Frlsiusk tik 25c runkpinlgu- 

kitus Užmokėsite kada viską* .atnysz ąuU
.. . L '

1*2111 N. jlrving Ave. Dept. 025. Chicago; 1114;
. .........................................................  į i, lli,w>,,l,^„|,lm i ,Wwi.i. i. i u ■ i .j

Silpni, I iguoti ir nervotizmones
KREIPKITĖS JN .TEN i KUR GAUSITE TEISINGA ilODA 

IR.GYDIMA PER NAUJAUSIA IR GERIAUSIA BUDA \

o
jūsų adreso. Adresąvokite szitejp:

' VRAeiK AE SALES COAIPAM'.

York. N. Y.
S.

lu Park Rąw

Temykite Tautiečiai ,
‘SJunczhl pinigus in visas dalis'

■1

t

I

pasaulio pagal pigiausia dienini*,' 
kursą. Fa M uodu laivakortes' 
aut visu linijų už ‘kompanija 
kainas. Jszdirbu nexarijaiiszkus' 

užtvirtinimu konsnllu v|su' 
Duodu patarimus viso-

Patduodu laivakortes
* - *

IR.GYDIMĄ PER NAUJAUSIA IR GERIAUSIA BUDA
Mano pasekme kaipo specialistas, • paeina nuo to' kad tuojaus

l

su 
szaliu. 
kiuo.se reikaluose teisingai- ir. 
bopariyviszkai. Esu po kontrole 
Ir priežiūra Pennsyhunijos val-

laike ir suteikiame tuojaus palengvi
ni m n.
ASWMA—rirba dusulis, 
ant krutinės,-sunkus atsidusejiinaš ir 
panaszas ligas.
BRONCHITIS— sunkus kosulls, skau
smas ‘krutinėjo, trolis ant vogos. 
kliAVJO ,'LIGOS- Scrofula, . kronlkz-1 
kas užtrucinimus kraujo. , * j
EATAltAS— pasekme tosios ligos yra 
geial žinoma,* i todėl i ežia neatkarto-

Nljb&ihtoiAfAS - dalinis 1-i 
piszkįriš, teipgi ligas'ausies. .

atrandu teisinga priežastį juso; ligos.,

sunkumas

ar e vi
pIszhįAŠ, teipgi ligas nusies. .
TroTIS APETITO- Ir paiiaszas lįgas 
vidurih ' ‘, 1
GOiy^E-7-pasidldinirimk kukio gilės.
SZlRpIEB JAGAS -^Skausmas1 pečiuo
se, • isžAinimas koju, tankus szlapumas. 
KEPENŲ* LIGAS—Skausmus sznonose, 
neczlspi pilu, Ir abolnus įiesniagumas,

(iries'ligas. '

KEPE1SU. I4GAS—Skausmas szuonose» 
neczisjū oda. h‘ tibolnak nesmagumas, 
v Yhu ‘ Ligas—visokius vy tu prlva-

kaulu get 
kur gyduole ar dakthrai

i RUiUAl'lZMAS—Snusgole,

tPefcraš. Na, .visgi žmonos 
flirbs isz. meiles* kitu žmonių' ir 
sąžines.

t

limu ir t,t. I
sako’ kad neišzgydonui.
ODOS«LIGAS-rlazberlmai, papticzkai 
ir> painiavos • ligos, i

Daktaro . Salin >.kurio angarsinfnias

taifo' Hermany ofisą,' C>6 S. Mhin St.

»
HAKIIAHAS, L'VL .-JiOIKUiNS

*T 1 ' .4 s -ai ■ ■

SpeciullstHsažsisviivjuNiu ir kroniszku

i n
Mano ekznminavojlmas yru pasek- 

ju ingus ir mokslingas;
silpni, nervuoti,' ligiibli. nė darykite I 
klaidos kri kili daro, utnikitą pas manu J 
ypatiszkai ir puslapiui pasikalbėsime. 
Laukt i )>{av puvojlnga;

Visos kro|dszkos ligos" y hi prisek-! 
niirigai gjdoini « pųr * ntfcm*.' o.Ivigu 
turite tižkietc.UuuL 
gerkles, t 
iibiA arklį, nervuotis 'irliįilipiięjimu. Jdu- 
n u II,. iii mis, <piisl(s,<iri sldKiąnio ligas, 
kreipkitės pas, inan<e ncpaisarit kekinni 
paimllrile (‘•sate, Ihuig Ilgu Uszgydytl 
ka. kiti daktarai atsisakė; gydyti. ' 
z.riljES< arba iszsikis/Aisia. žarntikc,

J gigu taute

j kataru no*ie,s 
viduriu ar liikatu/ ,kepenų1

bopariys iszkai. Esu po kontrole 
Ir priežiūra Pennsylvanijos val
stijos Bankinio Dopurtttmonto^ ir 
po dldella, kaucija sudėta valdžiai 
pilnai gvarauluojant visokia, pi- 
nigiszka apyvarta. Galima susi-» 
neszti ypatisz.kul arba ’ per - gro- 
inata, sziuęiui autraązu:

J. G. bogdek,
4,32. \V. Long Ayo

1 i * M-* >• '■■■ tDibBois,'
r

* i

f

1

k XV ' a:, r ’T*
M.S.P.

■" ' ..IbF-
■ ■•<■ JKuropgt

T T

iszgydyta ant visądėH. J>uug žmonių ’ 
serga szlta iiga ir‘ KenpžiA nelsžpasa- ! 
kyta skausmu, ir’ ’kitokias pilnaszas ; 
ligas bijodami opo^ącijoH uę pjaustinio 
bet linksma buS z.inqU tokiuins žmo
noms kad asz tokias ligas gydau be f 
puiloi ir skausininriū operacijų.

nuo kuriu
J silpnumAs, < 

neramumus, nemlegls,’r štoką cnergl- i 
jos Jr.detp tolinus iskgydoiui po. gva- ; 
rnuclju. Bodu h* ,*dnpttugas pnsiknL 
riejimas i DYKAI. ,<

* i .‘V /

Kas dvi savaites ant MO" laivu
NEW YORK^HAMBURG

-SUSTOJA fTEJGPI VRID ■
Cherbourg! ir. Southampton

•* Jigu. l’raktlkaves didžiausiose 
č ligonbutesc 1‘hlJudelphliL

ASTHMA arba dusulis ir baisomis 
konlOjimuis yra Ilgu įkuria kožnas 
nittlnieiis bijo. „Nelaukite kolei busite 
privers,! i jeszkotl pagėlb^s, kolei rię 
gfU&dte miegoti per* kosti Ii ii*-trumpo 
kvppo ir*,, gal,* busite priversti sustoti 

ga parodyti ’ jumis jo PASEKMINGA 
BUDA GYDIME 3USD DUSULIO.

' . r
' Ofisosl ypl^ridės'0 yįrlė* lig S vhkarc.-Nedeliomls 10 : *ryte IJg\
Ini > vv.i*Htdnns ChphHiw Drnnnnn R’/irmn llnvlo iu-/ ilnobuvc

, ■ ■ įdirbta. Dr. IJodgons norimi turėil pror

ežia putu.l pitas, paraudavo jo šorio duk- 
taifd' Hermany ofisą,' C>6 S. Main St. 
Mnhanoy City, Pa.Vapio.naujus -metus. 
Llguoli žmonis tegul atisiittnkoj pas ji|t^

1
i .j

nes turi didolo pasekme ir nieko nę 
liną uą

' ''' t . *■ H / •*’*1 ' d- *
n tutioio pasekme ir u 

roanM^ntklbeJIinti

kyla skausmą, ir' kitokias panaszas

KEIIVISZKOS : 
paeina trolis inintit^s, 
r?“..........7‘ ’ -l-i;
jos Jr.lętp tolinus i įdegy domi po. gva« ;

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES
' Oflfflw U ryte' lig S vakare. Aedeliomls 10 : “ryto :tyg

Ant. vyrHziauH Chestus Drapanų Sztoro. Duris iaz doazluos ‘įnisos.’. 2'
60 i Main I Street. > ... -

• 1

60 iMain 1 Street

t

• t
popiet;
Afloros. - 

7WilkeS‘-Barre> Pa

ORBITA 21 Nujauk ir 2 July 
OKOFESA -1'Juhlaus ir 1C July 

• OICDFNA '18 Juniaus ItJlTOUuljr 
^„2 ir JJfklefios pasažieriąi 
i l'nikl vjgada'tk4. 3 klevus , 

paMiilerfO.
THE 'ROYAL MAIL 
STEAM PACKET 00.

2«^BftO.U>WAY
* '1 h ' H» C

■ *- NTW YimK 
•Afbu pas bllo koki, agento. 
SANDERSON & SON, Ągonts

I

kiuo.se


I

SAULE

v

i

. KELEIVIS.
^Legenda.

— Gerai — atsake senis, — 
tik turime tavo po west i per 
kaima, kad musu gyventojai' 
tave pamate pažintu.

Tuojau buvo senųjų, taryba.; 
pabaigtu, ir senis, kuris pirnn- 
ninkkvo, priėjės prie A f los 
meiliai prataro:

— Maldauk malones, o bu- 
si liuesas, tik vis negalėsi su
grįžti in tėvynė. Liksi >pasto V Vilo, r

y

' f

O

kitaip .būti nogaiejo. DrivdK- 
’Stas,buvo keliami; vėlo atidai' 
ves tėvynei, o i 
— sji kuogi jis
Huszaros —db buvo jam perma- 
ža. Bot tur^jokpasikakint i!... J-

»gaLka naujo, iszgirsiu. Tu veli 
’prikėlei mano szrrdijo ta iie^ 

kkirdi Valiotai! ’rannnna, ta neinsit ikojinia ma-.
liko Vienos) (no prieszininkais. Tiesa

prikėlei mano szr?dije ta w
jausmams Ituosybo ir karsztu ?

ilK
1

ža. Bot titr^jO;pasikakiu t i!... 5
Naktis vis slinko žemiu, vibi

I. • I i * . . I

didesne < tamsa*

'no priesziniūkais. 
ij[tnesnaus, kad nepasiiuiudolu

J Jie
kad nepasinaudotu 

nuskaust i kaimynus.
... • . . _ \

I

t

1

t

(
I 
I

h 
c

i

(

BALTRUVIENE.

'kaip ugnis, žodžiu
josi isz szirdies ir visus kursto

Savo kelionių meta teko jam 
nekarta.
tarp kai mymi,

vilnis* lie-

mnt v I i
, ir visuomet ji 

sutaikiuįavo juos.
Teip slankiojo visus metus 

nuo sodžiaus in sodžin, tik ka
da perdaug iszSj kalbėjusiam

nesantaika.
Sproga. nuskausti kaimynus.

|Nors szventai - prižadėjo daii-

— o Afla k u jais iszsitiketi. Einu, te pa-
1 I - * *■»

įjgiaus musu neskausti, bet sun-
A • ' V r , . f ” ’ » ~ ------ -- --------------  1 ’ V ”

sėdėjo nisc$$i susimastė^ itj ‘laimina dievai jusu sddžiu(už

glaudė pasaiili 
prie savo krųpnes

Arži n jums už
1

jo malonumą! 
szirdi, už gera žodi 

betbkiuit, tnrL apleisti. Sunku* mano nžjautima.
- bet noroms-he*;. ?

ii/veikiai ome eiti 1
ppaeziu keliu, kuriuo buvo atė
jės. Ėjo diena ir nakti be pa- 

: silsio, kad tik greieziau• priei- 
’tn, kad tik greieziau prigimtn- 

ir dni’. ji kaima pamatytu. .Galop an
tros dienos vakaru priėjo prie 

il'Įito paežio kalno, nuo kurio, at- 
1 savaisiais, i 

o in nežinomas szalis.
Puiku buvo pažvelgti in ta 

Saules

liūdnomis dklins'žiurėjo in Id- 
vn kžiima, iftufi rytoj, šaulelį’kaima, žfcuH

jam. pasidarė/
mus, gausi gera ūkų Maldauk norųms ture jo,, su t ik t i su laiiiies
drąsus .vyrukai 1...

— .Ne, to nebus! Aeziu tau
lėmimu.

Sopuliu suvargintas nugriti, . . ________ 1
už tavo geni szirdi.-Bet vo 111,0 kėlmo, ir miegas apėmėtėvai

to negaliu padaryti.
asz žiureczian isz jusu, sodybų 
in mano teyyne ir negalecziuu 
joje.apsilankyti. Ne, tai per 
didele bausme! Nenoriu būti Sa 
vo tėvynės iszdaveju. Jau jei
gu negalėsiu niekados tevisz- 

<ken sugrįžti, tai vereziau, tegu 
mano kaulus smiltis kur tvr- 
laukiuose užpils, t) czia nega
liu . būti !...
jusiszkiai 
nuuie,

Ii* iszejo in

Nori, kad B snVO glamonėjimu.
Ryto mėta pabudęs 

karki pažvelgęs in levu kaima 
liūdnai pratarė 4 4‘sudiev

UŽ jusli

Tsztares paskutinius žodžius 
isz kaimo hm

jau dauginus neatsigryždamaš. ^veikiuos su
Nulipusiam nucį din v

szirdi, jis nakcziasusopdavo 
iszeidavo skaniai kvepianczias

*1 lankas ir Imi godžiai gerdamas)
kvapi i,

1

gamlos
mintis in tolima
vu szali truputi • tarp artimu 

szirdžiu pasižmonėti.
kaži koks

V i (‘kas (rauke
sodžių, bot jis nesilankydavo.
per dažnai

siuntė savo j 
mylimąją te-

iszke-

pems 
Dažnai, /

vjTiiczei
paslėptas 

ji vis in’ tavu

neS nenorėjo jau
trinti ant valandėlės aprimusiu 

Visuomet jo mintis

Nekuriu vjTiiczei r u goja,
Ir merginos visaip apkalba
Jog in jeis nenori kalbėti

Ne užsidėt.
Asz ne vienos jau klausiau,del 

ko teip daroi

)

f

Pasižiūrėk in zerkola ir 
temyk savo dantis

. Szvarus dantys parodo gera sveikata, kada ne- 
szvarus dantys ženklai blogos sveikatos. Daug

t
ADel ko tos puikybes isz saxes 

ueiszvaro 
sziteip n\an atsake;

DieditMiiu. szirdis musu to ue- 
veli.inų 

, Mileli toki vaikina, .
Kuris naktimis trankosi,

Po kamjms ir pulrumin dan-
V » - 1 Izosi;

Visa, savo uždarbi praszpiėuoje 
’Pragėrė arba prakažiruoje, 

O ir nesmagu klausyti,
Kaip pradeda
Kaip galima toki

jausmu.
skraidė' aplinkui Valioms t ro

ja, 
bėt

* (■

(\jo paakiui.
1 kalno, giria ir kalifas uždetigej 
j/i’ignntaj 1 kaima. jh<<7 jv*
o jis vis ėjo pirrnui... '

Galop po keletos dienu prie-- 
jo gana didele sodyba. Isz kur
to no nedrįso 
galėjo pataikinti 
gal butu norėjos, 
pradrįso ir inejo.

Vietiniai gyventojai
aukszto ūgio 

Afla atsiszauke vyruką ir nciszsitikedami iii ji

Lime levai, tegu 
gerai prisižiūri, 

pratarė kareziai. 
sodyba abudu. 

Bėroje galas nuo galo sustojo 
ant vieszkelio, 

in nežinoma jiems

fferai
o

belos.

galia, kaimo, 
kuris vedi' 
sz;di. Tuomet 
in seni:

— Klausyk,
* f -

liauju... kur
ko

nuo jo akiu;; kainui.

in ja i neit i, neš.
ne ten, kuri

Bet galop

josi in ta jauna,

tėvai!
pats nežinau. 

Paakini eidamas, vis kur-nors 
atsircmsiu.

>
• • •

Bet atmink, kad 
asz kas meta savo kraszta ap- 

Neperžengsiu ribų 
man uždraudete,

lankysiu, *<.1
kurias man uždraudete, bet 
nors isztolo sotisiif aki savo

O gal... kas. 
žino... ir graudžiai reikes apsi
verkti pamaezius tėvu sodyba 
juju — piktadariu rankomis 
iszžudrta. Bot tašyk —- jeigu 
jus peržengsite savo prižadus j

tevvnos iszvaizda.•r

— Afla ir peržengs. Lyg svei
kas! — Prataro ir skubiai omo 
eiti prie rioksanezio tolumoje 
kalno.

Naktis jau slinko 
Saules, paskutiniai spinduliai, 
kurie*'teip -. meiliai glamonėjo 
Stovinti tOttimoję, ant aiikszto ' 
upes** Syzako kranto, kaima, 
atsiinUszė Atlos veide ir dingo 
pasislėpė už girios. Žvaigždėj, 
eme ant giedro dangaus mirk
sėti, o menuo, 
aki isz už debesų, 
žvelge savo paslaptu žvelgesiu 
in pasauli ir, tartum, nusiminė, 
pamatęs ta savo vieninteli pui
kiu vasaros naktų sėbrą, ei
nanti keliu iii tyrlaukius vo- 
dancziu, ir tuoj visas pasirodė, 
tarsi • norėdamas jam gerinus 
kelia apszviesti, kad čbutu

žemiu.

i.szkiszes viena
smalsiai j>a-

paskutiniai • kaip tik 
' spinduliai klaidžiodami po me- 
. dzin szakas ir lapus, mirksėjo 

atsimuszdami spi- 
savo puikiu blizge-

kiek

S lobe-:

žiūrėjosi, ne^ ptpakutiniais lai:-i 
• visokiu- 

Bet kada pama’tb.
kais Uau^atyiĮikcfuvo
piktadariu.
ji Iiesiok einanti prie, szulinio. 
ir mazgojantl kojas, kas reisz-. 
ko?kad atvyksta be jokiu blo-^ 
gu sumanymu, tuomet vienas, 
isz maeziusiuju ji pruuesze kai< 
mo seniūnui, o tas tuojau pasi“ 
kvietė ji pas save. ................
ateivio klausinėjo jis ko dėlei 
keliauja, ar gal keno nors pa-, 
siustas, ar teip eina pasaulio 
pamatyti. Bet koksai buvo jc, 
nuostabumas, kada tasai vyru
kas papasakojo jam savo ke 
Ilonos priežasti. Nenorėjo isz- 
karto intiketi, bet noromsriie- 
lioroms, patyręs kaip kas buvo.

valanda 
ta vvruka, • 7

miriardais 
Iri no akis 
jimu, o ramios Syzako bangos, 
mielai plaudamos auksztus ur- 
vuotus krantus, tarytum 
džiaugėsi, kad saule nesidrovė
dama maudyties jo bangose ir 
pasilsėti, pasiuntė 
keliaudama 
spindulius jo bangose jmsi- 

’pralįsti. Ant dangaus eni(‘,ro- 
Ir menuo

krantus 1

nakvynėn
paskutinius savo

dyties žvaigždes.
greitai iszkiszo viena raga. Vi
sa gamta atsimusze vandenyse. 
Auganti medžiai ant ankszto 
kranto 
iniose

spingsojo Syzako ra- 
bangose,

Pri si sta t i nėjo♦ * sau 
inmanydamas,

buvo tikinimo.’

.Tai kelios kartu.blogi dantys pasidaro isz priežasties ne- 
A • • A

tame
tiek, kiek .kiekviename svajo
jime.

Laikus bego pamažu, o slan
kioti vienam po tyrlaukius ne
linksma buvo. Bet grįžti atgal 
ir kankinti szirdi tėvu szalios 
reginiu 
žaizda.

Galop metai sukako ir Afla 
saiga, pasijuto ant to paežio 
virszukalnio, nuo kurio pasku
tiniu laiku atsisveikino su

ne, tas buvo;per opi

la iki i

iszvydo pui-

N

n
* .•
i

rupcstingmno ir nepaisymo.
Pasižiūrėk in zerkola ir temyk ar jusu szvarus

dantys nepadaro jusu nusiszypsojima linksmu. 
'Paklausk jirm dentisto kodėl szvarus sveiki 
dantys yra priežastimi gsros sveikatos.

• Priprask numazgot juos du kartu in diena su 
Dantų-Valytojų.

GERI DANTIS — GERA'SVEIKATA"
toilvtinm daiktu gxarantuoja 

__________ nuteigta 13VU.

gaivinancziu “COLGATE’S”
i <

visaip plioyoti: 
vyra mylėti, 

•Ir pririszima prie jo turėti!
Netaszytn^ isz vi>n pusiu J

V
\ ardas “Col^.-itt > ant 1 ‘ '
reisiiiiui. <J17 nuiih'i ir < Joniniu Ruszits.

O katras noriais ir be usu 
Nuduoda Amerikoną, 

•Bet netinka su kalba ir gana, 
Merginos tokeis vyrais bjauri

nusi,'

Nuduoda Amerikoną
džiugo, kuomet
kini žaliuojanti kilimą, Užgirdo 
linksmas broliu dainas, įminate J . 1 2 _ . • £ , 1 • /k i*l } • x _ i-
akimirksniu norėjo 
savu,

'Viėmi Pi iverStinni Uuo ju szalinasi 
Negali uukonst tokiukeleta nauju trobesiu.

Imti tarp 
norėjo visus vienu ap- 

judintas kai-kada žuvaites isz- globimu prispausti ]>rie savę, 
szokimu, vaike po to milžino tiek nelaimiu kankintos szir- 
rubus spingsinezias vandenyse dies, norėjo visiems pasirodyti 
žvaigždės. Puiku Jiiivo aplin
kui. Kaimas, bis jo numylėta-, 
sis kaimas, 
nakties prieglobstyje.

Visi miegojo, visi!... Miegojo
i

Vi’eszincžic.P,,1,(le ’»’lžiuai.

szokimu, vaike

j

lyg koki ūž
ti vanduo, su-

kankintos szir-

teip-pat ilsėjosi

žilos galvos, miegojo jauni 
karszti vyrai,.miegojo motinos, 
miegojo dailiosios sesutes. 
Miegojo ir Valiota. Tik jis vie
nas,

kojo. Jis buvo didžiai Dusinu- 110 d<dci broliu labo, (ik jis ne
miegojo. Jis vienas tik ta nak
tį sėdėjo ant aukszto ‘Syzako 
kranto ir godžiai gėrėjo akis 

reginiu. Ir ka jjs 
Dažnai jis užduo

davo sau. 1< laušimą 
daug jis tur kėnteti? 
už ka? Kas 

Tėvu

turėjo intiketk. • 0j£a 
seniūnas vaiszino 
nes tikėjosi 'daugiau Isz jo isž- 
ga.uti. Bct Afla nedaūg paša*

tėvynės a p-nes, dar pirmieji 
leidimo insjmdžiai nepraėjo,f .

Dauginus tylėjo, nęgn pasako
jo. Netrukus ome rinkties žmo
nių gauja, norėdama patirti, 
kas vra tas vyras. Indomnmas 
paėmė visus.

Tuomet seniūnas, 
pasibaigus, 
iszeiti laukan

kelia
linksmiau eiti. Regis visa apy
linke nusiminė: paukszczini nę 
teip mielai -cziulbejo,niikvyl $i in toli.
neit repgdįmiės^giria nėszlaė
mejo ir degirdeti buvo jos pa?s-
laplybes pilnos įkalbos. .Viskas,

* W w « J •• • * ’ «regis, nusiminė -paūnaczius sa
vo numylėtąjį Afla einanti vie-
na/Įvisu apleista...

G jis* smagini trauke pirmini 
ir ue viena karta1 ncatsigryžo 

gU.1. (Jalop pnejo prie kalno, 
įgis žemai buvo apaugės viso

kiais medžiais. Užlipęs .ant, 
, nuo kurio 

dalijai matyti buvo vsa apy
linke, ypacz prigimtasis kai
mas, Afla giliui atsiduso ir at
sisėdo ant kelmo.

•' OiAla jajn' buvodipleisti vjlr- 
gipampji tėvu szalis; gaila jam 
buvo Valioms, kuri tiek raniiu, 
jo .audringam gyvenime, sutėi-

atgh.1. Galop priėjo prie kalno, 
kuas žemai buvo apaugės viso

plifto virszukalnio,

ke Valandų ir kuria jis visa sa-.
■yoĄ^es,pajipga.,Aujl};jQ;.igt(į; 

kur kiekvienas kampelis,, kiek-
lajam-buvo tu juiikiu vietų, 

vienas kizumas,' kiekvienas mot
dis buvo jo jauniu dienu sėbru 
— kur. viskas, buvo, .auriszta. su
kudykio metu atminimais; gai
lu jam buvo tp giedro tėvynes
dangaus, kuris teip, mielai ap-
se tas žvaigždėmis glamonėjo 
jo. aki, svajojimu valandomis,
kada suglaudusiu su -Valięra 
galvas tyliai gegužes naktį 
kalbėjosi, arba, kada ju mintis

aivas tyliai gegužes naktį 

audė auksinius ateitie svajoji^ 
mus, užmirszdamos 1 apie -sziol 
pasaulio nelaimes; gaila jam 
buvo viso,'kas riszosi su jo te* 
vynos atminimu, su jaunu dic- 

(bctam ..laikais, .gaila ,bu vo

dailiosios

jis savainfi apleidus tevy-

tuo puikiu 
czia veike.’

vaikinu, 
Ir juju bjauriu paneigimu

jr visus vienu žvelgesiu.panxa> 
tyli... Bet smarkios insakymo 1 
peržengimo 
ji sulaikė....

Tolinus bus.

pasekmes staiga

ANT PARDAVIMO.

Aptieka Mahanoy City, Paj J V 4 V IV< t I < 141< 4 11 V J j 1.

geroj v i qtbj. I)au£ daktaro re*
>

skaitlius Lietuviu, leidai ir kL
ceptii. Czionais randasi didelis

tokiu ateiviu o nesiranda Lib- 
tuviszkos aptiekos, todėl yra 
gera proga Lietuviui nusipirk-

aptiekos, todėl yra

Nerugokite ant amorikoniszku *• 
merginu,

Jnigu >zalinasi nuo ateiviu vai-į

I

vaiszems 
pakvietė ateivi 
, nes jau saule 

leidosi ir troboje buvo sunkus 
ora$. Iszeje isz trobos juodu1 ht-

ar ne per- 
Ar v ra 

gi ji riszo su tuo 
kaimu! Tėvu neturėjo 
jau seniai pasimirė. Broliu,

sisedo po placziai iszsikeroju- 
siU'kasztanu medžiais 
drauge susimaseziusiu žiurojo-

llga valanda 
galop seniūnas 
atsiszauke:

ir abu

sėdėjo tyloiti, 
filiai atsidusęs

Teip, keleivio bausme,
tai didele bausme. Bet tikrai 
ihyjiįksavo tėvynė visa ka del • I i j rry J i • •
i

•kaflL ^padavei

aukodamas už

vu 1<ainias • neimtu iszplesztas, 
kad jis galėtu kilti uuksztin ir 
stiprintios savo apgineju pajie-

jos nukentės. Tu, doras jatini-
i vienu isz.re- 

czi^i^Iu pjivyzdžin, pats pasi- 
_____ ' „j visus. Tu vie- 

ziLs.nyrejąiauikeuteti, kad te-

gomis. * Tai retas atsitikimas. 
Bet yra? oi, yra dar.pasaulyje
žmonių, kurie moka mylėtivir 
tėvynė ir savo brolius, nesigui- 
ledumi . palis sutos...: liktas 
retai atsitinka, kad jie bdtu

* ir * “ •

teip skaudžiai nubausti. Kas-gi
Fl ‘ -

f 1 * 1 Ii i >,l ’ <* Jf * I į i L. t I P ' “

JUU4 iszliktię gyrvais. Czia turi
leis lokius ,vy.£us kerszto i)il- 
jiuh iszlikti^gyvius. Czia tūri 
kas-nors slepties -tavo priesži-
jujikp - mintyse‘, $nįgokis!4— 
jie savo sumanymu dar neisz- 
vede ligį galo... y* '

Afla neramiai stikruto. Jis. 
matyti, maste, kad,jau tėvynės 
prioszjninkai apsiramino, kad

• • 1 1 < ’ • r- • i <

kaipo 'didžiausia^ maj^ztinink

Afla neramiai stikruto.

pasikakis ji iszyije jsz teįneš, 
kaipo didžiausiu, maJ^ztininka 
ir kurslytoja( priesz savo prie- 
sziuinkus. Sielvartas etile

v •• - v , . • ' ■ • ■ O ' • ’ - A
. , Sielvartas

graužti jain.szirdL iicramnnias
. * • • * ’ K11 . • I •

- jie

’ S(‘:! 
seru ir-gi neturėjo/ Tėvu tro
bele? Jpję niekados?didelio isz-. 

Mažas žemes.

seru ir-gi neturėjo,

tėkliaus nebuvo. ' 
sklypelis, kuri jani-paliko te

» < ' . . 'Li. " •

t i ir daryti giara bizni. Galima ta - ta Jį

dasi szi aptinka. Apie daugiąns 
atsiszaukite in acl

sa.

ir nupirkti namu,kuriame raji-

kinu,
Reikia lie boinėriaūt, 

Grąžei pasielgt, m‘ plovol, 
Tada jlis merginos miles, 

h1 su ežiutabakois neužridvs.
Mat, josios kitokio auginiiiio, 
Tai n<‘ kenez(‘ nemazgotsniukio 

vaikino.
Reikė puiku gyvenimą vesti, 

Pūlini mesiu nesnausti.
0 tada jus miles.
Ir iszteketi galus

• #

Į Kur randasi girtuokle 
dine, 

. 1 . ’• LJn ta narna ne eikie vaikine,< ..v7 '

*

gaspa- 
dine,

Saules Ofi-
(t. f.)

r

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERT?

Darbininku-, ramioj.i palcngv innuni 
bka::<!aniy tuiiskujŲ nuo jtenipio sunkaus 
kasdieninio darbu.

n
Pain-Expellcris laikomas 

nkinmko nauiu<.,'< , 
atsilikti n< t;k( tas 

nelaimingas 
kitų nelaimių ištikti

raudoja 
nuo jiem p: o

t kini 
be jo. 
kioj virtoj 
kur gali 
užpuolimas, 
daug)b

pirbtuvė? darbininkas naudoja Pain-Expel1crį, nu » 

galimybes Atidirbti kasdieninę duoną.

blaivu 
itiitiknnab

< D.'riuhja jį ir negalėtu np>ciii 
garbiu-

ir

•čhį skaudėjimo.fi

skausmo šone, šalčio ir kuų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
. k . . • • • • I

I
" t.

vai mirdami - - tai jo viskas ! 
buvo. Niekas jo, rodos, netrau-J; 
ke in tu kaima.' Valiorii Aneįuiy^ 

< — be t ,.«u j a gi" ‘ 
taip padaryti. Jis jaj inkvėpo 
tos' szidies meile, jis gales jai 
ir ka kita inkvepti. Kas gi ji 
ęziontrauke ? ' : ;

%

Nieko jis nesigailėjo, bot tay 
amžinasis “tėvu žeme” viską 
ežia dare. Jis suriszo jo szirdi, 
jo vole, ’ jo mintis su ta žeme. 
Jis už ja kentėjo, del jos liko. • . . . g ’ ’ . . O -i . .

1

alima btivp^ kiė

extra Naujybe 1
■ , •

>.„^4 -ta, ta, ta>-. , . .......................... ....... ......... . .........ta

^Broliai i ir Sp«oriH Lietuviai*:--r 
-ms zHj uuoiA mm oiouijf Hnf .iv y 
žiau.HlU’ Poezijos ar Dalau Knyga 
'Jau . atapausdUita ir galima ja

{kild tokios knygos nebuvo, i r iio-

Lhoratti/.oj,^Argl'.ti,us nenorėtu- 
(met, JVS t-uę.ėtl,Nusideda* kili 22u / 
iiboMii arailu dainų, 200 dideliu 
i puslapiu, vKfts^tol pautaraluto. au

i daugybe 4 Mwlksiaip, . su anto

<
AV

^zįajtfnou JMt gauti.'Ar Juh.pinoto

Hiranda Aiuę,rl]ko» J.ietuviu

' r riaus paveikslu, ‘ Stora pulki

iszgintas — o-teeziaiis’ ja 
karsztai mylėjo. Stebuklinga 
prasme to “tėvu žeme” meile, 
dare ir daiys pasaulyje stebule

■ ’ \ \ ■ /

naktį išzscdejes

Stebuklinga

s

I
I

■

.1 '

popierių idsxkuH <lrukii3.
L. tir’* ' ‘

> Verta .
Na tai-imUkite V 

du doliiriii in. laiyzka arba iszpir- į 
kito money orderi ir siuskite

5

kožnum. turėti

kito money; orderi
ant .;idręf)o, nzito:

JOKŪBĄ rus.
27. Mass.

rūpestis apie ’ Havuosius, apie 

di.- Staiga atsfkūlb1 ir, isztieses

— ' Sudiev,Mėvfti. • Einu vėl

Ba neapsižiuresi,
Kai p ‘ su kode. gausi, 

Kaip tai viena bobelka du vai 
kinu pavieszino, 

Jog net dvi kėdės suteszkino. 
Paskali bjaurei žviegė,

1 1 , INet poliemonai keli atstriege.tj
Oj buvo komedijų ne mažai, -į

O žmonis pasijuokė gerai! jj

Vyras girtuoklis,
Tai. jau k vai Ii s,

Juigu žmogus kada ir užsit raudi

I

f.

” ke, 
•Tai vis tiek no konke.

Pittstone kolos bobeles pažinai. 
Ir savo akimi maeziau, 
Kaip prie baro stovėjo, Į

Bjaurei szirdeles jszžiurejo. - 
Tokios bobos vyras tai tikrai 

‘kvailys, <

Angliakasys naudoja Pain-Expellcrj 
nuo rcumati'ku skau'imj. strėnų dirgini' . 
neuralgijos ir kilti atsitikimų jo pavojin
gam. užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katų ir energija.

::v.-.i Šeimininkė naudoja Pain-Expel- 

musių įkandimo ir kitų vabalų įgili-

.\amų sciininiiiKv nauuoja r’aiii-.c.xpci- 
lerj, ku omet vaikai nupuola ir susimuša—- 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgiji
mo ir ttii, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expellerį.
4

*

AMERICAN LINIJA
TIESUS KELIAS ISZ NEW YORKA IN. HAMBURGĄ 

Parankiausia kelione del Lietuviu ir Rusu 
DidoJi Moderniszfci Dubeltavais Szrlubais Laivai. 

TRECZ1A KLESA ISZ >EW IN LIEPOJE $132.00
TRECZIA KLESA ISZ NEW Y0RK0 LN EITKŪNUS $130410 

“MONGOLU” 28 Mojuus “MINNEKAHDA” naujus (tik 3 klvsa) 21 MoW 
“MANCHURIA” 2 .Tuulaus

Su dadčliu $5.00 karčs taksu ' .
Trecnon'.klešnei keleiviai aprūpinami tarnu su valgiu dideliam valgoma-1 

jam kambary. Uždaryti kambariai\del moterų ir vaiku.
Kreipk^ to.įiojnpwUjoje oiW, JĮ Broadway, New Joriį 

arba pas vietinius agentus.

*

M

w

lUANCHLIUA” 2 Junlaus

'4 1' M

"■ ' t * ♦ I I
.Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaru
Pittsburgh. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begŲo 
82 metus in vairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodap-

. nial pažlnsta. Gydo užstouodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmųs, Ilgas tinimo, .invairlas ligas 
paclnąnczias nuo neezystumo kraujo. Atslszankite ypa- 
tlszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustic*

kai ir Leukiszkai. Ofisos valandos nup y ryto lig 5 vakare 
Nedellomls 9 iki 2 popiet. ‘ ' • \

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa., | 
1TT .TT ? • • »» P W O4 K

‘kvailys
Kaip ašilas negelis.

VYRU 
LIGOSI

Kas vakaras girtuokliauja,
Su savo boba kariauja,

> t. J 
? BosUu
9 i, (U ... j,

T . "Z ,
Farmos ant Pardavimo.

LietuviU’kolonijoJ, Michigan^ValHtl- 
Joj. Asz1 turiu 150 far m u 5 vietuosc, 
visokiu, .kokiu tiktai ykas reikalauja. 
Su t puikaie.: hudinkuirtę ir su sodala, 

i 
A«z duodu ant .leng

viausiu iHzinokėJimu ant daug metu. 
Del daugiaiiH , informacijų , rąžykite 
pa»-mane. > s xAp. 29

lūs!..
‘Visa naktį’jšzscdejes imt

ktiliio, rytūi bėbreksžtant Inos- Pilu vžeriu, hu< upfxiiab. Arti ujusiu 
rankas atsisveikino

>

tele j iinu 
su tėvu kaimu ir nukeliavo vėl, 
in tyrlaukius. I

Praslinko .metai .visi, o jis
jau per ta laika ‘datigiau uoap: 
silankc savo • gimtosiosė vieto
se. Ėjo per žmones platin gily- 
1 • • ' ; * i * ♦ .1 •

#« **• ■ ’ ■* "T' . < *1 Š i V

jansma, tyliai neszc savo 110- 
laųne savo 1

silankc savo gimtosios^ Vioto-

Jr mokshririiu.

boję jaušmiij paslėpęs-inky rusi 
jansma, tyliai neszc savo nbjf 
laipie sayo savavaliszka tėvii 

‘sZgliės apleidima,1 vieži dėl bto- 
liil labo.'^fiio jo lūpų nekuoi.net1 
įfokrito iiitoirfsžkas žodis,, i^z- ?
liti labo.' &iio jo lūpų liekuotiiet j 

skiriritif; *‘mylėt tavu, szali,y irij 

jaut tekdavo , atsildiikyti so+1
a ' ' . . . * fci S /

pradžios nelabai 'isZbkiunti, 
bgt^ ^aTėp ' piityims, koks jis 
^moghįJdžiūūgesi visi, kadjie-
i . < t tk ' . > k • I * , M 1 "v W Ai * A 1

klausftiėjo,‘ kokiui buvo' iszgin«!!

Utneskaiifek artymo. Dažna V

džiuoSę, visur priimdavo.;ji isž
4 ’ • ta 'L; ' A * — fe Al A A

tVaIior& vėl inplaukc in jo szir
di.- Staiga atsikėlė/* j‘ ,/ 
ranka in sėnnirfaį pratarė:

< —!" Ali.!! •

prie tevyaos ribų, pasiteirauti,1 las^ o tuomet. jis duodavo

b<įt*';1į*albf>'' patyrus, koks jis 
^inb^bs^dziūūgesi visi, kad ne- 
kplęnk’e ju sodybos. DažnaĖjiAsJvVilsr_i i________‘t -:

JOS. STANKUS, Farm Agęncyr;, 
Uni J n hniimh VMliaV %įtouto;^,,, / brgi^dji. M tėti ‘04

111 i
KUItStl Xt l'l'OLlS

;Tal. goriausia. ,.proga Oaug
• auksinu in' Lietuva nusiusti. '*1. . /. ■ / ■ rl
nieks BUi pjontin. nęgąg lenk- d 
tyniuoti; yląipms ęiijiguį^un- U 
tojams VAPętatataii a kvitas su d 
puruąKąięt P.rlęuKdu VtolglL d 

rLajvakorcĄlu agentui1* to M 
IJopUjU/uHaniburga.lrylsur. Įe

I’adsryipasJJotuviszku.do- d 
kumęntu.1, ė l-d

Pinigus sluaNta per pącBto / 
Money vO^dor,: .Jlaszydsmi. iį 
pridekite plampa ir visada (I M e* A. n » 14> XV
U— w <vrcrrf*\r,/

1\ MJK0LWW
ta A ' A ’

t

, «•!« ivIm «• . J»» 4 T (Aitlirn J BĮ

:• Greitumo. nuUlimtinio^ pinigu 

tyniuoti; yląlęins ęiijigu a(un

puru^alig priėmėju vhūgų.

Pasai kelionei in Lietuva. rkumentu
$6

Money O^der,.’ jRaszydaml

adręsav^lto^teto;.;.
r.MiKOLI^^ r?

g

e IO ka jau nukenezia burdingie-f 
į 
rriai,

Tieje i b iednioke lei,
Vajgo szalta mesa, 

Koma, per riša ėZesa, 
Q tegul katras ko pasakyt 

gina, 
L’ai boba už kudhi kabina

Nud’ kėdes nuvereze,

Vąlgo szalta mėsa i 
t

me-

f
y k 1

1 I

’ Kaip pasiutėlė, ajbecze. !!
Vienas vyrukas paprasze vaka-]

Jrienes,
Tai tokia vakariene jam pū

stelia v o,
Jog lasai nėužmirsz kiek gavo, 

JaagiLnetikus niainele, 
Tokia ir j 
Norihts da nesuaugus, 

O'jau turi ragus.
lyatras su tokia apšlpacziuos, 

•JPaiain. wales ])risidojuos!>l ?
4' '

t t

Lietuvos Prekybos ir
IR JO SKYRIAI

. 7 -j 4 "

Pramones Bankas

‘1
i 
d

VILNIUJ 
PĄNEVĖŽYJ

* josios dukrele, j
k * 11 " ' ū ‘ 1

O'jau turi i’ugus.

11w»»j»įw«
418 W. Market St.PottiviUe
Su rlwlliom prtoMi »w>

—r ■ —-

I

b I
f r*>

■>

SZIAULIUOS 
RASEIMIUOS 

UfEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE- 

kuogreicziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo

v

r

1

r

j
AGENTŪRA 'NEAVARKE. Kol žbnas auksino kursas, 
dek pinigus L. P. P. Ęankan. Ton gausi

7 nuosz.; padėjus 2 metams. 
1 I1 b *

8u vhonuj Ufoms prltyto nuo

5 įniosz. padėjus 1 metams.
3 *nuosz. padėjus neapribotam laikui. ■' 

pasiuntimui priima ir informacijas apie‘Pinigus
sušidojima banke duoda Banko agentūros vedėjas

1 ‘ M. N AR J AUSKAty ^747Wba<cb Et. Newark,

lt

d
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TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

J v*
- **UF v/ A

u

' I ' !■■■-» .. ................... 1 ■' ' T 1 ■ --I*— — -■ l p.l

Žinios Vietines

f ;
Puikios 

areoplanai 
per

9ĄULE
i »i ■ k...... į i m i i i Ii ■ . «w.

k f

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
Graborius mahanoy city, pa 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, vesclllju, pasl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus ir tt 
S20 W.■ Centre SL Mnhauoy City. F<

miestą, 111 Ae\V

Svete-
visu szaliu ir kož-

JUS NORĖJOTE

ELEKTRIKOS
DABAR JIA TURITE

Merginu balberlu nzapoa.
Unlojs prekes tiktai. Pra- Jut 
szom. Tclpgl iszraoklnamo c\V’Ps 
▼yrus ir merginas balbe-
rlautl. Ncužmlrszklte nu- r? 
maro. Netoli Union R. IL 
stacijqa.

rlautl. Noužmlrszklte nu-

N. Nossokoffs, 
1202 Fenn Are.

fe

1‘IUsbnrgh, Fa. 
"■■■" ■ ■ ■ ■ 1 1 ■

UNiCpOS 
įNATioiKi, 

BAtfK .
MUHAHQV1 
■kcittiJ 
■k: J*

\1
1

BANK
V

Capitol Stock 1126,000^9
Suplos A Profit! |I9O,OOO.M

Mokamo antra procentą ant 
sudfitu piningu. Procentą pri
dedant p-lc Jusu piningu 1-ina 
diena Sausio Ir Liepos Dieno
tuose, nepaisant* ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norlra kad Ir jus turė
tumėt reikalą hu musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 vai. 
ryte lig 8 vai popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlco-Prei.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.

VALGYKIT GEORGES

1' 
j

di(‘nel('s, net 
tankiau pralekia 
li'kiant

Yorka ir t’zikaga.
Balius Liet Ind. klubo 

nusidavė pasekmingai.
Ii u buvo isz
mis buvo užganadytas visame,
žodžiu viskas nusidavė puikiu.

\\ Janiszkevieziene isz
IMace užmokėjo $9., už 

pamokinimą, kad turi leisti in 
mokslą savo sūneli, 
nais 
nas vaikas turi

turi mokėti už mokslą.
—Tik Snbatoj parduosim 

‘kauezia preke:

Park

savo

(Xiekados nebuvo

nes czio-
Amvrike priverst imti kož-

mok \ t is. Žmo- 9

lokio:- pi'ogo:J)

MES UŽMOKAME KONTRAKTORIUI-----
JUS UŽMOKATE ANT LENGVU MENESINU MOKESCZIU

1'Jekt rikas yra lai pigiausia, eziseziausia ir saugausia szviesa.
mes sudarėme plo- 
, gali būti tuojaus

scKanczui prone:
Szvieži Szolderei (geresnieji) 

20c. 
29e. 
.’>•*> c. 

8c.

Rakinta Home
Pork (’zaps
Flat ribs del zupes
Hamburg Stiukas szviežias 20c
Muilas Star, P.&(1. ir kiti 4 už 

25c. 
geriausios\’isokios 

r n szios, nes
P. Kubertaviczius, 600 W. Pine 
SI.

deszros,
asz. pats iszdirbu.

<*d

TEMYKITE.
neužmokesite

iki 26 A pri
tinki bus uždėta

Jnigii 
randa, už vandeni 
liaus 1921, 
bausme n procentas ir jeigu ne
bus užmokėta iii 10 dienu po 
26 Apriliaus 1921 tada bus su- 
kolektavota pagal musu tiesas 
ir pristatymus.

Mabanov (’itv Water (’o.

SHENANDOAH, PA.

visa

i

d

Ice Cream ir Kendeslj,
❖ Si

Geriausio padirbimo visam>Įtjnj
Schuylkill Paviete 2

Vagis insigavo in ajri>ziu ba 
iszpleszdami < ležilkes t

HARRY GEORGES
24 W. Centre Street.

i znvezia
Įd'?l biednuju ir iszmete bažny- 

llls.
Kranas 

aresztavolas už 
ro Najenes 
Kada palicija 
krata, rado ant jojo nekuriute 
pa \ og

11 mins parei
Paplovskis likos 
apvogimu szto- 

ant Papler uliezios 
padare ant jojo

Daktaras Juozas J. Austrą
lietuvis

Baratis Dnktarnu Kartameneje, 
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima llgčntus lig 10 valanda ryte.
12 Ug 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelbinlnke 
motvre. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas No. 149.

1
zbroad\w

fer
1 
j

i Ir

i

p

tus dalykus.
Xeszkite receptus in Ka 

. o bus 
a vž m i ngai ir gerai.

padaryt i* >
Juozas Maslovskis kuris 

nužudė Joną Batdarfa isz Krak 
\ illes, likos apsodintas ant sep
tiniu metu in Pottsvilles kalėji
mą.

zuno aptieka.

Idant palengvinti gyvmitojjus ingyti' ta vignda, i 
na. kur kožnas namas kuriame dar ne yra, elekt rikos 
investi dratai ir duodame meta laiko del užmokėjimą, ant bmgvu mo- 
keszeziu.

Bile kokis namas, nepaisant kaip ilgai pastatytas, in ji galiina ,su- 
grindu ar simiu. Turime nauja būda 

dratai vidini sienų ir dratai nebūna matomi, ir tai už
vesti drains, visai negadinant 
kur buna investi 
maža preke.

Jusu namas bus daug vig<*
(langiaus atne>za.

(dilesnis, (langiaus bus.jumis vertes, o par- 
Dar yra laikas invest i eleklri-duodant narna daug

ka in jusu namus, kol dar turite tokia giara proga.
Musu agentai atsilankys pas jumis traukiji keletą dienu, 

ame ju paklausyt i o bus del jusu naudos.
Mes padarėme sutarti

Meldži-

su geriausius miesto elektrikos koutraktor- 
ius, in vesi elektrikos drains, už maža mokesti.

AR NAMAS SENAS—-AR NAUJAS
. . < Jhkxj j ’u - -- ■ ■ - ....

Visas darbas atliekamas pagiu tiesas* z t___
derwriters, ir gauname nuo ju j >a tvirti D irilulĄ,4 užbaigėme darba.

J u,s mumis užmokai po biski kožua menesj per meto laiko.

Visas darbas atliekamas pa ■National Board oi’ Kire r n- ■.
■«L

—-.-r,.  .—   .  1.-:\   .it  i - 1 -n-----------

M. YURKANIN, Vlce-Prezldentas. 
VIKTORAS M. UNGUBAITIS. Kasljerlos.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

VEDE BANKAVA BIZNI.
Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas. e 

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
. ~—* *

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda mums gale 
nusiusti jus 
pigiausiai. Mes esame Bankieriai po kaucija, turime 
leidjma nuo PenneyIvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu biznjuj, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportaį.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbcsime jumis iszrupinti 
pasporta.

S. J. MOCKAITIS, Prezidentas.

pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 
Mes esame Bankieriai po kaucija,

Mus visas laikas

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

Szipkortes.
i Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau-
I siu Unijų,

Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite
pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.
Of"Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

,,, a— —> — 1^-1 010 — —i — — «■» * — — — — .i i— —i — i— —i in i—i i «■»■«■»

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
MAHANOY CITY

SHAMOKIN
SHENANDOAH

KULPMONT -
ELYSBURG

- MT. CARMEL 
TREVERTON

-"A-

KŪDIKIU SVEIKATOS DE
MONSTRAVIMAS.

Taut i.szka
prie kurios li

kos k’audoiia'-is 
de,i<>. 
(>■ n

T........
Tarvba.

vaiku Sveikatos;
Ameri

Kryžius prisi 
plianu 

kūdikiu
'Taryba, isz 
organizacijų 

pagidbeti ko- 
isz 20,000

papkei be
i na I iszk o

: demonst ra\ ima.
^zesziu tauliszkii
paskyrė 21)0,090 
kuli nors miesteliui
į-yventoju ingyti idealiszka sto 

savo vaiku 
jaunystes.

Pottsville, Pa. t DiJ dauge
liu pažimstamas* saliuninkas 
Juozas Pacenta mirė po opel'a- 

leijai Pottsvilles ligonbuti pra- 
Xedelios naktį. Nabasz- 

uinkas daug metu laike salima 
ant kampo tuojaus prie Korto, 

j Paliko paezia ir didele szeimi- 
na.

■ vi'i'go 
’ant
Pliiladelphijoje.

I: ejta

n

Laidotuves atsibuvo Ket- 
ryta ir likos palaidotas 
Lietuviu kapiniu New

LTIJOS - AMERIKOS LINIJA
NEW YORK. N Y.

TIESI kelione be persedimo isz NEW YORKO 
Per LIBAVA arba IIAMBUKGA — EITKŪNUS

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena 

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks 
! “LITUANIA” BIRŽ. 1 

| “ESTONIA” BIRŽ. 15 
Visi laivai turi puikius kambarius 3 klesos keleiviams.

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

“ESTONIA”
“POLONIA”

GEG. 4
GEG. 18

“LITUANIA
ESTONIA”

> )

hrn uu n i jrnti T iinrj; gtnfuū^ >~yž < Liiuniiiudfirminu^^ • iTrnounnnxmunirnnno^^

STATES BANIf] 
Ik

,į ''" l .uri

Baltic
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

Padė-Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4'4. 
liūs galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą Žemiausiu Kursu, 
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

Ga-

BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety.
SUKATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
SUKATOMIS

I BALTIC STATES BANK |
294 — 8th Avenue New York, N. Y. ■

KAMPAS 2S-TOS GATVES
9/vffirb nnuj r uiuį h hdĮmni*^rįifm(j nminntoii tai irfiidžiiuįf u įįf1

š
ra

n’

r

I
I /zJ

s del ori 
s\ ei ka t os

fe®

$
t >’ 

. . .

vi del isžlavinirno
nuo kūdikystes lig
^iuoVn komitetas paskirs mi(\s-
teli.

I®?7 
f

Buffloo į

sf

A

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
^Cit neverki mano 
mažulėli — nenaudok, 
aš tau duosiu

BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bčgki į aptioką ir

Mr

Vj

t ’j

nupilki 60c. bonkų

BAMBINO^1
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die-

girną ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins
užkietėjimų. Kūdikiai nifgsta jj! Jie prašo (langiaus!”

J

__ ‘‘Kūdikiai nifgsta jį! Jie prašo (langiaus J”
Motinos!' Jeigu jųsą aptiekorius neturi jo, tai prisiekite 

60c. pašto markėmis tiesiog į
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Aveiiue & 35tb Street, Borough of Brooklyn,

► -T- iru -dte ... tew. i iW. w įib ui ite

inn Pleia!unoc?
X.

Ar Jus
NAUDOKITE
Ar Junta Galvei? ’.Nl»V.i?
NAUDOKITE
Ar Jųt’į Plaukai .Slenku?
NAUDOKITE
J . V ' *. Juos ? ,/
N a u op h i vk J 1

i SAVO < 1 1 -z _ ‘ • a . ’

onluna

New York City.

Ar j'i <’į Plaukai, Alenlųi?
i. _ ___ *T -

Ar J’|< Norit# J r
plaukų ir taukiaioVJ lai tymui

NA U 2 O K1T £
UžlAikyrnai j/alvoa odos tvaikai

llmi

JI

/
NAUDOKITE

. , -ĮĮ- .jyį,IMn jnar mbi 

hose aptiekosn C£d. bonky Ateikite - Ateikite!
J; , ; > ..........rba tieaioginti vi a .......

i* iirbėjif*pcr pirVa už 73c. bonka.

K AD. RICHTER & CO.
3rd 13roolclyn» N.

• XT1 ■ "V AL ' i
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ADA Tamsta perki guminį autuvą nešiot mainose,
M■V jieškok “Raudono Kamuolis.

Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, o ant užpakalio 
ir padp Himiner ar Lopac.

66ballSband'
“Ball-Band” batai ir čeverykai nešiojasi iliausia, 

materijos ir yra velti į vieną gryną šmotą per mūsų spccialį procesą.
Paplatini padai “Ball-Band” autuvo 'yra daromi ypatingai maineriams. Jie apsaugoja 

viršų ir^yra taip patvarus ir tvirti, jog aštrys kampai akmens arba anglies negali jų įpiaut 
arba įplešt. Tamsta gali gaut “Ball-Band” baltus, raudonus arba juodus, 
krautuvninko.

<r~-----------
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nes jie yra padaryti iš geriausios

Klausk savo

® f 1
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Mishawaka Woolen Manufacturing Company, IW Water St., Mishawaka, Ind. 
Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.M

Musu Didelis
Pardavimas $1 Aprilaus

23 iki 25

Vienas Doleris Nupirks $2 iki $5 
Vertes. Pažiūrėkite in Musu 

Sztoro Langus.
i

G U IN A N S 201 W. Centre St 
Mahanoy City

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 p&gelboe 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecriai Ir 
pažinstami.

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

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

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.
W.F. Rynkowici

T. G. Hornsby
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D. M.'Graham, Pre®.
J. H. Garrahnn, Attorney

P. 0. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. Dani»ewici M. Gavula




