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ISZ AMERIKOS
Barzda paslėpė vyra, bet Chi- 
cagas negalėjo užslėpt jojo 

moterėles.
Chicago. — Vincas Moleskis 

nes Ameri- 
persikrik-

i/pleido savo 
dingusios

pradėjo 
o

(o gal Milauckas, 
ke visi Milą lieka i 
sztino ant Moleskin, Meluskiu 
arba Milerių), gyvenantis Ca- 
pac, Miczigane,
pastogia jeszkoti 
pacziules Elenos, kuri pardavė 
karve, visztas ir kitus ukiszkus 
padarus už 45 doleriu, iždume 
in Chicaga su savo milemu 
llaiwv Woods.

Vincas pribuvias in garsin
ga miestą Czikaga
jeszkoti dingusios . aveles, 
idant jin nepažinotu, nusipir
ko sau barzda ir ėjo uliezioms 
State ir Madison, nes prijautė, 
jog gal toje, daliję miesto ran
dasi jojo milema prisiegele. 
Na ir turėjo giluki, nes sutiko 
jaja ejnant su savo prielaidi- 

Ha turiu tave Eluk!“ 
Nusitrauko 
bobelka in

niu. “ 
paszauke Vincas, 
barzda ir pasiėmė 
hoteli kur ant keliu prisiege 
Elena, jog daugiau nuo Vincu
ko ne begs. Bet dabar Vincas 
laužo sau galva, 
dėt isz naujo 
be cento, 
padaru.

karves,

kaip eze pra- 
gaspadorysta 

visztu, ir

Motina su ketureis vaikais 
sudege.

Git‘at Falls, Mont. — Pati ir 
Jono Lamberto, 
augliu 
kuris

keturi vaikai
sudegė
ežiam
nuo karabino su kuriuom Lam
bert iene užkure pecziu. Vaikai

ant 
name,

degan- 
užsidege

gulėjo artimam kambarįje in 
kuri deganti motina inbego ir 
griuvo ant lovos, kuri užsidegė 
nuo motinos. Tėvas buvo Isze- 
jas in darba.

Tėvas nužudo savo vaikus.
San Francisco, Calif. — Jo

nas Cornyn,- kuris nesenei su- 
gryžo isz ligonbuezio, pasida- 
vc in rankas palicijos už nužu- 
d i n ima savo vaiku:
metu ir Andriu 8 metu, ku
riuos nugalieno in kalnus ir to
nais abudu nužudė.

Uornvnas iszeme vaikus isz 
priglaudos, kur da tris pasili
ko, nes juju jam neatydave. 
Priežastis žudinstos buvo ta: 
Jojo pati mirdama, melde savo 
vvro, idant vaikus “iszsiuns- 
1u” 
nes
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Kiek randasi svetimžemiu Su- 
vienituosia Valstijosia.

Washington, D. C. — Pagal 
gyventoju

tai ezionais randasi 13,703,987 
svetimžemiu. k

paskutini surasza 
kuris atsibuvo praejta metaatsibuvo

Žemiau paduo-
tas skaitlius parodo kiek ko- 

czionaiskios tautos 
gyventoju: 
Angliku 
Szkotu ...............
Volszu 
AJrisziu .............
Norvegu 
S/.vedti 
Danu 
Belgu 
Francuzu 
Liikscnborgu 
Nlderlnndu 
Szvaicaru ..........
Vokiečiui 
Lenku 
Austru 
Unghru 
Czeku.................
Jugo Slavu ... . 
Kutenu .............
Rusu ...............
Finu 
Lietuviu 
Portugalu 
Inzpanu .............
Imlu 
Graiku 
Bulgaru 
Kunuinu 
Turku 
Kitokiu...............
Azijos ...............
Afrikiecziu .......
Australu ......
Kanadiecziu .....
Newfoundland .. 
Kuba ir Indijos .... 
Meksiklecziu ..........
C. Amerika .............
S. Amerika .............
Atiantlko Salos .....
Tacifiko Salos ......
Ant mariu ............
Nežinomu ................

Žinoma, jog Lietuviu 
Amerike daugiau, nes 
davėsi save užraszyti kaipo 
Rusai, nes kada juju klausė 
kur yra gymia tai atsakidavo 
“in Rusia“ ir tokeis juos nž- 
rasze. Kad butu tiesiog pasakė 
Lithuania, tai ir butu pasilikia 
Lietuveis. Patis kalti, jog ne
klauso prasargn laikraszcziu ir 
kunigu kada apie tai garsino 
gana placzei 
gyventoju. Badai

o Pennsvlvani-

randasi

. 812,111 
.. 254.182 

......... 67.071 
.... 1,035.680 
....... 363.590 
...... 621. 759 

189.051 
....  62,648 

. 152,792 
.... 12,539 

131.262 
. 118,647 
1,683,293 
1.139.578 
574. 959 

3974*81
. 359.285 

....  173,063 
............ 3.100 

. 1.398.969 
..... 149,671 

..... 135,139 
67,850 
49.850 

. 1,607, <58 
175,701

10,186 
103,007 

5,315 
11,511 

110,586 
............ 5,250 

....... 10,885 
127, 136 

.......  13,239 
.... 28,024 

176,676 
...........  4.082 
.........  16,838 
.........  39,003 

... 3,629 
............ 5,275

jog

save 
nes

ir tokeis

randasi 2,934, 
joi yra 30,247.

idant vaikus 
pas jaja ant ano svieto, 
be juju bus jiai tonais nu

bodo. Ir tasai kvailys iszpilde 
praszima mirusios, 
darytas kalėjimo.

Mirė konfesionale po spavied- 
nei.

Wilkes-Barre, 
SyĮvest ras Stepanowsk is, 
liko velikinia spaviednia Szv. 
P. Marijos kataliku bažny
czioje, aplaikydarnas iszriszi- 
ina už griekus, staiga i 
nuo szirdies ligos ir nuėjo ant 
augszcziausio 
Sutvertoji!.
Straikai ir lokautai kasztuoje 
darbininkams milijoną doleriu 

ant dienos.
Washington, D. C. — Darbi

ninkai netenka milijoną dole
riu kas diena per visokius dar- 
bininkiszkus 
straikus ir lokautus, o darbda
vei konia keturis kartus tiek 
netenka. Suvirszum 50 tuks- 
tančziu darbininku randasi be 
<larbo, kurie lauke sutaikęs 
apie mokesezius ir ne ejna in 
darba, pakol vadai uniju ne
palieps jiems sugryžti prie 
darbo, o tuom > kart milijonai 
doleriu dingsta algosia.

Pja

Likos už-

Pa. — Kada 
at-

mirė

sūdo pas savo

nesupratimus,

3,667 
vra 

nekurie

apie tai
priesz surasza

W i sconsine

Pagyveno tris dienas su pa- 
cziule, perpjovė jiai gerkle.
Lynchburg, Va. — Pagyvo

nias su savo jauna paežiule 
tiktai tris dienas po szliubui, 
Lucijonas .1. Holland, perpjo
vė jiai gerkle su britva po tani 
pats sau patraukė kelis kar
tus per gerkle ir atliko ant 
vietos. Jojo pati mirė iii kėlės 
valandas po tam. 
landas staigai

Badai Hol- 
pa paiko. Tik 

nežine ar isz dydelio džiaugs
mo, jog apsijiacziavo ar isz ru- 
pesezio.
Isz Najorko in Czikaga in 8 

valandas su areoplanu.
— MilžiniszkiYork.

lėks per orą apie 
13 diena szio menesio isz ezio
nais in Czikaga in asztuones 
valandas su dvideszimts pasa- 

paczto. 
sustos

ir 
Arcoplanai

arcoplanai

žieriais ir 6000 svaru
Tiojei orinei laivai

Pittsburgh

ISZ VISU SZAL1U Leninas paliepė iszmuszti si
dabrinius pinigus.

Ryga. — Leninas paliepė 
iszmuszti naujus 
pinigus.
soviatu užmanimas praszalin- 
ti visos pinigus neinvyko. Kai- 
muocziai prispyrė valdže ant 
iszleidimo sidabriniu pinigu, 

popieriniu neprieina už 
maistu.

PAVEIKSLAI ISZ KARES PANAMOS SU COSTA RIKA.

I 1■s;

IB
* I

o ze-, Kokis skl ypas tokis juju vaiskus. Augszcziau matome kareivius 
miau Pajamos kareiviai pasirenjJfusieje pasveikint 
kos pasekmingai užbaigta, be tik su deszimts užnmsztais kareiviais.

1

savo prieszus.

I

i
iI
i

(Josią Rikos 
Ant gilukio'toji kare Ii-

Isz Lietuvos
Va. — Mrs. Juo- 

pa rod i n ėjo savo

I

Viszcziukas su keturioms ko
joms ir sparnais.

Danville, 
zieno Smith,
kaimininkams ka tik iszsipere- 
jusi viszcziuka kuris turi ketu- 

ir keturis sparnus. 
Viszcziukas yra gyvas ir kaip 
rodos augs.

Nelaime ant geležinkelio.
Roanoke, Va. — Szeszi 

šažieriai likos užmuszti, o

ręs kojas viu
nors

Trcczes užsikeisejimas ant 
gyvasties Viluko.

Haga, 
praneszimus isz 
randasi Vilhelmas, buvusis vo
kiškas kaizeris,
valdžia suome koki tai apsigin 
Įdavusi Francuza, 
gosi perszokt per mūra aplin- 

gy veniniu

Holandije. — Pagal 
Doorn, kur

holanderska

kuris sten-

kui gyvenimą kaizerio. No- 
rints jin sargai suėmė, bot vė
liaus iszveže 
paleido.

Yra tai treczias nžsikeiseji- 
mas ant gyvasties Viluko.
Amerika iszmokys Rcsija kaip 

turės valdytis.
“Už deszimts 

metu Amerikonai

už riibeziaus ir

Parižius. —
1

nes

vali Iv s Ru
sija politikiszkai ir kupczisz- 
kai,” 
kovskis. Toliaus jisai kalba:

“Kaip tik greitai dings te- 
byre Lenino valdžia, pakvie-‘ 
sim visus szimius tukstanezius 

kurie randasi

kalbėjo grafas N. Czai-

miisu tauticcziu
Amerike idant sugryžtu in sa- 

ir iszmokvti savo 
kaip

sidabrinius
Isz to pasirodo, jog

A j vai! Pasikėlimas Jeruza- 
leme!

Jeruza lemas. — Dvide- 
szimts žmonių likos užmuszta, 
o arti du szimtai sužeisti, su- 
miszime kokis kylo terp žydu 
ir Arabu Jafoje. Vaiskus ap- 
malszino maisztininkus.

Givalt! Ir žvdelei insidrasi- 
no sukelti .maiszati ir tai 
szventoje žemoje. Stebuklai! r

kiszkai kalbantieji

Įnikraseziu

vagonus
Tug Fork geležinkelio, 

vagonai nusiryto

anglekas’is, inejas in
kur jojo

pa- 
27 

sužeisti,’kada keli vagonai nu- 
tmko ir leidosi su žaibiniu 
smarkumu adgal, trenkdami in 
stovinezius tuszczius 
ant
Pasažierinei 
nuo sztangu.
Nužudė savo paezia ir pats 

save bažnyczioje.
Charleston, W. Va. — Clint 

Messa,
baptistu bažnyezia, 
pati sėdėjo su kitu vyru, ir ta
me laike, kada jojo szvogeris 
kun. Atkins turėjo pamokslą, 
szove in savo 
paleido kulka sau in smegenis. 
Abudu mirė. Messeris nuo ko
kio tai laiko 
rias nuo savo 
no jas buk 
kokiu tai Sullivan, nuėjo m 
bažnyezia užbaigti drauge su 
savo paezia.

turėjo pamokslu 
paežiu, po tam

gyveno persisky- 
paezios, 

jiji draugau je 
Sullivan,

o daži- 
su

orinei 
Harrisburge, 
Fort Wayne, Ind.
apleis New Yorka in Czikaga 
6:30 isz ryto o atlėks in pa- 
ženklvta vieta 5 valanda vaka- v

Toji kelione bus greitesne 
12 valandų už greieziausia tru
ki.

Tiojei arcoplanai yra dirba
mi South Milwaukee, fabriko 
Alfredo Lawsono ir prigijli 
prie privatiszkos kompanijos o 

mingi, tai apie rudini daugiau 
lakstys terp New 

Yorko ir ChĮcagos. Maszinęsia 
yra visokios yigądos del pasa- 
žieriu, pawzei kaip pulmano 
vagone, ........ t... . - -

re.

maszinu

baudimai bus pasek-

Uliczinis kupezius Kuboje.

Y

Mieste Havanoje, Kuboje, 
galinta matyti daugeli tokiu

> v

(5
y

Lenku darbai. — Vilnius Lie 
tavoje lenkai uždare visas lie
tuviu mokyklas ir visus lietu- 

leidžianius laikrasczius, 
jie butu ir lenku kalboje.

Lenkai labiausia nekenezia lie
tuviu leidžiamu 
lenku kalboje, nes tada ir len- 

gyventojai 
mato visas lenku szunvbes.

Raseinių apskrities milicijos 
darbai 1920 m. — Permetus .su
imta visokiu vagiu 292, tarp jn 
arkliavagiu 30, visokiu vogimu 
apskritijo buvo 325, 
vogta 59, karvių 12 
apipleszimu buvo 
mu 7, nusižudimu L padegimu 
4, padegėju suimta 3, užsidegi
mu 9, Degtindariu suimta 239, 
girtu sulaikyta 82, slaptai deg
tine pardavinejaneziu suimta 

pesztyniu v’u'szose vietose 
buvo 18, azartiniu loszimu kor
tomis susekta 2,' invairiu pikta
darybių 9, visokiu piktadariu 
suimta 34, pasiprieszinimu val
džios agentams buvo 11, viso
kiu valdžios prieszininku suim
ta 45. Priesz valstybiniu agita
torių .suimta 2 sznipu 17, slap
tu susirinkimu suimta 1, Fzau- 
uvu be leidimo raszto rasta 50

Viszakio - Ruda — (Mariam, 
a p.) Višakio - Rudos valsczius 
dar jaunutis, susikūręs tik ka- 
o metu, bet uh!... garsus.

Visoj Europoj nerasi valsty
bes, kurioje nikiu tiek bravani 
kiek mus Valseziuje. Iszsirin- 

(isz eiles jau treczia) 
czysto kraujo“

virszaiti — tai neapsakomai su 
manus žmogus jis rado reika
linga leisti žydeliui atidaryti 
patentuota smukle. Apsilankęs 
M a r i a m po I es vi co v i rsz įninkąs 
atidarytas patentuotas smuk-

(

kome
4 C

kupeziu, kurie neszasi su sa
vim vijoki tavora kaip ant pa
veikto matome.

Baisus padėjimas Kinuosia.4— 
Tėvai parduoda savo vaikus 

po doleri.
London. — Ant daugelio Ki

nu uliezios, kur badas duodasi 
jausti daugiausia, levai par
duoda savo vaikus kaip kokius 
gyvulius. Daugiausia pardavi
nėja mergaites, bet ir vaiku 
pardavinėja nemažai. Už vai
ku gauna po doleri o už pato
gia mergaite nuo penkesde- 
szimts centu lyg penkių dole
riu. Naujei gymusius vaikus x 
tuojaus užsmaugė ir patis su
valgo arba parduoda kitiems 
už keliolika centu, garbinges
ni žmonis valgo zievia nuo 
medžiu, žole, szaknis, lapus ir

vo tevynia
brolius
amerikoniszka būda
jiems laisvių ir pagialba visa-

nepriversime juos idant

gyvent pagal
duosime

valdžios matininkas patikrintu 
žeme.

Latvija — Rygoje 
važiavimas aptarti sugriautųjų 
ūkiu atstatvino reikalams. Bu
vo suvažiavo 750 žmonių, dau
giausia isz Kurso. Suvažiavime 
paaiszkejo, kad karo metu su
naikinta visiszkai 10,000 ukiu 
ir dar dalinai taip pat 10,000, 
iszviso apie 85,000 trobesiu. In 
szi skaieziu neinejna miesto 
trobesiai. Labiausiai nukentėjo 
pietine Latvijos dalis, kur ap
naikinti buvo 124 valscziai. Že
mes ūkio ministeris Celmin prn 

(nes'ze, kad valdžia duodanti su
nkiams atstatyti 

110 milijonu rubliu (latviszku) 
ir ateityje padidinsiant ta su
ma, padedama dar statomąja 

1 >a i g i ant su va ža vi - 
pirmininkas Ul

manis pastebėjo, kad del .sienos 
nustatymo tarp Latvijos irLie- 
tuvos turėsią
bos iVsziai tarp abieju valsty
bių, ir jau dabar einanezips de-

buvo su Amerike.
galima surast

1

<>■ , arkliu pa- y 
', kiaulių 1, . 
20, nužudi-

<

blaivininką

niautiems

padedama dar 
medžiago. 
ina ministeris

pagerėti preky-

rybos su lietuviais ant pirkimo 
100,000 pudu avižų ir 50,000 
pudu miežiu sėklai. Suvažiavi
mas iszrinko tam tikra taryba 
rūpintis sugriautaisiais ūkiais.

Latviu Si. Seimo žemes ko
misija nutarė padovanoti 1.00 
hektaru žemes su visu invento- 

latviuarmijos 
šiam vadui gen. 
pasidarbavimu 
nant nuo prieszu.

rimui vyriau
Balodžiui už 

tevvne begi-

AKYVI TRUPINELEI

Darbininkai 
pilei i i uosiu 
randasi karsztos

les rado esant neleistinas, pa
žadėjo nuo nauju metu ja užda
ryti, bet matyti durys sugedo... 
niekaip neužsidaro... Tik deja, 
vieloj vienos, atsidarė ketver-

me, 
pamestu savo ukesysta, kuria 
ingijo gyvendami 
Kurgi daugiau 
tinkamesnių žmonių ant tojo
tykslo, jaigu ne Amerike.

Teipgi pasimpinsime gauti 
koki ženkli va Amenkona ku
ris paymtu vadeles valdžios in 
savo rankas ir padarytu Rosi- 
joi visa tvarka. Ta viską tiki
mos invėsti trumpam laike ka
da tik Leninas iždams isz Ru
sijos, neš jam nubodo jau so- 
viatine valdže ir tik jeszko 
progos pabėgti idant apsaugot 
savo kaili.“

Kad Czaikovskio pranasza- 
vimas iszsipildytu kanuogrei- 
cziausia, o tada Rosijoi užžy- 
detu ir gerove.

SVEIKATOS KAMPELIS
\ r

Prisiųsta per Raudono Kryžiaus 
Draugove.

PTOMAINE NUSINUODINI- 
MAS.

Visai ne retenvbe 
skaitvti

valgo zievia nuo

Rosije užkalbino 600 lokomo- 
tivu.

Berlinas. — Soviatinc Rosi
je užkalbino suvirszum szeszis 
szimtus visokiu lokomotivu 
nuo vokiszku fabrikantu. Tai
sės lokomotivas naudos dau
giau šia' 4H d, Trans S ibi ruko ge
ležinkelio, ant kurio nesiranda 
ne vienas geras lokoniotivas.

DIARRHOEA.
ik. H

j

. * I

Daugelis ypatų diarrhoea 
(viduriovimu) serga. Ypatin-

dirbanti 
fabrikuosiu, kur 

grindis, ne- 
szioje medinius oze veri kus.

Mieste Najorke randasi 
daugiau kaip 800 visokios

5X«

Mieste Najorke 
kaip 800 

spaustuves.
Žmogaus akis gali pama

tyti ne daugiau kaip 5000 
Žvaigždžiu ant dangaus.

Anglijoj yra 
400 arcoplanai kurie

Darbininkai Amerike už
dirba ant meto paprastinai po 
1250 doleriu. , .

Sziadien galima telefo- 
nuoti teip toli kaip telegrafuo-

*

*

gai vienoje vietoje sirgo tlęk 
suaugusiu kiek vaiku, nepai
sant jog paprastai vaikai' daž
niausia szia liga apserga. 0vi- 
deszimts-penki
nuo ligos, isz tu dvideszimts- 
viens nesulaukė pirmu metu.

Prieszais mus stovi senas ir 
svarbus klausvmas.

Rūpestingas isztyrinejiiuas

vaikai įnirę

szioms 
dienoms skaitvti laikrasz- 
eziuose ptomaine nusinuodini- 
mo atsitikimus. Ptomaine nuo- 
dinimo priežastis paprastai 
asztriu nuodu < 
tojimuose daigiuose. Szie che
mikalai beveikiant 
pudinti maista.
sitikimu, kur dalykas buvo isz 
giliaus nagrinėjamas, tapo su
rasta kad bakterijos ar net ir 
kokios ligos, gemalai per neap
sižiūrėjimą pateko lyaistan, ir 
tuomi maista užtvenkus rado
si ptomaine nuodinimo prie
žastim.

Papraszcziausi gemalai, ku
rie maista pūdo, yra sziĮtinęs. 
Galviju cholera, kitos niszies 
gemalai, kurie taukiai randasi 
ptomaine nuodinimo priežas
tim. Galvos skausmas, ir vidu
riavimas paprastai 
kiniai szio szaltinio nuodini- 
mo, ir geriausias būdas to vis
ko iszvengimui yra pusėtinas 
virimas ar kepimas maisto.

Czystumas ir apsižiurejimas 
vartojant ar gaminant maista, 
pataikas užlaikant szaltai, 
maisto pusėtinai Virimas ar

chemikalu ple- taP° padarytas patemyti koks

pradedą 
Daugelyje at-

maistas buvo duotas tiems, ku
rie mirė.

Daugelis tėvu, valgymo lai
ke, prižiūri visa vaiku maista, 
bet tie patys tėvai duoda tiems 
vaikams gana pinigu nusipirk
ti visokiu saldiniu, ir tokiu ba
du vaikai valgo per daug saL 
dumvnu.

Tankiai matome mažus vai
kus valgant žalius agurkus ir 
bulves, nenuszluostytas ir ne
nuluptas.

'Vaisiu pardavėjai numeta 
supuvusius vaisius in iszmatu 
vieta; biednuju vaikai žinoda
mi ta, iszima tuos, kurie dar 
ne visiszkai supuvę ir valgo. 
Kiti vaikai perka ir valgo ne- 
uunokusius vaisius, ir stebėti
na, jog serganeziu skaiezius ne 
didesnis.

Kožna motina, jeigu nori 
kad vaikai užaugtu in drutus 
ir sveikus vyrus ir moteres, tu
ri gauti smulkmcįjiszku infor
macijų nuo gydytojo arba nuo 
geroves norses apie vaijku prie-

suvirszum 
gabpnavietoj vienos, 

tas
Prapimas — (Kvėdarnos v. 

Tauragėj apskr.) Tamsus ir 
neapsiszviete Prapiino žmones 
Nei knygų, nei laikrascziu jie 
neskaito ir todėl tiki visokiems 
gandams ir paskaloms. Ir žeme 
nuo moKesczio moka paliepti - 
Prapime yra apie 100 deszimti- 
piu paslėptos, žemes. Mažaže- virszum 75 tukstanezius medi- 
mini tuo piktinas ii4 noi^tu kad niu czeyerįku.i

pasažierius ir tavora.
*

*

ti be dratu.
Micliigano valstijų far- 

meriai uždirba kas metas su-
*•

M

apsiroisz-

szaltai

kepimas yra tvirti ir užtikri
nantį nurodymai iszvengimui 
ptomJaįne miodinimo. > ; žiūra ir maitinima.

J

*
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KAS GIRDĖT
Povvlo baž-Dzekonas Szv.

nyęzios Londone, kupigas Wil
liam Ralph Inge, patalpino 

“Evening Stan- 
labai akvva straipsni 

Mėtė

-te IIBB — |l BBRI-I ..BB. I, , | || ....................... .... mh-,11

Vienas isz laikraszcziu skel
bė, buk'Amerikos tai yra tifcru 
4 ‘ fabriku žmbiuszkps moso^. ’ ’ 
Kalbasi czion apid diitigcli ne- 
Įuimiugų atąitikinm kas mo
tas. Ta ji galbna uztvillinti se-

visokiu nęlnimiugu 
smerties atsitikimu |7p0 tuks-

T
meso^.

ypatos;
2. Nemokanczios skaityti ir 

ra szy t i mo te rs, kol i a 11 j n nezi os

• HA.ULK _____
—°*—-■ 14 iii į , "i 1

reikalu, ir ka Amerika gali pa 
szi padoji-dury i j paĮeųgv ip ti

/

A

kaneziai:
Iii laika viouo moto*iknieri- 

ke būna visokiu nelaimiugu

savo pirmybes n t

tanezei, o kad n'mtnsljuri 525,- 
600 minutu, todėl ant kožnos 
minutos pripuola po (Ju nelai
mingi atsitikimai smerties. 
Skąitlis sužeidimu daejna dau
giau kaip keli milijonui.

Daugiausia nelaimiu o
tinka kasiklosia ir fabrikuosią.

atsitikimai

atsi-

Alhjentai, (> (įvį jOg locniniiikai ma-
Amerika 
mil ma

laikrasztije 
dard “
p ai m szau s po rape j i m o.
1914 tašui kunigas perspėjo, 
jog nežiūrint ant to, kokia bus 
pasekme svietines kares, An
glijo ne teks
ant mariu, o josios vieta užyms 
Amerika, daigu karo butu lai
mėta per Vokietija, tai anglisz- 

, ka, Įlota butu sunaikiutiL Jai
gu karia laimėtu 
(kaip atsitiko) tai
I >e ra ugsz t in a A ugi i je 
riu. Tasai kunigas persp(‘jine- 
ja, jog terp Vokietijos ir Bo
sijus užejs dydelis prietelingu- 
mas, kuri reikalauja pagialbos 
nuo Vokietijos, vokiecziai at
sisakys nuo mokėjimo pinigi
nes bausmes, nes allijentai ne- 

aplaikyti jokiu pinigu

žiausia rūpinasi apie apsau
gojimu žmogiszko gyvasezio. 
Skaitlis mirtinu atsitikimu ka- 
siklosia ir fabrikuosiu, daejna 
lyg 240 tukstancziii kas metas. 
Ant g.‘ 
ežiai žmonių,

<■ 7 m

/

./

gyvęimucziuspas Amerikoje 
savo vyrus, .0 taipgi keliaujan
tieji su jomis vaikai iki 1.6-kos 
motu amžiaus;

3. Nemoka skaityti ir ra
szyti levai, levukai, 
ir moeziutes, 
szaus 55 metu ir keliauja pas 
gyvonauezius Amerikoje savo 
vaikus ar anūkus;

4. Nemokanczios 
skaityti merginos

motinos
kurie turi vir

raszvti ir 
ir naszles,

ma bus kitas pavyzdis jos noru

gales 
nuo jos.

daigu gialbetkas norėtu
su pagialbagyvas!c žmogaus 

stiklelio arielkos, tai gali būti 
nubaustas ant penkių metu 
in kalėjimu.

Tūlas palieijantas New Yor
ke, pasiredias in 
drapanas, nudavė 
puolė ant uliczios prieszais bu
vusi salimui.

Leonas Bush, geraduszis 
žmogelis, kuris dažiiirinejo ta- 
ji narna, kuris

ant penkių

Bush,

civiliszkas 
serganti ir

mate puolanti 
žmogų, iub(\go in saliuna, ap- 
reikszdamas, buk
guli mirsztantis žmogus, gavo 
nuo locnininko stikleli ariel- 

nunesze prie gulinezio

ant uliczios

kos, nunesze prie 
palicijauto ir norėjo i u pilt jam

i

Ibolszeviku-
pa longvinjid kentėji mus kur
tik randasi.”

— Deszimta, 
Raudonojo Kryžiaus, koufą^ 
rencija laikyta Gencvojo giro 
A tperi kos Raudona ji ry ž j u.
Senatorius Cricolo iszreiszke, 
jog, netik kaip Italijos Raudo
nojo Kryžia.im, piriniiuųkas,

tarptautine

KOMUNISTU
'k .. .."L".-L .. ..i.

ŽADAMASIS ROJUS.
. ,:r-—.

I n i.; k u nuosavybėn; 
visai valstijai* prigulei.

Pasikalbėjimas dvieju darbi-

jie gal tik 
’ A O jei 

pakol jais užvaldė darbininkai 
tai tik del to, kad balszevikai 
bijosi isz ju.atimti, Aplamai 
bolszevjkai noinsteugia savo 
4 i

noinsteugiu

Farmu Bargenai. •

be! ir kaipo pilietis, nori deka- 
voti amerikiecziams. Poniaamerikiecziams.
Bispina isz Lenkijos taip pat

ninku apie Socializmą bei Bol- 
szevizma.

(Pa rasze N e buržu j u s.)
te'į *JJ1”n “-"TV1"1' ’* '

■/i' 1 '>'*1 ■ • į* T H-r * ** ■*

Sooiajiatu žadamas
rojus, bet pragaras, 

rn » 1 •

“rojus” ne

rojau#” padaryt. O tai butu 
tas pats socialistu f‘rojus”,
apie kuri kalbėjom.

Kas daryt?
Petras. Visgi tu sakei

T ................»------------- ...................... -- . ..... y , B KC | F a 41 ■ v

kurios keliauja pus savo tėvus szsireiszke.

LivingstonzYiuerikoje;
5. Nemokanczios skaityti irT v

raszyti ypatos, galinczios pri-; 
parodyti, kad buvo savo szaly- 
je persekiojamos už tikėjimą;

6. Visi nemoka 
skaityti, kurie 
Amerikoje 
metu ir gryžta atgal in szia 
szali nevėliau szesziu menesiu!

raszyti ii 
yra iszgyvene 

nemažiau
;'eh‘žinkeliu 90 tukslan-

automobiliuosia
ir areoplanuosia žūsta 10 tuks- po iszvažiuvimui.
tanezei ypatų.

Nėr ko stebėtis
nituosia Vaisi i josi a tiek 
niu pražūsta.

jog Šūvio-
žmo-

Iszkeliavimui 
reikia turėti

Dr. Farrand, 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus A A A < . te I •

f.

pinui įlinkas, atsakydamas vi
siems sake, jog Amerikos pu-
blikos dnosningumas. ir renii-
mas padare visa ta darbu,gali- 

poakiu .
Į žiaus organizącijos irgi atlie
ka gar.binga darba.

1 na. Bet, jis sake, jog ir mažų
jų sza Ii u Raudonojo Krv-

isz Lietuvos 
užrubežini pas- 

porta, kuri iszduoda Lietuvos 
Užsieniu Reikalu Ministerija.

« «Lte • f ■ mb. •« « te a» «

Jungtiniu
viu Apdraudos Ringo Chicagos

Valstiju Karei-

4 4 
važiuot i

kas gali, o kas 
iii Anieriktt.

negali i n važiuoti 
sekaneziu rusziu

i 4 trncho-

Tai matai, brolau, kaip at
rodo socialistiszka tvarka. Pa
prastai valdžia k i sza s i tik in 
savo dalykus. J7ri(^ sociulistisz- 
kos tvarkos ji kis/.is yisur, nes

ro
dos, kad yra pas socialistus ir 
;-ern pusiu, juk gerus puses

J

turės vesti visa szalies.ūki. 
Visa szalis bus dideles kazar- 
ipęs, kuriose visi bus suvaržy
ti, ( 
nūs 
1 v g

vienu 80 akiočių gnrog žerucu, W akie- 
rJu ftremoM, kita pieva ir mi^zkos. 35. 
galvijai, pora geru arklu, klaulu, vlsz- 
Ui ir vIhI padarinei uscJIh. $5,000. .bo 
pleko $3,000. Parduoda pat h savinikaR.

Kjtd farm.a 60 tikru, gera nunkl žeme 
su plovom Ir miszka. 12 galviju, 3 
arklel, visom maszinerijoni, useliu 
padargais, tik vjena mile nuo miesto. 
$4,000, be nieko $2.700.,

šviežos sodu, Lik ka Is^-* 
atpigo, 5 svarai viodrukas 

dabar bus im> 
Sluncziam in valstijas 

lieso k in šluba. Adresą vokite:
AMERIKOS

119 Washington St.

vlsom maszinerijom,

MEDUS 
imtas, 
Hcnląu buvo po $1:86, 
$1.50.

*

'Ii

geru pusiu, JUK geras puses 
mes galim priimti ?

Juozas. Klausyk, brolau. Be
būnant kard laiku Rusijoj, asz 
prigulėjau prie krikszczioniu 
demokratu partijos. Ta parti- 
•'n’ 
žmonių reikalus, 
tai, kas pas socialistus yra del 
darbininku ir del visu žmonių 
bloga, o pas ę sociėlistiis yra 
bloga pirmiausia ta socialisz- 
ka t varka, apie kuria mudu 
kalbejova, kuri veda darbinin- 

prie bau- 
skurdo, nesan-

ypacz giuanezioji darbo 
atmetė viso

ŪKI NIK Ag, 
Bart, Mieli,

4

Bedarbiu Armija Auga.

Sunku yra darltas gauti, bbt kod.-l 
nepradėt! savo bizni, Kodėl ivt’pąhl- 
luoauot nito bedarbes ant viaadox. 
“Tiekus kėliau prie turto” parodo 
aiKzklai kaip žerkoje, kaip su keletu 
doleriais gali 
lapt1 i laimingu, 
turto
Ir užmokta tau szimta kartu daugiau 
negu tu dabar gauni, ’'Tiesus kelias 
prie turto” 
kalboje ir kasztuoja tiktai
doleris. Pinigus meldžiu siusti money 
prderiu arba popierini doleri laiszke, 
ir adresavokite szlteip: m 10

WAI/l’ER YURKEVWICH, 
3326 S. Halsledi^ų ■> 1 ■- ' • 1 t, 4 * $, ♦

“ kazio-
batns; srėbs

Tegul

Ievos bįogus lyg
” drabužius,
“kaziona” sriuba.

ta valdžia bus renkama visos 
Lietuvos gyventoją, tai ne
svarbu, vistiek valdžią ir Jiks 
valdžia, vustiek ne tu busi ant

kaziona

.gyventoją, tai m?-

pradėti savo bizni ir 
'Tiosns kelias prie 

suteiks tau darbo ant visados,

paraszyta lietu viszkojv 
vįcuas

kus ir visus žmones 
džiovos, bado, 
laikos. Antra socialistu bloga 

tai, kad jie yra di 
džiausi prieszai Bažnyczios ir
tikėjimo, bet apie lai plueziuu 
kita karta pakalbėsim. Tre- 
czia yda tai tas, kad jie dažnai 
y »’<i 
prieszai.

saves ponas, bet kiti svetimi. 
Dar galima socialist,u “rojų”, 
žinoma 
ginti prie

;alima socialisįu
nevisai pilnai, prily

tos „tvarkos, kuri, 
dabar investa pa>s mus Lietu
voje, ponaujant czionai vokiė' 
ežiu valdžiai. Dabar irgi val-

■ grūda in

skyrius kreipėsi in mus pra- 
, ar nežino 
(ežia Ameri

koj, ar gąl Lietuvoj) 
vieno lietuvio,
Paul L. Smalar. Tokiu vardu 
jis pasidavė,' kad1 buvo pa- 
szauktas in Amerikos kariuo
mene, bet tikroji jo pavarde/ 

beabejo, turėjo 
“Simu 
Suba-

puse yra
szymn paskelbti 
kas, kur gyvena.

»v
Adresas: Užsienio Reikalu Mi
nisterija, Kaunas. Grcicziau- 
sia toki pasporta gulima gan

iu Kauna ypa- 
tiszkai; reikia tik iszsiimti isz 

va Iscz i a u s pa I i udi jima 
gavimo. Kiek 

vienas vąlscziaus virszininkas 
suteiks nurodvmus 
portą gauti.

Važiuojant in
Lietuvos pasporta reikia duoti 
Amerikos Konsului pasiraszy- 
ti, kuris gyvena Rygoje.

t i nuvaSąvus
gimines 

kurs vadinosi

savo
delei pasporto M

j kaip pas-

ĮTuda i u 
varo

I

nmmį . u,. .

kiršlį Kuruotus
Tai goriausia proga daug t 
auksinu In Lietuva uualuau. 
Greitumo nusiuntimo pinigu 1 
nieką bu manim nogal lenk- 
tyniuoti; viaicma pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
par as za (g priėmėju pinigu.

l^ivakorcziu agentūra In

taiitiszkumo, savo tėvynės j 
Visas lai blogas pu- II 

sės krikszcziouvs demokratai : 
atmetu. Visa 
gero turi, 
demokratai irgi turime. Ir tas 
geras yra ne socialistu prama- 

bet las, ka Vieszpats 
Kristų jau priesz 2000 metu 
mokino meile prie visu žmonių 
ypacz prie vargingesnių, bied- 
nesniivluomu, prie darbininku. 
Ta visa krikszcziouvs 
kratai turi. Jie remiantis Kris
taus mokslu nori pagerint dar
bo /ųnoniu būvi. Dėlto jie rei
kalauja, kad darbininkams bu
tu pakeltas mokesnis, sutrum
pinta darbo laikas, kad darbi
ninkai, ar miesto, 
Imtu gerbiami, 
kitu luomu. ‘ 
tvarkoj draus . Visiems darbi
ninkams turėt SAVastyj žemes, 
maszinu ar kitu darbo inran 
kiti. Krikszezionys 
tai, prieszingai,

džia skiysto darbus: 
cvąug-batąlijonus, varo .111 
stųikas, vęvczia dirbti valdžios 
darbus. Dabar irgi visi turi 
neszt valgomus daiktus vaj- 

badu mirtų, 
kam tokia 
Kiekvienas 

, tai

bet tikroji jo pavarde 
lietuviszkai, 
skambėti kitaip. Tasai 
lar”. buvo kilęs nuo 
cziaus, girnos 1894 m. birželio

O’ , 
' j

mes
J, ka socialistai 

krikszcziouvs < Iixiivanui V4iu «įvutui» ui mb 
Llepoju. Hamburgą ir visur. Mdžiai, nors patys 

Bet paklausyk, 
tvarka patinka? 
pasakys: tai baudžiava 
i i k rak pragaras!

Ar mes, darbininkai, lisime in 
socialistu “rojų?“

Taigi matai,., brolau, betgi 
atsirandu žmonių, kurie szito
kia socialistu tvarku gina; gi
na tai, kas supuvusio kiauszi- 
nio neverta! Bet mes nesu,luo
šini saves už nosies vadžiot; 
nosiduosim, kad mus už kvai
lus skaitytu;
apdumt.
daugiau susipratimo, 
ir prie socialistu 
dėsis, iszskyrus gal tu bolsze- 
viku, kurie turėjo Rusijoj szil- 
tas vieteles ir su pagalba so- 
cįalistiszkos - tvarlws kimszo 
sau kiszvidus ir tokiu badu isz- 
tikro.dare sau “rojų,“ na, szi
toki, žinoma, norėtu ir Lietu
voj “pelnyt!“

Petras tylėjo, 
rimti Juozo prirodymai lyg 
stiprus vejas iszblaszke in vi
sas puses, sugriovė sočia,Ii s- 
tiszkas svajones, nors ir sunku 
jam buvo ju atsižadėt.

Juozas tose toliau. Sunku 
gal tau atsižadėt savo nnojno- 
niu, bet tiesa svarbiau už vis-i 
ka. Yra tokiu socialistu-apja-

Ąmerika ta Pasai kelionei in Lietuva.
Padarymas IJetuvlszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paėsto

Money Order.
pridekite 2c stnmpa Ir visada 
adresavokite sziteip:

r. MIKO LA 1X18,
53 Mudaea

Brooklyn, B. J,

Czionais paduodame reika
linga žinute del daugeliu kurie 
klausę mus: 
negali 
Ir t ei p:

Sulyg Suvienytųjų Valstijų 
iųstatymu, 
in Amerika 
imigrantai:

L Serga akiu liga 
...... ) >

Serga bjauriomis ir užkre- 
cziamomis ligomis;

3. Užkontraktuoti darbinin
kai;

4. Paleistuviai ir kriminalis
tai abieju lycziu;

5. Seniai ir paliegėliai, uega-

ina ;
O

in gerkle, kad tasai judoszius |įntjedirbti;
staigąi atsikėlė sza u k damas: 
“ A regzta vo j u tave!“ A rd pa li
nijos sudže pastate Bushi po 
500 doleriu kaucijos.

Pagal musu nuomone, tai 
butu geriau idant Bnshis butu 

mirsztanti“ kaip szu- 
sudžia reiketu isz- 
durakus.“

spires
Toki 

siausti in
m.

< i

i c

9nytas,
.15 <L Didintas Amerikos kariu-, 
menon jis buvo apsidraudęs 
ant 10,000 doleriu. Jszsiunstas 
in Francijc 1918 metais jis ton 
viename muszyje tapo užmusz- 
tas. Taigi Amerikos valdžia 
norėtu sužinoti, kur gyvena 
jo artimiausi gimines —- tėvai, 
broliai, ar seserys, kad iszino- 
kejus jiems velionio apdraudos 
10,000 doleriu. Jei, kas žino, 
teprunvszu sziuo adresu: U. S.

pasakys Raezydaml

Pagellieti, maždaug, Euro
pean Relief Council darba, 
Amerikos Raudonasis Kryžius' 
apsiėmė padaryti, ])er liuosuo-j 
rius darbininkus, 
savo skyriuose 
500,000

demo-
I

Taigi i

in va iriuose I 
mažiausia 2,- 

drabužiu del
ir(>. Neszczios 

naszles;
7. Jaunesni .16 metu keloir 

via i, kuriu tėvai liekasi Euro- 
poje;

8. Visi keleiviai,

merginos

... x. .............   turi dau-
• t" * *7

gmu negu 16 m. amžiaus ir ne
moka raszyti ir skaityti;

J). Neturi pasirodymui $25.- 
00 pinigais.I 'f

Inleidžiami Amerika szie imtLaike kares Vokiecziai nesi
gailėjo pinigu ne visokiu badu, grantai:

1. Svbiki ir darbui tinka ke
leiviai

idant tik užbėgti kelius savo 
priesziniiikams. Dabar iszsida- 

žalczei, norėjo 
szimta. milijonu 

amerikonisz- 
Charies M. 

locnininkui Bethle- 
, jaigu jisai 

ulanž kontraktu ant pristati- 
kariszku moterį join del

w, Imk tiejei 
padovanot 
doleriu kvszio 
kam milijonieriui 
Schwab, 
hem Steel Works 
s
TIK)
Angliku. Schwabas žinoma ta- 
ji pasiulinima neprieme. An
gliję dažinojus apie tid, norė
jo pasiūlyt jam szimta penkes- 
deszimtb milijonu, idant da- 
laikytu duota žodi ir nepriym- 
tu kyszio nuo vokiecziu.

Schwabas ūbiems atsake, 
jog ne Vokietijų ne Anglijo po 
turi užtektinai pinigu idant 
jin galėtu papirkti.

Kad daugiau tokiu patrijotu 
rastųsi Amerike, tai tikrai bu
tu auksine szalis!

Žinomas pastoris 
kos hažnvežios 
reverendas George 
turėjo 
ana diena... Sutrenkė sau skau-

nideisdamas aut jo- 
galonu molini.1 

Su begiu 
pastore- 

džioge ’ ’ rado-

nemalonu

metodisz- 
East Chicago, 

B. Jonės; 
atsitikima

vaiku 
neturtingu Centraliuos ir Ry- 

Eųropos vaiku. Herbert 
European

tines
Hoover,
Council pirmininkas, 
apie szi pliana sake 
raju puikus ir reikalingas dar- 

kuip ir suaugę

Relief 
kalbant 
” l.szlik-

Treasy Detp.,‘ Bureau of War 
Risk Insurance, 
gross St., Chicago.

14 E. Con-

bas. Vaikai, 
gyventojai Centrines ir Ryti
nes Europos, kasdien kouczia 
nuo neapsaugojimo ir nuo liga,'

Dvideszimts penkios minisz- 
kos pribuvo isz Rymo in Treu-

uesiduosim akiu 
Tik (Jaugiau proto, 

szviesos 
mažai kas

ar lauko — 
prilygtu prie 

Socialistai savo

rtlKtOS it KITOMS

» tern ■ r*’te - «tei w*'W<

C

BILE RA8 OAL GRWH ANTbZIOS 
■ ' Pt lKtOS itEWWs? -

Szis puikus niuzikalis instrumentas 
tai didžiausias 
Labai paprastas, 
jos grajlt in kelias mlhfitas.

mąi justi stulwj ir

tona, N. J. uždėti mokslainia 
del atejviu mergaieziu. Popie- I . • 1 • . • 1 1 •

kurios paeina nuo netinkamo Į u^iv ‘*voi'z 
moka aprengimo. Del nespartąus ’ ________

skaityti' ir raszyti savo kalba, ekonominio atsigavimo sziu 
jaunesni 16- ( apiclinkiu beveik negalimas

i žius užtvirtino ta ja mokslai-
abieju lycziu, Del 

atsigavimo
ma.

o taipgi vaikai, jaunesni 16- (apiclinkiu beveik negalimas 
kos metu, jei keliauja pas savo daigias ju valdžioms tinkamai; 
levus po globa užaugusios' prižiūrėti būtina gyventoju!

• «t MBte 'WteteteMMXtete* ir

po globa užaugusios' prižiūrėti
•• ■ . te*tetete-tete M    — -į. įį   -L į --į. ... - - -    

J d L k- 3. ; ;.i
* I

Vienam akeri žemes ran-
; dusi nemažiau kaip 53,000 vi- 
; šokiu kjrmeloliu ir vabalu.

K

—iprSIi r *?

nes

demokra- 
veda prie to. 

kad kuodaugiaUsiai darbinin
ku ingy tu sau žemes, maszinu 
ir sžiaip darbo inrankiu ir tu
rėtu juos savo nuosavybėj.

Petras. Isztikro, Juozai, be
ne tikrai krikszezionys demo
kratai visiems darbininkams 
geriausiai patiks?
... —:GALAS>-

Europos iszradimas. 
J ils iszmoksite ant 

•Jokiu 
mokinimu’nereikia. Puikus paRnkstul- 

siisirinkiniuose.
Preke tik su 7 nopuliąrom dai
nom. Nesiusk pinigu. Užmokėk kaip 
aplaikysi. Adresavokite *szilcip:

S. ORLOL CO.
15 Purk Row. ’K<;w ’York. N. Y.New York. N. Y.

»1 e t   r11*1 i R   tf W I

Skausmus ir gėlimus nutildo
K ■*. • į * ^^^4 .

PAIN-EXPELLER
VakbiuouklU uireg. S. V. P>t. OA».

DRAUGAS REIKALE
NEG1RPETINA GERA PROGA* 

PEL VYRU.

' 41

Reikalaujame 300 Agentu.

LIETUVEI ŠEIMININKEI
Paklauskite bijo yienos motes, kuri .vartoja Mazola, apie nepa- 

prastai puikias pasekmes, kurios yra gaunamos virime su šituo aliejum. 
Paklauskite jos, kokį skirtumą ji randa thrpe Mazolos ir kitų aliejų arba 
riebalų, kuriuos ji yra vartojusi. Paklauskite jos, ar ji nepatemijo pa
stebėtinų pagerinimų sąvo virime nuo to laiko, kaip ji pradėjo vartoti 
Mazoia. , ' ('

.Ji pasakys ir užtikrins jums, ingei kepimui ir virimui Mazola yra 
lygi sviestui ir yra geresne už taukus ir kitus riebalus.

Mazola yra labai ekonomiškas aliejus.
bulves arba cibuliua ir po to likusį aliejų perRošus vėl galima \’artoti

. Tas yi:a galima daryti lodei, kad 
nepermaino sayo kvapsnio pup tų daiktų, kurie yra

iii t

Jus galite kepti žuvį,

Korporaciją

kitokių dalykų kepimui ir virimui. 
Mazola niekados 
jame kepami.

Jeigu jusiį šeimyna myli

. i

įlotas, Mazola yra geriausia prieprova. 1

džei koja, 
sios penkių 
I m >n ka 
z; 1 a > 111 > 
Ii ui. buode buk “ 
>i lain inuiisz.ainc.

Ir liejei hipokritai roke prie- 
girtavima, o pūtis trauke 

kiek gali ’.

“džioga.“ 
in pagialba 

uodu buk

szais

Buvo tai brolis 
Gustovas ir Freda

New Yorke ntejo in suda du 
niksztukai aplaikyti ukesisz- 
kas popieras. 
su seseria 
Schneiderei, brolis turi 22 me
tus, turi 3 pėdas ir 9 colius 
augszczio, svėrė 40 svaru, o jo 
sesuo turi 3 
augszio ir s vore tiek kiek jo
sios brolis. Dabar Su vieni ti 
V’nlstijei turės .du isz mažiau
siu ukesu, kuriu negalima ma
tyti isz po !ai|crasztiniu pusla
pi ,L.l .

pėdas, 6 colius

i
4

Ji yra įjok pat fcera,’ kaip ir olive aliojus, tik daug pigesnę, kadangi
Mazola yrą Kuosa'nuo įvežimo mu.’ų.

Mazdla' parsiduoda po pusę kvortos, kvortą, pusę
galiono ir galioiih micros biėŠinCfce.
Jums nereikia laikyti jos ant ledo, * 

ji hepot^imaino atsižvelkadangi 
giant į temperatūrą.

UŽTIKRINAME:
» i

Jeigu jus nebusite pilnai už^a- 'įf1
nėdinti gerumu įr ckononiiškuinu t

* * •' *♦* - ■* 4 flfg 4M . .. 7 <’

jūsų krąlituvnjakas įl

A'
‘H

7 ?

keliu, kuriozus ka nekalbėk, jis 
\’istįek ar nesupras ar nenorcš 
suprast. Teisybe yrą pasaky? 
ta,: nėr pasaulyj didesnio kur- 
c/.io žnio^ąus už tą, kuris ne
nori girdot. Szitoki žmones — 
prąpuolc žmones. Bet tu, Pe
trui, rodos kitoks esi. Jei pats 
supratai, tai cik ir kitiems pa
sakok, kad ir jiems akys atsi
vertų. v

Petras. Tu (.įaugiašiai kalbė
jai apie socialistus, na o ka 
pasakysi, 
bolszevikųs^

J pozas, D szituos, “ 
jus,” žiąonia sau.geradejus,' 
ir is#, ,syetimo kiszenio,. asz; 
gertu Rusijoj M pažinau, apie

V

prapuolė žmones.

socialistus, 
kiek .daugiau apie

gerade-<
ži ponia

Amerikoje ir Lietuvoje.
nori gauti po 2 agentu (salesmen) 
kožnam mieste. Paskui kaip iszsilavc's? 
gales vužuoti in Liotuva užiiulj vieta. 
Klauskite platesniu informacijų per 
lalsZka. Aresdavokit.0: m.6
tyąterlHirj’ Mall.Qrdęr Corporation, 

5u2 . ... .<S. Wilson St. Watyrtmry, Conn.
T-

EXTRA NAUJYBE"
Broliai ir SeBvris TJetuviui: — 
Ar jus žinoto kad viena isz gra

žiausiu l’oezijos ar Ihdnii Knyga 
jau atspausdinta ir galima Ja
.sziąndien jau gauti. Ar jus žinote ,
kad tokios knygos nebuvo ir uc-

, Kiriuulu vIepJ ApiertKoH l.iviiivųi J1 
• Literatūroj? Argi jus nenorflV- \ 
’ mot jos turūfi. Susidedi. Isz22|» 
; visokiu gritžiu -.aeo
, BU^lMplii, Ktyžluį flMmųęgbita >U i

puiki -
▲ jĮ f , k |Į _ ’ ' .

Llteraturoj? Argi jus nenorftV-
1 Visokiu grąžtu dl(|<4|$i

PU^laplih grpžlrtl jMuųįgijita. 
dali gybe ’ pa \ (‘IkRljrfsį autNU liūto

C poplera, alszktądrultaU ‘•' Verta Į

i

f

Silpni ir nervuoti vyrui gauna- palen 
gvinimu per naudojimą 50V4L -SzUu 
stebėtina gyduole iszgyde tukstaneziu. 
Jei keneziate nervlszka n u silpnu ji nui, 
Irutis pajėgos ir minties, inkstu ir 
ligos pūsles, jeigu negalite užlaikyti 
minties naturaliszkai, toj NQV0 jutus 
pagelbės. Szi gyduole priduos junjis 
drutybes ir mitrumu trumpam Malke. 
Idant jumis užtikrinli ka JiOVO juips 
gali padaryti, meg iszsiusUn jumis pjpr 
paczta 15 dienu gydymo, vertes $2.(10, 
Jeigu prisiusite savb adresa ir už 60c 
stempu. Nopamirszkite kad mes jie 
dupdam jumis tik scmpell, bet i$z- 
sluslmc jumis pilna 15 dienu gydymą, 
kuris kaip nekurtuose padėjimuose 
bus užtektinai. Szi t n ofortu tik (\nt 
trumpo laiko ir privalote raszyti tuo* 
jaus per paczta, prastai suvlpuota i- 
dant niekas nežinotu kas siuucziama.

NOVO COMPANY,
Dox 33, Nevv-Yęrk, N. Y.Depl. 43.

I

ATPIGOkožnam1 turėti-' Niv
du dvlarlu iu h)budai
Kitę nionęy sOrdprP. — ,~ 
ant ądi’uso ‘

A. tei.vjbiuiUilNs,
♦107 ji nss.

dąi judėkite 1 

.ch’ba iszpii'r 
^k itUuskite <

f

I

Atpigo maistas o ir mus medus, 
Mes turim tikru kurs labui gardus, 
N€*ru fabrieznas bet Alsai tyras 
Jums ta pasakys lUeRviopus yyy^s.. **

Mos kopipejain bites visados
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į
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juos plac^iun kitą kart paka 1- 
bcsipi. $ąba;r tik tk'k pa^ą^y- 
sip,*kąa krfwyik,ai. yra jie pa-
bcsipi. tik tiek paąąky-

* J ‘k' - te Ate" te < .k4 f 327,r^stroėtW*t^ 29 * • ji1. ’’▼■Ir’ >4 v'

/

tys spęiųlįstai j skirtiimas toks,
kąd ki,tj, sociaKątąi dar nedrįs
ta dabar pąvaiszįn.t mus i ‘ ro- 
jnm”. Bolszt^dkąi gi^ngkaif-

T r» T"— Medaus ne vaszko netrukst niekados 
Tcipgi ruginius miltus parduodam 
R u po i sumaltus sz vieži us užduodant 

. Karmas nupirkt i p;is jnus geriausią 
Czla mus Lietuviai gyven tlrsxcziausia, 
Jie tur D ra u gyja tankai sueina 
O ir luiknmtip isz mus iszelna.

Taigi ląlkraszthj isąpiutl is? . mus 
kolonijos, kuris u pins z o apieukes ir 
ūkininkavimo, isz. kurio daug ką guli
ma pusimokyti, jo preke $1 motuum. o 
in Litttuvii $1.25, jo niekur nesulaiko 
ant rugežiu. Pasiųskite savo giminėms 
o gausite dldia padėka.

M, WĄLENCZlpS„‘

ta da bar pjiyainu#

irus žmonos, jią jau pąyaiszį-
1 1 ’ _ J.. _ y ___ ___•

ir fabrikais, jyądęjo.;4 f lygintf f 
žmones, o .
UUi aulygM tai’ rejke-

no. tUzyaldci viMOpim flemojpis 
- ' - - -L - — ' ' - ■.............................® ■ - >

10 ’ ėį jv. .• V JSMp *-
kiuj yiyK«, svįsu d<du-

i

r i

R. M.S. P.
‘*1 j f, ' į*' ” J ’

Europa
Kas dvi savaite? ant “O” laivu

NEW YORK—HAMBURG!
• ■' 1

i J

Cherbourg ir Southampton: 
ORBITA 21 Mojau8 ir 2 July 
OROW: S MJuuiąuN Ir JGJuly

1,2 ir 8 klesds pasažieri^i 
Tvlki YiKA<ti dt4 8 kk*m

THE

SUSTOJA TElGH PRIE

OKIHTA Žl Mojuub ir 2 July. . _ . -y
(HIITNA 18 JimUins Ir 30 July

I

fi jp galvas atkirst, ki(tu .8‘pyokaį
' • i • i "irW ' i 1 • . ' *. k/ lf •

tai 
sągyfjžįą# jybis ninjguą.

Com Products Refiniag Co.
17 Battery PJace,

, M?'. ^.*4 £:TOrX

Mazolos,

I
/

• £*"• t r'/ *
«<•<*»■ ... ■

r? '-T"“1
l

1 t ’

,-jM

•t

V4

4
«*m, m!
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/ i

jsztiėst Ęąi-kųrie tipusus žąią- 
ii(dcrs jmrvažiave, nesupratę 
viso dalyko, gal sakys, .kad 
botezųvikai fabrikus ir žemes 
dai’binihkmns in nuosavybe 
atiduos? Tai U k akiu dumi-
mas. Nes #ulyg ju mokslo tie 
dalykai negili prigulet darbi-’

i , ,

2C

,HAR1\ ĄUCJI.

ROTAI- MAW.
STEAM PACKET CO.
../= . . , ' / JijiW YOUK
Arba pas bito koki agentą. "

^ANDW«6N SON. AprcntsJ 
‘ • I   IĮ      llfc Į

(ĮLį. .,W-# i» 1, •w,Mt s **

*   ?'t  .................i"1 T1    » r " f 1 h—■

Didelį dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, paneziaku 
Hzk’biu, 'jekU ir dol pardavimo* nuursz- 
kinu, apatinu aądaroku, Lieaop in.na
mus. Raškykite o gausite raupelius 
dykai, Madison Mills, 503 Broadway, 
Now York City. „ ' adv,

i
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“ASILAS.“

4 ' '
Vyrąs i nėjo in kambarį tanle 

laike, kada jo nesenas pažinš- 
tamas, fotogpifas bueziavo jo 
moterį. Vyras nudavė, buk nie-

• A v 7

ko ilopatėmljo, pasisz vaiste |)o
kamban, paklausė apie kava ir 
iszeju su surugh^ia szirdžia.

Jis sėdėjo kambaryj pne 
staluko japoniecziu iszdirbio 
ir jauty, kai|> isz visu plysziu 
slenka, in jo szirdi nuliūdimas.

— Tie japonai, — mislijo 
vyras, — padirbo stalukus isz 
lazdukių ir užsiganėdino. O 
kuo užsiganėdini'!

ir užsiganėdinu.
Stumtelė

jai ir viskas griuvu. Sztai hu
tai kas kita, isztiesu. 

pilvą — ir žarnos

už I

- ateina

Perpjovei
lauk. Taip, tai jam...

Jis pagrūmojo ant daru, 
kuriu sėdėjo fotografas su jo

— Koks lai pasielgimas!
— mislijo vyras:
žmogus in narna. J^ori arbatos
— gerk, nori vakarienes — 
valgyk. Bet kam kliudyti gar
be moteries.’ Jeigu visi pradės

pasitaiko, tai 
Labai man vis

kas ta^ netinka. Nt 
tinka".

Sėdėjo vyras

bueziuotis, kul
kas gi iszeis.’

suvis ne-
i

Vyras užlipo laiptais ir pri
dusęs paskambino varpeli.

Betiksliai palaukes nckUri 
laika, jis paskarpbin.o dar kar-

Iszejo vaikas ir paklauso:
—Ko reik ja ?

Fotografo, — atsake 
vyras, pykdamas ant vaiko.

Jo dabar nėra. Palaukit.
Tas sumainė vyra. Ka da

bar daryt. Laukt J Paraszvt ?

ta.

Ateit vėliau?
Biskuti atsileidos, jis lipo 

tamsiais laiptais atgal. Kur tai 
skambino ant piano.

— Velnias paimtu — bum- 
alsuodamas, 

o nebuvo na-

atsi leidos,

bėjo jis, sunkiai 
— hucziuojasi, 
mie!

Nutikėtai ant laiptu užsisu
kimo jis susitiko su fotografu.

Ta isztiese priem jo abi ran
kas ir maldinai prabilo:

mano! Kaip ge
ma lonu !ra i! 

ežias 1

Di(‘ve 
Kait) Tai s ve 

I

azn—- Aegrazu uesisveikint i, 
- pamislijo vyras.

BALTRUVIENĘ.

Kol da jauna, mergina,
Tai ne turi proto gana, 

♦Svaiguli kožna turi
Ant nieko

> k
nežiūri

laks ril<“ neduoda 
Norint s baisi kai|

Ne kiaulei
nigerka

I

SAULE

PAAISZKINIMAS apie SU
VIENYTU VALSTIJŲ 
KRASOS TAUPYMO SIS

TEMA-

Mi.eris,
Suvienytu Valstijų valdžia 

jiriimą piningus tapymui pri<‘ 
krps.u, moka nuoszimti ir gva- 
ra n tuoju iszmokeli kąda tik pa 
reikalams.

Kas gali pasidėti.
Kiekviena ypafa virsz 10 mo

tu amžiaus gali nrndoti iminvii 
pinigus savo 
daili viena, doleri 
krušoje, kurioje priimami pini
gai taupymui Nei vienas negu-

ęali prmieti taupyti 
vardu, 

a v
phsidd- 

daugian

registruotus ir iszduoda- 
sumose 20,100 ir 

s; tokio bond- 
nuoszimcz/io. 

Už kiek perkamu bonds’u isz 
visos sutaupytos sumos, ant 
tiek susimažina visu sudėtu pi
nigu suma ir 
tolinus taupyti, pridedamas 
prie likusiųjų pinigu, pakol su
ma vėl pasieks 
Cirkuliarai, plaeziau

Krasos taupymo

s’us, 
mus kuponais, > 
500 doleriu verte 
s’ai atnesza 2*/o%

taupytojas gali 
taupyti.

2,500 doleriu, 
paaiszki-

liautieji apie
bonds’us, gaunami kiekvienoje 
krušoje,kur tiktai priimdiueja- 
mi pinigai taupymui.

Paaiszkinimai
Reikalaujant plnlesimin pa-

Ii tuom pat laika turėti pasidc- aišzkiiiimu apie Krasos Taupy-

pm

v
t
f!
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Ar ln» Kaiihhmv 
nauhoįute: 
Ar Jum* Galvos C 
NAUDOKITE 
Ar Jtj-m Plakikai ...
NAupQjqrjE: ”

Ar Jų* N°rH® ApiauJfoTF i 
NAUPOtvirr.

« w m- T-T- «... .... .  — *.

«© z
i)

JILlAofa lups? /
_ , ........................................... . t ,

I ViJaityirnui savo plaukų fĮrAi'iain ir lankiai< 1
■¥ J * r^AupoiMT^ RuffJex l

I Užlaikymui od<?J |WIum ir ivnriiJ Į
‘ /Z NAUDpHlTE

Ruffle® galima gauti vilose aptieko-<o ne C$p. lg»nką, arba tiesiog
14 ilįdirbėju ja/ paitįi uz *^c. bouk'.e -

NA U P OKI

NAUDOKITE

i

F. ĄD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 3C5th St. Brooklyn, N. Y.
_— ......  ...... ------------------ ---------- -——:------ ————r-r-?—

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

IR GYDIMĄ PER NAUJAUSIA IR GERIAUSIA BUDAjes daugiau kaip vienoje vieto
je. ......
pasidėjusi pinigu krušoje, jos 
vyras negali iii tai jokiu bildu 
kiszties. Krasox valdininkams 
uždrausta iszduoti, kam nors 
kiek kelio pinigu padėta; tik
tai pasidėjusiam 
szias žinias suteikti.

Kiek Galima Pasidėti
Kiekviena y pa ta

mo Sistema, galima gauti kiek
siszau-

I
I

I

Jeigu li.kejnsi moteris turi vi,.lu>j(. krasoje, arba ntsi 
kinut prie:

Third Assistant

Mano pasekme kaipo specialistas, paeina nuo to kad tuojaui 
juoda,

J’aigi viename mieste dide
liame, 

Kur Lietuvei būna sumiszime;
’Tonais tai rots merginos,
Kaip pelėdos paskutines,

* apuokai,, 
kaip dirsteleji 
tai juokai,

T

“3

i

teprivalo
Asz ka tik pusrycziu- l’i^iputusios kaip
(’žirni'restoranas vienas; 

ir pigu ir gerai. Vienu žodžiu, Į 
— asz labai 
mi natoj

vau. Net szirdeles

I ’ost master 
Genmal, Division of Postal Sa 
vings, Washington, D. C. }

I 
i 
i i
I

Washington, D. C.

atrandu teisingą, priežasti j ūso ligos.
Mano < kzaiiiiuavojimaa yra pa®ck- 

I uiiugaa i. mokslingas. Jeigu čsato 
i - ■

linksmas. Szioj 
asz t a mist a

v 
llllfOto- 

taip ilgai, iki 1 grafuosiu, kad net aut Penktos Į 
razina .’ Pus- *

v • •Ji

sutemo. Ant galo pasikėlė. Au- Į A v
trume kambaryje nieko jau ne
buvo: fotografas iszejo. Vyras 
užtiko savo paezia miegain- 
jam kambaryj. Ji verke.

— Kas atsitiko,
— nusigandusiai paklausu vy-H 
ras. 1

Nastuki* ilgai neatsaku.
verke balsiai, 
gaite. Ant

Nosiuke;

}>a\ydeš.
Ir

žniHtamam,
mam. Meldžiu.

Prisiėjo eit atgal.
— Dabar sakyt ar paskui.’ 

— }>amislijo vyras. Nutarė, 
kad paskui.

Fotogra fas

cues 
mtro )

T...................
pigiai, kaipo pa- 
kaipo pažinsta-

Ant balių nu
Brit* vyreliu kabinasi 

Apie bažnvezia del tokiu ne-, 
kalbėk.

Veluk su v i,s tylėk.

,yali paside- 
i gali 

‘ ^2,5-

'ANT
MILEMAI

MANOATMINTIES 
MOTINELIAI.

vvras.

tolai valkiojasi, įj p0 jr ]<ujp tankiai
kol visa suma daaugs iki $
00; priaugantieji nuoszimeziai 
prie los sumos uepriskaitomi.

I 
•'ii 

kaip maža mer-1 krėslą, 
į imi ir indave iii raukas knyga.

Tris svkius.

galo sumurmėjo:
— rI'egnl jis neateina dau

giau pas mus...
Vyras linktelėjo galva. Nas- 

. tpke tesu:
— Mudu sedejum ir nieko 

tokio nekalbėjom. Sztai jis pa- 
bueziavo mane, nieko nesaky- 
danUis^ \ ‘. ■.

— ‘Syki tiktai ’ — paklausu 
v v ra s.

— Priverstinai. Sztai ezion.. 
o gal keturis...

— Galvijas, idi jotas, — 
tyliai ir piktai pasakė vyras.

Man taip sarmata, — 
tykiai praszneko 
Susimildamas, 
kad jis daugiau neateitu!

Vyras ilgai neužmigo ta 
nakti. Jis mislijo, kai}) jam 
])asi<*lgti. Minti apie dvikova

- francuzJszka ir ameriko- 
niszka — atmetė; taipgi netiko 
ir japoniszkas harakiri. Po to 
viso, jis nutarė eit pas besar
mati
iszkolivt ji visokiais žodžiais 
ir asztriai prisakyti 
neateiti in jo namu 
na inpykes vyras
tinps ir kaž-ka niurnėjo.

Ryte atsikėlė dar daugiau 
užtikrintas savo misle, jog jis 
pasakys fotografui tai}):

})atem\li 
jums, gerbiamasis, kad...

Arba:
-t— Ant kiek man 

jaunas žmogau...
Arba:
—' Man

tamsta kalbėti...

sarmata 
moteris. — 

pasakyk jam.

jis nutarė
fotografista in namus,

daugiau
Per sap- 

grieže dan-

t

Pu ve) v k i t 
e'

žinoma,

no r apie k a su

Pusiycziavo vyras greitai ir 
be skanumo. Ant paezios sten
gusi nežiurot. 
ziavo pas fotografu.

Sėd ėdama s gatve k a r y
atkartojo sumislytus asztrius 
iszsireiszkimus. Galva iszleng- 
vo svaigo nuo perdidelio pik
tumo.

Paskiau nu va*
• •

Jis

- nutarc 
in žandu. 

Ko ezia szheket? Tai tamsta?.. 
Asz-sz! Na, tai priimkit ant 
varduvių. Taip-p!
■ Jis iszlipo is?/ 
taip karingas ir smarkus, 
net jam paczaam rodėsi, buk 
jis ir augsztesuis. Su kokiu tai 
paniek i nanezia didybe žiurė
jo jis ant mažiuku žmonių. Ko
kia tai moteris praėjo pro jin 
stumdama vežimukrt su vaiku; 
jjasipynes laikraszčziu parda
vėjas pasiūlė laikranzti. Jie 
nieko ncatsįake ir nuėjo tojiali. 
Ar-gi LvaiJi... laikraszeziai

— Goriausiai,‘ 
vyras, — t^i traukt

gatve k ari o 
kad

kvaili... 
tokiam laiko!?

Sztai nmnas, kuriame gyve
na fotografas. -.Sztai fr kvaila 
jfizkaba ir fcvaili pavcįkalaj!

DAKTARAS i. w. uodgens

1. Jlivkbliugus.
j silpni, n< rvuoli, liguoti. ne darykite 
į klaidos ka kili (Jare, ateikite p.m mano 
j ypatiszkai ir pasiliptai pasikalbCsiiue.

Lankti pra pinojinga.
Visos kroniszkos ligos yra pasek- 

miiigni gydomi 
turite užkletcjimn, 
gerkles.

Lankti pra pavojinga.

per maut*. Jeigu 
kataru nosies, 

ddurln ar inkstą, kepenų 
tieharka, nrniioti. nnsilpuejlina. du- 

1 sull. runas, pušies (r šlapumu Ilgu®, 
{kreipkitės pas mane nepaisant kokiam 
į padėjime esate. Daug ligų Iszgjdjti 
į ka kili daktarai alslsake gydyti.
i

Spėriausias uŽNisvurjasiu ir kroniszku Į isz-t»-vd>,a ant visados. Daug žmonių

IĮ
i
I

I

Kelkis, mano molvneh*.
Mano verksmą mimaldvk 

| Ir inil.iudiisios szirdeles 
Skausmu didi užmigdyk! 
Mano veidą (eip ;iplei>ta.

pradėti Molynele, apyprauski
Nuo visu labai nuskriausta 
Mane prie >zirdies priglausk! 
Asz liuosybes nebeturiu 
Kelkis, mane iszliuosuok! 
Nebematau m*z. 
__ ..........  sz\ iesa duok!
Nėra jokio man smagumo: 

u man kūnas

' padėjime esate, Daug liga Iszgjdjti
w I

PILES, arba iszsikisziisia ža rauke,
Kaip Pradėti Taupyti

Ypatos, 
taupyti pinigus, lai kreipiasi in 

Įkrasa, kur plaeziau bus viskas
Jeigu del kokios 

> patsai negali atsi- 
i lankyt i krušoje, tai lai prisiun- 
lezia atstovą, kuriam bus |>a- 
aiszkinta, kaip ir ka veikti. Gv-

[Josios apie tai ne nori klausyti ■
Tiktai mėgsta plaukus nuo

lat raityti,
Priesz zerkola

Szukas per diena laiko rankoje . iszuiszkinta.
Net Lszsižioja,

Kaip plaukus
Kaip dumple

Paskui da terla nusikvarbuoja

I
Į 
!

atsistoję,
i

nori nezios

pasodino jin in j 
isznmszta žaliu akso-

f oi rliini u o ja, 
sznioksztuoja,

*' • v Z •[ p r rezus t les

Tiesiau
Ne! Perdaug..

galvute. Dar...
Puikiai. Gal v 

moksli neziaus!
szviesa,
ir barszkino savo aparatu.

Vvras nuolankiai 
favosi stovintis, 
dint is ir vėl stovintis.

Fotografas vide jin. kaip ka- !,
S4nk\*ti k’LiinrM k

i
l f

Stebėtina (
-— kalbėjo fotografas I

fotogra- 
per puse, se-

Sakvti ka-norspitonas laivu.
suvis buvo sunku.

— Dar viena paveikslu, del 
Siunsiu ant parodos. 

Taip. Tcmykit. Darau... Deka- 
voju.-..

Kada fotografavimai

saves, 
m

buvo 
užbaigti, vyras pamislijo: — O 
gal tas man
isz teisybes, jis nieko: jis pui
kus žmogus.
saves, jo lupos prakalbėjo:

Jeigu tamisla neužimtas, tai

tik
• 4

pasirodėO

Ir netikėtai del

malonėkit pas mus ant pietų.
— Aeziu, 

grafas,
— Sveika, aeziu Dievui!
Pietų laiko Nastukc labai 

misitsobejo, iszgirdusi už duru 
balsus.

Liejo fotografas ir jos vy
ras meiliai apkabinęs jin už 
liemenio. /Ykys paežius sužibė
jo kai}) tai savotiszkaj.

Sztai ir mes! — pratarė 
Ar gatavi pietus .’

atsake foto-
— kaili moteris!

I

v v ras.

Korporacija Siąnczia Dykai 
Dykai Katalogus.\

Waterbury Mat! Order Corporation,
5Q2 S. Wilson St. Waterbury, Conn.,

*’ ......... ■ ' ■■■/ -• I i
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Temykite ’ Tautiecziai ,
Siuneziu pinigas in.‘visas daliai 
pasaulio pagal ‘pigiausia dienini • 
kursu. Parduędu laivakortes 
ant visu linijų, vž kompanijų 
kalnas. ISzdirbuivlsokios ruszles 
X)ok amen Lūs. jųOiiMąj^aszJius ir 
su u^lvirtluhnu . jumsullu jląų 
szuliu. Ųuydį?' patarimus viso
kiuose tęisi\igai ir
bepartj vlszkal.' l;šu po kontrole 
ir priežiūra Pėiui^ylviinijoų vai- . 
stijos Bankinio Dopurtumonto, ir 
po dideliu kaucija sujotu valdžiai , 
pilnai gvavantuojaųt visokiu pi- 
nlgiszUu apyvarta. ,Galima susi-, 
ncsztl yj>atlszkai arbą per gro- 
niutu, szluoijU ;tttĮtyaHzu:

LBOGpUN, 
W‘ /Ang Avė.

Hzaljiu. ŲupdU'patarimus viso- 

beparty viszkal.' l;šu po kontrole

J. (
432

Du Bbis; d’ii

iezia atstovą, kuriam bus | ' 
aiszkinta, kaip ir ka veikti. G y 

kuriose kra- 
priimdinel i

Ir trip ant baliaus vandravoja j ventojai virtu.
Xr kiuriu jau plaukai nusvi-jsoms nedaleista

! taupymui pinigus, gali paside- 
i! krušoje, prii- 

jinanczioji* tokius padėlius (de- 
jpozitus) ir vietines krasos vir- 

: patarpininkaus, su
žinoma, jaigu jau merga isz įteikdamas reikalingas žinias.

lint i;
Jog ne gali ne skribliaus : 

špilka prismegti, 
Ta i ja n ne kas,

Jaigu virszu^alvis plikas.
m

(•jna. isz molo, 
kvailumo Ims

Baigiu akli

Nuo vai

su t i artimiausioji • • ■ •

(szininkas patarpininkaus

iscraa sziia liga ir koneziu ntiszpasa- 
jkyia skausmą, ir kitokias pan&szas 
į ligas bijodami operacijos ar pjausLimo 

baisomis bet linksma bus žinoti lokiams žmo- 
lujžnas jiems kad asz tokias ligas gydau bo 

Nelaukite koki busite peilo ir skausmingu operacijų.
nuo kuriu 
silpnumas, 

gal busite priversti sustoti neramumas, nemiegis, stoka energi- 
dirbia. Dr. liodgens non Ui turėti pro- jos ir teip toiiaus iszgydonti po gVH« 

PASUK MINGA tnncija.

liun. Prųktikaves did/Junsiitsv 
ligonhutcsc Fhjhidrlplihi.

i ASTHMA arba dn.sulis ir 
[kentėjimais yra liga kuria 
[ maiiiirris bijo.

■i pi i v < i bi i jcszkot i pagčlbor

nor> ir ziiirm, t

r>

'I

yra liga

kol vi no 
'galėsiu' uiivgoli per kosulį n trumpo paeina

► ir' k v■< po

.NKRVISZKOK LIGOS 
t rot m zniutk-M,

ga parodyti jumis jo 
l’.l’DA GVDI.Mi; JCSO DUSULIO.

džiust.
Ir nors Dievas duod kanl mina, i 

\ is p!list.
1

gesta, ble.-la

Rodą ir slaptingas pasikal
bėjimus DYKAI,

DOCTOR HODGENS MEDICAL OFFICES
Ofis<>s vjilnmlv^ 1) r?(v Hg 8 -vakare. NrdelloiniM 10 ryte Jig 2 popiet, 

Į An! v v i szhuis Chest uh Drapanų Szloro. Duria ibz deszine® pusca.
60 South Main Street. Wilkes-Bairo, Pa.
i--------------------------------------------------- -------------------------------------------------;-------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------

Į
Į

I

flora®.•> 4®Aszaros vienok
Sztai ir liepsna
Buvusios karsz.tos szirdie>;
Sztai ir lupos*jau atvesta.
Nehcgied raudo.- giesmes.
Kelkis, kelki

MM*!—* | i imi |in***i>■ ii ■ i i l H «

“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikio,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir pa guldau į lovų?’
Mėšlungis, dieglys, 

suiręs pilvas, perpilni 
vi niūriai suteikia mnžv- 

« T » «►

<’iui bereikalingų nes. 
m a gumų.

♦
j

II

i
s 
į h 
L

I

k I

I
gana.Mato, jog

Ba .jau žilus plaukus gaunu.
Tni vyreli gera boba tas tu

rėsite,
Katrie su tokia nukrosifa lip

si vesite.
Lakant vyrai nuo tokiu, 

Nukrosvtu ledokiu!

Amt diena, 
Nusidaviau in pleisa viena, 
Pro viena karezema ėjau, 
Puikius giedalus girdėjau 
Giedalas, tikras kaukimas, 

Kaij) })er ruja vilku staugimas, 
Rodos stamples truks, 

J r vidurei iszsmuks.
Kada nedainavo, tai visaip 

plovoje,
Ant Dievo ir dvasiszkuju vi

saip Jojo, 
Ne trukus karezemoje s 

dėjo, 
Net vyreli žemu sudrėbėjo, 
Ir langai visi suskambėjo.
Tuojaus isz karezemos gau

ja iszpleszkejo,
Kiti vydurije gulėdami net 

stenėjo, 
Kol palieije neatėjo,

Tas dėjosi netoli Najorko.
Lietuvei' turi" tokios kareze

mos saugotis, 
Nuo josios isz tolo lenktis, 

Ba joja nuolatos wusztiw, 
Ir in sudus tasines. "* , ■ < • ’ 'M ’ * * > .

y ■ .........................>-r- i ■■■■»

FARMOS — KARMOS

vėliau ga-y

pasidėti ypatisz- 
pasiuntiui, pasui ib

Pasidejimas Pinigu.
J’radžia padarim 

įima pinigai 
kai, per 
cziant Money order’i u a rba ap
draustame (registniotame) lai- 
szke, jeigu money order’iai ant 
vietos negaunami.

Sudėjus taupymui pinigus, 
iszduodami tam tikri krasos 

pas i do

mot vuele!
Kelkis, meiles man priderk 
Ir užgauk jausmu strimele. 
Ir krutinę.}’ agni kurk!
But negirdžiu skausmo bais 
Kur dabar asz siuneziu jai. 
Nes mylėti ja užmirszo 
Locni jos kili vaikai:
Giesmes ganiu nors ir verkiuv . >. ... •

o

j

I
I

I
I

I
I
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eert i f i kutai, iszraszyt i 
jusiu pinigus vardu, kurie skaį- 

jtosi paliudijimais. Sžitu palin 
dijimu negalima parduoti anei 
kam kitam pavesti. Jei atsitik
tu pamesti, sunaikinti arba 
kam juos pavogus, iszduodama 
nauji paliudijimai.

Kaip Atsiimti Pinigus.
Sutaupytus |)inigus galima 

kada tiktai norint atsiimti ar 
ntdun v,slls arba tiktai ju dalh pu

dima parduoti

I

I

reikalavus isz tos krasos, ku-
rioje yra sudėti. Pinigai gali-

atsiimti

gailiai, 
jos ueatmerkiu. 

Nes ja užkąst

Jvprs ir duksauju 
Bet aku

I

i

Kūdikiai mėgsta ji ! Jie praš^žpašalina šiuos nesmagumus.
dauginus. Aptiekoso parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri-' 
siystumčnf per paštų, tai reikia siųsti 60c. j

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York City.

j' Nepirkit farinu prastu arba 
. įjusstniese, pakol nepamatysite 

hiu.su kolopijos žemu. Ožiu yru 
geriausio gatanka žemes ir vir- 
szija visas kitas žemes kokios 
'tik yra pardavinėjamos didžioj 
Lietuviu Ūkininku Kolonijoj. 

jCzia yra suvirsz 400 lietuviu 
pirkia faunas ir jau yra apgy
venta 5 kaimai lietuvos Foun
tain apelinkeje. Skaitlius ęzja 
'Apsigyvenusiu lietuviu aiszkiai 
parodo kad yra tinkamiausias

Z

ma atsiimti ypatiszkai 
igaliotiui, arba lu.Lsz.ku parei
kalavus.

Nuoszimcziai.
Mokama po 2% ant metu 

nuo sumos iszraszytos ant kiek 
vieno paliudijimo (eertifikato) 
Nuoszuneziai pradedami rokuo 
Ii ne nuo tos dienos, kada pa
liudijimas tapo iszraszytas, bet 
nuo pirmos sekanezio menesio 
dienos po pasidejimui, ir gali 
bpti iszmpkami suėjus kiekvie
niems pilniems metams taip il
gai, kol pinigai yra. laikpmi, 
<rasoje. Atsiimant pinigais, ne- 
iszlaikus pilnu metu, nuoszim
cziai nėra ipojkami.

/D 1' ’Z <

Krasos Taupymo Korcziukes ir 
1*'; Ženkleliai. -t

Sumos, anaž^ues negu vie
nas doleris, 
perk|Uit Krasos taupymo žbąk-

Krasfe taupymo koreziuke su

per

O c,'*~> / o

galima .taupyti

lėlius ,spo 10 centu kiekviena.

desžįmėzia ženkleliu, prilipintu 
prie, jog, bUiSpriimama i u vieta

; krusztas del ukininkistes. Rei
kalaukite farinu katalogo.

i

dolorid^aT^vi'kaipo pirmas pa
dėliu pradedant taupyti

t I

‘ giliai.

SKAITYKITE “SAULE

Ke\

Ii

HIMINER

/

Mainerio čeverykai su 
tvirtu padu

♦.

1

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai mainerL 
airis; jie žymiai išsitempia toliau negu pats virau# 
čeverykų del jo apsaugojimo ' ir yra taip sunkiai / 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrys kampai anglies ir 
akmens negali įpjaut ar įplešt jo.

BALUiBANDr
Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainose. 

Tamsta nereikalauji pirkt naujus batus dažnai ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi '

Ball-Band.” • f
• f» ’ • M « «

I*

i

Tamsta gali gaut “Ball-Bąnd” Batus, Hirfiiner Ir | 
Lopąc; spalvų baltos, raudonos arba juodos. Temyk j 
kad būtų Raudona Koulys kada pirksi. Tai ženklas 
augščiausio laipsnio dirbtuves.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
460 Wutor Street, Mishawaka, lud.

“Namas, Įkuris moka milijonus už laipsnį.”
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v
Ąįdelis pradedant taupyti, ar tai 

pridedant prie jau sudėtu pini
gu, arbal gali hpti iszkeista ant 
pinigit. Krasos ’ taupymo kpr-

1

A, ZKMATTIS 
L FOUNTAIN, MIC H.
J J

ll.
■ ■ ‘ ■ ■ ------------ • ■ • --------------------------------------------------------------- ------------- ■

JMerglnu balberla ftzapaa. | 
Unioja prekes tiktai. Pra- J 
(|zom. Tolygi iszmokiuame

Jiauti. Ncužniirazkgo nu* '-'*i 
tnaro. Netoli Union R. IL>^ 
vtacijoa.

V: •r
7

yyrus ir merginas balbo-

N. MosRukofh*

Ii

v

rouu i «o. rtunburgh. r*.

cziukes suteikiamos dovanoj.
Krasos Taupomo Bonds ’ai.-
-Taupytojas pinigu gali isz- 

iszmainyti visa suma, arba jos 
dali, in. tam tikrus Su vienytu 
Valstijų Kratos tipiUphllO

? G

iszmainyti visa, suma
guli isz- 
arba jos

LOPAC
4
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SAULE

DAKTARAS SALM
Buvusia vieta Dr. 

Hermany.
I»C South .Halu SL
Mahanoy City, Pa.
Atydaryta Panedeli, 

L’hirninke ir 
SeredoJ.

Valandos: 11 ryte 
iki 7 vakare.

Bodą ir egzaminą- 
lojimas dykai.

Sekanczlos lygos iszgydoml trumpam 
laiko Ir sutelkiamo tuojaus palengvi
nimu.
ASTHMA dusulis.arba dusulis, sunkumas 
ant krutinės, sunkus atsidūsėjimas ir 
panaszas ligas.
BRONCHITIS—sunkus kosulls, skau
smas krutinėjo, t rot is ant vogos. 
KRAUJO LIGOS - Sc r o f u 1 a, 
kas užtrucinimas kraujo.

pasekme tosios Ilgos yra 
todėl ežia nratkarto-

kronlsz-

Į Žinios Vietines BAIKA NE BAIKA. DIDELIS BALIUS. Czirkszle Tiktai $1.98

KATARAS 
gerai žinoma, 
jame.
NEDAGIRDEJIMAS - dalinis
Biszkas, teipgi ligas ausies.

ir panaszas ligas

—■ Sziomis dienomis atlan
kė redakeije profesoris Vincas 

vargoninkas prie 
>zv. Juozapo parapijos (Cleve

land, O. Prof. Greiczius keliau
na su paežiulo po lietuviszkas 
kolonijos su koncertais. Priesz 
iszkeliavima namo, 
koncertą 
Homesteade ant kurio privalo 
visi atsilankyt, nes p. Greiczie- 
ne turi puiku baisa, tikra lie- 
tuviszka laksztingelclc ir vie
na isz gabiausiu lietuviszku 
artistu dainininkių.

— Readingo 
gino preke 
90 centu

(Ireiczins,
C

namo laikys 
Philadclphioi ir

ar vi

gabiausiu

kompanija 
augliu nuo 

už tona. Prie
žasties pabrangimo
da.

pabran 
60 lyg

nepaduo-

Augint metus tai no bai-

su
nts- 
nie-

§
ka, bet augint prie to protą, tai 
baika.

§ (1 y vent sau vienam 
kyriai nuo žmonių ir
kuom nesi bart, tai m.’baik a, bet 
vienam be žmonių 
jais sutaikoi, tai baika.

§ Būti kantrum, jeigu nie- 
netraukia, tai 

jeigu

gyvent, su

TROTIS APETITO 
viduru. 
GOITRE 
SZIRDIES LIGAS

pasididinimas kaklo giles.
Skausmas poemo

se, Isztlnimas kojų, tankus szlapumas. 
KEPENŲ LIGAS—Skausmas szuonosc, 
neezista oda, ir abclnas nesmagumas. 

Visokios vyru prlva-

- Diena 11 Gegužio 
kardinolas

hmkvs savo teviszkia Girard-
Ta-

jas
nnu-

Dougherty at-

Saurgelp. kaulu ge- 
kur gyduole ar daktarai

Iszberinial, papuczkai,

kurio apgarsinimas

VYRU LIGAS 
tines ligas. 
Rl’MATIZMAS 
Urnų ir 1.1,
sako kad nciszgydoma. 
ODOS LIGAS 
ir panaszos ligos.

Daktaro Salin
ežia patalpitas. parandavojo seno dak
taro Hermany ofisą, 56 S. Main St. 
Mahanoy City. l'a. apie naujus metus. 
I.iguotl žmonis tegul atsilanko pas jin, 
nes turi didele pasekme ir nieko ne 
Ima už rodą ir pasikalbejima.

f.",0Ni6N’
' NATIONAL/

B

vi lie (arti Mahanojaus.) 
niakveje pasitiks jin visi kuni
gai isz aplinkines ir palydos in 

parengs jamGirardville kur 
bankieta.

— Utaminko vakara Kun. 
Czesna sruyszo mazgu motery
stes Petra Makoni isz Shenan- 
doro su Katre Žukauskiuto isz 
Mahanojaus. .Fauna pora apsi
gyvens Sh en a nd o r i j e.

t Ona Aidukiute
senumo podukte Jono Navicko 
638 W. South St. mire praeita 
utarniuka. Paliko motina, vie
na sesere

ir
Laidotuves atsibus Petnyczios 
rvta.

— Panedeli
Centre St.

15 metu

J‘>J‘‘,
Katre, 
Kaži,

Philadclphi- 
Worcesteri.

kas in piktumą 
nebaika, bet susitaikyt, 
mus kas erzina tai baika.

Užbėgt dorybiai kelia, tai 
nebaika, bet gyvent dorai, tai 
baika.

§ Apjuodyt .savo 
tai nebaika, 
nunuizgot ta juoduli, tai baika. 

nedorus dar- 
bet Imti pa

ežiam doru, tai baika.
§ Praleist ant bile ko laika, 

tai nebaika, bet ant ko giaro ta 
ji laika praleist, tai baika.

§ Iszpult isz svetimo veži
mo, tai nebaika, bet in jin i.n- 
lipt, tai baika.

§ Mokyt, kita tai nebaika, 
bet paežiam mokytis ir klausyt 
pamokinimo, tai baika.

§ Sekt paskui 
baika, bet ejti 
tiems rodyti kelia, tai baika.

§ Paskenst, tai nebaika, bet 
iszsigialbet kada 
baika.

§ Iszdavinet laikraszti, tai 
nebaika, bet iszdavinet laik
raszti kad visiems patiktu, tai 
baika.

artyma, 
bet atszaukt arba

§ Peikt kito 
bus, tai nebaika,

kita, tai ne
pina iaus ir k i-

skensti, tai

BANK
MAMAHC(X.

CITY
V

■ >

Capitol Stock S12u,000.M 
SupIbc A Pro f its 8 ISC, 04XKM

Mokame antra procentą am 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dodam pdejuau piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
auose, nepaisant'ar atnosut 
parodyt knygute ar ne.

Mos norim kart ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 vai. 
ryte lig S vai popiet, Sabalo- 
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL, Prezidentas
F, J. NOONAN, Vlcc-Pres.
J. E. FERGUSON, Kasterimu

< vakara ant E. 
likos suvažinėtas 

per automobiliu Lewis Rosser 
1.5 metu senumo sunns Prof. R. 
Rosser nuo 1410 E. Centre St. 
Nelaimingas vaikas mirė Sere- 

Charles Witmer kuris 
suvažinėjo likos paluo-

suotas nes ne buvo jo kaltis.
Jonas Valentą pirko na

rna nuo Vinco Juodeszkos, po 
No. 606 \V. Pine St.

susirinkimas
Y. M. L. Ind. Kliubo bus lai- 

ateinauezia Nedėlios 
:30 valanda, Margelio 

sanariai privalo
ant szio susirinkamo atsilan
kyti nes bus iszduota atskaita 
nuo praeito 
bus daug

Suvažiavimas katalikiszku 
kunigu.

Chicago. •— Gegužio 11 ir 12 
Anieriko suva- 

Rvmo Kata- a
doj. 
vaiku

isz visu daliu 
žinos in Czionais 
liku kunigai ir kiti bažnyczios 
pralotai ant 
mo, kuris atsibuna 
Kun. Kiley,

katalikiszko sej- 
kas metas.

direktoris ezika- 
gines arkidiecezijos yra perde- 
tiniu tojo suvažiavimo.

— Menesiais

komas 
vakara 
saloje.

t
\’isi

KUR BUNA?

DAKTARAS W. BURKE 1
LIETUVIS }

418 W. Market St. Pottsville I 
i------ — ;

Su visoms ligoms priima, nuo ( 
valandos Iki 10 valanda Įsa ryto, 1 
1 Iki S vai popiet. 6 iki 8 vakare.'

W. TRASKAUSKAS 
LIETŪYISZKAS GRABOR1U8.

m * cę

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 
Laidoja kunus numirusiu, 
automobilius, rlglnus ir vežimus de'i
laidotuvių, krlksztlnlu, veseHlJu, past 
važlnejhno Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
820 W. Centre 8L

MAHANOY CITY, PA
Pasamdo

Mahftiioy Cily. P<

Eslu po

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
paiaiklmuL Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms.

Parduodu laivakortes

Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigia!. Ra- 
szyklte aplo kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bvvula Daktaras Karinmeaeje. I 
ttIDO VISOKIAS LIGAS I

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
11 lig 2 popiet. < lig 9 vakare11 lig 2 popiet. C lig 9 vakare 

Telefonas—Dell 859 IL * 
113 E. Coal St Shenandoah

Pokiliaus, 
kitokiu

apsvartymo.
— Dvi koji n is

Asz Antanas Andriuszis pa- 
jeszkau savo tikro brolio Bro
nislovo Andriuszio kuris apie 
4 metus. adgal gyveno South 
Dakota steite. Jisai paeina isz 
Simoku kaimo,
rapijos. Tegul atsiszaukia nes 
turiu svarbu reikalą.

A. Andriuszis
612 W. Market St., 

Mahanoy City, Pa.

Pilviszkiu pa-

Povilo drau
gyste isz Taina(|ua,
deli balių su baloje Gegužio 7ta 
ant Liberty sales, 
vai. vakare.
klasos.
moterims 25c 
sihinkvt.

Szv. Petro ir
rbugia di-

Prasidės 7 
Orkestrą pirmos 

Inžanga vyrams 50e, 
Praszom visu at- 

(t.36)

Szlta yra viena isz goriausiu ir yra 
rekomenduota tarp motoru. Padaryta 
l»z minkszto raudono roberlo. 
plauja visas dalis. Prisiimkite money 
orderi už $1.98 su antraszu. 
mokame persiuntimą.

JOHNS and MARS, 
1822 Canalport. Avė. 

Chicago, III.

IHZ-

Me« UŽ- 
niG.

Dep. D.

Karpetai ir Divonaib

Ne vienas

-k -k *

Nuga-Tone
Pasekme po 20 (lenu 
arba grąžiname (urna
pinigus.

teipgi 
reikalu del 

—Komitetas.
gyvulis Jo

nas Lošikas i.sz Morejos, likos 
uždarytas kalėjimo už subjau- 
rinima sesers 
tu Mariute

i sieratele. Mergaite pasiskundė 
kaim v minis

dukrelių, 12 me- 
Shamski, kuri yra

kurie 
apie tai valdžei.

pranesze

Isz Lietuviszku kaimelu
Frackville, Pa. — Nežino 

kas tokis inlindo in smegenis 
•nlnninkui tVincui 
Staigai a tsi kelias 
apie 10 valanda 
kara,
ižgujo visus i.sz namo, szauda- 

Ant galo palicije 
ir pastate po 

kaucija už sumiszima pa- 
kajaus.

pag riebu

Plovskiui. 
isz lovos 

panedelio va- 
irrevolveri

mas iii orą.
jin apmalszino

Kulpmont, Pa. — Koke tai 
moterėlė vardu Trockiene, ver- 
de koki tai maiszima vadinda- 

kuri 
apdegino 

Motore likos 
moku 
pavojingam padėjimo.

arielka, 
baise i
III!) užsidegė ir 

T rock i on ia. 
nuvežta in Sha- 

ligonbuti, kur randasi

Žandaras (pasitikins vagi su 
pavogtais pora 
tais) užklausė:

—Oho, Kubai, isz kur turi 
tuos czebatus 1

Kubas: — Tai 
kau.

r7
Zj

K. — To, tai neklausiau.

nauju ezeba-

ve, u-gi pir-

— 0 kiek jie kasztuoje?

ANT PARDAVIMO.
Namai ant W. Spruce St 

arti Catawissa St. Preke ne- 
augszta. Atsiszaukite pas «

C'has. F. Parmley
Real Estate Agent

238 W. Centro St.
Mahanoy City, Pa.(M.10)

•>

Asz Kunigunda 
vym Vaszkuve, pajieszkau sa
vo brolio Antana Saudargos, 
isz Raseinu A pskr., 
Putvinsku Kaimo. Jau per do- 
szimts metu nesusiraszoin. Te
gul atsiszaukia ant adreso.

Win. White, 
(t. 36) Box 167 Seelyville, Ind.

Zubaite po

Saudargos 
Kai t i neriu

Mano, brolis Juozas Raguc
kas, paėjimutis isz Suvalkų 

Kaimo, Mari- 
jampoles Apskr. Jeigu kas ži
no ių)ie ji, meldžiu praneszti.

J uozas
553 E. Main St., 

Plymouth, Pa.

paejnantis 
Red., Veiveriu

i

Raguckas,

(t. 39)

•Mano broliai Vincas ir Pet
ras Kratauskai, Vincas gyveno 
Minersville, Petras Spring Val
ley, HL Esu neregis ir buriu 
pj’iglaudos szpitoleje. 
atsiszaukt.

Jonas Krantaskis,
City Home, Ward 5 

Blackwells Island. N. Y.

Esu
Meldžiu

(39)

MAUJ1S ISZH1DIMAS PLAUKAMS.

Dekavoje % milijono tmonlu m 
puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo 
Ūma plauku labai trumpam laike, h 
vieta tszpuoluslu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas: Dr*. Brnndzas Cosmetics, 

Ria. W. Brooklyn. N. Y

Informacijas dykai
Raszy

KVITU Knygele Draugystėms del 
Iszmokejlmo pinigu llgonla- 
ma - - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog nudėtu pinigu ant
susirinkimu 50c.

. W. D. BOCZKAUSKAS-CO 
MAHANOY CITY. PA.

Musu prekes yra pigiausios visoj valstijoj, 
kitas sztoras negali teip pigiai parduota ta pati tnvora.

27 per 54 colinis Axminster Divonas už
9 per 12 pėdu Brussel Divonas už.........
9 per 12 pėdu Pluszinis Divonas už.....
9 per 12 pėdu Axipnister Divonas už.....

..... $ 3.50
-.....$20.00
......$30.00
...... $35.00

TURIME VISOKIU DIDUMU.
8 pėdas ir 3 colei per 10 pėdu ir 6 colei.

9 pedas per 12 padu.
12 per 15 pėdu.

11 pėdu ir 6 celei per 12 pėdu. 
Yra isz ko pasirinkti.

Geras Brussel karpetas..
Geras Pluszinis karpetas .. 
Geras Axminster karpetas 
Klijonkc 2 mastu ploczio .

I* * u

. $1.50 mastas. 
... $2.50 mastas 
:... $3.00 mastas 
.... $1.50 mastas

/

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.

M. YIJRKAKIX, Vlcc-rrezhkntas.S. J. MOCKAITIS, I’realdentns. 
VIKTORAS M. UNGtRAITIS. Kasijėrlna.

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.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
-$-$-$-

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusįuncziami.
Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda 
nusiusti jus pinigus in Lietuva 
pigiausiai. jMcs esame Bankidriai po kauęija,

mums gale
" A1' ’ J f** - -

greitai ir kaip galint 
, turime 

leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Batikų Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvestas siuntinėjimui Užrubeįįinity Pipigu ir Szipkor-

Mus visas laikas

ežiu biznjuj, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.
Pasportai.

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

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rottcrdama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie
111 -% T * * 4* 1 • I •

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

i virszuje paminėtus 
dalykus. Noriai duosime patarimu DYKAI.
OF’Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

— O********-.— ^E*****-****^ 1̂*****. O — O — »■» * *
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Nesiranda jokiu burtu, del 
dasisekimo prie turto. Tas tik 

nuo iszmintingumo ir 
Tik investikite

o su

paeina 
paezedumo.

- jusu atliekamus pinigus in 
musu Preferred Stock’a
laiku daseksite po draug pro
ga ir turtą.

$5 
užtektinai pradėti

Pennsylvania 
Power & Light Co.
Pramone kurio* reikalingumas 

yra pantovua.
■ .................... .. .............................................. ..................................

Pennsylvania Power & Light Co. 
Investment Dept.
Eighth & Hamilton St. Allentown, Pa. 
Send me free illustrated booklet and 

more information about your Prefer
red Stock.

i

Namo

Street

City

iv
7-

M
V 

5%

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-^^B 

damas neaiška minto ir nusilpnėta kunq; pasibodis^jfS 
imant vafstUK del padidinimą veiklumo ir vaintus nvaiginrin- 
čiun, bandyk Nuffa»Tone ir pcrnltikrik kuip greitu laiku jau- 
Besi viunl nauju žmogų! Devynen iš dešimtos vinu žmogau s lisruA^ 
tokiu kaip blogan npetltar., neyruomulavimas viduriu, yazai ir\? 
išpūtima!, užkotčjimaR nkilvoR, tulžims, anemia, kankinimai reu- \ 
mutizmo, sknuHmnt galvon, neuralgia, atokus enerąijoB, nunilpne- 
jimuR nervu ir nercnlčjlmna mietfuoti, paeina nuo Btoka nervu 
pajiotfos, akinto vnndcniuoto kraujo ir noužtektinios cirkul&cijos 
kraujo. <

KpŽnn daliu kūno jr kožna jo veikme remiame ant nervu pajieaoa, 
srrobUB, širdea' plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra Tribal 
kūno. Kodčl ? Todčl kad jie yra sutainytl iš nštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu Rudčtlniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garninfrun Gydytojui. Yra jio ypatingai maistingi Į Geležę Ir į 
Fosforą-mnitituR del Kraujo ir Nervu. 1

Nugn-Tono priduoda gyvybę jaknomn, pastiprin grobus teip, i 
Jog je tuštinamo rcgulariškal. Atgnivin inkštus, išvara Jaukui ; 
nuodinlcR atmatas. Niem daugiau* gazu ir nuputlmu, niera amir- 
npetitą, girirą gruomulavimii, tvirtus neivu* ir kietą pastiprintą miegą, 
r \ ‘ ‘ ‘ . . / ■_____:
numo veidui ir žibumą aklom* l Nuga-Tone pBdara tvirtus, rustua i 
daromu paprotę vaistu. Suditi Jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno

pretelcms.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris

silpnčtn. kūną; pasibodisk^K 
imant vaistus <iei pndnlinimri veiklumo ir vaistus svaiginau- 
čiun, bandyk Nuga-Tone Jįr persltikrik kaip greitu laiku jau- 

igu.v^
tokiu kaip blogas apetitan, negruomulavimas viduriu, garai ir

mieguoti, paeina nuo

f* 
1*1*1

6'

B

A

kurion didžiaąacl užlaiką irernm stovioje pilvą, Jaknas, inkstus Ir* * ‘ : • - 7 }
protingas gydymas nuo nuailpnotu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kod£l ? Todčl kad jie yra sutaisyti ift nžtoniu brangiu, 
sveikntH dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 1 .. . . \ / __ ' * * 1
Fosfora-mnistua del Kraujo ir Nervu.

Nugn-Tono priduoda gyvybę jnknomn* pantiprin grobus teip, 
Jok jc tuAtlnnso rcgularHkal. Atgnlvin inkštus, išvara Jaukui 
nuodinlca atmatas. Niem dnugiaus gazu ir sujiutimu, niūra eunir- 
dnnčlo kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone dun* Juma FtcbukUngfĮ Vjj
NugA“Vronc sustipris kraujo ir pnger<n4 cirkulavimo jo, priduos raudo- 
rir.rr.o veidui ir žibiimn akiems l Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus ___
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu mlgdamu ar 
diiromu paproty vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti galcma be jokio nepamnukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelcms.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkuto. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno minėsi 
Sydymo. Gal ė te pirkti šešes bonkuto, arba šeštus menesius gydymo už penkias ($5.00) 

olerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užranedintaa pa
sekmei. sugrąžink bonkute ir piltus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes (mama riaikn. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekosa tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIUSK SAVA P ASTEL I AVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L.( 23 —537 South Dearborn St., Chicago, 111.

Gerbiamieji: įdedu člonais |............. .. ir meldžiu prisiųsti man
Nu ga-Tone.

N
H

%

ydymo. GaJete pIrkU šešes bonkuto*, arba šešius menesius gydymo už penkine ($5.00) 
tu ir jeigu ne busi užganėdintas pa-

bonkut

. .. Valstija.... «•••••• 0

Vardas ir pavardė

Gatve ir numeris.

Miestas.,.
______ d_

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

IN LIETUVA
Laivai iszplaukia kas 14-ta diena 

Dideli dvieju szriubu paczto lavai iszplauks
GEG. 18 | “ESTONIA”
BIRŽ. 1 | “POLONIA”

Visi laivai turi puikiuš kambarius 3 klcsos keleiviams.
Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste.

“POLONIA” 
“LITUANIA”

BIRŽ. 22
JULY 6

j

i y».> i y 7 . >

American ir Red Star Linija
TIESUS KELIAS ISZ NEW YORKA IN HAMBURGĄ

Purnnklamda kelione del Lietuviu ir Rusu
Dideli Kldderniszki Dubeltavais Szriubais laivai. —

TREOZIA KLESA ISZ NEW IN LIEPOJE-$1324)0
TRECZIA KLESA ISZ NEW YORKO IN EII'KI NIS $130.00

“MINNEKAIIDA” naujus (lik 3 kiršu) 21 Mo.ians
“M AN (’III 'RIA" 2 Juiilans — ••MONGOLIA” Junlaiis 10

■. . /(Su dadčliu $5.00 karės taksu
Treczios klcsos keleiviai aprūpinami tarnu su valgiu dideliam valgoma

jam kambary. Uždaryti kambariai del moterų ir vaiku.
Kreipkifes In Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New Y'ork, 

arba pas vietinius agentus.
■c "**

VYRU
LIGOS

k-

% -*

N

Daktarai KOLER yra vienatinio tarpo Lietuviu daktarai 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, etudljavo beglje 
82 metus invatrlas ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 

1 tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kai ir I.cnkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Ncdeltomis 9 iki 2 popiet.

j Dr. KOLER, 638 Fenn Ave. Pittsburgh, Fe. .

T

> 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 pagalbos
> kada perkate namus.
| Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
f ’ lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
? jumis geriausia iszpuola mokėti.
į Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieesiai Ir
| pažinstami.
? Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs-
> cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
C namus.
f Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name,
> Yra tai juso Banks.
C Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo
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piningus in Merchants Banking Trust Co. Banks. Sxits 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, FA. 
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pree.D. M. Grshara, Pree.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Ryokewica
* P. O. Fenton T. G. Horn’by

D. F. Guinan, Treaa, , 
A. Danisewka M. Uavilla

A

Kazis Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius
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Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada Ir mokslą. Turi pagelbininke 
motete. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
Mahandy City, Fa.

Bell Telefonas No. 149.
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VALGYKIT GEORGES
ilce Cream ir Kendes
11 * n *8* >

: Geriausio padirbimo visam
Schuylkill Paviete

HARRY GEORGES
24 W. Centro Street. A
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