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Isz Amerikos

Val- 
dave

Didele popieros stoka, 
sumažino laikraszczius.

Washington, D. C.— 
džios popiera kamisije
žinia visiems didžiausioms laik 
raszcziams idant sumažintu sa
vo laikraszczius ant deszimto 
procento.
prisiunsti in valdžia 
kiek sunaudoję popieros 
menesis.
randasi labai mažai popieros 
del laikraszcziu o daugelis ma
žesniu
eja, nes popieros negali pirkti 
o prekes baise i dideles.

laikraszczius ant
''Prick tam visi turi 

rapartus 
kas 

Sziadien Amerike 
mažai

laikraszcziu paliovė

tinoje an (f

Muszis terp anglekasiu po 
žeme.

Connellsville, Pa.— Czionai- 
lekasykloje atsitiko

nepaprastas atsitikimas, kuris 
vra labiausia baudžemas už ki 
tus kokius prasižengimus. Ke
turi anglekasiai 
terp saves už koki

susiginczino 
. tai maža 

daigta ir pradėjo vieni in kitus 
szaudvti isz revolveriu.
rei anglekasiu 
buvo užgesia o szuvei 
tamsia. Apie dvideszimts szu-

Tie- 
angleka- 
angleka- 

Už 
10

Žibu- 
ant kepurių 

ėjo pa-

viu buvo paleista isz viso, 
sas rustai uždraudže 
siui užklupt ant kito 
šio o ypatingai su ginklu, 
tai bausme yra didele 
metu kalėjimo.

net

■*'0* % l|(H .A1

Prohibicije iszvaro isz
Ameriko daug atejviu.

New York.— Prohibicije yra 
apleidimo Ameriko 

apreiszki-
priežaste
daug atejviu, pagal
ma kongresmono Siegel, kuris 
yra sąnariu atejvystes komi
teto.

Nojr Sausio menesio apleido 
szi sklypą su viražu m 
tanczei atejviu, o nog 
szinio sutaikęs ir

r>
<) 
t)

Salisio menesije pri- 
ap- 

menesije 
-o,-
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Viesulą sugriovė mokslaine ir 
sužeido 40 ypatų.

I)i\v Ridge, Ky.— 
terp

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS. Isz Lietuvos '4

ypatų
Ketures- 

kuriudeszimts 
randasi apie trisdeszimts vai
ku, likos sužeistais 
griuvimo ] 
mokslaines, 
ma ir kitus namus kaimolije 
Sherman.
des ant 60 tukstaneziu doleriu, 

telefonai li-

laiko su
per baisia vėtra, 
, tris tvartus, kro-

baisia

Vėtra padare ble-

Visi telegrafai ir 
kos iszvcrsti.
Atgabens, 50,000 žuvusiu ka

reiviu in Suv. Valst.
Washington, D. C.— Valdže 

adgabens isz Francijos 
50,000 žuvusiu kareiviu, o apie 
25,000 pasiliks ant visados ten 
kur krito 
Kasztai ant pargabenimo tujų 
kareiviu kasztuos valdžei apie 
30 milijonu doleriu. Isz Arkan- 
gelsko jau atvežta 1111 kunu, o 
isz Italijos ir Anglijos kūnai 
yra rengiami in kelione, 
priežasties prigrūstų laivu 
stokas grabu 
teip greitai gabenti isz 
cijos.

Galima siunsti pakelius in 
Lietuva.

Washington, D. C.— Prade
dant nog 10 dienos szio mene
sio, 
visokius

$

apie

už svieto laisvi a.

Isz 
ir 

negalima kimu 
Fran-

galima siausti in Lietuva 
pakelius

Post) kaipo isz
Amerika,

(Parcel 
in

Vaiskas inejo in Berlina. Wolfgang Kopp naujas prezidentas.
Sumiszimai Leliosią vietose Moskva.—

Degtines leidi-

vaisiu.

1 tuks- 
pasira- 

užsibaigimo 
kares apleido 275 tukstanezei
atejviu.
buvo in Amerika 25,000 o 
leido 24,000; vasario 
pribuvo 22,000, o apleido 
000.

Da tukstanezei 
liauti in savo 
žmogui laisve gorime 
suvaržyta o po sunkiam darbui 

cr S

Lietuvos 
bet tiejei pundelei 

negali boti aunkesnels kaip 
po 22 svarus, o už kožna švara 
mokas po 12 centuirWV V

Sztai geriausia proga mieli 
skaitytojai siunsti savisz- 
kiems in Lietuva visokiu rei
kalingu daigtu ir 
Siunskite 
knygų, 
kai j) nėra.
Ir blaivininkai ryje seile ant 

alaus.
Annapolis, Md.— Blaivinin

ku szalininkas Matzerotti in- 
teike Suv. Valst. senatui rezo- 
liucije, kad kongresas permai
nytu Volstado akta teip, idant 
alima daryti trijų ir

W W f

si tinsti

skaitymo.
kanuodaugiausia 

nes knygų Lietuvoje

22,000,

rengėsi 
teviszkes, 

ne

ke- 
kur 
yra

gali sau iszsigiarti kausza gero 
alaus arba stikleli arielkos.

17 metu turkaite locnininke 
100 milijonu doleriu

surasta New Yorke.
New York.— Ben Mahomet, 

arabiszkas szeikas, pribuvo in 
ezionais sujieszkoti 17 metu 
mergaites kuri dingo isz Hed- 
jezo, kada vokieeziai pasirasze 
ant taikos.

Mergaite
Mahometo brolio vieno isz 
turtingiausiu Turkijoj, o kada 

.mergaite dingo mirė nog gai- 
lesties, palikdamas jiai 
savo turtą susidedanti 
szimta milijonu doleriu, 
hornet dažinojo jog 
iszkeliavo su
kareiviu in Amerika ir pribu
vo ezionais jieszkoti josios 
pedsakio, nes buvo iszjieszko- 
jas josios po visa 
Turkija, Mongolija, 
Europa.
Yorka pasamdė geriausius de- 
tektivus kuriems pasiseko 
mergaite surasti mažam hote- 
lije prie pamario kur turėjo 
mazgoti torielkas ant savo už
laikymo.

Pagal apsakyma mergaites, 
kokis tai John Sheldon pabė
go su jiaja ir atveže ezionais, 
o kada jam mergina nubodo 
pamėtė jiaja.
mažai galiosi, jog teip tnrtin-

buvo sužiedotine 
vieno

<r

procento alų.
teip--gi reikalaus 
blaivybes tiesu 
daryti alų.

puses
Kiti valsczei 

pagerinimo 
idant galėtu

Rado milijoną gavo *$2 radybų
York. — Siuntinis 

raszti-
New

Harry Hahn, 18 metu 
įlinkas Standard Oil kompani
joj ejdamas ana diena 
ežia rado bankini kvitą
milijono ir du tukstaneziu do
leriu, 
szytas,

uly- 
aut
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VOKIETIJOS GYVENTOJAI SUS1RINKIA APIE VOK1SZKA PARLAMENTA, KADA

A
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PRANESZTA APIE NAUJA REVOLIUCIJA IR APSZAUKIMA 
NAUJO PREZIDENTO KOPI’.

Stebuklingas tepalas ant at
gaivinimo numirėliu.

Chicago.— Ana diena likos 
perdurtas peiliu per nežinoma 

ita-žmogų Antanas Babn^bT,
Pacziule graudžei apver- 

kinejo savo Antanėlio ir 
gesi prie parengimo laido!u-

Sztai tame atėjo pas jia-
Asunda Palnnba,

italas gvyenautis po No. 12017 
siulindamas

ku-

las.

viii.
ja

ren-

teip-gi

Bolszevikai siūlo lenkams 
taika.

Rusai bolszevi
kai buvo pasiūlė lenkams tai
ka, bet ilgai negavo atsakymo 
dabar ta pasiulyma 
(taip raszo vokiecziu laikrasz
cziai.) Sunaikino Kolczako ir 
Denikino armijas, jie,
tikysi nugalėti ir lenkus, 
vielis telegrafas isz 
pranesza, kad tuo tyksln bol
szevikai daro nauja 
lato mobilizacija ir
pulti lenkus ir rumunus.

Kolczakas su visu savo szta- 
bu ir vyriasuybe 
Irkutske.

Vokiecziu laikraszcziai pra
nesza, 
sprendė panaikinti 
bausme ir pakeisti jia sunkiais 
darbais,
labai didelis bolszeviku

atsiėmė

matyt, 
Be- 

Maskvos

proletar- 
ruosziasi

aresztuotas

uu-kad bolszeviku i 
mirties

Jei tai . tiesa, butu 
nusi

leidimas; juk jie lygi sziol jia 
Isztisos

laikraszcziu skiltys buvo 
pildytos nuteistųjų fnirtin 
raszas.

viena ir laikėsi. .1” 
uz- 
sa-

Del tremtiniu (pabėgėliu) 
gražinimo.

Gauta žinių, kad
susi-

Zapyszkis.
mas vieszai pardavinėti jau ir 
pas mus davė bjauru 
Per valscziaus tarybos rinki
mus toks buvo erzėjimas ir 
keiksmai, jog nieko negalima 
buvo susikalbėti.
ir milicijos vadas tylėjo, 
bijojo, kad j u gali 
tarybon nerinkti. 

v

norėjosi.
Jei taip ir toliau bus, tai sza- 

lyj galima daug bjauriu daly
ku susilaukti.

Zapyszkis. Su tuo pacztu tai 
gyva beda! Seniau, kol dar 
buvo laiszkai vežami garlaiviu 
arba eidavo per invairias ran
kas isz Kauno, už kurios 
szaitis imdavo po 20 kap. 
kitam tai pacztoriui.
yra jau ir tikras pacztorius ku
ris eina 14 varstu Kaunan — 
viena karta sanvaiteje ir už tai

O vir
szaitis vis dar tebeima po 
kap. nuo laiszko.
kariuomeneje, tai tas gauna 
gana daug per’metuš sumokė
ti. Kai kas skundėsi del to
kios valscziaus tvarkos. Juk ir 
bjauru taip kestis.
kas gi gali

Virszaitis 
nes 

valscziaus 
O ežia taip

vir- 
ko- 

Dabar

ima 20 rub. menesiui.
20

Keno vaikai

Kai kas skundėsi del

Pagaliau, 
revizija padaryti, 

kiek po 20 kap. yra surinkęs 
virszaitis.

Meisztai (Szakiu apskrieziol 
Sziu ftietu Sausio 18 d. ežia bu
vo didelis vejas, Vieno ūkinin
ko sulaužė kluoną, a daugeliui 

Anglai apgriovė sziaudu kugius, isz-

BERLINAS — Neilgai gyvavo 
valdžia Prezidento Eberto, nes 
praeita Subata likos nuverstas 
o in jo vieta apsįszauke Wolf
gang Kopp nauju prezidentu. 
Buvusis prezidentas Ebert’as 
pabėgo isz Vokietijos su visais 
savo ministeriais. Revolucija 
atsibuvo gana malszei.

Badai darbininkai užklupo 
ant kazarmiu Frankforte, kur 
sužeido kelis žmonis. Musziai 
atsibuvo teipgi Kiele, Weimeri 
ir Duesseldorfe. I

Badai nauja partija nori at
gaivinti monarkija ir vela pa
sodinti Wilhelma ant sosto.

Visos svarbesnius vietos yra

Milijoninis skarbas žemeje nuo 
18-to szimtmeczio.

Lvavas.— Kaimo Cykave ar
timoje Przemyšliauš, ana diena 

Vasilius Hawirkagaspadoris
ardamas ant lauko,
su žagre už kokio tai kieto da-

Atkases daugiau žemos
užtemino koki tai ilga geležini 

manydamas jog tai gra- 
gylei i n lindo

9 

užkliuvo

su-
gryŽti, bet negali.

Anglus

lyko.

Odesai—
Odesoje ir Vladivostoke 
grūde neihaža lietuviu tremti
niu,Henrio nori in Lietuva

Musu vy
riausybe kreipėsi iii 
tam tikru rasztu, praszydama 
padėti tuo reikalu, 
atsake, kad jiems trūksta lai
vu ir kad lietuviai turi patys

Tuo budu 1

1

pesziojo namu ^stogus ir t. t. 
Tokio vėjo jau szesztas metas 
lemateme.

Krikliai. (Szakiu aps. Bub
elių valscz.) Jau ir musu kai
ne jaunimas paplatino 
neikiamas vakaruszkas. 
<aruszkas daro ne tik jaunieji, 
)et ir suaugusieji. Labai gai- 
a, kad lyg szio laiko žmones 
lesusipranta ir tokiais niekais 
užsiima.

Bartininkai 
aps.) Bartininkiecziai gali pa- 

. “Lie- 
aiviszkajai baltakei” platinti 
jau dvi smukles gyvuoja kaip 
reikia. Gal greitu4aiku ir trer 
ežia atsidarys, 
baltosios mėgėjai girdi,, kaip 
daugiau esą smukliu,, tai bent 
pigiau: ir kad duoti 19 auksi
nu už bonkele, tai ir 
užmauja magarycziu.

Vilnius. Iszvoge miesto ka
sa nakti 28 Sadsio tarp antros 
ir treczios valandos. 
17 milijonu markiu, 
nužudyti, •r

Ilguva. Sakiu ap. A. a. Kun. 
Pr. Kuro laidotuves. Gruodžio 
7 d. Ilguvos varpai paskelbė 
liūdna žinia visai aplinkei, nes 
staiga mirė* jos klebonas a. a. 
Jubiliatas kun. Pranciszkus 
Kuras. A. a. kun. Jubilįatas 
girnos Naumiesczio par. (da
bar Žvirgždaicziu) Valiu kai- 

Pradine mokykla, ėjo 
Naumiestyje, 
riampolejo, o Dyasiszkaja Se
minarija Seinuose. »In kunigus 
tapo inszventintas 7 Kovo 1868 t 
metais.

Lietuvos pasportai.
Jau baigiama spausdinti, 

kuriuos

laivu pasisamdyti.
tremtiniu gražinimo klausymą 
eko atidėti tolimesniam.
lui.

lai-
kati I a,
nadas kuris teip 

sustojo kasos isz bai- 
granadas

Po kiek lai-

visu
Va-

South State St r., 
jiai stebuklinga mOsti su 
ria patepus lavona, tasai tuo- 
jaus atgytu, o 
žudintoja, tai 
prisipažytu prie kaltes, 
mostis teip-gi sustabdytu 
Įima dantų, 
Hutu korinis nog kojų 
viduriu ir kitokiu 
Motore geisdama atgaivyti 
vo vyra, pirko taja įuosti 
ka užmokėjo Polumbai 85 do-

Moterele patepė lavo
na ir isztepe visa mesti bet la
vonas kaip nesikėlė, teip ir ne
sikėlė. Todėl Babueciene 
sidave jieszkoti pagialbos pas 
palicije apsakydama visa atsi
tikima, 
apgaviku ir paliepė 
piningus.
Nenorėjo naudotis prielaidinio 

pravarde.
Somerset, Pa.— Juozas Ku

zina isz Windber, innesze pra- 
szima in suda, idant jam butu 
pavėlinta naudotis savo tikra 
pravarde Thomas o ne Kuzina.

Kuzina savo praszime pa
duoda, buk būdamas mažu vai- 

Pa,

lerius.

b J

kada 
tasai

pateptu 
tuoj aus 

Toji 
ge-

influonza, prasza- 
, gėlimą 

skauduliu, 
sa
li ž

nu-

Pa Ii e i j e a re sz t a v o j o 
sugrąžyti

m žeme, 
mes idant manantis
ne ekspliodavotu.
ko insidrasino ir iszkase katila.
Kada atydare, žmogelis net nu
tirpo isz nusistebėjimo ir sto
vėjo kaij) be žado, 
buvo pripildytas su

mi-
Politine anglu

nes katilas 
auksineis

užimtos per reVoliucijonierius. jr sidabriueiš piningais pacj- , 
nanezius isz 15-to ir 18-to szimt 

kurie likos užkasti lai- 
Surastas skarbas

Vanduo nukirstas, 
mieste nėra o duonos didelis 
stokas.

szviesos

ISZ VISU SZALIU
lijonu karimu.

pasiliko

Del pargabenimo lietuviu 
tremtiniu isz Pietų Rosijos.

Kaunas.— Užsieniu Reikalu 
Aliu, kreipėsi in allijentu 
sijas Kaune.
misija pranesze, kad tu trem
tiniu pargabenti sausuma 
galima 
krasztuose.
juos laivais.
jos valdžia, neturi tiek atlieka
mu tam reikalui laivu, tai pa
taria Lietuvos vyriausybei pa
samdyti lai va savo leszomis.

ne-
(Vilkaviszkio

del netvarkos tuose sigirti savo smuklėmis.
Reike gražinti

Kadangi Angli-

Džiaugiasi

Lenku frunte laukiama musziu
Warszava.— Nors kai kurie 

apie bol- 
sumažeji-

kriti geli

meczio, 
ko kariu.
yra apskaitomas ant keliu mi- 

Tokiu budu 
vargingas ūkininkas
locnininku milžiniszko skarbo. 
Bet taii skarba turės padalyti 
ant trijų daliu: viena dalis ejs 
del valdžios, antra dalis del su
rastojo, o treezia del locninin- 
ko ant kurio žemes tasai skar
bas likos surastas.
Hawirka yra locnininku žemes 
ant kurio skarbas likos, suras
tas, todėl aplaikys dvi treczias

laikraszcziai raszo 
szeviku karingumo 
ma, bet-gi pastebima, kad jie 
stiprinasi lenku frunte ir žada 
juos pulti. Vienai bolszeviku 
armijai, stovineziai priesz len
kus, vadovauja garsus caro ge-

Vokiecziu markes kursas vis 
krinta.

Berlinas.— Dabar Vokieti
joj už viena doleri jau moka 
lygi 100 markiu 
už viena marke teduoda 1 cen-

Yra gandu, kad Vokietija 
paskelbsianti bankrotą ir sko
lų’ nemokėsianti, 
kiecziu laikraszcziai tatai 
ginezija.

Paimtu
3 sargaiCzekis buvo teip para- 

jog kas jin 
banke, tai jam piningai

Siuntinis supra
tęs kam czekis priguli 
sze in kancelarije ir 
teisingysta aplaike.... 
lerius su iszreiszkimu, jog per 
savo teisingysta pasiliks kada 
turtingu žmogum.

Sziandieninis Matuzelis.
Lexington^ Ky.— 

Jonas Shell pasiliko naszlium 
žinoma daug 
naszleis bet szitas 
yra 
turi 132 metus ir 
Senukas buvo iszejas 
vaikszczioti taja diena, o kada 
sugryžo rado savo moteria ne
gyva kuri vos buvo pabaigus 
36 metus amžiaus, 
netikėtinai. 'Apie mirti prane
sze savo uoszviui 70 metu am
žiaus. Uoszvis palaidojo pri- 
gulinczei duktere ir norėjo pa- 
ymti szesziu metu sūneli, 
senas Shell tame pasiprieszino 
ir pasiemias karabinu kuri bu
vo pats pasidaręs arti szimta 
metu adgal, kerszino nuszovi-

B V • V 1 • * i • < nj w. w f '

. . Inu dtimtuj .. ..u

iszmokami.

paduotu 
butu

nune-
savo

j

už
du do-

ta.

doleri jau O kad 1

kitaip sakant

Tacziau vo
tį žr

' nerolas Brusilovas Lenkai taip
dalis. — Giliukningas žmogus! Pas juos žada 

generolas

visa 
isz 

Ma- 
mergaite

amerikoniszku

Užvakar

Arabi je, 
Azije ir 

Pribuvęs in New

Gal dabar nc-

xra mergina anleido.

vyru pasilieka 
žmogelis 

nesnepaprastu naszliu
7 menesius, 

pasi

mirdama

bet

mu savo uoszvip jeigu jam su-

Hazelbrookk u ir gymes
jojo motina pabėgo su butdin- 
gieriu Andrium Kuzina 
Tindama ji su savim ir

9

žinos. • suėjo su
atsi-

Krūvos suszalusiu žmonių guli 
prie geležkelio stocziu 1

Siberijoje.
Darbinas. — Atkeliavusiojo 

angliszki aficioriai .isz Omsko 
ir Czitos, pasakoje apie baisu 
padėjimu Siberijoje, buk prie 

s — _ a a A

pasi- 
mano, 

jog jisai yra tikram aunu Ku- 
Tik nesenoi 

savo broliu Jurgių isz Filadel
fijos ir nog jojo dažinojo, jog 
ne yra sūnum Kazino o vadina
si tikrai Juozas Thomas.
Milžiriiszki padotkai nog ken- 

džiu ir tabako.
Philadelphia.—: Pirmam dis- 

trikto Pėnnsylvanijoj valdže 
surinko milžiniszkus padotkus 
nog kendžiu ir tabako,
paporosu, cigaru ir tabako su
rinkta $1,564,521.27; nog ken-* 
džiu, ai'skrimo ir kitu saldumi- 
nu $2,434,178.61. 
nog arielkos, vyno
teip susimažino, kad valdže ne 
neapgarsino kiek surinko pa- 

I finiku.

Nog

Ozeku kunigu tarpe prasidėjo 
judėjimas.

Viedniils. — Tykslas 
skyrti nuo Rymo ir reformuoti
bažnyczia. Sausio 8 d. invyko 
ezoku kunigu suvažiavimas, 
kuriamo dalyvavo 206 kunigai. 
Didele didžiuma balsu (140 
priesz 66) nuspr.ėnsta sukurti 
czeku slovaku bažnyczia (tikė
jimas.) Suvažiavimo reikala
vimai sz ie: 1) atskyrimas baž- 
nyczios nuo valstybes; 2) atsi
skyrimas ’ nuo popiežiaus;
sanžines ir tikybiniu insitiki- 
iiimu laisve; 4) celibato (drau
dimo žmona vesti) panaikini
mas ir 5) liturgija (pamaldos) 
czeku kalba. Kaip czekai pa* 
siliuosavo nuo austru, sake su
važiavusioji, taip ' dabar m turi 
nniailhinwimf i nn/V

3)

geležkeliu stocziu, konia visur 
yru matomi krūvos pliku,

Padotkai 
alausir

, SU-r 
szalusu vyru, moterių ir vaiku 
lavonai i
czekui atkabinta vagęnus nuo 
turkiu su serganezeis ir iszba- 
dejnseis žmonimi, palieka juo
sius apleistuosia vietosią, kur 
tiejei nelaimingi ncaplaikyda- 
mi jokios pagialbos suszaja 
vagonosia arba mirszta isz ba
do. .

Nokuriosia vietosią

pat stiprinasi, 
atvykti prancūzu 

. Foszas, tasai pats, kuris sumu- 
szc vokieczius.
būti dideliu musziu. 
mes, pasakyti suhku.
Isz Amerikos atėjo rubai ir 
" • avaline neturtėliu 

vaikams.
Kaunas. — Pereita sanvaite 

atvežta isz Liepojaus in Kauna 
apie 14,000 kurpiu invairaus 
didumo vaikams nuo 4 iki 14 
metu r 36 ritiniai gelumbes, isz 
kurios bus pasiūti apsiaustai. 
Liepojuje yra ;

Pavasari gali
Kas lai-

me.
gimnazija Ma-

atplaukęs isz Lietuvos pasportai,
Amerikos laivas, atvožės dar turės insigyti visi virsz 17 me- 

40,000

e

I

n

r

I;
JI

Traukiniu susikulimas.
Berlinas.— Ties Konicu Vo

kietijoj antru kart ‘ susikūlė 
traukiniai. 9 užmuszti ir 17 šu-

tu amžiaus neveliaus kaip iki 
31 d. Kovo. Pasportai bus su 
fotografijomis, kainos 3,auks. 
neturtingiems dykai.

dykai rintiems fotografijų bus laiki-

dauginus gelumbes ir
kojiniu (paiiczeku) ir tai visa 
ilgai netrukus pateks in Kau-

Szitus visus daigtus ver
tes 2 mil. m. siunezia <
Amerikos Pagelbine Adminis-

Drabuzius ir avaline 
dalina Kauno Szelpimo Komi
tetas: Rūmeliu klebonija, 
taipogi Szv. Vincento konf. iszdąvincti ne vėliaus 1 yašaį

cjrFtr

no. Netū
Iii

tracija.

Kūrinėliu klebonija

1a <1 ri viTy/irrt r\oi

X •   _ _ A_________ /I? _ 1  

nai duodami be totografiju. Pa 
sus iszduos valszcziu ir miestu 
valdybos, didesniuose miestuo-* / 
še-milicijos valdybos.- Pradės

rin- * f Y f < L- *L‘.4
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Jeigu apie tai užmirszote, 
tai ne bus pro szali primyti, 
jog svietine karo urediszkai da 
nepasibaigė, nes 
kas senatas da noužtvirtino su- 
taikos, todėl terp Suv. Valstijų 
o Vokietijos kare da neužbaig
ta.

amerikonisz-

turėssultonas 
nes euro-

Turkiszkas 
bostytis isz /Azijos, 
piszka dali Turkijos allijentai 
atėmė turkui. Yra tai ženklu 
jog atejteje Turkai pradės ka
re isz naujo idant atymti ta, 
ka jiai allijentai užgriebė. Teip 
būdavo praejteje. 
kad in
Stiuustu moksliszka misije ant 
uždėjimo daug mokslainiu, o 
in penkesdeszimts. metu tur- 
kiszka tauta, teip iszlavintu ci
vilizacijoj, jog daugiau nebutu 
skerdvniu armeneziku ne kitu.

Geriausia
Turkije allijentai isz-

Valstijoje New Yorko pri- 
skaityta net 24 tukstanezei ap
leistu namu ir farmu per gy
ventojus. Namai užkalti len
tomis, o juju gyventojai iszsi- 
nesze in didesnius miestus ant 
uždarbiu.

Pa.,Ligonbutije Oil City, 
užgyme kudykis svercntis 17 
ir puse svaru. Ligonbutes dak
tarai tvirtina, jog teip sunkus 
kudykis da niekad czionais nc- 
užgyme.

kudykio po užgjnnimui 
septinis ir puse svaro, 
tojo kudykio yra 

Thompsonai.

Paprastas sunku-
mas 
svėrė 
Tėvai J.

Ežeras Erie turi daugiau- 
sa žuvu, nes ant kožnos ketur- 
kampines mylios pristato dau
giau žuvu ne kaip kitas kokis 
ežeras ant svieto.

Pradžioje avietines kares 
bombos naudojamos per avia
torius sverdavo tiktai pfi dvi- 
deszimts svaru,
baigos kares, didžiausios boiji-

nes prie pa

bos sverdavo pusantros tonos.

gyventojasTūlas gyventojas miesto 
Milwaukee, Wis., vardu Louis 
V. Elflein, turėdamas dvide- 
szimts septynęs visztas ant sa
vo kiemo, in laika vieno 
nėšio surinko 632 kiauszinius

, o 
Sausio inenesije surinko 386 
kiauszinius.

Sako jisai, 
sos, szilta visztinyczia ir geras 
maistas prigialbsti 
ant guldymo kiausziniu.

- tai yra Gruodžio menesije

Žmogau,

ff

V

4

me-

jog daug szvie-

visztoms

kada doleri ketini 
iszduoti, tai gerai jin pirma 
apžiurekie.

Nereikalingo daigto nepir- 
kinek, kad ir butu pigiauses.

I,aikykis tikėjimo proseniu 
o gerai tau seksis 
svieto.

Asztriu gėrimu negiark, 
jeigu be to negali apsiejti gerk 
labai mažai.

Skaityk daug skaityk ir mo
kinkis lyg smert, nes mokslo 
žmogui niekados ne buna už 
daug.

1 

ant szio

Miestelije Glen Campbell 
Pa., užsidėjo slapti 
isz szesziu moterių, 
duotis bus isztirinejimas gyve
nimo vyru ir jaunikiu.

In taja drauguve gales atsi- 
szaukti moteres kurios turi nu
žiūrėjimą ant savo vyru ir • ar 
gyvena padoriai, o merginos 
gales dažinoti ar juju mylėmi 
gyvena padoriai ir ar 
tranko po kokias urvas,
naszes slaptas drauguves keti
na uždėti ir kitosia miestuosia, 
o per tai tikysi sumažyt daug 
persiskyrimu ir 
terp ponu..

9 

drauguve 
kuriu už-

nesi-
Pa-

kojimas pauaszus in Rymo Ka
taliku) neseąęi turėjo suva
žiavimu ant kurio rodavojosi 
apie szvonta Į^rancįszku' Asi- 
žieczio gyvenimą, ar*.;
sektinas ar peiktinas.

jisai yra 
Po il

gu karsztu gincz.^ dauguma 
balsais pripažino/ jog szventas 
Franciszkus buvo tikrai pa
prastai augsztasCdoros žmogus 
kuris stengėsi visur ejti Kris
taus pėdomis, todėl szvonto 
Franciszkaus gyvenimas, ypa
tingai jo atsižadėjimas žemisz- W M A . 'fa •

užduoto malszei be jokio ru- 
pesezio nes dirba tiktai viena, 
daigta ir nesirūpina apie dau
giau, moteres darbas kitokia, 
nes motore per visa savo gyve
nimą negali iszmokti to, kas 
priguli del geros paezios ir pri
valumas moteries nog josios 
rcikalaujo kaipo paezios,'moti-

paiiiislinkime’, ka n'iijs
uos ir ge^.gaspąjĮ^es.Į

‘ ” ’*! p;J r*1, 
teVijįj rėikidiiujainb Idant butu

Tik 
nog mo-

k u gerybių, nekaltybe yra visu 
« « t A • ' % •' \ vprakilnesniu ir diovuotu žmo-

n iii sektina.

Paprastuosia 
isz-

Cziu gaivu 
skerdymo.

Preke

Valdžios gyvuliu bjuras, ap
garsino akyva surasza, buk 
1919 mote likos iszvežta isz 
valstijaus • MonLina, daugiau 
gyvuliu ne kaip visosia kituo
sią metuosia.
metuosia būną isz tenąis 
v.ožta nog 200 lyg 300 tukstail

gy vuliu ant pa- 
Praojta 1919 me

ta iszvežta isZ Montanos 600
tukstaneziu gyvuliu.
gyvuliu yra augszta, todėl tai
meriai dabar ^^yVulius dau
giausia parduoda*

Yra tai davadu, jog žmonis 
kas kart daugiau valgo gyvu
liu mesa, tojo maisto, kuri pa
gal tvirtinimą geriausiu dak
taru, yra mažiausia reikalin
gas del žmogaus, o kuris grei
tai atnosza senatvia ir 
trumpina žmogui gyvasti!

Mėsa dabar yra brangi, 
jeigu pareikalavimas ant

gera pati, motina, 
skalbike; siuveezkn 
ke, kukarka, taniaito 
daugiau.

Jeigu, paymkime ant kožno 
isz tuju dinstu reikobl du me
tus ant iszmokihimo, tai ant 
visu tuju dinstu reikėtų pra
leist sžesziolika 
mokslo, bet ir to da neužtektu 
nekuriems vyrams, 
dantų da daugiau 
moteres. Į,

. ■ 4 ■''' ■ ''1,1 '

Todėl, jus vyrai, kurio turite 
tik viena užsiėmimą ir nesirū
pinate kuom kitu, ar kada pa
mielinote apie tai kiek tai pri
sidirba ir turi ąnt savo galvos 
jusu motore ? O prięk tam,' 
kiek tai kožna gera phti turi 
da szimta visokiu mažu užduo- 
eziu, neskaitant kentejimu; lai-

>

su-

o 
me-

1 ’

r" • • 1

ke gymdimu ir t. t.
v •W

I *
T^r 
ll '».»

Kožuas vyras turi ant to ge
rai užsištaąjjĮyyt ir guodoti sa-
vo motore daugiau ne kaip 
guodoje sziandįep!

,,. i,*,, . —-----------•

Apia i kerno No. 2 naujo mc- 
magažino po vardu 
k* formato knygutes 

32 puslappiė, .kuris kasztuo-.

nosinio
“Meile/1
su ; _
j e ai 1V me to M ,00.

•* r r • -TOyra .......... ... _
. Iszdavojais 

Kum M. X Urbonas kuris

KAREIVIU KARISZKA 
v , ASEKURAOIJE.

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

- Pieniau buvę kareiviai lai
kytojai DedeS Sarno War Risk 
Insurance, gavo isz Bureau 
of War Risk Insurance inden- 
tifikaeijos kortele, ant kurios 
buvo užraszyta ju
asekuracijps (nsurance) 
meras rdpl greįto 
lygiai tokia kokia, jie nesziojo

vardas ir 
nu- 

nurodymo J

hesziotoja, drauge yra ii* Redaktorius p. J. kuomet buvo kariumehej, sako
prosinin-

ir da

metu ant

nes pagei-
nog Savo

redakto- 
Meiles” yra 

Lietuvio 
szirdije tikra meile Dievo, ar- 
tymo ir tėvynės.

Norintioje pamatyti pirma 
n u mari tojo akyvo magažiuo 
siunskite dcszimtuka ant tokio 
adreso: “Meile,301 State

V. Kovas sandarbys 
Tykslas “V 

sukurti kiekvieno

B. G. Cbol-
ritis.

B juro direktorius 
melcy- Jones.

Per szias korteles vyrai ga
les greitai duoti tikrus asoku- 
racijos numerius kuomet 
raszys Bureau 
Insurance - •

“ Meile,’1
Str., Du Bois, Pa.

(Meldžiame redakcijos pri- 
siunsti mums pirma numari, 
neš nė aplaikeine. R.) j 
______ t_______
GERIAUSIA su kuria džiaugsis

DOVANA Dor visa meta, yra lai- 
kraaztls “Saule”. Skai-

- tys Jaja ir džiaugsis mo
Lyną, tėvas, sesuo, .brolis ir prietolis.

Tiktai $3.00 ant moto.
gaus Puiku KalOndorl.

W. I>. imCZKOWSKI—COMPANY 
t Mahfnoy 0lty. Pa. ,.

.110 
of War Risk 

savo reikaluose. 
Korteles parankios ligoj 
pavojingais atsitikimais.

Daugelis buvusiuju karinin
ku gražina Bjurui tas korteles, 
nesuprasdami jog jias turi lai
kyt.

Direktorius praszo 
vusiuju kareiviu, kurie gavo 
tas indentifikacijos korteles 
laikyti jias.

arba

Mielaisziai. Szimoniu valsz. 
Susipykęs brolis su seserimi 
mete jąi kirviu in galva ir per
kirto lygi smegenų. Ji dar te«: 
begyvena. Brolis suimtas.

Isz Vilniaus atvyko Kaunan 
žmones pasakoja, kad Vilniaus 
gyventoju upas esąs begalo 
blogas. Duonos svaras 5 rub., 
bulvių sv. 2 rb. Murma ant 
legijonu, kurie skriaudžia žmo
nes, gabendami ju 
turteli Warszavon, o 
nieko gero neatsiunezia. 
Lietuvos ' 
ima žiūrėti kas* kart paląn- 
kiaus. Eina gandu, j, , 
tuvos valdžia dalina žemes be
žemiams, o lenku valdžia apie 
tai nei užsimini neužsimenan
ti.

gan • apverktinnmefi padėjime, 
neszvaru ir szalta.
kraipėsi su
mais ir skundomis. • Vienam 
sodžiui kur keli .gyventojai bu
vo nusztropuoti po 200 auka, 
už stoikos nedavimo, isztyrus 
dalyku bausme buvo dovanota.

r*liŽmones
visokiais .praszy-

Žydai sukiko p. prezideuta sa
vo sinagogoje su duona rr 
druska, rabinas pasakei, pra-' 
kalba hebraiszKai, paskui in- 
vede p. prezidentąsiuagogon 
pasodino ji auksztoje’v vietoje 
r laike pamaldas minėdami 
kart kartomis Anton Smetona, 

valdžia ežia būviai Bažnyczioje buvo kareiviams 
' ;'|!į #

Paskui vakzaio saloje buvo 
iszkelti auksztiems sveęziams 
pietai, kuriose dalyvavo,* .apie «• . .1 "i ■'■■*• 0*
ninku

Eina gandu J

A «ri

«■

Prlek tam

",4

paskutini 
isz ten 

In

iszkilmingos pamal 
kad Lie-{

10Q asmenų r karininku, valdi- 
, visuomenes , atstovu, 

glaudu vaikai gerai aj . lipinti, Atsilankymas pono prezidento 
padarė in vietos ’gyventojus 
dideli inspudi. ,; ,

Kataliku Latvijoje su visa 
Latgali ja latviu Atstovas prie 
popiežiaus kun. RanCanas pa
davė 630.866 isz kuriu lietuviu 
pažymėta 32.875, lenku 33.374, 
gulu 50,000, ' ■ . < ;1 ■

Lietuviu mokyklų ir prie- visuomenes

sotus, aprodyti, lenku mokyk
lų valkai pusnuogiai ir badau- 

visu bu-|ja. Lenku garbes paszvujste 
temsta.

Valstybes prezidentas
Smetona 27 Sausio buvo 

Kaiszedoryse, kame 
valdiszkas

A. 
atsi-

—

’• «r\ Ų*. ' . , ' ''ll «

Neužmirškite kad dabar “SAULES" 
prennmerata yra $3.00 ant tIho moto 
<lS1,i>0<ant humor moto. <

lankės 
lanke valdiszkas instaigas, 
dAre 4 kariuomenes peržvalga. 
Buvo ligoninėje, kuria Urado1 SKAITYKITE <‘8AULE‘ ‘ -
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sos yra didelis konia dvigu- X 
bai pasidaugino, tai aiszku jog 
žmonis neprivalo rugoti ant 
sunkiu laiku, , 
riausia mesa ir turi ant to pi
ningu.

jeigu perka ge-

Labai akyvu, o teip-gi labai 
nelaimingu yra sklypas vadi
namas Mongoliją, Azijoj. Gy
ventojai tojo sklypo yra labai 
fanatiszki ir lengvatikei isz- 
pažinime savo tikėjimo bud- 
liizmo. Konia kas treczes gy
ventojas yra ♦‘■lapui,*’ arba 
dvasiszkuju, dykaduonis, ku
riam nesinori uždarbiauti ant' 

užlaikymo o'gyvena isz

šlamu
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Virsz szcsziasdeszimts tris metai atgal, GAIL BORDEN, kurio paveksilas randasi virszuje s^io apskelbimo, ir kuris instege ta 
ga rs
kas geriausos ruszies su grfetine karves pieno, vien tiktai

♦> I
X 
t 

I 
*C*X i

ž

t 
AX 
2

savo 
kitu ranku ir ubagavimu.

Juju pinigas yra 
kaipo “tael,n 
žas pinigėlis, turintis tik vie
na uncija sidabro, bet žmonis 
maino visoki tavora ' daugiau
sia ant szilko, arbatos, tabako, 
ir t. t.

Mongolijoj kūnai mirusiu 
iszmeta už bormo miesto, kur 
szunis, kureis niekas nesirūpi
na, turi dideliu svodba drasky
dami kimus numirėliu, ba to
nais žmonis tyki, jog kuom 
greieziau sunes suos nebasz- 
ninka, tuom greieziau jojo du- 
szia pereis in kitoki pavydala 
gyvasties.

žinomas 
sidabrinis ma-

>

tarnasIlotelinis tarnas Franas 
Hoskins, New Yorke, ana die
na padėkavojo už dinsta;

o randavojo dideli lieteli už 250 
tukstaneziu doleriu ant meto 
ir pats ant savo rankos pradė
jo varyti bizni, kaipo didelis 
kapitalistas.
nuo kisziu kokius aplaikydavo 
nog turtingu Amerikonu.

Yra ta paveizda, jog ne visi 
kapitalistai užgyme su auksi
niu szauksztuku burnoje. Aine- 
rike visiems yra gera proga 
dastoti dideliu turtu.
tiejei, kuriem yra stokai tvir- 
taus noro, sustoję pakelije ir 
dingsta terp’ gyvenimo viešu-* 
los. • j

Ar-gi mielas skaitytojau noį 
return skaitytis prie tuju pir-j 
muju, ar prie tuju paskutinių 
sztamo žmonių?! Viskas prij 
guli nog tavęs. r' ’

pa

Turtą surinko

Tiktai

muju, ar prie tuju paskutiniu

nesupratimu

Ruso caro, durnos ir kerėhkos 
rubliai kyla nes laukiama grei
to atsidarymo prekybos, Rusi* 
jos su Anglija ir užrubežiuj 
Rusu pinigai ilgai netrukus 
iszeis už gera. • ■ • * ’ |

L I. . ........ | 
^yi^Į$Ję.|)rtftestoi)ai vadi-

I

nUmi epiąkopalais.; (kuriu ti-
.4* ■- ■ ■■ ■

t
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X
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X

XXX

X

X
X
X
X

sybef jog moterių darbais, per C*
rlvrlnanifi 1 rlnli tnmi W11

uli nog tavęs
------------------------ - ' < * r?-

. Daejoiho sziam dvidesžih^ 
am szimimetije civilizacijos 
^rie visokiu pagėrinittiu ir pa 
žiuru. ' ’

H
NaVatnu yra, bet tei7

dydesnia* dali vyru yra pri- 
skaitomas kaipo hepriskaitin* 
tis prie bfekoį khs vadintųsi 
darbu. •

Tuom kart kada vyras isz- 
inokes koki darfea,'dirba fabri
ke, kasyklosla hrba prie kito
kokio užsiėmimo, atlieka savo

i- i
l
V

ia pięno kompanija, kuri dabar turi jo vai du, iszrado būda kondensavimui pieno—tasai būdas susidėjo sekaneziai, parin- 
i isz sveikiausiu karvių, ir prie to pieno buvo dadeta užtektinai su

malto cukraus palaikymui jo saldžiu ir prjimnu po ko buvo supilama tas sumaiszius in indu, susidedanti isz dvieju sienų, 
ir buvo kaitinama ant mažos liepsnos, kad tokiu budu neiszsieikvotu isz pieno visa reikalingiausia maistingumo medega, tik
tai iszgaruota palengva dalis piene esamo vandens, o to pasekmes produktas likosi pavadintas BORDEN’S EAGLE BRAND 
CONDENSED MILK (PIENAS.)
GAIL BORDEN buvo iszradeju szito stebuklingo budo palaikymui pieno visuomet ir visuose klimatuose

f

szviežiu, saldžiu ir
maistingu, kaip kad butu tiesiai isz karves iszmelsztas.
BORDEN’S EAGLE BRAND svarbiausiai naudojamas :

t h

b

.. įi. . .: ! , • f ; *■.. * h j ? , . ■ r ■

maitinimui kūdikiu, kur motinos, delei kokiu nors priežaseziu, pri-f -

• ' ' 1 . - “ F Ii , .T l Įg 1

verstos imtis maitinimo kūdikio isz bonkos — taip daug jo szitam tikslui reikalaujama ir sunaudojama, kad daugiau kūdikiu
iszauginta pasekmingai ant EAGLE BRAND, negu ant kitu visokiu dirbtinu maistą , sudėjus in viena. Jeigu butu galima
sutraukti vienam burin visus tuos vyrus, moteris ir vaikus, kurie buvo iszauginti ant EAGLE BRAND begyje paskutiniu gent- 
kareziu, tai ju skaiezius beveik butu dusyk didesnis, negu buvo kareiviu ir jūreiviu, kuriuos szi szalis pasiuntė už juriu laike , 
didžiosios pasaulines kares.
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Specialis Fatemijimas del Pirkimo
Mes labai troksztame, kad galėtume patarnauti tukstan- 
cziams motinu, kurioms reikalingas Eagle Brand Kon
densuotas Pienas del ju.kudikiu. Per szita laikraszti mes 
saveite nuo savaites papasakosime joms apie daugelyje 
atveju naudinga ir užganėdinanti szita nuo ligų laiku isz-
saveite nuo savaites papasakosime
atveju naudinga ir užganėdinanti szita nuo ligų laiku i 
bandyta kondensuota pieną. ,
Ivad galima butu joms tinkamai patarnauti, mes panau
dojamo szįa proga užkviesti jas peržiureti jusu lentynas, 

Borden’s Eagle 1 ' 
užsi-

ir jeigu atrasite, kad jusu iszteklius
Brand arba kitu produktu jau sumažėjos, kad tuoj
sakytumėt daugiau ir kad mes galėtumo su laiku prista- 

’ tyti jums tinkamu laiku ant pareikalavimo.
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EAGLE BRAND, DELEI SAVO AŲGSZTOS RUSZIES IR ATSA- 
KANTUMO YRA GERIAUSIAS PIENAS, KOKI JUS GALITE NAU
DOTI ABELNAME NAMINE REIKALE IR ANT STALO. SZĘĮMY- 
NIKE NIEKAD NETURĖS BĖDOS SU CUKRAUS STOKA. PIRKIT
BLESZ1NE SZIANDIEN NUO JUSU GROŠERNINKO — VARTO-
K1T JĮ BILE KOKIAM IR VISOKIAM TIKSLUI, KUR NAUDOJA
MA SYKIU PIENAS IR CUKRUS, PAVEIZDAN RYŽIU PUDINGE,MA SYKIU PIENAS IR CUKRUS, PAVEIZDAN RYŽIU PUPINGE 
SUSAIS, SZAIAJRIETINE IR T.T. ĘE^ALAUKIT IS? MUSŲ. NU------A T A TTTjF’fm T^irz imaiT vtt

RODYMU KNYGOS APIE VALGIU PRITAISYMA. PRIRODYKIT
SAU KAIP G AUT PATYS NUMAŽINT PRAGYVENiMO KAINU 
AUGSZTUM A. ,

Jeigu jūsų kūdikis nėra sveikas — jeigu, neauga vogoje — jeigu yra nėr-
yuotas ir atkaklus — tai daugiausia to viso priežastis yrą maistas,’ nesu
tinkantis ąu kūdikio reikalavimu. Raszykite mums šziadieh ir gausįte
dykai, j u,su kalboje maitinimo nurėdymūs, pagelbės jus palaikyti kudi-
tvirta ir sveika — kas padės ji ant gėro ke1o — taip kad jis gales iszaug- 
ti in stipria ir kuninga ypatąjf
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SLAPTINGA ISTORIJA.

jaute, kad 
Pui-

Juozas Bertulis 
jis truputi perpildytas, 
kus koniakas,* kuriomi ji vai- 
szino jo žentas Povylas, buvo 
gana paslaptingas; iszrode vi
sai minksztas kaip skystimas, 
o isz tikro smarkiai 
Prie to Bertulis nebuvo 
daug pripratęs gerti; 
kaipo senas ir žynius 
jas nebuvo ■ palinkės prie to
kiu kvailyscziu. 
pravažiuodamas užsuko 
žentą Povyla, kuris buvo ve
dės jo paezios seseri. Būvant 
užstalėje buvo daug suvalgyta 
dar daugiau 
mot reikėjo užlipti ant 
szaus savo kambarin miegoti 
tai reikėjo dideles žento pa
gelbės.

Kuomet Bertulis 
tai jam iszrode, kad jau jis ei
na ne savomis kojomis bet ko
jomis savo dieduko, kuris jau 

Jojo atmintis 
kad jis žen-
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1 y^iom laikiųkas tai paskam
bino isz lanko'puses. Tarnaite 
inejo, ir pranesze, kad^ atėjo 
gydytojas. * Pasirodo, kad 
Agota telefonavo savo par. 
žinstamam daktarui; kad jei 
Bertulis ir nesugrąžink jau jos 
vyro paskolintu kelnių, tai ji. 
vis-gitiors dužiuos ar Bertulis 
isztikro .yra Inhatil&ik'

Daktarui iszpasakojo į visa 
istorija. Jis ir—/a atrado; kad 
tas Viskas yra labai • lyiista. 
Prie to viso, tokiu ligoniu jis 
savo gyvenime dąr 
nėra gydės,

— Ar nįnpžiuretuin 
žentą poną Bertuli, — pasiūlo 
apsiverkus gerbji Agota.'

„i atsa- 
Aift matau

L. R. KRIŽ. R. KAMPELIS.vieūa poną apsistojusi tuose 
palociuoso isz uždaryto ir 
rakyto kambario pirma 
pražuvo kelnes.
tojo antra ir treczia nakt. Tas 
palociaus savininko sveczias 
turėjo keletą kelnių, 
sakau visai jums noiszmetine- 

Ir taip palociuje pra- 
trojos svcczio kelnes, 

kuris taip pat ant nakties isz 
vidaus savo kambario užsira
kindavo. Ketvirta nakti pa
lociaus savininkui nesimiego- 
jo gerai ir jis dirsteles in kari- 
doriu pamate, kad tas pats 
sveczias iszejo isz savo miega
mojo kambario rankoje nesz- 
damas savo kelnes.
ėjo su sayo kelnėmis in soda, 
nuėjo in kampa, 
lopeta, 
kelnes ir paskui vėl adgal su- 

Pasi- 
rodo, kad tas sveczias buvo lu
natikas. ’ 
vėl svecziai 
palociaus salininkas 
ji in kampa sodo, atkasė

Gal but ir ta- 
ponas Bertuli

veikė, damas, 
tiek žuvo• •- JIS 

preke-

Jis tiktai 
pas

iszgerta ir kuo-* 
vir-

i

uz- 
nakti 

Tas pasikar
kad* atėjo 

t Pasirodo, kad
w

w

r>. A i .v
V

•»

<!

1

bet tai

Jis isz-

kur' stovėjo 
užkasė in žeme

atsistojo, gryžo in savo kambari.

t

savo

senai numirė, 
pasibaigė tuomi, 
tu i palinkėjo labos nakties ir 
savo kambaryje užsirakino. 
Daugiau jo atmintis nieko ne- 

Dar lyg atsimena, kad 
jis užsuko elektriszka szviesa 
bet jau daugiau tai tikrai nie
ko neatsimena. < . .

Apie szita atsitikimu Ber- P<«s nepasako, kad asz bueziau 
tūlis maste, kuomet jis ant ry- 
tojąus anksti pasibudo. 
jaute galvoje koki tai tusztu- 
ina, bet tas tusztamas jam ne
leido. Nežiūrint, kad jis blo
gai jautėsi ir kad buvo szalta 
diena, reikalai ‘priverto ji at
sikelti. Jis stenėdamas atsi
kėlė ir tuojaus atkiszo ranka, 
kad greta nuo stovinezios kė
dės pasiimti kelnes, kaip jis 
paprastai per dvideszimts me
tu kasnakt darydavo, bet ant 
kėdės kelnių nebuvo.

nors jam mie- 
kambarin ir pa

žino.

atsitikima

. (R

J '■! M 1*

♦

atrado; kad
i • keista. TARADAIKA.

niekados

mus

— Tai bereikalinga! 
ke gydytojas. — 
kad .ponas Bertulis drūtas 
žmogus,*kad jo , Aervai visai 
tvarkoje. —
Bertulio ranka ir dar pridėjo.

no rvai 
Daktaras paėmė

Rytmetije, kuomet |— Pulsas visiszkai normalia, 
pasigedo kelnių, 

nuvedė 
ket-

• verias kelnes.
mista,
na t i kas ?

Bertulio veido iszreisžka
pasidarė nevisai protinga.

atsake Ber
tulis, — man iki sziol dar nie-

veido

Nežinau,

esate lu-

-i 
t

Jis

Nejaugi kas 
gan užėjo jo 
eme jo kelnes, kad iszdulkyti ? 
Jis priėjo |>rie duriu ir rado 
jias užrūkytas isz vidurio. Jis 
truputi nusigando, juk kelnių 
kiszeniuje buvo jo pinigai. Jis 
apsidairė aplinkui, 

stengdamasis 
paslėptąsias duris,

apžiurėjo 
; surastisienas 

kur nors 
bet nieko intariamo nepasto-

Jis vėl pradėjo jieszko- 
bet jo 
jokiu

bėjo.
ti pražuvusias kelnes, 

nedavėjieszkojimas 
vaisiu.

Bertulis atsisėdo ant lovos 
ir vėl stengėsi atsiminti isz ei- 

Pas-les, kaip vakar atsitiko, 
kui jis vėl pradėjo 
savo kelnių, bet ir 
nesurado.
pasiliko
tiktai paskambinti 
ir papraszyti, kad 
žentą.

jieszkoti 
vėl nieko 

Jam dauginus ne- 
nieko daryti kaipJ

tarnaitei 
pakviestu

— Kas atsitiko! — pa 
klauso inejes žentas Povylas.

— Mano, kelnes pražuvo.
— Kam jus ežia juokus kre- 

jo 
Juk tu va

li žsi rak i-

Kaip-gi galėjo 
t

ežia te!
kelnes pražūti f 
kar pats isz vidaus 
nai.

Tas mane tai ir stebina, 
Asz užsirakinau du

ris, kelnes pasidėjau ant kė
dės pas pat lova, o dabar jos 
isznyko.

Povylas netikėdamas palin
gavo galva ir kartu su Bertu
liu isz naujo apžiurėjo 
kambari.
Povylas atnesze savo 
mas kelnes ir bors 
Bertuliui per ilgos, 
buvo priverstas jomis apsiau-

Jis tose kelnėse, iszrode
labai juokingas, taip kad ne
galėjo ta visa atsitikima pa
slėpti nuo 
Agotos, 
niu
patarimu, kur jieszkoti kelnes 
bet ant nelaimes jau tas vis
kas buvo pirmiau atlikta.

Povylas nuraminimui pra
dėjo pasakoti:

— Asz skaieziau viena ste- 
Tenai ir-gi 

pa-
Tas viskas

Povylai.

visa 
Kelnes neatsirado, 

atlieka- 
jos buvo 

bet tas

t i.

Povvlo žmonos 
Agota gi sulyg po- 

pritarimo davė szimtus

be tin a istorija.
visas reikalas buvo apie 
prastas kelnes.

. atsitiko senoviszkame palo
ciuje, kur būdavo vaidinasi — 
bet pas mus namas naujas ir 
jokio vaidinimosi dar niekas 

y ^nąra matę^ Tojo angliszkoje 
**Istorijoj# ptls^kojamži kad pas

Mano kiunu vela apsirgo, 
Ir dabiii’ turiu gana varge^ ,
Turiu veja jupis dainuoti,
Nėr nedaiko ne pasilsėti.

. Tr teip: ' ’
Vyruczei, kasžin, nr mes ka-(

,: dą išnoksime, 
Ar is'zmoksime? 

Ki^ip man roclos,' ■

7
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Rinkimas auku pasisekė.
Pereitu
Kalėdiniu

metu paskelbtoji 
“Kalėdiniu Dovanu”' Lifet. 
Raud. Kr. Rem. rinkliava pa
sisekė kuogeriausiai. 
skelbiama surinkti 25,000 dol., 
bet surinkta beveik 30;000 
dol., kuriu dalis buvo iuojaus 
pasiunsta Lietuvos Raudona
jam Kryžiui (500,000 markiu,) 
gi kiti iszleisti pirkimui vil
nų ir kitokiems svarbiems rei
kalams. j . ; .

Buvo

100,000 dol.
Pastaraisiais laikais gauta 

isz Lietuvos Raudonojo Kry-

Jiems

i*

J
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O žmones taip sveiki ir šu taip 
drątais nervąw nebūva luna
tikais. (

— Tuomet asz 
teisman!

u I,, . y j r .'V
Tai musu vasžkjnes J<ojos, > ■AT* 1 • 1 * 4 • 1 • i •

stoti
• Ir sau gera rodą duoti.

Tankei pasirodome kaip levai, 
() nekurie

Negalime ant ju tvirtai atsi-

žiaus laiszkas, kuriame jie pra- 
jiems pagelbėti. Jiems 
būtinas reikalas gauti pa- 

užlaikymui ligonini!), 
szelpimui naszlaicziu ir galy-

szo
v ra v 

szelpa

Tai-g i 
- •

bes kitokiu reikalu. 1 
Liet. Baud. Kryžiaus Rėmėjai 
kaipo vienatine szioj szajyj

j

II

apsiūkusiu, 
iszkilmingai už- 

reiszke Bertulis.
c "4

— Tu jau to jokiu budu 
nepadarysi! — suszuko Agota

»<

pasirodo tikri 
tb■ avinai

Szį.ta.sutverė, -
> Ir vėla sugriaūje,

.Lyginai kaip isz piesku blu-
t# J ' L

lunatikas ir miegodamas 
imis vaikszeziocziau.

tuojaus pra
juk tai ne bai- 

ka; jos tikra sesuo yra iszteke- 
Juk jos vy- 
užlipti

Geroji Agota 
dėjo raudoti.

nak-

ant

zemvn ir te

jusi už lunatiko, 
ras nakezia gali 
stogo ar ant bažnyczios boksz- 
to, nupulti isz tenai 
ant vietos užsimuszti.

— Gal but tu ka nors sap
navai ? klausinėjo Povylas.

— Taip, isztikro man szia- 
nakt prisisapnavo, kad rodos, 
asz vaikszcziojau krantu siau
ros upes ir man buvo labai 
szalta, — (are Bertulis.

— Už mano sodo
o

nusigandusi. — Szi visa.^to- 
rija pasiskelbs ir mus visi lai
kys ant juoko.

namas apgirstu 
‘ O gal kalti

ninku ir visai nėra.

— O asz būtinai reikalauju 
kad viskas butu pilnai iszaisz- 
kinta. .Tas man 
dejei mano saugumo, o taip
gi man gaila mano žento. Juk 
keturi szimtai doleriu tai pi- 

Garsirii kalbėjo Po- 
<0 *

kad mano 
virsz kojomis."

nigai. — 
vvlas.

Ir

man

isztikro 
teka upe, o szianakt naktis 
buvo szalta; — daug reiszkan- 
cziai tarė Povylas. — 
tu isztikro esi lunatikas, 
ėjai su savo kelnėmis iki upes 
ir inmetei jias in upe.
būti dar jos kur pamestos so
de.

Povylas buvo žmogus, kuris 
jei ka su mastydavo, tai greitai 

tuoj 
so- 

♦ su 
Bertuliu nuėjo kelnių jieszko- 

Visi jieszkojo isztisa va- 
sugryžo 

rankomis.
tuom laiku, kaip jie jieszkojo 
kelnių, geroji szeimyninke 
Agota ka tai sumasezius 
bejosi per telefoną.

Po pusrycziu Povylas 
siūle Bertuliui

u,

dai but
nu-

O gal

visi lai-
Asz nenoriu,

H-

reikalinga

pradeda 
kambari. Agota iszkrate szie-

vėl jieszkoti

nikus, isz varto pagalvius.
Staiga ji suszuko: po apatiniu

gulėjo 
lankstytos kelnes, 
jias pagriebė, pažiurėjo ir,ra
do, kad tai jo kelnes.

pagalviu gražuti
Bertulis

b su -

Niekas
Povylas ir Agota

ir i szsi pildydavo, 
paszauke tania 
dauninka ir

Jis 
virėjo ir 

pats kartu

ti.
landa, bet visi 
tuszcziomis

geroji

su
O

kal-

pa- 
nuvažiuoti in 

krautuve ir nusipirkti naujas 
kelnes.

— Asz neturiu nei
— pastebėjo Bertulis. — 
no visi pinigai,
tai doleriu buvo kelnių kesze- 
niuje.

Asz tau paskolinsiu pi-1
— tarę Povylas. —

kiszeniuje 
szimtai doleriu.

Gal but kas 
daug

cento, 
Ma- 

keturi szim-

nigu, 
sakai, kad kelnių 
buvo keturi 
Tai kas kita, 
nors žinojo, kad tu tiek
turi pinigu, kelnių kiszeniuje 
tai ir pavogė tavo kelnes.

Tu

' v< deTci, 
Ar isz kaziru namelei, 
Padaroipeįne ant ilgai, 
Teip kaip maži vaikai.

Na ir ka dabar pradesįme,

Paclarojne^io ant ilgai »•«< to «■ « «

“Duokit Mums 
Colgates” 

malonus skonis ir turtingas 
?’s sutaisv-

draugija, kurios tykslu dar 
szelpti Liet. Raudonojo kry 
žiaus instaigas szinomi paskel
bia, kad szimet szi organizaci
ja turi būtinai surinkti nema
žiau kaip 100,000 dol. auku.

Tures visi prisidėti.
szi o mielaszirdystes

I
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Inkiszo 
ranka in kiszeniu ir tenai pil
nai rado savo Visus pinigus.

netare. nei žodžio* 
iszmetine-

janeziai žiurėjo in Bertuli, ku
ris stovėjo viduryje kambario 
kaip prasikaltę^ vaikas, 
tūlis tarė:

— pabar asz atsimenu. 
Kuomet vakar vakare asz at
siguliau in lova," tai man buvo 
gttlvai žema ir asz turbut su- 
lankszcziau kelnes ir pasiki- 

kad mah butu augsz- 
Bct asz visiszkai neat-

Ber-

nsz

Ir ka naujo del žmorfin už
manysime?

musu prayadyriai 
užmigo, . 

Ir visas szalis prasidangino^ 
Kiti po Europa iszkryko,

Ir dabar czion mažai pasiliko. 
Dabar lauksime, nog kur ve- 

m jas atpus, > 
Ir kokia donia užkraus ant 

mus.
Mat anglekasiu ątraikaš c^u 

bar kerszina, 
nekurios 

sutmkdina
Szeip’, butu kas kitas,

Nekuria

Tai uzmanymus

IR DEL KO! Del to kad i 
gudStinumas tam tiki-n dalyku sziame Colgate i 
ine verste verezia kožna naudoti ji del dantų nuoatas;
tokia paprotis^yrą labai protingas palaikymui geram sto-

■> vyje sveikatos.

■ 'I'1'
Tuojaus atsirastu krepszel-įl 

įlinkai,
Visokį latrai maszenikai,
Lietuvius prigaudinėtu,

i •»
i ‘I

< J
Visokius niekus pardavinėtu.ji

szau, 
cziau. 
simenu, kaip asz ta viską atli- 
kau. • nuveikė, tik

Nežiūrint, 2 __  _.1_1
rado, niekas nenuĄžingo. P 
vylas ir Agota pyko ant savo 
žento, Bertulio, o Bertulis bu
vo neužganėdintas, kad ant jo 
užmėto, 
Nieko negelbėjo nei tas, 
szi istorija pasirodė ne paslap
tinga istorija, bet paprastu at
sitikimu.

Bertulis pranesze, kad jam 
reikia skubintis su biznio rei
kalais ir jis apleido savo gimi
nes. •

Nuo to laiko tąrp tu žentu, 
daugiau, jau nebuvo sutikimo.

kad kelnes atsi-

H A

Sziadien viekas konin dingo,
• Rodos visi in žeme sulindo,

Ne prancszimu nedaro,
Ba sales visur del ju uždaro, 

Priesz nihilistus 
Auarkistus, 

’ Bolszevikus,
* Ir priesz kitus,

Grynus pyplius, 
Beduszius. , 

Veluk niekais paailaukim,
Apszvietima .gerinus' gaukim,

Tas mums geriaus tiks, 
Prie duszios prilips.

Nieko gero tiejei szpiclei ne- 
suaržino visus 

Lietuvius ir bile szpielius mus 
,J Juk v.yruczei

b

'I

Jus privalote mokinti vaikus gerai prižiūrėti dantis 
______ j su atgaivinaneziaivalabt juos kas rytas ir kas vakaras

I

COLGA'pf,” 
ant sidabro.*

COLGATE’^ RIBBON DENTAL CREAM
COLGATE & CO. “Gera sveikata“

skaniu.
Vardas 

‘?STĖRLTN(
C c

V* >f

Geri dantis > >

T

to H *

J1

ant toiletiniu dalyku tai kaip

15* n,, te *• f

TIESOG IN
HAMBURGĄ
CUNARD LINIJE 

. 1 ' f - 

ANT DIDELIO LAIVO

SAXONIA, 3 APRILIAUS
Kabineto Preke $150. Treczia Klasa $100

Pridedant $8.00 Kare* Taksu.

Apie daugiaus informacijos kreipkitės pas

The Cunard Steam Ship Co. Ltd.
arba prie vielini! agentu.4**

PARMOS — PARMOS — PARMOS — PARMOS.

yra uždėta per Antana Kiedis.
vasara __ _T ___ _________ .... _ ___ _ ____

Visoje Amerikoje tiek Lietuviu nciszperka ukiu kiek vienoj musu kolionijoj.
'Tiirinm linhi vic'/lniu nlr ia-ibn « « i lb ;nr»Vnn O

Ii
*!Prie szio mielaszirdystes 

darbo yra pakviesta 265 Ame
rikos lietuviu kolionijos prisi
dėti su savo auka. Yrą mano
ma pasiekti kiekviena Ameri
kos kampeli, kurdik lietuvio 
geroji girdis randasi. Kiekvie
na 
vo “qifota” 
jia sur|nkti, 
priederhie szelpti 
Lietuvoje, 
siusime laikraszcziose kiek ku
riai kolionijai reikes surinkti. 
Kurios liet, kolionijos perei
tais metais daugiau pasidar
bavo, tuoms bus duotas kredi
tas, t. y. jos ‘4quotoje” 
surinkti mažiau auku. 
kviecziame visus, pagal iszga- 
les prisidėti su auka, 
rinkimas tbsys iki Lapkriczio 
1 d., 1920 m.

Drapanų reikale.
Taip-gi sziomi pranešzama, 

kad liet, kolionijos surinktu 
senu drabužiu mums nesiustu 
juos palaikytu pas save.
vien praszomi L. R. Kr. Rašky
mai, kad jie stengtųsi jeigu ga
lima, parinkti kareiviu grabu
žius ir juos kaip galima greit 
prisiųsti. Centran.
noma panaudoti geram tyks- 
lui.

Visais Ij. R. Kr. Rem. reika
lais kreipkitės pas:

J. Tumasonis,
L. R, Kr. B. Sekr.

456 Grand. St. 
Brooklyn, 'N. Y.

kolibnija gaus paskirta sa- 
įr turės stengtis 
nes ar-gi nevisu 

savuosius 
Vėliau mes pagar-

quota

turės
Tai-gi

Auku

Yra

Juos ma-

'i

1
I

f

i

i
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PIRKITE ŲKES didžiausioj Lietuviu Ūkininku Kolionljoj Amerikoje kuri 
yra uždėta per Antana Kiedis. Ir apgyvendinta su 480 lietuveis ūkininkais. 
Kur per pereita viena vasara nupirko 69 ukes Lietuvei už $241.450 vertes. 
Visoje Amerikoje tiek Lietuviu nciszperka ukiu kiek vienoj musu kolionijoj. 
Tukime a lietuviszkas ukiszkas draugijas laisvas ir katalikiszkas 2 parapijas 
ir kunigą.
Angląi taimeriai musu kolidnijoj nerimauja kad tiek daug lietuviu apsigyvena, 

ga galite geru ukiu insigyti isz tu anglu farmeriu, tarpe savo žmonių.

■4

i
N

Greitai tikimės insigyti savo vaikams ir lietuviszka mokykla. 
Angląi taimeriai musu kolonijoj nerimauja kad tiek daug lietuviu apsigyvena. 
Palieka mums ukes arba toja parduoda ir kraustosi laukan tai naudokitės pro
ga galite geru ukiu insigyti isz tu anglu farmeriu, tarpe savo žmonių. Mes 
turime paėmė ant pardavimo daugybe Ukiu mažu ir dideliu su Budinkais ir 
Bodnais ir su gyvuieis ir maszinomis parduodame Ukes, gyvulius ir maszinas 
ant lengviausiu iszmokėjimu. Musu kolonija yra gražiausia ir parankiausia 
del lietuviu ant geru Ukiu apsigyvenimą. Laukai gražus lygus su gerais žvi- 
ravotais kelels apgyentais puikiomis Ukiomis yra daug gražiu žuvingu, ežeru 
ir upiu. ' Oras ąveikas, vanduo geras, žeme geriausia, molis su jodžemiu ir 
molis su smielžemiu maiszyta derlingiausia del visokiu javu auginimo, kvie- 
cziu, rugiu, miežiu, avižų žirniu, binzu, komu, bulvių daržovių, sodnu, dobilu 
szieno. Ir.geros ganevas, geriausia transportacija laivais ir geležinkeleis, 
miestas Scottville, Mich, yra pącziamo vidurį musu Kolionijos didžiausias 
Ūkininku turgu miestas yra valgomu produktu sukenavima fabrikai sviesta 
suriu iszdirbystes bankos, bažnyczios, teatrai magazinai visokios krautuves. 
Už 8 myliu yra antras musu Kolionijos miestas LUDINGTON, MICH., kuris yra 
ant kranto ežero MICHIGAN, in kuri kasdiena atplauko daugybe, laivu isz 
Chicagos ir Milwaukes ir kitu miestu kuriame yra daug visokiu fabriku ir dar 
3 fabrikus naujus budavoja tai yrą, ir visokiu uždarbiu. Lietuvei apsigyvenkit 
musu kolionijoj cpbusi pats ir tavo szoimyna laimingi gyvendami musu Kolioni
joj, tarpe savu žmonių.

Turime Ukiu parduoti ir kitose trijose vietose tik tose kitose vietose yra 
žemes'ir krasztai daug prastesni negu apie Scottville atvažiuokite mes jus su' 
automobiliu apvažiosime ir aprodysime isz kuriu galesite pasirinkti sau ūkia.

HART MICHIGAN yra 22 mylios npo musu kolionijos ten mes turime dau
gel Ukiu. Paėmėm parduoti tik ton Ukes teyra tikusios Sodnu pieziu, viszniu 
ir aviceziu. Auginimu ir rugių, griku, bulviu auginimu ba ten žeme kalnuota 
smiells sjir žviru. Ant kurios lietuviszki javai nemeksta augti ten ta vieta 
yrji gąrpinaifta per agentus per daug metu o tik G ar 7 lietuvei dar ten apsi
gyveno tai galite suprasti kad ten žeme lietuviams netinka per tai ten yra 
daug^tuazczju Ukiu, kurie norėsite atvažiavo Sodnams žemes pirkti ir rugems 
ir grikams sieti. Mes nuvosime in HART MICH tas kalnas. . r > » .

PEACOCK IR IRONS, MICH yra už 29 įpyliu nog musu tose dviejose vie
tose žeme mažai tikusi javu auginimu tik gerai tinkama gyvuliu laikymu ba 
!;ąpevas. Yra IJuosos vainos ten laukai ton yra kelrainai ir pustynos mes ten 
urirnę apie 20,000 akerią tu keliąinu žemes parduoti po $5 ir lygai ?18 už ake- 

ri. Kuomet atvažiuosite jei noresne ir in ten nuvosime aprodyti tu lauku.
FOUNTAIN, MICH, yra už TO myliu nog musu miesto CUSTERIS, MICH. 

’yra už 3 myliu npg musu miesto Sėottvillcs mes tose vietose turime labai‘daug 
farmu. Pąoinem tint pardavimo mažu ir dideliu su Budinkais |r sodais ir su< 
gyvuieis Ir maszinomis parduodame suvis pigei tas farmas atvažiuokite pa
sirinksite tinkamiausia. ,

; T’urlme parduoti 200,000 vaisingu medeliu ir diegu gatavu ineziepytu del 
pąsodlnlmo. Ir turime daug gražiu paviešio medeliu ir Žydanczlu krumu ir

ISZLEIDŽJAME UKISZKĄ LAIKRASZTI “ŪKININKU ŽINIOS” kuri už-
, ,...... ........... _ . . .. ---- i

lietuvei ir gaspadines, geriausiu patarimu ir pamokinimu ir visokiu geru ir
Kaina metąms^l,50, puse metu $Į.

Su visokeis reikalais atvažiavo kreipkitės 
i 

jus apvąžines po farmas ir nurodys kotelsinglausia kuria farma yra geriausia

Haluose aftt adreso

P°- prigaųdinejo.

ke ne vienas nepasiszvons už 
dyka darbszauti del visuome- 

, Viskas kas darosi,

žinote gerai, jog czion Ameri-

buk jis lunatikas. ncs Įabo.
kad tai del biznio ir savo naudos, 

s Su iuom visu pašijiaukim, 
Sveika protą gaukim, 

Ba vis mus skus, 
Ir gero ne bus.

Ar gal ne?
. it Naje!

■■ ■■ — - ------------------------------------- — — — -

PIRMUTINIS IR GENIAUSIAS 
LIET U V ISZ KAS NAMAS ARBA 

MOTELIS JNEW’ TORKE.

to

/
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ir tam visam kaltos kelnes.
‘ ' m n e

• » . Verte Jonukas.

1 : . I H . f .

Jau? nubodo man tauzyti, 
Nuolatos apie tai raszyti, 

Juk ir jus suprantate gerai;
Lietuvos.

1

X.

H.gervei į

i

Į 

i .

J.og daromo Blogai, 
Ne tankiai apie tai kalbėsiu, 
O dabar nors kiek pasilsėsiu.

Pas kurna nuejsiu, »W • A • •Ir jiaja ^uramysiiL 
—“————  

Parsiduoda* geri t namai.

Du geri namai įąnt kęturiu 
familiju su sklepai.4 teip-gi 
ant gyvenimo, stuBos da nau
jos.

f "Ito k

Teip-gi lotas 50 į x 196
A M V ' A W h. Hi A

ant kurio rąndasi du sztebelei.' 
Parsiduos plgoi nes locjiinin- 
kas dirba kitąr ii;, goidžo ap* 
leiąti szia ąpj|njjinią, *Įeigu 
kas norėtu parandavoti stabas
leisti szia aplinkiniu.

smlelis sjiržviru.

gyveno tai galite suprasti

ir grikaniB sieti. Mes nuvesim© in HART MICH tas kalnas.

1

Lietuviai kreipkitės prie savujtit-4 
Jeigu ue norite būti nuBkriąuati 

alvikia in »New Yorka,-Jai tiesog 
kreipkite^ pas Geo. J. Bartassln, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir isz 

Iszmaino ir slunczia
piningus in visas dalis svieto 
pagal dienos kursą. Parūpina 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. 
Pasitin^'m žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvine 
nes už laikom narna su 38 kamba- 
rais. Paleidžlam pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurie krei
piasi in musu virsz-mineta agen
tūra su reikalais, vargo ir nelai- * 
miu nedatirs niekados. Tautiecziai 
brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kviecziam visus kreipki
tės in musu agentūra per lalszkus 
ar ypatiszkai. Gausite sanžiuisz- 
kus patarimus nes mus prideriste 
yrą tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laivakorcziu ir pi
ningu kurso in musu artimiausia > 
ofisą,; < . . A „u . u

GEO. J. BARTjLsZIUS, ; 
IDS Washington SL New York.

i I

i

Dvideszimts du metai adgal, tai yra 1898. mete, valdže 
nusiimto karišką, laiya in Havana, .Kuba kur likos isznesz/
tas ih padanges per iszpahuš. - Kur randasi'kitas laivorlus?

4

tai galėtuw jeigu pirktu daig;

c Atsiszaukite greitai

Middleport, Pa.
_J____ 2...'-...y / .L.'

PRASARGAI Vlsiis laiszkus o Ir 
piningus in Iszlelstuve “Saule” reiko 
visados siustbant 4?itp adroso^W* D. 
BoczkowsU-COf Mahanoy City, IX

1 •fff ** f •<- L*

tus nes su savim dąigtu, nesi 
vežezia.
pas: 

Mrs
(Moli. 23)

'1J

y Į’urliue parduoti 200,000 vaisingu medeliu ir diegu gatavu ineziepytu del 

rožių.
. - , , .. ,r ,,. ,, . . .

airaszęH ^U’.esJt geriausia dranga ganiuose kur lamo, rasi te Ūkininkai ir miestu 
lietuvei ir gaspadines, geriausiu patarimu ir pamokinimu ir visokiu geru ir 
linksmu pasiskaitymu. Kaina metams'fl,50, puse metu $Į. Užrubežiuose 
$2,ęi0 metams užsijaszykito tuoj. Su visokeis reikalais atvažiavo kreipkitės 
in LIETUVOJ IJKININKU DRAUGIJOS Administratorių Antana Kiedis, kuris 
jus apvąžines po fartnas ir nurodys koteisingl&usia kuria farma yra geriausia 
pirkti ir pagelbės visose reikaluose, Atvažiuokite ir raszyklto visokiose rei
kaluose aht adreso:: /. , , - ,

’ ' * ' LIETUVIU ŪKININKU DĘĄUGIJA, . <

$2,^0 motauis užstraszykite tuoj.

. Robinson Building. Scottville, Mich,
f

i
Telefonas: 'Spring 9587

ATYDA VISUOMENĖJ. #
Pradedant nuo 1 Aptiltus 1020, visi 

Lojeriu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožna vakara uždaromi 6' valanda va
kare, iszshirent PANEbELIĄIS, į ir 
tais vakarais kada buna atidarytas 
kriminaliszkaa ir civiliszkas kortas.

LAWYERS ASSOCIATION

I

OF SHENANDOAH, PA. 
M. I\L BURKE, Chancellor. 
JIENRY HOUCK, Secretary, .(M,to
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Žinios Vietines
«— Praėjusia subata pleszi- 

kai insigavo in tris vietas bet 
mažai ka pelu i jo. Pirmiaus at
lankė paczta, bet likos iszbai- 
dyti. Nieko nepaymta, tiktai

Teip-iszmete daug gromatu. 
gi atlankė Lehigh Valley gele
žinkelio stacija ir Matlacks 
karpetu sztorft. Vagiu da nesu
sekta.

Nedėlioję po misziu, ka
da prieszininkai dalino mela
gingus plakatus, kylo terp pa- 
rapjjonu mažas sumiszimas ku- 

užsibaige be praliejimo 
kraujo,nes per szaltesnes gal-
ris

vas neprileista prie didesnio 
muszio. Sarmata jog szventa- 
dienis likos sutersztas per “po- 
landerius” isz kuriu aplinki
nei svetimtauezei prisijuokė 
nemažai.

— Seredo pripuola diena 
Szvento Patriko.
ja diena turi “atpuskn” gali 
linksmytis, szokti ir laikvti ba- 
liūs.

— Petnyczioje turime szven
to Juozapo, patrono lietuvisz- 
kos parapijos Szv. Juozapo. 
.Visiems Juozams siuneziame 
gerus velinimus ta ja diena.

— Dienos buna gražesnes, 
saulute pradeda kjxityt dau
giau ir sniegas neužilgio dings.

— Darbai Mahanojuje ejna 
gerai, kasyklos dirba kas diena 
be paliovos.

— Pirkite mesa ir grose
rius pas A. Valcntanaviczia. 
Jisai užlaiko visoki tavora 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 W. Mahanoy St.

— Randasi ant pardavimo 
geri namai po No. 321 ir 323 
West Centre St. teip-gi 320 ir 
322 West Railroad St.
szaukite greitai pas O’Brien 
Brothers, Drapanų Sztora, 
Mahanoy City, Pa.— (t. A. 2)

Ajriszei ta- 
atpuska

ir

(t. f.)

Atsi-

Drapanų Sztora

Szv. Juozapo Parapijos
Nariams Praneszimas.

Kad palengvinus žmonėms 
iki Szv. Juozapo atlaidų, kurie 
bus Petnyczioje Kovo 19-ta. 
užsimokėti metinius mokies- 
czius ir iszsiimti Velykines 
kviteles Klebonijos ofisas s^ia

Isz Lietuviszku kaimelu

Kulpmont, Pa. t Praeitam 
numarije laikraszczio buvo, 
klaida apie laidotuves a. a. Szi- 
mano Kaminskio, todėl norin
gai klaida pataisomo ir žinelių 
patalpiname is^diąujo. Velio
nis Kaminskas prigulėjo prie 
vienos draugystes, paliko pa
ežiu septynis vaikus: 
sūnūs ir viena dukteria, 
laidotuvių likos 
puikei ražanezius ir kitos gies
mes.

laikraszczio

prie

szeszis 
Laike 

atgiedotas

Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms apejgoms labai 
puikei, su dviems miszioms 

lietuviszkojeSzv. Kryžiaus 
bažnyežioje, kuri buvo puikei 
papuoszta taja.diena. Velionis 
buvo senu gyventoju szio mies
telio ir mylėtas per visus,

— Pirkite mėsa ir groserius 
pas J. Valevicziu. Geras tavo
ras prieinamos prekes.

Hazleton, Pa. — Sniegas 
pradėjo po biski tirpti, darbai 
eina gerai, Lietuvei gyvena 
malszei ir sutikime.

— Vincas, 19 motu senumo 
sūnūs p. V. Vaiciauskio, labai 
apsidegino ir susižeido aki ir 
veidą puldamas ant 
paipu Shafto brekerije ir 
kos nugabentas ant gydimo in 
vaistiniu ligonbutia.

» '■ —1

Gilberton,,Pa.— Praeita Su
bata atsibuvo laidotuves Simo 
Melausko kuris mirė Mt. Alto 
ligonbutije. Nabasznikas buvo 
isztamaves 
meneje ir 
Francijoje.

— Isz priežasties daug van
dens tai Boston Run kasyklos 
negali dirbti.

— Pirkite mesa ir groserius 
pas Juozą Miluti.

gariniu
li-

Amerikos kariu- 
buvo muszi uosiu

FARM0S — FARM0S — FARMOS.
Nesiranda visoje Amerikc tokios 

dideles Lietuviu Kolonijos kaip ežia 
apie Fountain, Mich. Szis miestas yra 
centru Lietuviu kolonijos. Czia jau yra 
pirkę suvirsz 400 Lieuviu. Asz da turiu 
32 farmas ant pardavimo su puikiau
sias budinkais ir sodnais, teipgl turiu 
12,000 akerlu nevalytos žemes nuo $10 
igi $25 už akeri. Reikalaukite farmu 
kataloga: Adresavokite szitcip:

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1.

M.16
FOUNTAIN, MICH. .

r

r
sanvaite bus atdaras kas dien 
vakarais. Beto praneszama kad 
metinius mokeszczius galima 
užsimokėti tiktai Klebonijoje. 
Po Szv. Juozapui, metiniai 
mokeszcziai priimami teip-pat 
klebonijos ofise, Petnycziomis 
ir Subatomis vakarais.
bus iszduodamos kada kviteles 
ir priimami metinei mokesz- 
cziai ir kitomis dienomis - bus 
paskelbta bažnyczioje.

Klebonas ir Komitetas.
CO > o.

1

1
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LIETUVISZKU KOLŲ BEI PIANU.

Tcipgl parduodame painus, 
vargonėlius, raszomu 

Tuos”visus daiktus

Jeigu

ATIDAI
MAHANOJAUS LIETUVIU

L. L. Paskolos Bonus galima 
gauti sziosc Bonu pardavinė
jimo stotyse:

V. Lapinskas,
601 W. Mahanoy Avė.

Fr. Sklera,
401 W. Mahaony Avė. 

A. Baneviczius,
817 E. Centre St.

Arba Paskolos Komiteto susi
rinkimuose Boczkausku saleje.

(M. 30
LIETUVOS MISIJOS 

MARSZRUTA. * 
Schuylkillo apskrityje.

Kovo 25-ta d. 7 vai. vakare 
, ^laher svet. Slienadoah, Pa.

Kovo 26-ta d. 7 vai. vakare 
Mahanoy Township mokyklo
je Mahanoy City, Pa.

r 7

Kovo, 27-ta d. Girardvillle,
..141. 7 vai. vak. bažnyt. svet. 
h ‘ I 4*. i * 4 y m r • *11 *

; I1LP ’ , ’ ’ ~ ..

į 
t
l

<

r

.. Kovo 27-ta d. Maizville, Pa. 
TZ,yal. vakare bažnyt. sVet.

7 vai. vak.
Kovo 28-ta d. Tamaqua, Pa.

Odd Fellows svet. 1:30 popiet.
Kovo 28-ta d.

delphia po bažny. svetainėje 
7:30 vai vak.

Kovo 29-ta d.
Pa/Ųnijos svet. 7 vai. ak.

Kovo 29-ta d.
7 valXvak.

Kovo 30-ta d.
Po. 7 vai. vak.

Liet. Mis. Pr. Komitetas.

/. .Kovo 27 ta d. Frackville, Pa

New Phila-

Minersville,

St. Clair, Pa.

Mt. Carmel, 
(to 25)

’ KUR BUNA.
Asz Ona Zilinskinte pajiesz

kau mano teta Katre Žilins-* 
kiute po vyru Naujokieno pir
miau gyveno Lawrence, Mass, 
dabar nežinau kur.

teta Katre Žilins

Yra svar
bus reikalas gavau laiszka isz 
Lietuvos. Praszau atsiszaukt

■

i j . r

— 10411 St.
Mahanoy City, Pa.

Praszau
ant adreso: .

I
J*

Ona Rušteikleii^
i. » 29

Antanas Podžuonas isz Lie
tuvos pajieszko brolio Andre-
ju Podžuona isz Amerikd 18,
metu kaip iszvažiavo is? Lie
tuvos; gyveno mieste Dayton, 
vėliaus Spring Valley, m pas
kiau nežinau kur. Paeina isz 
Kauno apskr. Auksztosios Pa
nemunes, Valscziaus Panenni- 

Yra laiszkus jam isz 
Jeigu kas žino ar 

ar miros praszom

H

SAULE . V
________________________ 4....Ą ,Į,

Mano*seserš sūnūs Jonas La- ' 
žaunikas, paeina is# Stivallku,| 
Seinų apskr., Lazdijų Vą/scz 
pirmiau gyveno Newar|< 
dabar nežinau kiir. 
bus reikalas, praszau atsi
szaukt. • i

■a ..L r <
Victoria Vitkauckiene, 
2651 E. Westmoreland Sto

Philadelphia, Pa.
b t

Pajieszkau Juozą - Paskavi- 
cziu gyveno Shenandoah, taip
gi pajieszkau Rože Jlamaliute. 
Tegul atsiszaukju ant adreso.

B. Kalvinski, 
Box 2’17 R. D. No. 2 Shafer side 

j n»i H/vla Pn

J t> I

reikalas,

f

\

I 4*

/

4

Ya/scz., 
</N. J.

Y nt svar-

(to 23

nes. 
Lietuvos, 
jis gyvas
praneszt.

J* Dagis, 
12213 Emerald Avė.

Chicago, III.

Pajieszkau Daratos Dundu- 
laites po vyru M. H. Staupas 
pirmiau gyveno Albert St., 
Montello, Mass.
bu reikalą, meldžiu atsiszaukt. 

Paul Vaitaitis.
416 S. Kildare Ave., 

Chicago, Ill.

gyveno Albert St.
Turiu svar-

Mano pus-brolis Stasys ir 
pus-sesere Palūše Vcgeliai isz 
Vilniaus, Gialvano para., 
vineziu kaimo, 10 metu adgal 
gyveno Pittsburg, Pa.
nežinau kur. Turiu svarbu rei
kalą, praszau 
adreso:

j Du Bois, Pa.
—

Mano szvogėrįs* Pranas Uso- 
nis, girdėjau gyvena Spring
field, Mass. Praszau atsiszaukt 
ant adreso. (to 23

Box 13
Joe. Kerulis,

Riley, AV- -V"-

į

*
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I Visas karas geležiau lovų už

5
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1
■/

: -fi

&

UNION 
[NATIONAL j 
L BANK j 
k MAHANOYA 
k CITY jfl

Capitol Stock S125.000.M
Surplus X Profits S*e0,000.0»

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose. nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

* Mes norim kad ir Jkb turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis 

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vaL

i

Turime visokiu Lietuviszku rolu del 
pianu, 
gramafonus, 
maszineliu ir 1.1,
mes galime parduoti daug pigiau negu 

Teipgi reikalingas pusininkas. 
Biznije pianu, senyvas vyras arba 
motore, bile tiktai geras žmogus. Rei
kalinga kiek nors pinigu už savo dali 
inmoketi ir sztore su žmonimis pakal
bėti, nes man vienam per sunku ba 
jau esmių senas. M. 16

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

kiti.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant 5 fainiliju su salimu 
ant kampo po No. 900 ir 902 E. 
Centre St. Mahanoy City, Pa. 
Viskas geram padėjime, 
szaukite pas: •

K. Lapinskas,
N. 8-th. St. Mahanoy City, Pa.

Atsi- 
(M.12

ANT PARDAVIMO LOTAS. 
Puikus lotas mieste Frackville, 
Pa. 150 per 30 pėdu didumo. 
Parsiduos neperbrangei. 
siszaukite in U

At- 
Saules” ofisą.

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

305 W. 
; (t. f.)

„ ,■ „ I, „ y    ■■ ■

ANT PARDAVIMO.
Sziauczio prietaisai (tulsaį) 
maszina ir keletą naminiu ra-

Parsiduos pigei. At-
siszaukite pas: (M. 19)

Joną Maseviczia.
511 W. South St.
Mahanoy City, Pa.

kandu.

9

GYVOS KVIETKOS

Esame pasirenge pristatyti visokiu 
Gyvu Kvletku del visokiu p^reikalavi- 

Pas JENNIE REFOWICH,
129 W. Centre Si.,
mu.

Mahanoy City, Pa. 
»

Asz Ona Saboniute po vyru 
Mozuraitiene, pajieszkau mano 
tetą Mare Antanavic/Jutc, isz 
Vilniaus, Traku apskr., Merki
nes para, 
ant, adreso’.

Jonas Mozdraitis, 
R. F. D. — :

Praszau atsiszaukt
Ii

J
3 Rockville, Conn.
----------------- ,

Mano szvogeris Ignas Rud,is 
isz Kauno Redybos, Rietavo < — ■ ■ - < ' - *para., Pivoriu sodo, r pirmiau 
gyveno Chicago, III. dabar ne-

Zu-’

dabar

atsiszaukt ant

J. Kirsi is,
129 Bond St. Elizabeth, N. J.

1

Pajieszkau Adoma ir Juozą 
Stadalninku, 6 metai atgal gy
veno Boston, dabar nežinau 

Isz Dusmenu para., Dus- 
meneliu kaimo, 
szaukt ant adreso. 
Stadalniku arba po vyru pra
varde 1 (to 23

dabar
kur.

Praszau atsi-
M i kalina

Mik. Grobiene,
Mildred, Pa.

V e
Žemaitis isz

Lietuvos, pajieszkau savo bro-
Asz Povylas

lio Mateuszo Žemaiczio isz Su- 
Seinu pav., Laz- 
Jurcziunu kaimo.

valku gub., 
diju gmino, 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

(M. 23)
Europe Lithuania •

Su vaiku gub.
Seinų pav., 
Lazdijų gmino. 
Jurcziunu kaimo.

Povilas Žemaitis.

Alano brolis Antanas Volskis 
isz Kauno Red., ir apskr., Erio- 
galo para. Pageneves kaimo, 
4 metai atgal gyveno Du Bois, 
Pa. Tegul atsiszaukia ant adre
so. (to 23

Joseph Volskis, 
9 Reed Avė., Du Bois, Pa.

specialiszkas prekes.
......... » " ■. - —

Visokiu lovų. Visokiu koloru. Pilno didumo
ar pavieno didumo. Gvarantyti springsai 

ir sienikai. Ateikite pamatyti.
* 'k A < ! ’ ♦r

LGUINANSs

M AIIA NO Y CITY, PA.
MT. ( ARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

%
ž

7

H ęALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlua.
R. T. EDWARDS, Vlce_Kaa.

L
r

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda isz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare.

žinau kur. Praszau atsiszaukt 
ant adreso. **

4 A. Rimkunas,
6215 Grays Ave., AV.

Philadelphia, Pa.

(to 32

Pajieszkau Juozą Mikolaiti 
isz Kauno Redybos, 
apskr., Joniszldis para. 7 metai 
kaip amewike, girdėjau gyvena 
Philadelphia. Pa taipgi pa
jieszkau Juozą
Kauno; Linkaicziu sodo. Turiu

J

Sziauliu

Pa taipgi
Starksza isz

v e
svarbu reikalą praszau atsi
szaukt.

Juoz. Vaicziulis,
37 Austin St. Bridgeport’Conn

Mano brolis Stanislovas Jau- 
deikis, pirmiau gyveno Brigh
ton, Mass, dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu reikalą, praszau 
atsiszaukt ant adreso.

K. Jaudeikis, 
368 Newell St.,.Pittsfield Mass.

Bra nisi ovaMano pus-sesre
Mikalaiczike, ,po vyru nežinau 
pavardes. Yra laiszkas nuo tė
vo isz Lietuvos, nori susiraszyt 

Praszau atsiszaukt 
ant adreso: •’

J. Zdanis,
368 Newell, St. Pittsfield, Mass

su tavim.

Mano ^brolis Antanas Blužiii'- 
kas, pirmiau gyveno, Miners^ 
ville, Pa. Po tam.buvp (vuiskę, 
Isz Suvalkų guty., Mąrįampo-

• ' kaimo.
Tegul atsiszaukia ant adreso.

Peter Blažinskas
335 W. South St. 

Mahanoy City, Pa.

les pav. Dumiszkio

.................... ................ ...............-............... ....  . ,„w ............. .. , ■ ........
■ ■ • . ' Į ; ,

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
I .ĮGOjS Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begije 

32 metus invajrias Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo-ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paoinancziAs nuo neezystumo kraujo. A(siszaukite ypa- 

> tiszkai, per laiszkus asz nęgydau. Df. Koler kalba Rusisz- 
kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Ncdellomis iki 2 vai. popiet.

j Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, pa.

VYRU

MS
L-,......................... . ..................................................... . .. .......... .  ....................— ■ 11, „e..,,. , ^■■■0.,

Pagėlbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

ik ( ** " " \
-------------------------- ------------------------------ • . •

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon,Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon, tai 
Lietuvos Taszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz

»Jf 
h

kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse. x

Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10/15, 20, 30,40,
a ’ ■ A • m .B • A. • M * • • -J

Lietuvos, kad amerikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem-, 
siems netik dej laiszku, bet ir’didesne suma, pinigu vietoje, j $ 

.Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto žęnkhl pemažia^

50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus; viena. (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25č. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 
1920 m. Mažiau kaĄ> už viena doleri markiu: nesiuneziame.

* Reikalaukite viętiniuoso Tautos Fondo/skyriuose arba 
pas centro sekretorių: * '

, - K'. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.
f

i

i

Sztai Koki Prieteli Turite—? , 

Merchants Banking Trust Co. Banke 
Yra tai pirmutine Banka Jilahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia isžpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita

1 ........... ...........................—............  ............■'■■■■ii .......................................... ............. . II

Telefonai, Bclf - Kensington 5316 '
Keystone,'- East 6720

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

Priėmimo valandas: 1
Likl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

t

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeU *

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckeit, Vlce-Prea.
W.F. Rynkewica

G. Hoin^by

f

D. F. Guinan, Treaa.
A. I>anisewict M. (Jav da

D. M. Orabaio, Pref.
J. H. Garrnhan, Attorney

P. C. Fentnn 
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AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeižu ser/ate Rheumatizrou o Jutna jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit UKSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMATIZMO. (gerti). Prėicė už bonką.......... . ........................$1.50
UKSUS LINIMENTAS NUO RMEUMAT1ZMO, (tepti)Prėkė........ ................
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prėkė..........
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prėkė... 
URSUS SKILyiNIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkė 
URSUS MCp'ERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė

Mąs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

' URSUS REMEDY ©.,
DEP. B

E

160 N. WEULS ST.,

delius ir mažus pataisymus, šita yla sutaupys jutns pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridAlame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina

Siuvamu VIa* Su šita yla galima pasitaisyti: čcverykus maišus, karpetus ir kitus di-

I

...........Sl.OG
..........$1.60
...........$1.50
......... $1.00
.........$1.50

CHICAGO, ILL,

□ODBODŪB DQD HBBEH 7M

- .
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»......
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«»** Lta.
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$1.00

Bš k tt h U i m nntnlc hu gerrt brltvo. UNCLE SZRM’S RAZOR MAKERS Šita 
. t^itva yra padarytu iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 

v a l __ irs • t * * i • ui.*, m i.už taip pigę ptekę ir nesigailėsite ją jsigyję, Vartokime tiktai geras brįtvas. Kaina #3.9R

I!

♦

Naujas Lietuviszkas Graborim

I Kaži s Rėklaitis |
016 W. SPRUCE 8T. <

MAHAN0Y CITY, PA. <

! Į Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

BuvnMs Diiktaras Karlnmoneje. 
GYDO VISOKIAS LIGAS

i
pi

J k
h Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
W 12 lig 2 popiet. 6 ilgs vakare*'
{i Telefonas—Bell 359 R.
£113 E. Coal St. Shenandoah

NAUJAS ISZRAhLUAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, In 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Brundzas Cosmetics,

Sts. W. Brooklyn, N. T.

Informacijas dykai,
Raszy-

; A. C. NOVAKAUSKAS
» ADVOKATAS
i Kampas Main ir Centre SL
► SHENANDOAH, PA.

tC

i Į

A’\
f U

1 • f CUtMMIO

v

’'i

(įYPSYtyiTCH

FORTUNE 
TELLING 
CARD^ 

HWAMi'lHipRMAND 
SVANOAAO 

HAYING CARQ 40. , 
CHICAGO. IIU '

Jie stralkuok! Balda savo 0į 
bosas. Nereik kitam djrbt. JL 
Iszinok balberaut. Geras /A 
uždarbis, kad Ir važuosl r^> 
in kraju. Apie dauglaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Fenn Ave. Pittsburgh. Fa.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EASTPINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
— —i a* i

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MATIANGY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, > 
automobilius, rlginus ir vėlimu^ del 
laidotuvių, krJksztinUt, veselllju, pasi
važinėjimo Ir tt Krausto daigtus Jr tt. 
620 IV. Centre Si. Mahanoy City* Pa*

• * * i w
1.1 I A.   .  — — .111.1. ■!.      ■■■■■ I ■» ■■■     IMI >
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SS
, PILNA KALADE KAZYRŲ 

SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) )$ptti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su Jomi ne 
tįk save* bet Ir v&sus kitus geriau
sią nubosti/ Šeimyniškuose ir 
draugiSkiioše Susirinkimuose* Šita 
pilna kalade Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna* 
mos pas mumis, kaina 5Oc.

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
štukos su instrukcijomis (anglil 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY-

*latS
rMtsMiom Piltum Ornkulna arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa* 

yeikslčllais* Lietuviškai sutaisė J» Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažiųystės (fortune telling) mokslų, Formatas 6x9 colius. puslapių Gražiusc 
audinio apdaruose

Siųsdami pinigus adresuokite:

# S P TANIS & CO
31 EAST U2Hi STREET, CHICAGO, ILL.

SUTEs; l)PaMlnptyN Burtininku. Knbala«. 3)Snpnu Kfiyjrelc.
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina

Pasamdo

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokito in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. 1‘RALEIKA, Salininkas

Ruimai: $2.60 igi $4.00 ant savaites
60c. 75c. igi $1.00 ant dienos

Sziltas Ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziiuma.

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




