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32 METAS
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Beaver, 
vojima 
Akron, Ohio, pasirodė buk ji
sai užmokėjo už viena galona 
arielkos tris tukstanezius dole- 

už 95 galonus gryno 
vandens. I’alicijc paeini' dvi 
baczkas novos arielkos nog au
tomobiliuos kuris sustojo 
trumpos valandeh's czionais. 
Slioctva iszrode, jog baczkoje 
radosi gumine paipa pripildy
ta su galonu arielkos, o likusi 
novos arielka buvo 
Medlickis, Stepas Situlski 
locnininkas 
uždaryti kalėjime.

Motina norėjo paaukaut ’ 
kudykiui ranka.

Skait vdama

Per aresztp-
Jono Miedlickicr—-isz

rius ir

ant
valandėlės

vanduo.
ir

automobilio likos Į

Fortunata ' Sheridan, 
valdžios auksz- 

idant tasai 
prisiūto josios

(’hieago. 
apii' stebuklingus gydimus ir 
daktaru darbus ant kariszku 
lauku,
nurasze pas 
cziausia daktara, 
susimvletu ir 
ranka del josios kudykio ku- 

užgyme be tojo 
Daktaras atrasze 
motinai, jog tokia 
yra negalima. — 
kais paszveyczia savo gyvastį 
del vaiku, o vaikai gailėtųsi 
paaukaut vieno pirszto del sa
vo gy nuly t o jos.
Tėvas 27 vaiku — vedes antru 

kartu.
East Chicago, Ind.— 

yra,

ris sąnario.
nuliudusiai

operacije
Motina lai-

Zmo- 
jog kaip 

senas tai niekam 
bet Jonas Jones, 62 

metu senumo kitai]) sau mano 
nilomo- 

Senukas v ra tėvu 27 vai- 
vedias su antra 

•Jonas sako, jog da

niu nuomone 
žmogus jau 
netikins,

Girardville, l’a. Apie penkta 
valanda panedelio vakare, alė
jas in italiszka urvą Mikola 

saliuno 
Mrs. Maff, užklausė jojo, kada 

skola kuri ingere 
už $2. Isz to kilo nesupratimas 

paleido
Brundza, kuris iszbego laukan. 
Bailenderis Mikas Brieilla 
pradėjo 
Brundza.
sugryžes kareivis 
ežy 
m

Brundza,
urvą 

locninvke

jiai užmokės

ir kas tokis

M i kas 
szaud v t

szuvi m

ir pataiko 
’l'ame laike nesenei 

Kranas Ma- 
inbego in salimui ir

Nog to prasidėjo tik- 
kuriaine

czvs o Brundza

szove
Brieilla pataikindamas jam 

in peti.
ras bombardavimas, 
likos perszautas ant smert Ma-

'Tamarauckas 
ir Briscilla likos nuvežti in li- 

Dvi sutersztos ba
landėlės kurios tame laike ra
dosi toje urVoje pabėgo ant ka- 
ruko, bet vėliaus likos suvmtos 
per steitiue palicije kuri pri
buvo isz Pottsvilles apmalszyti 
paszclelius.

Taja urvą senei palicije turė
jo ant akiu ir ketino padaryti 
aut jiosios ablava tomis dieno
mis.

gonbutia.

Daktaras ir jojo mylema 
nužudė vyra josios.

1 lakta r
Alverson ir Mrs. Ali- 

cije Clugston, likos pripažin- 
kaltais už nužudinima 

Lauro Clugston, vyra Alicijos 
praejta meta. Daktaras likos 
nubaustas ant viso gyvenimo 
in kalėjimu o motore ant 14 
metu. Abudu nutrucino Lau
ra per davima jam arszeniko.

Chigstienes 15 metinis sū
nelis prisiege, buk daktaras

Mocomfrr*511’
George

tais

as

.15 metinis
, buk 

turėjo meilingus susineszimus 
su jojo motina. Daktaras Al
verson turėjo 64 metus o Clug- 
stiene 36 metus. Skunda in- 
nesze S. J. Bagley, levas Clug- 

, kada daginio apie 
savo žento.

nemislindania apie nieką, Ja- Suvaikszcziojo 151,850 myliu 
in 32 metus.

Denholm, Pa.— 
Benjaminas Burns užbaigė 
metus tarnystos del Pennsyl- 
vau i jos geležinkelio kaipo da- 
žiuretojas geležinkelio, arba 
kaip mes vadiname drožnikn. 
Jisai per taji 
cziojo 
Žmogelis 
metus senumo ir tik 
szeszes

ir juokėsi isz žmonių 
iiiu.
ku ir jau yra 
motore.
turi vilti susilaukti daugiau 
vaiku.
Skalbetoja pasiliko milijo- 

nierka, bet savo darbo 
nepamete.

Chester, Pa.
dama nrie didelio skalbimo ir*

I’ra kai ta n- .st ienos 
rimą

im-

oma iszgirdus 
nuėjo pa

1 lendrickson, 
varpeli prie duriu, 
žiūrėt kas ten do sveczias at
ėjo. Atidarius duris, aplaike 
dideli koperta nog gromatne- 
szio kurioje perskaito netikė
tina žinia, buk josios tėvas mi
rė Szvedijoj palikdamas szc- 
szis milijonus doleriu del trijų 
vaiku gyvenaneziuju Amerike 
o josios dalis pripuola 
dvieju milijonu doleriu.

negirdėjo 
nog tėvo per daugeli metu, nes 
apsivedė be jojo pavelinimo su 
vyru kuri mylėjo ir pribuvo in 
Amerika. Vyras buvo menkos 
sveikatos, uždirbdavo mažai, o 
ji ji prigialbejo ant iszmaitini- 
mo szeimynos per skalbimu 
drapanų del turtingesnių žmo
nių, buvo linksmi ir 
dinti isz savo likimo.

motore i pers i verte 
smegenis aplaikydama 
milijonus doleriu.
Skalbė ji tolinus ir da

ant

i

Ana diena
32

geležinkelio,

uot 
turi

myliu.
66

Ilendricksiene
iniku

Jeigu butu

laikų suva i ksz- 
151,850 

sziandien
nedirbo

dienas per visa
savo tarnystos.
ėjas be paliovos, tai butu ap- 

szeszis kartus ap-

lyki t, jog

uzgane-
Nemis-

ningu.

kelis 
Visai no.

neap- 
svarste kaįi xlarys su tiek pi- 

Daugelis žmonių ku
rie ne norojo prakalbėt žodelio 
in skalbike, dabar laižosi prie 
josios ir vėlina jiai laimingo 
gijiukio, norints to nog juju 
dabar nereikalauja.

O teip, visi nulenkė kelius 
priesz galinga doleri, bet jeigu 
ir busi geriausiu žmogum 
tai priesz tave niekas nesiklo- 
nios, jeigu dolerei kiszeniuje 
neskambės,. —*•

nog

Sziadien dole
ris turi didesniu galybių lie 
kai n Lszmintis ir dorvbn. • i .

mt?

fe

ATIDARIMAS VOKISZKO PARLAMENTO PO VADOVYSTE NAUJO PREZIDENTO
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FAHRENBACHO. KAMBARIJE RADOSI DAUG MOTERIŲ KLAUSANCZIOS 
VISOKIU NUTARIMU.

Pabucziavo mirusi savo vyra, 
pati kryto negyva.

Brownsillc, l’a. — Prie

Isz Lietuvos ISZ VISU SZAL1U

Isz Lietuviszku kaimelu KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS?!!! e•1

SHENANDOAH, PA.

Antanukas Ciczkevi- 
czius, 12 metu, radęs ant kie
mo dinamitini patronu, ir no
rėdamas isztraukti isz 
kylo tame ekspliozije ir nelai
minga labai sužeido.

F. Lukaszeviczius isz Far
mington, Ill. nog savo szvoge- 
rio.

žemes

MusuFarmington, Ill. •— 
miestelis yra neperdidelis, 
gražus, o labjausia vasaros lai-

Gyvcntoju yra apie 2,000 
terp kuriu randasi ir keliolika 
lietuviszku szeimynu. 
gyvena sutikime, turime 
szelpine 
Czion anglinei darbai ir 
pribūtu tai darbu gautu.

v ra

Pas mus 
negalima gauti,

tai

i

ko.

Visi 
pa- 

kuopa 84 S. L. A. 
kas

Kulpmont, Pa.— t Szi manas 
Kaminskas mirė ant uždegimo 

Velionis prigulėjo 
likos

plaucziu.
prie trijų draugyseziu ir 
palaidotas su bažnytinėms ap- 
ejgoms, paliko paezia, penkes 
dnkteres ir viena sunu. Buvo 
tai geras ir darbszus žmogus, 
mylejojevynia ir szelpe

Vienas da-
VISO-

’a. — 
iszneszima kimo savo 
vvro

‘SZ 
mirusio 

Williamo Mackenzie, jo
jo motore geide atsisveikinti
su juom paskutini karta pabu- 
cziuodama jin in lupas, 
atsisveikino, motore 
i'ankas stovinezio sūnaus 
g V va.O. 
dies liga

7 daz- 
darbi-

paskutinis a t si-

\Vis.— Kabl i k e 
ne- 

priežasties ekspliozije 
apdege

Vos 
kryto in 

ne- 
Mackenziene siruo szir-

L ° 
sVelkiniinAs ir didelis gailestis 
priskubino josios įnirti.
Keturios merginos mirė o 19 

. apdege.
Manitowac,

Aluminum Goods kylo isz 
žinomos 
kurioje apdege devyniolika 
merginu o keturios n(>g 
girnų tuojaus mirė. Laike 
nies daug darbininkių susižei
dė szokdamos per langus. Ke
li ugnagesiai teip-gi apdege.

10 centu už kožna žiurkia.
Galveston, Tex.— 

žasties prisivaisinimo 
daugybių žiurkių, 
garsino jog mokės 
szimts centu už kožna 
negyvu 
laikui 
centus.

a])de- 
iig-

(i.
liko,

t ik ra i
nes

Sirnaniszkio Dvaro, — Alvi
to valseziaus, atstatyta 
bininkai nuo darbo ir 3 
ninkai isz draugu tarpo iszrau- 

Dabar tas dvaras
“ ki ikszezioniszku” 
dirba tik seneliai darbininkai 
kurie bijosi kam nors žodi tar
ti. Delio ponas smagiai jauezia- 

Atstntyti (birbininkai dar 
negavo, 

visur 
nieko 

l’as mus yra nesu
sipratusiu moterėliu, kurios 
darbininkus iiiskundžia. Su jo
mis tai tikra nelaime.

Ingaliotiniu dvaro yra ponas 
Galiorius, bet jo niekas neinate. 
Ponai, kad žmonių akis apdum- 

priasi, kad važiuoja in Ka-

Visztyczio pas legioninkus tar- 
reikia.

sj.
laibo apmokėjimo 

galima, 
kundesi, bet skundais

nelaimėjo.
sipratusiu

(
Kur tik buvo

11 °’ 1 H n
raliaueziu

)

K

bet atsiduria,

lis, kaip ežia elgitis

u z

jog
miestas ap-

P<>.

Lyg
1,0vai ka.i

tris dolerius 
gaudydami

Isz prie- 
czionais sios valseziaus,

Pocvaiczio dvaro, —

de-
gyva ar 

sziam 
■penkis 

už

Žalio- 
ponas parsi

kvietė milicija, kad ji prispir
tu geriau pono klausyti.
licija, kad ji ])i ispirtu

M iiicistai, po-

Mi- 
eeriau

insake

Vagis apiplesze Austrijos 
ciesorienes graba.

Beri i nūs. 
lavonus, 
tenburge

Vagis apiplesze
antgrabije Charlot- 

praojta
Nupiesze visus
bu paymdami

Ludvikos.

sanvaite; 
antvožus gra

vi so kės
('n y be s mirusios

I’aeine auksines 
ir sidabrines karūnas ir kito
kius papuoszus vertes arti ant 
milijono doleriu. Teip-gi 
apiplesze lavonus ^Vilhelmo I, 
ciesorienes Augustinos, ku- 
uingaikszti Albrechtu ir kitus, 

sziai dienai uesu-

bran- 
ciesoriones

Bai
gė ne rolo Ta-

ėjas svietą 
linkui.
Namas apgyventas per d vases.

Finleville, W. Va.- Gerai 
žinomas namas visoje aplinki
nėje, kuris stovėjo Rardene, li-

žiurkia. 
niokodavo 

Nekuria 
dirba po du ir
ant dienos 
kės.
Pavasarije važinesim 

ekspresais jeigu nebijosim 
mirties.

Sekaneziaine 
])avasaryje rengiamasi in- 
steigti tar])e New Yorko ir ki
tu miestu oriniu 
nija- 
sažierius.

žiu r-

orineis

New York.—
rengiamasi

va- 
o ant

m i įleistais
Darbininkai su

pasiginczjo.

darbininkus,
tarpe jis ingijo 

/

pono klausyti, 
no gerai pavaiszinti 
darbininkams pono visame ka
na' klausyti.

germ
Czia yra darbininkas Lukszis 
kuris indavineja 
I larbininku 
judosziaus varda.

Mariam 
gerai 
Der

liaus gero sulaukė dabar degti-
Vietos

degtindariai visame Savaravo 
valseziu pragarsi'je,

Raiszupo.— 
poles apskrityje 
pasiturinti

Kaime
, gyvena 

ūkininkai.

nes varymu užsiima.

kiomis aukomis, 
lykas buvo papeikentis, kad 
ant szermenu giedojo kaip ap- 
svaigia, be jokio davado ir ne 
savo balsais.— Scotto Leberis

Kansas City, Kan. — Mies
tas gana didelis, szvarus ir 

Influenza mažai 
Nors czion ma- 

bet 
Dirba

szvarus

Vagiu Jyg 
sekta. ■
Kosciuszkaus szirdi adgabeno 

in Lenkija.
Geneva^ Szvaiearije.— 

samuota szirdis
deiiszo Kosciuszkaus, -kuri bu- 

laikoma koplyczioje Rap- 
persvillo lenkiszkam muzejui 
nuo 1887 meto, likos nušiauš
ta in Lenkija.

Košei uszka mirė Zugvili 
Szvaicarijoj 1817 mete, 
szirdi iszeme ir paliko ton 
o kūnas likos pa laidotas Krio
kavę.

Košeiuszka gynie mažojo ap
linkinėje Lietuvoje 1746 mete. 
Mete 1777 iszplauke su fran- 
cuziszka flota in Amerika pa- 
gialbcti kariauti 
Mete 1786 sugryžo in tevynia 
o 
si liko inajoru-general.

L

vo

mirė
1817 

iszeme ir

1

JO

už laisvių.

kds tomis dienomis sugriautas 
per nauja locnininka, 
me niune trankėsi dvasios per 
paskutinius dvideszimts 
kis metus.
statytas pusszimti metu adgal 
bet nuo dvideszimts penkių 
metu n niekas* jame negalėjo 

nes dvasios nedavė 
gyventojams, nes 

alai, torielkos ir kiti 
rakanjdtff nepastovėjo ant savo 
vietos, o 
mesdavo kada tik 
Daug 
dvasiniam name, 
iszsikraustyt, norints 
aplaikyduvo dykai.
sios paliaus atsilankyti in nau- 

i jaį narna,t dabar žmonisužda- 
Juinnin cmi Izlniiuvmna

gyyeiki. 
rainy bes\ 
krėslai, sjl

nes ta-

pen-
Namas likos pa

žmonis isz lovų isz- 
užmigdavo.

gyveno tam 
bet turėjo 

randa 
Ar d va

žmonių

ekspresu li- 
Tie ekspresai vežios pa- 

Biskeli vėliaus ma
noma jog bus galima viena 
kava insesti in dirižabli,
rytojaus jau rastis Havanoje, 
kame dar prohibicija neegzis
tuojanti. Už metu laiko tiki
masi jau turėti dirižabliu lini
ja tarpe szio pasaulinio did- 
miosezio ir Pietines Amerikos.

Gegu- 
“mities-

Jinijos tarpe New Yor- 
Atlantic

dys du dirižabliai 181 
ilgio ir 36 pėdu ploczio,

jie visus 
Lietuvos bravorninkus iszkon- 
kuruos.

Pernai rugiu pūdai mokėjom 
30 mr., o dabar mokam iki25

60 markiu, o kiek duosim, kai 
ateis pavasaris?

Rietavas, —Pradžioje sekanezio 
žes mpnesip jau bus 
ta”‘ 
ko, New llaveno ir 
City. Sziomis linijomis skrai-

pedas 
kurio 

buvo lusteigti kares reikalams 
tacziaus juos dabar pavers pa- 
sažieriu gabenimui. Kožnas 
sziu dirižabliu gali vežt 6 pa- 

Delei susineszine- 
jimo su Pietų Amerika bus in- 
steigiami daug didesni diri
žabliai.

Sakoma, kožnas pasažierius 
turės užsimokėti $50 už 100 
ytiifI i 11 1/nl

Telsziu apskr. 
Gruodžio 31 d. buvo iszkinnin- 
goš laidotuves įnirusio vietinio 
gydytojo P. Girtauto. Laidotu
vėse dalyvavo daugybe žmo
nių. Kun. Macijauskas ant ka
pu pamęksla, pagildamas ve
lioni.

sažieriu gabenimui.

sažierius.

Garszviniai (Vilkaviszkio 
apskr.) Czia 1920 — 1. 
pas ūkininką Czižausku 
szove mergina, tarnaite. Dabar 
eina tardymas, nes keistas nu-

Vysztyti nieko 
o kas turi 

daug piningu tai parsitraukė 
isz Prusu. Duonele labai bran
gi, rugiu kartis 60 r. už darbu ' 
su dalgiu, gauname po rubli 
ant dienos, katrie turėjo savo 
duonos ir kitokiu dalyku,
tiems gerai pasiveda ir turi pi
nigu be galo. Nežino kaip pas 
mus pasidarys, ar bus Lenkije 
ar Lietuva.

Paszv irviute lenkai 
Mes dabar prigulime 

valscziaus. 
Gromatas aplaikome isz Vir
bai i aus.

Dabar klausome jus apie 
tais amerikoniszkas aukas ka 
jus dedate del mus, buk siun- 
cziate piningus ir visokius 
daigtus, tuju daigtu mes nega- 
voitie ir nematome, tiktai ga
vome po 12 svaru miltu ant 
keturiu szeimynos, o už kožna 
švara užmokėjome po rubli o 
daugiau tai nieko negavome. 
Duokit mums žinia kaip jus 
padarėte su tais daigiais, 
jus užmokėjote už juos ar ne, 
girdėjome kad juą tuju daigtu 
dabar pajieszkote. Kada bai
giau raszyti szita gromata, 
tai atėjo pas mus žydas ir sa
ke kad vienas amerikoniszkas 
doleris.
Tai siunskito' ar drapanas 
pinigais, nes už piningus isz 
Ameriko galima datig; ntisi- 
pirkti visko.

Visztyti, Padis-
taiezius, 
apėmė, 
prie Pajavonio

ar

oras geras, 
serga žmonių, 
žai lictuviszka kolionije 
visi sutikimia gyvena.

Turime kėlės 
Szv. Kazimierio 

K. klubas ir I). K. 
Vytauto. Viši laikosi vienybė
je ir sutikimia. Kuningas 
Skripka darbuojesi be palio
vos ne tik del musu labo bet ir 
del levynes paaukavo del Tau
tos Fondo $300 o bondu czion 
parduota už 2,000 doleriu ir da 
tiek tikimės parduoti, teip-gi 
prabaszczius paaukavo gana 
ženklyva suma ant varpo o 
žmonis paaukavo 
dol. varpas bus szventytas per 
biskupa atvelikije. Musu 
prof. K. M. Vincius darbuojesi 
parapijoj visom spėkom, la
vindamas gerai chorą ir renge 
prakalbas ir kitus pamargini- 
mus laike paszventinimo 
po. Žodžiu sakant kruta dydi 
ir maži, jauni ir seni, — visi 
darbuojesi iszvien. Lai gyvuo- 
je Kansiecziai. — Tautietis.

New Philadlephia, Pa. — f 
ryta mirė 

Ona Žajankauskiene 55 m. so- 
Nabaszninke sirgo ko

ki tai laika ant invairiu ligų.
5 sūnūs

visi ir sveiki, 
draugystes:
S. L. R.

sutikimia.

y

paaukavo
ant varpo 

apie 800

atvelikije.

var

Praeita Utarniuko

numo.kada lenkai sukvlo 178!) pa- 
'. Mete

Szvaicarijoj Paliko vyra1815 apsigyveno Juozą,
ant mažos ukes, įnirdamas 17 Juozą Frana, ir Juliu kurie gy- 

Edwardas 
4 dukteres

Oktoberio, 1817 mete, nuo žai- 
dulio koki aplaike puldamas ir 
ant arklio.
Aplaike po $200,000 po gymi- 

nei kurie niekad nemato.
gymines 

mirusio prezidento Standard 
Oil kompanijos isz Indijanos, 
aplaike ana diena po 200 tuks- 
taneziu kožnas. f 
ju gyminiu turi arti po 70 me
tu ir ne buvo niekados mato 
savo turtingo gyininaiczio ku
ris paliko jiems teip didelius 
turtus.
užbaigti linksmai paskutines

Chicago.— Devyni

vena Shenadori, 
‘ * Mikas namie, 
Mare Kedainiene isz Cumbola, 
Elena Žukiene isz Coaldale, 
Ona Pauksztis isz New Phila- 
delphijos ir Marcele namie. 
Pergyveno amerike 36 metus, 
23 
nandorije.
na broli Joną Giliu isz

Žukiene isz

metai adgalios gyveno She- 
Teipgi paliko vie- 

Shena-
Szeszi išz tu-. rį0> dvį sesers p. Ragažinskie-

Prisiduos seneliams

savo dienas.

§ Montreal, Kanada.
M. Gregoriene su penkeis vai- 

14 d. J<ai s sudegė ant smert dogan- 
nusL

Mrs.

ežiam namo.
§ Cleveland, Ohio.*— 

sudaužė dvidžios agentai
Val-

siszoyimas: isz užpakalio. Spe- arielkinyczias7, paeme 593 de
ja, kąd kas kits nuszove; o gal x:....... ■*'* •• *• -■«-
sako virsdamas szautuvas isz*
ManvAM. . ' • • 'i .’ri.

19 dėžių slyvųžiu radzinku, 19 dėžių slyvų, 
!arielkos už 25,000 doleriu ir ki

tu intn i su. Lt.

Kasztuoje 20 rubliu, 
ar

Priesz

Kada atjojom

■ll:

ne isz Pottsvilles ir p. Moliu- 
sziene isz Shenadorio.
tuves atsibus Subatos ryta.

Kada Mikola
nakties

Laido-

x Plains, Pa.— 
Luzinckas pabudo 
laike rado narna liepsnoje. 
Pirmiausia iszgialbejo paezia, 
po tam du vaikus kurie buvo 
konia užtroszkia durnais o 
treezia iszgialbejo su pavojum 
savo gyvasties, nes turėjo ejti 
per liepsna apsisupęs in kald- 
ra.
apdegintas, bet džiaugėsi, jog 
savo szoimynelia iszgialbejo. 
Namas sudega lyg pamatm 
Blodcs ugnis padare ant 5,000 
JaI iy t . j . .

Jurgis Adomaitis isz Wilkes 
Barre, Pa., aplaike gromata 
nog savo brolio kareivio Sta
nislovo:

“Broleli esmių sveikas ir 
gyvas, jau metai kaip tarnau
ju kariuineneje, isz pradžios 
tris menesius nesziojau savo 
civiliszkas drapanas, paskui 
davė vokiszkus drabužius ir 
ėjom ant bolszeviku frunto, 
kur muszemes menesi ir pare- 
jom in Kauna, po tam davė 
mums arklius ir pamokino 
kaip turime elgtis.
Sekmines vela ėjome ant bol
szeviku ir iszbuvom penkis 
menesius, nebuvome ne vienos 
ramios dienos, muszemes per 
dienas ir naktis kol neatėjo 
musu peksztininkai ir pradė
jom karsztus užkluphnus,’ jog 
in tris dienas nuėjom 60 viors- 
tu ir iszgujom bolszevikus isz 
Lietuvos ir nu vi join juos lyg 
Daugpiles, peksztininkai laike 
užimta frunta o mes jojom ant 
kolczakiniu.
prie Radzviliszkiu, tai pasiti
ko mus kolezakinei, 
laike neužklupom ba oras bu
vo nesmagus. Palaukia mene
si, kaip atėjo musu draugai iv 
kaip pradėjome pliekti jiems 
kaili, tai nežinojo kur dėtis, 
paėmėm daug kariszko mate- 
rijolo ir visokiu ginklu, dabar 
stovim ant rubežiaus sargy
bos, kad žydai nencsztu kon
trabanda, nes juos suyrnam ir 
varom prie kamahdieriaus. 
Stovime dabar artimoje Po- 
langos miesto, ne toli Baltųjų 
mariu. Tuom laik viskas ge
rai, musziu jokiu nėra.: Laike- 
tuju musziu daugelis.isz musu 
broliu dingo, o asz aplaikiau 
garbes kryžių už gera karia
vimu. Tavo mylemas brolis 
Stasys, 1 Lietuviu Raiteliu 
Pulkas, 2-ros Eskadrijos, 1-mo 
Būrio Lietuvos Kareiviu.

bot tame

prie A

i

I

įji

Imzinckas likos baisei *r

Viedniuje§ Geneva. — »^uulu,,v,
Austrijoj, praeita menesi miro 
1032 vaiku, o užgyme tiktai

I ’ -vi j
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Sziadien laikai yra teip sun
kus del inteligentu ir darbi
ninku kurie dirba su plunksna, 
jog pametineje savo darbus o 
ejna in fabrikus in kitus dar
bus kurie geriau jiems užsimo
ka. Sziadien prasti darbinin
kai uždirba nog 65 lyg 85 cen
tu ant valandos ir daugiau, o 
nog I Mojaus spyrsis po viena 
doleri Už valanda, 
ma, jog lyg
do savo dinstus (leszimts ttiks- 
taneziu žmonių, kurie dirbo su 
plunksna ant maisto. Akrone, 
Clovolaude, Detroite ir kitosia, 
miestuosia mokyti 
ymasi prie prastesnio 
kuris sziadien geriau
ka ne kaip rasztininkaut bju- 
r u ošia, red y me laikraszcziu,
kuningaut ir profesoriaut. 
Kaip matyt, tai neužilgio ne- 

inteligentu žmonių, 
use sziadien mokslas neužsi
moka tik ranku darbas.

Apskaito- 
sziai dienai aplei-

žmonis 
darbo 

užsi mo

turėsimo

ir

svarbiausius 
kuriu geltonas

Turime penkis 
koloms, torp 
buvo ženklu užvydejimo ir be
protystes, 
teip dideli inspudi ant 
gaus proto, 
žmogų uždaryti 
kuris butu papuosztas gelto
nai, tai už kokio laiko visai 
iszejtu isz proto.

Geltonas koloras likos isz- 
rinktas per nelaiminga kinisz- 
ka eiesori del savo vėliavos, 
kaipo ir drabužei yra siuvami 
daugiause isz tojo koloro o ir 
naminei rakandai yra malia- 
voti geltonai, 
buvo 
vieszpatystes.

Geltonas koloras 
tiszku vėliavų 
negiliuki ir 
Paymkime ant paveizdos skly
pai kurie turi savo veliavosia 
geltona kolora kaip: Belgija, 
Iszpanije, Rosije ir kiti, kiek 
tai perėjo nelaimiu.

Sziadien ir lietuviszkoje vę- 
liavojc randasi geltonas kolo
ras ir tai ant pirmutinio 
straipsnio vėliavos, po tam se
ka žalias ir raudonas, 
nelaime Lietuva turės atejteje 
per indejima geltono koloro 
in savo vėliava, tai atejtis pa
rodęs.

Tasai koloras turi 
žmo- 

jog jeigu sveika 
in kambarį,

Tasai koloras 
nelaimingas del visos

ant tau- 
atnesza dideli 
nepasisekimą.

Kokia

bolszevikai 
su visais 

prieszais, o tai del to,

Nebereikalo 
geidže susitaikyt 
savo 
jog sziadien Rosijoj konia de
vyni milijonai gyventoju ne 
turi maisto o tukstariezoi 
mirszta kas diena. Jeigu tie- 
je gyventojai greitai neaplai- 
kys maisto isz kitur, tai neuž- 
ilgio visi turės iszmirti.

Isz priežasties didelio štoko 
tauku ir sviesto, Europoje da
bar iszdirbineje visokius pro
duktus kurie užymtu vieta 
sviesto ir tauku,
tuju produktu yra

Vienas isz
9sviestas 

kuri dirba isz kokosinio alie
jaus, kiauszinio trynio ir tru- 

Badai tojo 
sviesto negalima pažinti nog 
tikro sviesto.

puti Smetonos.

Jau 
Barley coma ’f 
arielka Amerike

Meto pradėjo 
me-

Nog Naujo 
iszejtinct Chicago naujas 
nosinis magazinas po vardu: 
P Sargybos Boksztas, 
sziolikos puslapiu, 
leidžemas, tikymiszkoje dva
sioje, aiszkindamas rasztus 
biblijos ir kitus straipsnius ir 
krikszczionisžko žinojimo ir ti- 
rjmejmo biblijos, 
ant metu 1 doleris 
* ‘ Sargybos Boksztas, 
19-th Str. Chicagp.

Lietuvoje prastas darbas

>» 
kuris

Sze- 
vra

užsimoka ne 
kaip smegeninis darbas. Pana- 
szei ir czion Amerike. Lietu
voje vežiotojas anglių uždirba 
ant menesio tūkstanti markiu 

“aut alaus,“ 
gimnazijoje

'SAULE--------------- u-----------
aplaiko da apie 80o kyšziu aplaiko da apie 80 

doleriu ir daugiau. Turi taip
gi automobilių vprtes 4,500 do
leriu. ’ ’ ‘ >

f T

Kasztuoje 
adresas:

V 732 W.

ir da tiek “ant alaus,“ o pro
fesoriai gimnazijoje gauna 
tūkstanti markiu ant menesio 
be jokiu paszaliniu inejgu ir 
turi tuom būti užganėdintas.

• , . •------;
Ana diena tarlinir.O’48ŽArFcuo 

didelio hotylio Now Yorke, li
kos nresztavota už greita vari-
ma slivO automobiliaus ir likos 
nubausta ant dvieju doleriu. 
Sude prisipažino, jog uždirba 
dvylekn doleriu ant sanvaitės
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Edisonas yra dideliu i 
dėju, bot ka pasų|<ysite

iszra- 
i apie 

motoro, kuri isz senos pauksz- 
czio kletkos ir truputi seno 
sz ii ko, piiskW'oI' įfchn puikia 
skry boliių . kurijii'iiįižvydejo k i - 
tos moterės i — 
tokiu motorini

pąsKlaro,' jsini

Mažai turime
<

, Kovo, 9, tai yra, atejnanezia 
sanvaite, Ne\y ,Yorke atsibus 
seimas torp anglokasiu o loc-
nininku kasyklų, kurioms ang-

palaidojome
(teip vadina 

“ ir jau ma
nėme jog tikrai yra mires — 
kad sztai Sir Oliver (garsingas 
rasztininkas) tvirtina 
linksma naujena jog
lei ir po smert gyvuoje!

.....—
Szvedijoj retai kada dak

taras siunezia
rokunda už gydimą.
žmogus moka tenuis daktarui 
pagal savo nuomonių ir isz- 

arba tiek, ant. kiek jojo

4 4 Joną

mums 
numire-

savo ligoniui
Kožnas

gal°» ! . .p r r - -

masznel^; ^gali jsztekti. Ste-
'"..t

1 -A z
betinas tai sklypas.

Bavariszki kareiviai atida
vė savo, amunicije, 
ir anuotas už.... cukriu.

karabinus 
ir anuotos už.... cukriu. Nė-
senei bav.arczikui iszsiuiite in 
Czeko SJovakije 200 maszini- 
niu karabinu, 25,000 papras- « « * / i" 4 • 'tu karabinu ir daug milijonu 
patronu už tris szimtus svaru 
cukmus., s‘ ' i ' . Geriąu, pasauly t
gyvastį, ue kuip jinju atytųtilJį’T

m/.

? ' >
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Wkltsiai perstatys naujas iszly- Vatikanas paskolino 
gas nutarta ant seimo Wilkes- Lietuva ir turėtu tiesa pasko- 
Barro, Pa.

Anglekasiai spyrsis 60 pro- 
, 2 dole

rius daugiau jmt xlienos del 
kasdieniniu darbi n nikų ir pa- 
siraszymas ant naujo kontrak
to kuris tęstųsi per du metus.

ecuto daugiau algos

lyt piningu 
bet galima spėti 
kytu.

Italijai.
..... .......... ...... .  , , IO>

ATSAKYMAI.1 .! | t k

BenediktasPopiežius Benediktas pa
skolino isz Vatikaniszko iždo 
30 milijonu lirų del italiszkos 
valdžios’ 
tei'Į) yaldžios 
vieszpatnnje sutaiką. Toji pa-

Isz to pasirodo, jog 
ir Vatikano

skola yra tai pirmutine kokia
JL

nog popiežiaus,
jog neaplai-

Girard vi lies, Pa., 
peikei aptersze savo 
musztineje kuri pasibaigė žu- 
dinstoje paleistuviu name, ku
rioje vienas likos nužudytas o 
keli sužeisti. Tame kalte val
džios^ jog pavėlina ant užlai
kymo tokiu smirdaneziu urvu.

lietuvei 
vardu,

Gromata isz Lietuvos.

’Tsz Baltimore, Md.— Žinutė 
butu gana svarbi del visu, bet 
tamista užmirszai svarbiausia 
dalyku, o tai tarne, jog ant da* 
ncszimo nepasiraszei, 
žinute nuėjo in gurbą.

jeigu daneszi-

todėl 
Ko bi-

jot pasiraszyt, 
mas yra tikras?

J. G. Naugatuck, Conn. — 
Teip, apdarome maldaknyges 
ir kitokes knygas. Prisluriski 
tamista o darbas bus atliktas 
gerai.

ir k i lokes knygas.

Pa-§ Washington, D. C.— 
gal kares ministerio apskaita 
tai ant kares tarnystes užsire-

Tamoszius 
Eabt Granby, Conn, 
sekanezia gromata:

“Esame 
mirė jusu iliediene. 
žmonis <laufe 
kare, 
mus te i p-g i 
ir sodas isz k irsta s. 
ežiuose 
Laukiu iuosia 
šia. 
brangu, 
jus gromata, tai 
daugiau. 
Vilkas.

Rugienius • isz
J aplaiko

gistravojo 23,908,576 vyrai, ,isz 
tuju 33 
po szeszkai.

sveiki tik 
P’s mus 

) per 
sudegino visa apunkinia 

viskas sudeginta 
Kirzevi-

VISI 7,649 neatsiszauke kai-
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NESITIKĖJO JOG JAM PAD AKYS 
TIEK SMAGUMO.
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Bile ka suardyti tai 
lengvas darbas. Bet 
velei sustatyti^tai 
sunkus darbas.

BOLSZĖVIZMO SUNKI UŽDUOTIS
Jus žinot kad tik artistas gal numalavoti paveiksią.
Jus žinot kad tik geras mekanikas gal padirbti laikrodėli.

Ir jUs žinot kad bile* kas su vienu inspirimu gali sunaikinti ta 
_ _ _ — U _ J

I

i
paveiksią ar laikrodėli.

Suardymas bile ko — ar tai laikrodėli, ar narna ar valdžia — yra
lengva. Atstatymas yra tai sunkus daigtas.

9 *.-..' **
Yra tai dalykas ka Rosijai sziadien gresia>būnant po Bolszevikiais.
Skaitykite ka Leninas žemiau salto savo paskutinam raporte: 
“Sovietai prie darbo”

Bolszvikai sunaikina kapitalizma, naciona
lizavo industrija ir sudarė darbininku so
vietus. Bet Rusija vis dar toli nuo komu
nizmo ir socialistu sovietines respublikos.

Ka Bolszevikai iki sziol padare, tai buvo
lengviausioji dalis darbo. Tai buvo griovi
mo darbas. 1

' dar stovi prieszakije ju. Bolszevizmas nu
kentės neapsisekima jeigu nepajiegs atbu- 
davoti industrijos Rusijoje ir neparodys 
aiigszcziausio gaminimo.

Sunkiausioji dalis darbo vri

(

)
1

Tai turi imti metu-metus kol žmogaus pri
gimtis atsimainys auklėjimu ir mokinimu 
darbininku kap varyti dirbyklas sulyg So
vietu metodu. Bet tuom tarp industrija 
tur būti atstatyta, augszcziausias pagamini
mas dirbyklu ir atskiru darbininku iszduo- 
lamas.

vien savo asmenies naudos.

Sztai negalima atsiekt pagal dabartinio 
Bolszėvizmo pieno. Dabarninkai Sovietai 
nežįno kaip varyti dirbyklas ir palaikyti 
tvarka. *Ir darbininkai dar rieprisirenge, 
kad norėtu dirbti invairus darbus už veno- f «da atlyginimą.
daugiau mokesties, negu, darbininkas dir-

Mąszinistas vis reikalauja

bantis su špatu; ir smegenų darbininkas da 
daugiau reikalauja negu maszinįstaS.. Ru-
sijoje neinvyks komunizmas, kol pati pri
gimtis žmoguje neatsimainys ir kol kožnas 
žmogus nepanoręs dirbti labui visu, o ne

visi sveiki kaipo ir 
ir

Pas mus vislias
Kaip

Puiduokuo- 
labai 

gausim nog 
paraszysim

♦Justi dede Antanas

Jicužmlrszklte kad dabar “SAULES* 
prenumerata yra $3.00 nnt viso meto 
o $1.50 ant diirch mato.

Slnnczlu szirdinga padekarone už 
tclp puikia knyga kokia yra “Tukstnn- 
ll» Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne cHiniu girdėjas Ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu Isz 
darbo ta! tuojaus grlebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz redystes 
••Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkt! 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba. 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.

o Ace-Hi Czeverikai 
Ilgiau Nesziojasi Negu 

Bile Koki Kiti

ACE-HI apsiavimai yra tai ilgiausi nesziojenti 
gumini apsavimai del mainieriu. Jeigu reika
laujate guminu czeveryku ar czebatu tai pirkite 
ACE-HI -apsiavimus.

Žiūrėkite kad 
butu didele 
litera “C” 
ant pado.

Ace-HI apsiavimai yra padirbti isz specialiszko grimo. Jie yra 
teip drūti kad asztrus akmens —net ir vinis— negal ju perpjaut. 
Jie yra visada sziltus ir vigadni ir sausus.
Žiūrėkite kad butu didele litera “C“ r 
kad perkate Ace-Hi, kada kita, karta pirksite apsiavimus.

(onverse

HI
Mainieru Czebatai 

ir Czeverykai
Jusa apelinkeje randasi sztoras kuris parduoda Ace-Hi 
apsiavimus. Jeigu negausite tai raszykite tiesog pas mus.

Converse Rubber Co.,

* * f | tl’ '<ii1 i i/1 y 'L

Žiūrėkite kad butu didele litera “C” ant pado ir bukit tikri’
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Malden, Mass.

Vienatine iszeiga priesz bolszeviku vadus ’ 
yra — žengti atgal nuo Sovietines tvarkos 
ir grįžti prie buvusios tvarkos. Jie turi pa- 
siszaukti buržujus — expertus ir mokėti 
jiems augszcziausias algas, kad tinkamai 
varius dirbyklas. Jie turi prisisavinti dir- 
byklu metodus kapitalistiszkos Amerikos.

Ir bolszeviku vadai tur eiti atgal da toliau. 
Jie turi pavesti darbininkus galežinei dis
ciplinai.ciplinai. Jie turi atiduoti szimtus ir tuk- 
stanezius darbininku kožnoj dirbykloje va-
liai vieno žmogaus — būtent, buržuje ma-
nadžieriaus. Darbininkai tur būti priversti 
dirbti ka sunkiausia.

Leninas ta viską daro, Jis yra'neaprubežiuotas autokratas. Jis atima gale isz dirbyklu sovietu 

kad pirma neturėjo — absolutiszka kontrole ant darbininku. Jie negal straikuoti. Jie negaLnei
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UŽSIKASZYKITE NAUJA LAIKRASZTI.
"ŪKININKU ŽINIOS” kuri laikraszti pradėsimo iszleidineti Balandžio me

nesi dvisanvaitinis, Bopartiviszkas Iliustruotas žiurnalo formoje, talpins isz vi
so pasaulio geriausias žinias. Ir moksliszkus apraszymus su pamokinimais 
ir patarimais apie ii au jaus i ir pelningausi budu visokio Ūkininkavimo, ir Dar
žininkystes Sodninkystcs, Pieninkystes visokiu gyvuliu ir paukszcziu auginimą 
ir ju gydimą nog visokiu ligų. Talpinsys geriausi parinkti rasztal szciminisz- 
ku pasiskaitymu. Ir gaspadinhi diskusijos pasikalbėjimai apie namuose tvar
kos vedima apie drabužiu madas, apie valgiu pagaminimus, visokiu konservu 
sudarymus. ' Tąipjnsis Satiros, ir linksmus melliszki del jaunuomenes pasi
skaitymai. Tingu žinios, apgarsinimai. Užsiraszykitc ta naudingiausi laik
raszti kiekvienas lietuvis ūkininkas ir miestetis, vyrai, motet's, vaikinai ir 
merginos kuriamo rašte kiekvienas savo naudingiausiu pasimokinimu ir Unks
mių pasiskaitymu. Preke $1.50 metams, $1 puse metu. Užrubežiuose' metams 
$2,50. Užraszykite savo pažinstamieins in Lietuva “ŪKININKU ŽINIAS” 
rie gaus nog jusu jiems brangiausia dovana kurie ras mieliausiu savo pasi
skaitymu apie ukes ir Kito gyvenimo dalykus.

Pajieszkome agentu užraszinetl “ŪKININKU ŽINIAS” ir rinkti apskelbi- 
Turime parduoti geriausiu Ūkiu su Budlnkais su Šodais ir su visu in- 

rengimu didžiausioj Lietuviu Ūkininku kolionijoj Amerikoje. Parduodame ir 
siuneziame in miestus valgomus produktus, kiauszinius, sviesta, lietuviszkus 
sūrius. Gero medaus, daržovių, bulvių, griudus, sziena. Parduodame visokiu 

* vaisiu modelius gatavus inezepytus ir žolinu pagražinimu, visokiu puikiausiu 
žydaneziu kt umus ir rožes, ir paviešio medelius.

Priimamo vasaros laike lietuvius ant vakaciju pas mus in lietuviu kolionl- 
ja pas lietuvius Ūkininkus apie puikus žuvingus ežerus ir upelius kur turi lin- 
kamas vakacijas kve|ežiaine kodaugiauslai miestu lietuviu atvažuoti. Atva
žiavo in musu kolionija in, Scottville Mieli, kreipkitės prie musu LIETUVIU 
ŪKININKU DRAUGIJOS Administratorius Antanas Kiodis, laiszkus raszykite 
ant adreso: LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJA.

Robinson Building. Scottville, Mich.

miu pasiskaitymu. Preke $1.50 metams, $1 puse metu.

mus.

ku-

ir indeda buržuaziszkus expertus in dirbyklas. Jis duoda szitiems naujams bosams, ka/jie,nie- 

pasiskusties. Leninas priverezia juos klausyti, atimdamas isz ju duonos korta arba in pagelba 
paszaukia Raudonosios Gvardijos. Jo paskutini žodžiai in Rusijos darbininkus yra “Klausykit 
ir nepaisykit tu, kurie jums sako, jog musu teorijos yra klaidingos“.
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Nekurie žmonis sako kad mes .privaliom© turėti bolszevizma ežia Amerike, Bet privalome pir
miau pamatyt kaip bolszevizmas veikia Rosijoi. Leninas mums geriau apie tai gal pasakyti 

• negu czionaitini Amerikos bolszęyikai. Jie sako ta ka Leninas pirma būdavo sakes, bet ne ta ka
■ jisai dar sako/ r - ’

Ir Leninas dabar sako kad bolszevizmas nepasiseko Rosijoje kaipo valstybe ir klydo produkcija 
;nes žmogaus prigimtis yra labiau galinga, negu jo idėjos.

The Tfitėr-racial
/   , , ■< * •< * , ’ . J / ' * 1 ‘ . . 1 Al 'A. * Zl!‘ ’ ■ ' Ii . I 4

|-a C B r o
t •

miau pamatyt kaip bolszevizmas veikia Rosijoi. Leninas mums geriau apie tai gal pasakyti

* tl < .

v

£ « T»
4

jisai dar sako.(

A

r
i - TIESOG 1N 
HAMBURGĄ 
CUNARD LINIJE

2

I

i vi ffc ■' * tCouncil
MMDK1

B d m ta #
r T 1V. ,

N i 'W Y o r K
k '.\*i •

'f * •»

i‘*k

1

» .k i

f . , .M1 J
fit. /v,r*i' i *

SAXOfllA, 3 APRILIAUS
Kabineto Preke $150. * Treczia Klasa $100

ANT DIDELIO LAIVO
j,

i

Pridedant 95.00 KareaTakau.
•? b e- • . . . i f

Apie daugiau* įnformadįjoi kreipkite* pas

The Cunard SteamShip Co. Ltd.
ajrba prie vietinu agentu.
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Stebuklingos
Kibirksztys
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ir titnagas daug kietesnių už- KUR BUNA?
suszyla vienume

SAULE 3
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Jagute su Vytucziu pirma 
gyvOnimo atvyko 

Kaunan, kur gyveno ju tetute. 
Tetute prižadėjo juodviem 
viską mieste parodyti, bet pir
ma diena, kol papietavo, sute
mę, todėl pasistebėti miestą ne
beteko. Vyresnijie apsode sta
lu cine sznekucziuoti, vaikai 
gi, susėdo prie lango, žiopsojo 
in gatve, 
ežiams instabu 
daugybe 
žmonių, lyg skubiai szen ir ten 
einaneziu, ir girdėti nuolatinis 
dardėjimas puikiu karietų ant 
gatvių, akmenimis iszgrinstu.

— Ak, koks neiszpasakytas 
gražumėlis, kibirksztys, iszszo- 
kusios isz po arklio kojos — su- 
szuko Vyt utis, — ar tu 
Jagnt! kas tai gal būti!

O, vėl ir vėl, dar kokios spin
dulingos, tartum ugnis!

— Tikrai stebuklinga ežia 
Kaune! — tarė Jagute, — mu
su kaimo niekuomet asz ne es- 
)niu to maeziusi. 
spruksta tos žibanezios kibirk- 
sztelos ? hone isz 
kodėl—gi jos pasirodo 
po arkliu kojų!
,Vytot, vėl iszspruko, ir kokios 
gražios it mažas žaibas!

Ir vaikai paszoko prie matu- 
szes, kits priosz kita pasakoda
mi, ka mate ir praszydami isz- 
aiszkinti, ka nesuprato, 
tusze prižadėjo vėliau pasaky
ti dabargi, sako, — netrukdy
kite, vaikueziai, mus sznekoje! 
— Vaikai buvo iszmintingi ir 
dailiai auginti, todėl susede vėl 
ant savo vielų kantriai lauke. 
Viskas jiems patiko mieste, bet 
ypacz anos mažos kibirkszte- 
ies.

Matusze neužmirszo prižadė
jimu ir netrukus prisiartinu 
prie vaiku pasikalbėti.

— Ar tai tikra ugnis, 
tusz! — užklausė Jagute 
kibirksztis.

— Tikriausia, 
matusze.

— Nuo ko ji 
tusę Vvtutis.

— Juk judu gerai žinote 
degtukus, kodel-gi ne syki ne- 
dasiprotejote pasiklausti, isz 
kur imasi juose ugnis?

— Na, norint uždegti deg
tuką, reikia juomi pabraukti, 
-— atrėmė Vytutis.

— Teisybe, matusz — pri
dėjo Jagute, — tai ir-gi stebė
tinas ir akyvas daigtas, iszkur 
degtuke atsiranda ugnis,

šyki savo

prižadėjo

sznekucziuoti

Nepratusiems sodie- 
buvo regeli 

yvairie apsivilkusiu

netrukus

medi, tai ir
akiu mirksni jo, ir teip staigu 
kad ir užgautos vietos atsisis- 
kiria ir szoka augsztyn užside
gė plieno trupinėliai. Sztai 
anos

trupinėliai.
kuros jud

viem teip rupi, lai kieto ak
mens atmuszt ir uždegti plieno 
trupinėliai. Iszgrinstoje gat- 

akmenu; 
geležinėmis lo- 

užgauna, 
suszyla,

kibirksztys, 
tai

Alano szvogeris Tarnas (Jr- 
banaviezius isz Suvalkų gub., 
Kalvarijos pa v., 
rap. Salaporaugji kaimo. Apie 

metai adgalios gyveno Coal
Dalo, Pa. 
ant adreso:

3Vm. Mockevicz, 
New Ringgold, Br«

Lubavo pa

»>

Tegul atsiszaukiu

TARADAIKA.
Parsiduoda geri namai.

X’yk.oxaxL.iBjau
Silpnybes, paeinančios nuo pereitiirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai pniAaliniunos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
(i Drangą Reikale,f ’

Šeimynos, kurios kartę d ažl n o jo jo veikiančią jiogn, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paln-Expolleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženkliutas 
musu vaizbažonkiiu

1^5 JVJSTOlTORz (Įl^eirajs)
Jeigu ant pūkelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus. tokio 

neimkite. Visoso aptickose po 35c. ir 70c. Taipgi gulima ganti pas ifidirbėjua :
P. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York '

Iszgrinstoje 
vėjo yra daug kietu 
kuriuos arkliai g 
džiagomis smarkiai 
nuo smūgio ledžinga 
nuo jos sutrupa geležies trupi
nėliai, kurie užsidegė szolpi 
augsztyn, ka ir 
birksztimis. —

— Dabar mamyt 
Jagute, — pasakyk 
kas tai užsidega 
juos trinant.

— Degtuko gale, — aiszki- 
no matusze, — yra fosforas, 
kuris lengviausei patrintas už- 

Tai didžiai patogus 
iszradimas, bot liktai žmonėms 
iszmintingiems, 
degtukais apsieti, 
neprivalo degtuku ne dasilvte- 
ti, nes leng’ 
koše nepratusiu 
žasezia didžiu nelaimiu. Vaikai 
per neatsargumu su degtukais

•mitai si(|(,gn.

Isz kur isz- *

akmens? Bot 
tik isz 
žiūrėkVa,

M a-

ma
tų) ie

atsake

užsidega ? -

gerai

kaip 
nesi-tai asz ik sziam laikui 

klausiau!
— Nes nuolat 

degtukus, pripratai prie ju — 
atsake motina, — o kibirksztis 
isz akmens szokanezias judu 
matote sziandien pirma karta, 
ir todėl jus pasistebejote. Seno
vėje, degtukams dar neszant, 
ugniai užsikarti žmones varto
davo skyltuva, isz kurio dabar 
jau retai kas besinaudoją. 
Idant galėtumėt suprasti, isz 
kur imasi kibirksztis, pirma tu
riu pasakyti, kas tai yra skyl- 
tuvas. Tai yra paprastas plie
no gabelis ir sklypelis kieto ak
mens — titnago, tuomi plienu 
smarkiai kertant titnagu, isz- 
szoka kibirksztis, ir tokia kaip 
matote iszszokant isz po arkliu 
kojų. Toj vietoj, kas susitren
kia plienas su akmeniu, pridek 
kerpe, —tai ji tuoj nuo kibirk- 
szties užsidegs. Teip anuo
met žmones užsikurdavo ugni; 
vyrai visuomet turėdavo titna
gu kiszeniui, kaip dabar degtu
kus.

'jt

Vytutis, 
iuz akmenėlio gal iszszokti ug
nis.

mat vdama

rr

kas

Teip

Bet matusz, — klauso 
kokiu-gi tu bud u

užsidegė 
vadiname k i

, — meldo 
inudvem, 

degtukuose,

kurie moka su 
vaikai—gi

vai užsidega ir rau
gai tapti prie-

Mano pus-brolis Juozas Stn- 
niszauskas ir Ona Jučaite isz 
Kauno Redybos, 
apskr., Sz.ilalos paray, Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso:

Juoz. Jučas, 
Vandergrift, Pa.

Tauragės Jau kad beda tai beda del visu 
Beda ir del Lietuviszku ban

T >

Bor 512

Pajieszkau mano dede Ra- 
žanska ir jo duktero Marijona 
isz Moteliu para.
(Ibiai i jos dvaro;
jieszkau Juozą Laibinuka
Suvalkų gub., ir sziaip 
žinstamu isz Alitaus.

dede 
tai p-g i

isz 
pa- 
isz 
pa-

Praszau 
atsiszaukt ant adreso, (to 20) 

Marijona Kubilaviczinte, 
Box 304 ’ Elizabeth, Pa.

Pajieszkau 
Petra La p iena i, 

7a
tęva 
gyveno Bakerton, I

mano motina ir 
})irmiau 
paskiaugal ir imtys apsisyilytjr namus‘>zv.lžiavo ju tjla’riniT |< jįj.

Žinokit taipgi, kad 
fosforas, tai baisus nuodai, to
dėl loszti 
juos in burna imli, neprivalu.

Žemkalnis.

uždegti.

degtukais, o ypacz

,,  ------- - .— ------ ------ ,  ........ ...
u kas žino, apie juos meldžiu 

(to 22)
<r

praneszt ant adreso:
Wni. Lapenas,

7 Monroe St.
Branfod, Conn.

kieriu, 
Ka turi paemia piningus, tu

ri atiduoti, 
rengėsi in kitur 

važiuoti, 
ne užgis,

Ba kožnas

Skola ne rona
Roike kožnarn atiduoti vis 
Bet ne vienas turi galva pa

kasyti, 
piningus su- 
krapsztyti, 

neszildo, •

Kaip žmonių

Svetimas piningas
Niekam skarbo nesupildo, 

Koike kožnani atiduoti
Ne pykti ir norugoti.

Jeigu ne nori piningu pra
dą ngy ti,

Turi in banka patalpyti.
Arba, in valdžios yžda, 

geriausia isz- 
kerta.

kožno

Kas te i p daro

Netikėkite

Du geri namai ant keturi u 
familiju su skiepais

stubos da nau- 
Teip-gi lotas 50 x 196 

ant kurio randasi du sztebelei. 
Pdrsiduos pigoj nes locninin- 

ap-

ant gyvenimo, 
jos.

te i p-gi

nes 
kas dirba kitur ir į 
leisti szia aulinkinia. 
kas norėtu parandavoti stabas 
tai galėtu, 
tus nes su savim 
vežezia.
pas:

geidže
Jeigu

jo i gu pirktu dai 
daigiu

(T- S

nesi-
Atsiszaukite greitai 

(Mch. 23
Mrs. Elizabeth Simanavicz.

Middleport, Pr
ror 1E ROS L Alfcz K A M S.
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Nuga-Tone

h

Visos szitos istorijos už^l nn 
35 iatorijoa. 608 pualnpei vIlUU

SZTAI KA GAUSITE UŽ
Prakeikta. Graži ilga istorija.
Vaitas Szvilpikas.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tanias.
Vurgdienis, Jonukas Karalium.
Keidoszlu Onute.
Kaimynai.
Kuo baczka prismirs, tuo ir dvoks. 
Apie sena boba kltresne už velnią. 
Uždėjimus miesto Vilniaus.
Navatna liga ir navatna gyduole. 
Du medvjel.
Inžeidingas neatbolnuinns.
Dorybe ir milaszirdinguinas. 
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvę miszkal.
Apleista naszlaiti*.
Jesžkėk aukso szlrdije.
Lape Ir vyuoges. 
Jonas ir Altana. 
Pavojinga klaida. 
Onuka, puikus apraszymas. 
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas ir jo liniukas.
Merga-K arei vis.
Viesz.pats Jėzus ir Valkelis.
Užganėdino save, paežiu ir dukters.
Gregorius Puiki istorija.
Isz numirusiu prisikėlė.
I)oryl>e veda in laime. 
Szaltiszaitis.
Debesėlis.

35 gražios istorijos. GOS puslapiu.
Szitos visos knygos susidede isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta. 
Nusiuntimo kasztus mes apniokani.Nusiuntimo kasztus
Prisiuskite $1.00 ir sakykite kad norite
No 2 setą knygų o tuojaus 
visas knygas per paczta ir

gausite 
turėsite 

pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bet raszykitc sziadien.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, l’A.

ANT GAVĖNIOS

GRAUDUS VERKSMAI arba -Paslbu 
dlnimaa prie Apmisllnimo Kan- 
czlos Vieszp. 
Pagal scnoviszka būda.

STACIJOS 
so Kristuso. - - -

Jezuso Krituso. 
10c

STACIJOS arba Kalvarija, Vies/.., Jezu 
10c

Asz Vincas Grusdis . PCr J° 
prisiega Marijona isz Lietuvos 
pajieszkan 
isz Vilniaus

Joną Karkaucka, 
Redybos, Nemu- 

naiezio para.^ Vengelouio kai
mo. Meldžiu atsiszaukti, ar
ba jei kas žino apie ji, malone, 
kit ])raneszt. (to 19

r William Grusdis^ 
1017 Island Ave., 

Rockford, 111.

pus-brolis Antanas 
Sutkus paeina isz Naumiesczio, 

Lekeeziu Vals- 
Praszau atsisaukt ant 

(to 19

Mano

niekam 
dantis balti

Iszrodo, kaip rodos avinelei 
nekalti, 

Arba nieldžesi rankas sndejas,

y

Ant pažiūros rėdos geras, 
O tai yra latrai nedorus.

* ft

Szimts knipeliu,
K i e k ta i y va gy v u 1 i 11

Szakiu apskr. 
ežia ii s. 
adreso.

John Williams,
Box 135 Revloc, Pa.

Lovo- 
Kauno •

Mano broliai Jonas ir 
n as 
gub.' 
meldžiu praneszl.

Ona Paulftuckiene, 
214 Wood St. 

Philadelphia, Pa.

Do for, paeina isz 
Jeigu kas žiita apie juos 

(to 19

LIETUVISZKU KOLŲ DEL PIANU.
Turime visokiu Lietuviszku rolu del 

Teipgi parduodame painus, 
vargonėlius,

Tuos visus daiktus
mes galime parduoti daug pigiau negu
kiti. Tetpgi relkallngae pusiniui gftis ptlsikul|)eti

planu, 
gramafonus, 
inaszineliu ir 1.1.

raszomu

Laukiniai

— Žinokit, — tose motina, 
— kad triniinas suszyldo kiek
viena daigta. Pabandykite su- 
sžalusias rankas patrinti, tuoj, 
pajustite szi luina.
žmones, pas kūrins apszvreta ir 
invairus galvocziu iszradimai 
dar neprasiplatino, ugniai užsi- 
sikurti trina drueziai in kits ki
ta du negaliu, kuriuodu tokiu 
budu teip suszyla, kad užside- 

Su skylttyvu teip -pat elga.
geso, tikrai kadangi liepsna

i i

! J

25 gatunku popierių del laifizku ra- 
Kzymo tinkaneziu raszyti iu Lietuva, 
su viRoklaiH gražiais pasveikinimais ir 
pritaikintomis eilėmis dabar po kares, 
su visokiais paveikslais ir su dailioms 
kvietkoms. Parsiduoda labai pigiai, 
4 tuzinai popleru su koperfoms už $1. 
Agentams duodam gera uždarbi.

Agent For Religious Goods,
P. O. Box 73 Chicago, IU.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Du nauji veikalai. Notos del piano.

“Lietuva Brangi” ir “Kas Niiramys 
Mano Szlrdolo” duetas

Abu veikalai su prisluntimo tiktai $1. 
Siuskite doleri registruotam laiszkc ar 
Money Orderi, s tempu nepriimu.

J. A ŽEMAITIS,
315 S. West St.

lazleistojas.
Shenandoah. Pa.

REIKALINGA— Dklclla dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
flzlebiu, joku ir del pardavimo inarsz- 
kiniu, apatinu andaroku, tleaog in na
mus. Raszykitc o gausite sempelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. (adv)

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

damas neaišką minte ir nusilpnėta kūną; pasibodis^l 
imant viii k tu h <1^1 padidinimą veiklumo ir valitua h vaiglnan- \x$J| 
čiiią, bandyk NuKa-Tone ir pernitikrik kaip irr.itu laiku Jau- 
RenkviflAi naujų žmogui Devynen desimtes vhu žmogaus 
tokiu kaip blogas uprtitn*, negruomubp imas viduriu, kazjiI ir 
Hputimai, utketėjimnR Hkllven, tuHinia, anemia, kankinimai reu
matizmo, hkaunmnl uaIvor, neuralgia, stoka* energijos, nunilpne- 
jlmnH nervu ir ne^RlėjimtiR mirguoti, paeina nuo ntokn nervu 
pajieKOM, skinto vandeniuoto kraujo ir nružtektinio* cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme rcmiAse ant nervu pajieff&R, 
kurios didilaunei užlaiką geram Ktoviujc pilvą, jakruiR, inkstus ir 
grobu*, žirdcH plakimo, kraujo cirkulavimo. NugA-Tone yra labai 
protingAR gydymnn nuo nusilpnėtu nervu ir nbelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutainyti i& a&toniu brangiu, 
aveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu . 
per garsingu m Gydytojus. Yrn jie ypatingai maistingi J Geležę ir į 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu.

Nuxfc*Tone priduoda gyvybę jaknoma, pastiprin grobus teip, > 
jog jo tuitinnse regularlAkni, Atgaivin inkstus, iftvara laukui « 
-jiodiniea atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu, n i era smir-

Pasekme po 21 dieno 
arba grąžiname |uma 
pinigus.

/

*

tončio kvapo ar apvilkto lietuvio! Nuira-Tone duou Jum* stebuklingą 
K&arų gruomulft vimą, tvirtus nervu* ir kietą pastiprintą m lestą. 

/vutfH-Tonc nuxtiprin kraujo ir pagerina cirkulavimo jo, priduos raudo-
nuroo veidui ir Albumą akiems! Nuga-Tone padarą tvlrtun, rimtu* 
vyrus Ir sveikesnei ir puikesnei motrres. Nujta-Tonr n e tai pin savyj jokiu m! g darnu ar
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelri. Yra apvilkti cukrum, 
skonj ir vartuoti galemn be jokio ncpnranukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi

prilmno 
visiem.

nava DretelemR.

MUSU ABSOLIUTLSZKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tone yra vienas 
doleris ir 2iįc. ($1.25) už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios desslmtn 
(99) piliulu, arba vieno menesio gydimo. Gulite pirkti szeszias bonkuies, arba 
szeazlus menesius gydimo už szeszis dolerius ($6). Imk Nuga-Tone per 
dvideszinits dienu Ir jeigu m* Imsi užganėdintas pasekmių, sugražink bonku
te ir pilnus, o mes urnai sugražinsime jusli piniugus. 
no viena centu. Mos imame rizika.

PRISIUSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ. 
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St.. Chicago, III.

Gerbiamieji: Įdedu čionai# $.................... ir meldžiu prisiųsti man ....
Nuga-Tonti

Imk Nugft-Tone per

Negalite prapuldyti

bunkut

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris,...

Miestas Valstija

I
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niežėjimą nuo 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima 
lengvai prašalinti. Nebos

(' kad palengvint niežėjimą.
►-

čiu. ir tuomet žmogus ka-
- Bet jis

kad jam niežti, ir

Žmoguc kasosi galvą, 
■ kad palengvint niežėjimą. 

Kasįmasi pasidaro papro 
ClL4, II IMV, <.■

H- sosi iTcjučioms. 
\ žino. I

visi kiti tą žino.
Vyrai ir moteris kenčia 
cžėjimą nuo pleiskanų,

A V.

Geidausiu gyvulis pasirodo, 
Ant susirinkimu ir rodu.

Kiek gaivu, 
Tiek razumu.

Kuom daugiau gaivu 
Daugiau avinu. 
Maskolius sako: 

Niet tolku,
V naszym polkų.

Tegul kas ka nori daro 
Taradaika savo varo; 
O kas hianes* klauso, 

Tam nenuejna ant sauso. 
Mano “dirva” labai plati 

Kaip tai vadina kiti, 
jVut lietuviszkos dirvos darb- 

szauju, 
Teisingai ir ne apgaunu.
Ar žinote ka, vyruezei, 

Keike žlybes prasikrapsztyti 
akimis pražiūrėti, 

Idant ant juok mus nelaikytu 
Atsitrauktu ir mus paliktu.

Teisingai pasielgkim, 
Vieni kitus nepeikim. 

# ft ft
Beto, norėjau su mano drau- 

Jeigu 
jau katram paręjna paskutinis 
galas ant apsipaeziavimo, tai 
nejieszkokite jaunu mergicu. 
Ypatingai, jeigu jau katro vir- 
szugalvis per plaukus baltuoja 
ir paausius pradeda szaina ap- 
traukineti, tai jau didelis lai
kas instot in zokona Adomo ir 

Ba,
Plykei nuo merginu traukitės, 

Prie naszloliu grotinkites, 
Mergaites del jaunikaieziu, 
Del plikiu yra gana naszlai- 

4

m

dirva

y

y

Duszios

EXTRA DOVANAI

d tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebos 

' daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo,ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

R U F F L 15 S

Tetpgi reikalingas pusininkas. 
Biznije pianu, senyvas vyras arba 
moterc, bile tiktai geras žmogus. Rei
kalinga kiek nors pinigu už savo dali 
inmoketi ir sztore su žmonimis pakal
bėti, 
jau esmių senas.

SYL. AMBROZAITIS,
2 S. Second St. Brooklyn, N. Y.

nes man vienam per sunku ba
M. 16

n Q Oi)

I AKMOS — I AKM0S — l’AKMOS.
Nesiranda visoje Amerikc tokios JevoS. 

dideles Lietuviu Kolonijos kaip ežia 
apie Fountain, Mich. Szis miestas yra 
centru Lietuviu kolonijos. Czia jau yra 
pirkę suvirsz 400 Liouviu. AsZ da turiu 
32 farmas ant pardavimo su puikiau
sias bud inkais ir sodnais, teipgi turiu 
12,000 akeriu nevalytos žemes nuo $10 
igi $25 už akori. Reikalaukite fannu 
kataloga: Adresavokite sziteip:

J. A. ŽEMAITIS,
FOUNTAIN, MICH.

M.16
R. 1.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MA H ANGY CITY, PA.

4

Tryleka metu adgal (1907 mete) drebėjimas žemes su

ežiu.
Jeigu senas nori mergina .pa

mylėti,
Tai turi sau peruką užsidėti, 
Paausius su juodylu nuteplioti 
Gal, pasiseks jaui|a ipiduoti. 

O jeigu už mergina siisibarsit, 
Ir už krutu nusitversi t, 

Bile mulszei, apsikulkit, 
Si liežuveis pasiliaukit. 
Marszkinius ant saves dras- 

kikyt,
Tiktai liežuvius sųsilaikykit, 

Tada ir naszlukes kitaip 
žiūrės,

Kaipo davadna vyra paiųyles. 
Jus mergeles doresnių ir 

plikiu nepristokit,
Apioz meile su tokois nekaL 

bėkit,

naikinę kpuig yjsa uiiestii.Kingston, Jamaikoje. -^Kur kitas 
sužeistas žmogelis t
**■* ■ - " *» •• > ■ »™ •». « ■ < «»• iti. j p i^i i. —.i < <
sužeistas žmogelis!

Kožna jauna morgaiti 
Turi pasirinkti jaunikaiti. 

Ne koki ten pliki 
v Beskatiki, 

Kur viską praulavojo, 
Ant atbjtics nedbojo.

Su> senu lopytu czėveriku ne 
ilgai doyosi, 

šono isztekejus 
naudos noturcsis .

jauna t|ž

>

Kiekvienam iszsiusimę pakeli teatri
niu piningu isz kuriu gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturti .teipgi 
iliustruota katalogu geriausiu laikro
džiu Ir visokiu nauju iszradimu, kas 
prisius mums 15c. del apmokėjimui 
siuntimo kasztus. Raszykitc tuojaus.

PRACTICAL SALES CO.

jvykstančių nou pleiskanų.
į R U F F L 15 S |

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, s
| Paskui tik retkarčiais suyilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ! 
i nų atsinaujitfimo. i
I RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. . 
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ’ 
Į RUFFLES, jei turite pleiskanų. i
I Jus aptickininkss parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
E galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto J 
| markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: Į

o—O’F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

i

1219 N. Irving Ave. Dept. 17. Chicago,

BALL BAND
augsztumo: batai, pus-

avalu.isztisi padai yra padaryti specialiai
'V* • Ji • > ' . • ■ e *•

- ’-v

>

<r r*>k^

*

■ i

A

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
414 Water Street, Mishawaka, Ind. 

Instalgn, kuri Iszmoka milijonus del gerumo.

Kad perkate guminius avalus, būtinai temykite ar yra aut 
ju iszspaustn fabriko žyme “

Toji žyme reiszkia geriausi iszdirbini

tamprus ir drūti, kad asztrios akmenų ar anglių kriaukszles 
negal ju nei perpjaut nei perpleszt.

Avėdami “Ball-Band” avalus jus suezedinsite piningus,

!/ 1

Ball-Band
nes nereikės teip tankiai pirkti batu ir nekasztuos tankus pa
taisymai.

Raudonas Kamuolys” Red-Ball.
„ . _ ir užtikrina kad

avalas laikys jums kuoilgiausiai ir bus kuosmagiausis kojoms

Nesziojasi ilgiau— 
Gerai jaueziasi ant kojų

i t
Szie avalai yra padaryti trijose 

bacziai (Himiner) ir czeverykai (Lopac). Kiekvienus galima 
gaut baltus, raudonus ar juodus.

“Ball-Band” avalu,isztisi padai yra padaryti specialiai 
maineriams avėti. Jie apsaugoja peretkus ir padaryti teip J • ’1 1 • 1 1 1 • I
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Žinios Vietines
j — Dienos gražios.

— Szv. Kazimierio diena.
— Sniegas da Betirpsta; už

teks da ant viso menesio.
— Pagal naujės tiesas, lai 

bobdaktarkos tik privalo isz- 
ymti vienus laisnns aut vedi
mo savo amato, i

— Mieste malszu, 
pesztiniu, riksmu ne 
Nekuriems 
prigialbejo, nes neturėdami 
kur piningu pragerti 
vrestii.ai juosius czedyL

— b; publikiues mokslai- 
nes lankosi tebyriam 
3089 vaikai.

— Seredos vakara buvo lai- 
Boczkauskn 

saloje apie pardavimn 
viszku bonu.
ju buvo kun. Bartuszka, kuris 
žmonims pasakojo apie Lietu
va. bet nieko akvvo. J •

buvo
Mastauckas, kuris 
reikalingumą ir* privaluma 
pirkti bonus ir szelpti Tėvynė. 
Trcczes buvo musu guodotinas 
prabaszęzius, kuris nors trum
pai, bet szirdingai prakalbėjo 
in susirinkusips, o jojo žodžei 
prilipo tiesiog prie žmogaus 
szirdies ir pataiko in 
ga szirdies gislelia.
buvo susirinkia daug ir vaka
ras buvo pasekmingas, 
parduota konia už 
riti.

— Praeita Panedeli prasidė
jo kriminaliszkas kortas Potts- 

Isz viso pavieto yra pa
duota 105 provos. Isz Pottsvil- 
les randasi 31 provos, isz She- 
nandoro 18, isz Minersvilles 13, 
o isz Mahanojaus tiktai 7.

— Pirkite mesa ir grose- 
rius pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visokį tavora 
užsimpkes jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St. (t. f.)

— Jeigu reikalaujate geru 
darbiniu ar szventa-dieniniu 
czeveriku, tai pirkite pas savo 
tautieti 
Pas jin gausite 
niu ir guminiu czeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos prekes. 
Centre St.

riksmu 
proh'bici.’O 
nes

uegirJet 
girtu, 
labui

turi prn

laike

LIETUVIU TAG DAY.

Per Szv. Kazimierio lietu
viu TTautos Szvente (Ketver
ge) bus 
strvtu Lietuvos naudai. Malo
nėkite neatsisakyti kas kiek 
galite inmesti auka badaujan
tiems naszlaicziams ir pavar
gėliams Lietuvoje.

T. F. Valdyba.

kolektuojama ant

(to 19)

ANT PARDAVIMO.

Namai ant 5 familiju su salimu 
ant kampo po No. 900 ir 902 K. 

Mahanoy City, Pa. 
Viskas geram padėjime, 
szaukite pas:

K. Lapinsku^,
N. 8-th. St. Mahanoy City, Pa.

Centre St.
Atsi- 

(M.12

kytos prakalbos
lietu

Pirmu kalbeto-

kalbėtojas
Antras 

advokatas 
iszaiszkino

jausliu-
r z •Žmonių

Q 
•b

Bonu 
000 dole-

ville.

ir

Juozą Stankevicziu. 
visokiu skuri-

305 AV.
(t. f.)

TEMYKITE VISI 
LIETUVIAI.

►

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisi-uskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavol$itc:

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO LOTAS. 
Puikus lotas mieste Frackville, 
Pa. 150 per 30 pedu 
Parsiduos neperbrangei. 
siszankite in n Saules

didumo.
At- 

ofisa.

GYVOS KVIETKOS
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REIKALINGAS.
Darbininkas ant farmu. Jeigu 
katram nusibodo ‘dirbti mai
nuose ir nori pabėgti nuo dul
kiu, pailgint savo amži ir su- 
czedinti sveikata.
visa darba ant ukes gaus nuo 
$50 iki $75 ir pragyvenimu, ne
mokantis darba gaus pagal sa
vo vertvbe kolei iszmoks.
sas
maszmom. 
yra kaip
Katras žmogus norėtu pirkti 

užsimokėtu pirma
Atsi-

(to 21)

Mokantis

Vi- 
darbas daugiausia dirbasi 

Ukcs darbas ne 
senovės baisetinas.

farma tam
iszmokti farmeriaut.
szaukite ant adreso:

And. Abraczinski,
Catawissa, Pa.B. 2

1 fo

(*

lLsF’’ 4cLS QUlC.^
ANT’

INI’LUENZOS LIGA BEVEIK VISUR. 
Jeigu negerai Jauczlatea, tada privalot 
apslaaugoti nuo infiuenzoa. Taukiausia 
apima Hllpnus ir ncaveikus žmonis. 
Laikykite savo vidurius atydarytus ir 
czystal ir apsisaukoklte užkletejiino o 
tada gerai jautesite.

GARFILAX
prlomnas luosuotojas pavidale

_ riua.
Yra gera del

I
► ♦ 4- <
► ♦ ♦

❖
❖

•( Didelis Iszpardavimas <
!

v V 
❖ 
t *♦* ♦♦♦
♦T*♦£ Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms A 

ir mergaitėms. ' Kotai, Kailinei ir SzlebesIT *♦* 
galite pirkti už labai numažintas prekes, y

£ Pluszinei kotai motcrems, puikus materi- Ž
aft a ft A ft ft e ft A ft • 1*1

Esame pasirengė pristatyti visokiu 
Gyvu Kvletku del visokiu pareikalavi
mu. Pas JENNIE REFOWICH, 
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

yra
poppormlnt sahlalnu,. Prlgclbeo jumia 
apetito ir czyntal užlaikys jusu vidų- 

Prlcinna imtilr greit veikė be
veržimo ir skausmo.
visu, senu ir jaunu. Pabandykite GAR
KI LAX szi naktį Ir gerni jausite ryloj.

Gaukite GarfilaX iszbandyniul dykai. 
Nesiųskite Jokiu pinigu tik isz.plldykit 
žemiau kuponą su vardu Ir adresu:

Dykas iszbandymui Kuponas:
Frank Garfinkol, Mfg. Chemist, 

111 Ąvo. A. Dept. T/-10. New'York
Prasz.au prisiust man dykai scinpcli 

Garfilax” ant szito adreso:44

ir

ATYDA VISUOMENĖJ.
Pradedant nuo 1 Aprllaus 1920, visi 

Lojeriu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožna vakara uždaromi 6 valanda va
kare, iszskirent PANFDELIAIS,
tais vakarais kada buna atydarytas 
krinilnaliszkns ir civillszkas kortas.

LAWYERS ASSOCIATION 
OF SHENANDOAH,

M. M. BURKE, Chancellor. 
HENRY HOUCK, Secretary.

DR. I. W. HODGENS
Specialistas užsisenejusiu ir 
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplaikysite 
teisinga rodą ir nexpertiszka* 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos.

Ar esate nerviszkl, iszvargia, silpni, 
be pajėgos, pailso rytmotije, trotinate 
ant vogos, be pometies, sarmatlnates, 
lengvai pallstat, naravus, 
akis, raudoni papuczkai, 
parvargęs, silpna strelna,
gerklėje, kaulu, stokas energijos. 
Jeigu esate silpni, nerviszki ar ilguoti 
tai nedarykite klaidos ka kiti dare, 
ateikite ir paslaptai pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nerviszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir specialiszkas 
ligas privatiszkam padėjimo.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikome.

DAKTARAS HODGENS,
Didžiausias Ir geriausias infaisytas 

inedlkaliszkas ofisas.
Ofisus valandos: nuo 9 ryte lig 9 vai. 

Užima visus tris fiorus.
124 S. Main St. Shenandoah* Fa. 

Nedelloinis: 12 vai. lig S vakare.

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00

inpuolos
iszrodantis 

skausmą

1

Vardas:
Ulyczta:

Miestas:
v

PA.

(M.30 SKAITYKITE “SAULE"
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SIUNCZIANT PININGUS IN LIETUVA 
siuskite visus, nes didesne puse siuneziamu 

piningu lieka žydams.

MANO KURSAS SU NUSIUNTIMU: '
500 AUKSINU

1000 AUKSINU
3000 AUKSINU

.$ 7.50
11.50
42.50

5000 AUKSINU $ 70.50 
10,000 AUKSINU 140.00 
20,000 AUKSINU 280-.00

Piningus prisiuskite per paczto Money Orderi ir
adresu to, kuris turi gauti piningus. Lietuvoje. 
Jusu piningai’btis iszsiusti be užvilkimo ir jus 
gausite kvitas nuo priimtu piningu.

P. MIKOLAINIS,
1304 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.i

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

piningu Lietuvon,Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon, tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lietuvos, kad amerikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem- 
siems netik del laiszku, bet ir didesne suma; pinigu vietoje.

h

’GNION 
NATIONAL, 

L BANK j•a

upifiU. r

r

).

*:* jolas, visokį kolorai, lig 53 coliu didumo. *:* 
Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas

X tavoras musu moterų skyiiuje bus iszpar-
♦|* Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas

f duotas už numažinta preke. Turime keletą
t

t 4-

t/

Caullol Stock
Surplo, Jt Profits SM0.00U.M

1 *.
Mokame antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą pri
dedant) prie jonu piningu 1-ma . 
diena Sausio Ir Liepos mone- 
Ruose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaraa nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
inis 9 ryto lig 12 vai.

II BALL, Prezldenias
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kasiertus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.extra geru skrandu kurias iszparduosim

Jeigu reikalaujate
X
♦|» už specialiszka preke.

gero koto tai ateikite ant szio pardavimo.
t

i
*

I♦>
GUIMANS

Y 
Y

❖

t

t
♦ 
A

♦%

DAKTARAS W. BURKE 2
LIETUVIS J

418 W. Market St. Pottsville <
> Su visoms ligoms priima, nuo 2 
r valandos iki 10 valanda Isz ryta, < 
c 1 Iki 3 vai popiet. C iki 8 vakaro, y

4

Sztai Koki Prieteii 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 pagclbos • « « . r

(*) I

* — — ii ugi w»i — o ii o, <■ — o — >■

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720 

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

Priėmimo valandas: , 
l,lk! 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA. |

■» nr nr — -■   —' —' — — o i —i oa —i n —

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

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

Yra tai Banka kurios virsziuinkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- 
kada norite kur investyti piningus arba pirkti

Naujas Lietuviszkas Graboriui 
I Kazis Rėklaitis I 
{ '516 W. SPRUCE ST.

MAHANOY CITY, PA.
cijos,
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. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausią pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST €0.

MAHANOY CITY, PA.
~ DIKEKToRlAl—
L. Kckert, Vice-Preu.
W.F. Ryckvwicz

'U. G. Horn dry

> Daktaras Juozas J. Austrą !
J LIETUVIS 1

Ij

I

į Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
;ft 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare IS
ft Telefonas—Bell 359 R. ft

ft

Binii“I.H Daktarus Karinmcneje. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

12 lig 2 popiet, 
ft ‘................. _ _ __
ft 113 E. Coal St. Shenandoah ft'lV

D. F. Giliumi, Tieas.
A. Danisewicz M.tinvda

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 

yvais pinigais, Paszto arba Iždines stotose. _
Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10, 15, 20, 30, 40, 

50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (W0 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsidnos tik iki 31. d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 
pas centro sekretorių:

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.

fr r> .“U

I

D. M. Graham, Prvr.
J. H. Garrahfin, Attorney

P. O. Fenlou
kaująs ISZHAItIJIAS FLAVKAM8,

Dckavoje milijono žmonių ui 
pulkus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, iu 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite Įeitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai, 
Raazy- 

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn. N. T.

iki 
ti-

Jan tik dvi dienos liko 
Nedeliai skubinkite 
kiefus in teatru su koncertu ir 
indomiomis prakalbomis.

Ar rengiate levai ir jusu jau- 
lietuviu tautiszka 
Inzrengkite visus.

Auklėkite juose lietuviu dva- 
Tikras lietuvis nepriva- 

ta diena namieje. 
du kartu: po

n ima 
szvente!

m

♦ / i.r H'/• -M

gauti

šia.
lo pasilikti 
Bus losziama
pietų 2 valanda ir vakare 7-ta

Niekas negales pasitei
sinti negalėjo atejti 1 — Atei
kite pasidalindami!
valanda kiti 7:30.

Nesakyk daug
Sziuo laiku kitokiu 
neturėsi — juk gavėnia! 
ka padaryta tautos reikalams 
suteiks szirdies džiaugsimi

Lietuviu 
ir sziuo 

kartu nuo kitu — kad atlikai 
tikro Lietuvos sūnaus ar duk- 
teą darba, juju gelbėdamas jo
sios sunkiausiu dienu laike.

Kita karta galėsi 
si, bet Nedėliojo 
diena) per tautiszka 
turi būtinai galėti.

pasirodykime 
kaipo geri lietuviai

vai.

dau

I

I —
Vieni 2

ekspensu! 
iszlaidu 

Au-

VYRU 
LIGOS

/ I

szirdies 
kad per tautiszka 
szvente neatsilikau

ar negalc- 
(Kovo 7-ta 

szvente

Tai-gi VISI 
dalvvau- 

dąmi musu tautiszkose iszkil- 
arba2 vai.mese Nedėlioję

7:30 vai. vakare Boczkausku 
salėjo padarydami garbinga 
auka savo tėvynei.

l Tikietai gaunami dabar cho-
i ro kambariuose. Pradžią, ly

giai 2 vai. ir 7:30»
Nes programa ilga ir invai- 

ri. Nesiveluokite jeigu neno
rite praleisti pradžia.

Labai kviecziami ir aplinki
niu miestu lietuviai su 
jaunimu.

ATSIRADO — ATSIRADO. 
Ge/a vieta pirkti elektrikinus stiklus. 
Suczedlpsite nuo 5c. lig 15c ant kožno

■'Trr -

savo
Rengimo Komisije.

stjkjo. Pirkite pas;
H. BALL & SON, 

433 W Centro St. Mahanoy City, Pa

AR SERGATE RHEUMATIZMUP
Jeigit sergate Rheumatirmu c Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMA.T1ZMO, (tferti). Preke už bonką.................................  $1.50
UKSUS LJNIMENTAS NUO RHEUMATIZMO. (tepti)Prėkė.................................... SI.OC
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prėkč..................... $1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS užaugink stiprius plaukus. Prėkė..............$t.5O
URSUS SK1LV1NIS BITERISt reguliuoja ir pravalo vidurius. Prekė............. ...$1.00
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė........ $1.50

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygasir pagclbą.

URSUS REMEDY <§.,
160 N. WELLS ST.. DEP. B

M

M CHICAGO. ILL,

I i
 A. C. NOVAKAUSKAS į

ADVOKATAS )
Kttinpns Main ir Centre S L s

S11 EK AN 1)0 AK, F A. 5

I

Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes C

Ne slruiknokT Būkle savo 
bosas. Nereik kitam dirbt. 
Iszmok balbcraut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosl

“In Meri-

No. 1. MParižlnus h’uskurells" Ir MIn- 
grabanas” 321 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo......... .........................Treko 50c.
No. 2. “Kuningo Paslaptis” 
ka” ir “Pakaruoklis” ....220 puslapiu.
Szitos knygos preke yra... ..........  35c.

No. 3. “Auksiniai Teillal” ir “Dvynos 
Karalaites” Ir “Apisaka apie Girios 
Sargo Sunu Ir Dukterį** 214 dileliu 
puslapiu... .......................  Preke 8oc.

No. 4. Septynios istorijos “Tonas ir 
Sziauczius” “Isztikinias Sūnūs” “Ka
ralius Gonteltnonas” “Karczcma nuo- 
szalije” “Valdulis” “Gailinga Szoble” 
“Motina Sopulinga” ir “Meile Sūnaus” 
181 puslapiai.......................  Preke 35c.
Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skal- 
tlinu. Prisiuskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai Ju turimo.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.55 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minetas knygas per paczta, mes 
užmokame nusiustimo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užiman- 
czios |r tikrai gvarantlnam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi glara proga pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie skaitymo. 
Prisiuskite popierini doleri ir adrosa- 
vokite szltelp: D. Boczkowskl-Co.

Mahanoy City* Fa.

GERIAUSIA bu kuria džiaugeis 
per visa meta, yra lai- 
krasztls "Saule”. Skai
tys ja ja ir džiaugsis mo 

tyna, tėvas* sesuo* brolis ir prletells.
Tiktai $3.00 ant meto.

(Mch 5Jksus Puiku Kalendorl.

DOVANA
Priek tam
• • R •• R • •

IT; D. B0CZK0W8KI-C0MFANY
Mahanoy City. Fa.

7.1

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begijo 
32 metus invairias ligas vyru ir motoru, todėl Jas nuodjug- 
niai pažinsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas
paoinanezias nuo neezystumo kraujo. Atslszaukito ypa- 
llszkai, per iaiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kal ir Lcnkiszkai, Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakaro.
Nedaliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.
Dvi miliutas rciko paeit in deszino nuo Ponn’a. stacijos.
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SI iivnttia Yla. Su šita yU galima pasitaisyti: čcverykus maišus, karpetu*ir kitus di-
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kainu 4*1.00

ĄtMiUV -

in kraju. Apie daugiaus <A 
raszykito ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School* 
1202 Fenn Ave. FIUMbnndi. Fa.

<1 -H H — I* — I — —II «■» <■ — 1 1M—l

Lietuviszkas Graborius

A. J, SAIALAUCKAS
Piningus in Lietuva.
S. J. Mockaiczio Privatiszka Banka yra tai 
vienatinis Privatiszkas Bankierius Shenandori 
kuris yra patviytintas- per Pennsylvanijos Val
stijos Bankini Departamenta 
piningus tiesog in Lietuva.

J ir kuris siunezia

Musu atsakantis susineszimas daleidžia mums 
siusti piningus per Drat'ta 
Order už labai pigias prekes

.Piningai siuneziame per mus negali dingti nes

arba Postal Money 
S.

esame Patvirtinti Bankieriąi o no agentai.- .
Parduodame szipkortes 

reikąlingus pasportus,• jumjs
p i Inai užgh.ti^dancz i us.

ir galime iszrnpinti 
atsakanezius irf (

Su bent kokiu reikalu kreipkitės pas muš o ‘
gausite teisinga atsgkiina dykai.e>

S. J. MOCKAITIS
Lietuviszkas Bankierius..

100 E. CENTRE ST. SHENANDOAH PA.
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801 EAST PINE ST. j 
MAHANOY CITY, PA.
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SluiHklHiimniosu£!Ci*a britva. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita
tritva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britya 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite jų įsigyju. Vartokime tiktai geras britvas: Kaina SjKJ.DK

' PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais- 

‘ tnš liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir vlsui kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir* 
draugiškuose susirinkimuose, šita 
pilna kaladi Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai} yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TRJS LIETUVIŠKOS KNY-

C Ii i tt"įtik» 
FORTUNE 
TELLING 
CARDS 

MADAHtWORiVNO

rtavtNa caro ca 
CittCAOO. Iku

SOc.

GUTESi 1)Pn*l»pty.H Burtininku, 2) Kabotos. 3)8apnu Knygele.
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaiua

=4 • , * * . . ■ <4^ • ■ ’ • *

i

SI.18
Num Jam Pilnais OrnkulnH arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa

veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. .41'4 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose ' ' v #3.80

' Siųsdami pinigus adresuokite:

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

1 ' ■ ■ -

audimo apdaruose $3.30
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GIlABORH’S.

• • i

* - — 
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Šo
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasajndo 
automob|llus, riglnus ir vežimus-de! 
laidotuviu, krlksztlniu, veselllju. Past-
automobĮltus, riglnus ir vežimui' do!

važinėjimo Ir tt. Krausto daigtus Ir tt.
520 W. Centre $1. Nahnnnj Cltjįį P*.
........... . ........... . ............................... ......... .. i"1

Jeigu kada busitė San Francisco 
tai nusiduoklte in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. ritALEIKA, Savininkas

Ruima|: $2.50 igl $4.00 ant savaites 
50c. 75c. igi $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltxus ‘ vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

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



