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ISZ AMERIKOS
■ i ■' i i i n. i

Laivinis ligonbutis in pagelba 
Amerikos Raud. Kryžiaus.
Washington, D. C.—

Valstijų Laivinis
prižiūrėjo asztuoniolika 
riu Amerikos Raud. Kryžiaus

Didele viesulą 
lllinojaus Steite

Suv.
Ligonbutis 

na

Užmusze ir sužeidė daug gy
ventoju. Bledes padaryta ant 

keletą milijonu doleriu.

Chicago, 111.— Baisi viesulą
Komisijos (kuri važiavo Si- perėjo per lllinojaus steita ir .
berijon) Yokohamoje, kuo
met Komisijai prisiėjo pra
leisti laika tame mieste kol ju 
lai va pataisė. Ligonbutis 
tai|>-pat aprūpino vieta ir 
medikaliszka prižiūrėjimą 300 
sužeistiems czeku kareiviams 
kurie buvo po priežiūra Raud. 
Kryžiaus darbininku.

Yokohamoje,

Amerike randasi 27,650,204 
kataliku.

Now York. — Bažnytine 
direkcije ant 1920 meto 
garsina buk nog praejto meto 
suraszo pasidaugino Rymo 
kataliku Amerike ant 186,224 
arba isz viso ezionais yra 27,- 
650,204 kataliku kurie iszpa- 
žinsta Rvmo katalikiszka 
kejima.

Arcibiskupai 
nog 14 lyg 
mažojo per mirti, 
studentu 
1079, nauju parapijų 
148 ir'dvi priglaudos del sie- 
ratu. Kunigu dabar yra 15,- 
389 arba 337 daugiau kaip 
praejta meta o kliosztoriuosia 
randasi 21,019.
Anglekasiai nesustos dirbti 1 

Apriliaus.
New York.— iVnt susirinki

mo anglekasiu ezionais 
nutarta idant nenustotu ang- 
lekasiai dirbti po 1 Apriliui, 
pakol angline kamisije neap- 

darbininkiszkus or

ap

ti-

pasidaugino
16, bet biskupu su- 

Dvasiszku 
pasidaugino ant 

uždėta

likos

('hicago.— ra

svarstvs 
gelius.

400 iszvarys isz Ameriko.
Washington, D. C.— Valdže 

atejnanti menesi iszvarys ke
turis szimtus raudonųjų ir ki
tu prieszininku valdžios in 
Rosije.
Daktaras A. J. Karalius norė

jo atymti sau gyvasti.
Draugas”

szo buk Dr. A. J. Karalius tu
ris ofisą po num. 3303 So. 
Morgan gat., paėmė gera doza 
morfinus su tykshi pasidaryti 

Ta atlikęs jis vis-gi 
dar apie tai telefonu pranesze 
kitam gydytojui, savo drau
gui, tardamas atsisveikinimo 
žodi.

Tasai tuo jaus atvyko 
žndžio ofisan ir 
paėmė ligoninėn.

To priežastis ve kame, anot, 
angliszku laikraszcziu 
szimo:

Viena diena pas 
liu atėjo kažkoks vyras ir pa- 
prasze paraszyti receptą gau
ti degtines. Karalius po ap- 

Pasirode 
but/i prohibicijos agento, 
suaresztavo Karalių ir 
state ji priesz federali komisi- 
jonieriu.

Karalius po paranka buvo 
paliuosuotas. •

Kita diena, rodosi 
agentas ir vėl atėjo Dr. Kara
liau^ ofisan ir jam pranesze, 
kad byla priesz ji bus panai
kinta, jei jis, Dr. Karalius, 
duosiąs $1,000.

Karalius , iszmokejo

gala.

mini. u«>

r>

sava- 
l)r. Karalių

prane-

Dr. Kara-

žiūrėjimo parasze.
Jis 

pri-

f tas pat

Dr. Karalius

Dr.
$1,000 ir ta papirkima agento 
taip inside,jo galvon, kad nu
sprendė pabaigti su viskuom 
pasidarant gala.

Dr. Karalius sveiksta, 
atsitikimu
vietos federąlis distrikto pro
kuroras Cfyne, Prokuroras, sa
ko, imsiąs jnagan prphibicijos

Tuo
labai indomauja

užmusze suvirszum szimta gy
ventoju ir padare bledes ant 
keletą milijonu doleriu.
cagos užmiestije padaryta la
bai daug bledes. Elgin mieste 
viesulą padare bledes ant ketti
riu milijonu doleriu ir užmusze 
deszimts žmonių. Mieste Mel
rose Park užmuszta teipgi ke- 

Sunaikintuose
patroluoja 

kariumene.
Kas tau nemiela kitam 

nedaryk.
Ohio. —

sziadien 
ka žodžei 
eitam nedaryk 
atjauto tuos
mus kokius uždavė 
ežiai su gana 
peczius.

Paežiu le Belle v innesze
skunda prieszais Jurguti buk 
jiaja sumusze su diržu, 
ma Jurgutis 
czyt savo darbo, nes 
parode molinus ženklus 
pecziu.
irszes ant Jurgio, jog nubaudė 
jin ant 20 plakimu su tuom 

Dabar Jurgis
savo 
diržo

lėta žmonių, 
vietuose

Chi-

valstijos

Warren, 
Bellcv

i 4

Jurgis 
persi tik rino

kas tau ne miela, 
J J l’AIL’t/l/H j Į»

skaus- 
savo

storu diržu per

reisz k e 
paežius

pa-

Bellev

’ Žino- 
užgin- 

pacziile 
ant 

Sudžc teip buvo in-

negalėjo

jog daugiau 
, nes

1.

paežiu diržu, 
pri siege, 
paežiu les neplaks 
ypai labai skauda.
Prasergsti priesz visokes ligas 

kokios bus Amerike.
Washington, D. C. — 

senei sugryžias isz Europos
garsingas daktaras Henry P. 
Davison, kuris praleido tonais 
apie keturis metus, prasergsti 
valdžia idant kovotu prieszais 
ligas, kokios pribus in Amori- 

Tasai daktaras

tukstanezius 
tasai dak- 

prieszais

Franas Pinano
trimis

ka szimet.
sako, jog jeigu vajdžia neapsi- 
saugos, tai turėsimo visokias 
ligas kokios randasi Europoje 
ir iszsmauge
žmonis. Daugiaaše 
taras liepe kovoti 
juoda amara.
Perszove savo sunu idant isz- 

gialbet jojo duszia nog 
prapulties.

Chicago.—
guli ligonbutoje 
kulkomis, kurias paleido in jo
jo kuna jojo tėvas.

Ant užklausymo, del ko szo- 
ve in sunu, senyvas tėvas at
sake: “Szoviau, idant isz-
gialbeti jojo duszia nog pra
pulties, geriau man jin už- 
muszti, ne kaip palicije tai tU-> 
retu padaryti, nes vaikas buvo 
nepaklusnus ir ėjo ant kelio 
piktadarystes. Visi mano stau
gimai atkalbyti jin nog pikto 
ėjo ant niek,
jin pats užmuszti no kaip kiti 
tai padarytu.”

Sūnelis pasveiks, o tęva pa
leido.
Esklmosai turi drueziausius 

dantis.
Boston.— Daktaras Friesell 

kuris pergyveno koki tai laika 
terp Eskimosu, 
susirinkimo dentistu 
sai persitikrino, kad tieje žmo
nis turi geriausius dantis. Ka
da Eskimosas geidže atidaryti 
kokia bleszine, tai nenaudojo 

, tiktai pa-
nu- 

virszune

su

todėl nutariau

Z

Apszaukimas nauju Ministeriu Bcrline, del tukstancziu gyventoju, kurie akyvai klauso
nauju tiesu.

ISZ VISU SZALIU
Visus miesto gyventojus 

aprėdė drabužiais.
Vladivostokas, — Amerikos 

Raud. Kryžiaus 
“Cliit’o” miestelio gyvento
jams drabužius, tarp kuriu bu
vo 3,000 mainiėriu, 5,000 gelež- 
kelio darbininku ir ju szeimy- 
nas, 3,000 Vokietijos belaisviu 
ir 1,000 civiliszku žmonių, lai
ke neseniai buvusiu baisiu szal- 
cziu.

»
aprūpino

Keturi isz penkių turi plaucziu 
džiova.

Tirana; Albania, — 1
300,000 žmonių 
džiova,

Czia 
randasi 300,000 žmonių su 
plaucziu džiova, statistikai 
Amerikos Raud. Kryžiaus rodo 
80% visu gyventoju užkrėsti. 
Ne^antariszki namu padėjimai 
ir rūpestingas papratimas val
gyme ir geryme praszalina ir 
sunaikina gera darba, kuri 
szviežias oras ir paprastas gy
venimas ingyje.

darba 1

32 METAS

ISZ ROSIJOS

Ryga.—

Amerikos Baltijos Kovos 
Fruntas.
Sziandien Ameri

ka turi tuziną s kovojaneziu
frantu Baltijos Valstijose su
laikymui baisu sukylima ligų, 
kuris gresia sunaikinti cielas 
provincijas arba apskryczius, 
ir Amerikos gydytojai su se
serims sutinka neiszpasakytu 
sunkenybių, vargu ir pavoju 
sziose kovojaneziose frantuo
se bestengdami gelbėti žmoni
jai.

Amerikos Raud.
daro visas pastangas užlaukyt 
uolumą, vilti ir pasitikėjimu 

Vyriausio
ji kvatiera randasi Rygoje, 
personalos randasi pavojin- 

vietuose Baltijos

Kryžius

Baltijos žmonių.

t

*

t*
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Gailestis užmusze arkli po 
mireziai pono.

Frederick, M d.— 
miliutas priesz. 
szirdies 
Cronise

Pelikes 
antmirima 

ligos, farmeris Jonas 
paszauke prie 

savo ninny lėtina 
kalbėjo in jin meilei.
ta ja diena arklis nieko ne ode 

palenkta
av

J
saves

ankli ir pra-
Visa

ir stovėjo tvarte su 
galva. Likos paszauktas 
vuliu daktaras ant isztirineji- 
mo priežasties ligos arklio, bei 
tasai surado, jog arklis neser
ga. Ant rytojaus arklis pa
stipo o kaip daktaras tvirtina 

gailestis už sa-

pirmiau
ile r- 

buves

zmonesvienas daktaras, bet 
sako, kad labai brangiai imas 
už ligonio apžiurejima.

Szeduva. 1918 m. rudeni, vo- 
kieeziams isz musu kraszto isz- 
einant, susikūrė pas mus Vals
cziaus Komitetas, kuris buvo 
pradėjęs pardavinėti žmonėms 
dvarininko Ropo iniszkus.

Dabar to paties 
ninkas Zoneras
tu, kurie pirko isz 
malkas, 
karta.
kesias, tai jis grasina iszieszko- 
sias teisino keliu szoszius kar
tus brangiau.

Beda žmonoms 
komis.
dar
Valdžia nepardavinaja.

pardavinėja, 
bet labai brangiai. Žmones 
daug noriau pirktu, jei valdžia 

Girdėjau szne- 
kant, kad delei kainos butu ga
lima pirkti, jei valdžia parda-

Ropo giri- 
reikalauja isz 

Komiteto' 
užmokėti jam antra 

J(*i kas geruoju nemo-

ir su mal-
Žiema jau baigiasi o 

niekas malku neturi. 
M i ne

malku

Medaliai Britams.
London, — Sidabriniai 

daliai del nepaprasto patarna
vimo buvo duoti neseniai var
du Amerikos Raud. Kryžiaus 
menkiems Britu darbininkams. 
Tie penkuasmens yra: Grafie
ne Harcourt, Grafas 
Stanley, p.
Ponia Margaret Forester ir p. 
William Garston.

Vaiku Sužeidimas.
AVer wick, Belgijoje, — 

Energingai dar randasi bombų, kurios per 
du ir tris metus nepaniekintos

senosios valdybos paszto in- 
staiga bpvo beiszbeganti kitur, 
mok y k los koki laika 
del stokos kuro, 
daugiau laukia isz naujojo vir- 
šzaiezio ir sekretoriaus.

Generalinio sztabo pranoszi- 
mu, N. batalijom) ir N. bateri
jos nesąmoningoji kareiviu da
lis, tamsiu agitatorių ne lietu
viu kilmes kurstoma,, vasario 
22 d. pakele Panemunėje bruz
dėjimą priesz savo vyriausybe. 
Maisztininkus vedė ne lietuviu 
tautos asmens, 
apsiautus Panemune, Szancziu 
ir Kauno iugulos dalinis, bxuz- arba neekspliodave; vaikai be- 
dejimas numalszi litas, 
tytojai ir maiszto vadai suimti. 
Panemunes inguloj gyvenimas 
ėjo in savo vėže. Sukilėliu 
branduoliu buvo sudarre žmo
nes, daugumas kuriu liętuvisz- 
kai.-nemoka, Ju vyriausiu ko
misaru buvo paskirtas Stanis- 

' Tie žmones tai

neveiku
Visuomene

Kurs-

me-

Arthur
p. Robert Hudson

Vis

(epidemijų)

ginusiose 
Valstybėse.

Rytuose, turi 20 gydytoju 
Narvoje, kurie kovoje sziiti- 
nes (typhus) epidemija. Pie
tuose, jos darbininkai dasieke 
Dvinska, kuri laimėjo Lenku 
armija, ir kur jie suteikia 40,- 
000 cziepijimu del apgalejimo 
rauplių (small pox) plegos. 
Vakaruose, Lietuvoje, jie pa
silsi nuo tu visu epidemijų, 
bet czia jie veikiau kovoja li
gų nukreipimo
darba, ir mėgina sutvarkyti 
ligonbuezius. Skersai Baltijos 
juros, drapanas iszdalino 160 £ 
miesteliuose Finlandijoje ir 
Laplandijoje, kur žmonos nie
ko neturi kaip tik skudurius 
del apsirodymo, ir dabar orga- 
nizuoje svarbia pabėgėliu pa- 
szialpos projektą Karelije ir 
Ingormannlande.

Sziose valstybėse, — Lietu- 
Estonijoje, Latvijoj, 

Laplandijoje, 
Ingermannlande

— Jaunutis (Junior) 
Kryžiaus skyrius užsiima dar
ai, dalinimo drabužiu tarp 

va i u. — American.

N
/į

sibovindami su jais susižeidžia 
ir kartais lieka aukos 
jomboms. Didele tragedija 
perdirbimo darbe Flanders. 
Amerikos Raud. Kryžius nese
nąją aprūpino ligonbuezius su 
elektriką del palengvinimo chi- 
rugiszku operacijų, kuiie pir
miau buvo atlikti su pagelba 
<erosinese lampose.

Franci j e turi armota kuri 
szauna ant 200 myliu.

Paryžius. — Francuziszka 
valdžia nupirko tomis dieno
mis patentą ant dirbimo mil- 
žiniszkos anno tos kuri szauna 
keturis kartus toliau ne kaip 
garsinga austrijokiszka armo- 

4‘Big Bertha.”

toms
Latvijojvoje, 

Finlandijoje, 
Kareliaje irDidele 

darbe
tasis girininkas 

brangiai.

tai jin užmusze 
vo poną.

Komisija Siberijon.
Washington, I). C.— 

bert Quick,
narys Ūkiu Paskolos Komisi
jos (Farm Loan Board) tapo 
iszrinktas pirmininku komisi
jos prie Amerikos Raud. Kry- 

ba i girna
vinetu, kad tie jiinigai eitu mu- 

kc-

1- 1 • 1 pardavinėtu.r L

žiaus, kuri prižiuręs
Raud. Kryžiaus darbo Siberi- 
joje. p. Quick, kuris dabar 

neužilgio
!<’a.

Kiti nariai Komisijos 
Dr. Rudolph B. Teusler, 
mininkas 
George R. 
Raud.
Francuzijoje 
darba

kalbėjo' ant
buk ji-

tiktaitam tikra innagi 
yma bleszine iii ranka ir 
kanda su dantimis 
bleszines, rodos kad tai butu 
molis. Todėl terp Eskimosu 
nesiranda jokiu 'dentistu o jei
gu katram ir skauda dantis’, . > . * i i I: J U .■» ; 1 1 ♦ ♦ , L

Raud.

p. Quick, 
Washingtone, 
liaus in Vladivostol

v ra 
pir-

Barge, 
Kryžiaus

Siberijos Komisijos, 
Amerikos 

majoras 
kuris toki pat

vede F ra ne i joj ir W. 
Cooke Lewis Amerikos Raud. 

kuris 
Vladivos-

su valdžos naudai, o ne musu 
prieszi n inkams Ropams, kurie 
sunaudotu musu nenaudai.

Pustclninkai (Szakiu aps., 
Bubi., vals.) Sziemet ežia in- 
steigta liaudies mokykla, ku
rioj mokytojauja J. Matulaiti 
Prie mokyklos v 

niai kursai.
Bet maža jaunimo lanko va

karinius kursus. Laikraszcziu 
maža kas skaito. J. B.

Peleni (Szakiu aps. Luksziu 
vals.) Peleniu kaime labai isz- 
siplėtojęs girtuokliavimas. Die- 

var.yti negali 
Todėl

lav Gecevicz 
daugiausia žydiszkomis ir pas
kui lenkiszkomis pavardėmis.

Naujas vyriausias karo va
das.
pareigos

vietoj laikinai ėjusio 
vyriausio vado gene

rolo leitenanto P. Liatuko pas
kirtas vyriausiu karo vadu vėl 
gerierolas S. Žukauskas nuo

SZIRDIS IR SVEIKATA.

turi silpna

S,

yru ir vakari-

’•erierolas S. Žukauskas 
vasario 23 d.

Kaunas. Karo stovis vyres- a vadinama

K ry ž i aus u žž i u re to ja s 
jau iszvažiaves in 
tok’a. — American.

J

Isz Lietuvos
(Kretingos apskr.) 

Musu jaunimo yro labai daug 
tik gaila, kad jis inprates gir
tuokliauti,
prisigerus musztis ir trukszma 

Labai gaila, kad musu

Platęliai

kortomis liszto, o

kelti.
žmones tokie yra.

Plateliuose yra 2 liaudies 
mokyklos, vaiku yra apie 108.

Ukinikai nenori• i r

turgu^ vereziau jie dirba degti-
Ypącz prasiplatinęs deg

tines dirbimas Plateliu 
czitije. i Labai gaila, kad musu 
žmones to nesupranta, ka jie

Vai d žili i pa re i kai avus, 
grudu neturi.

g rudu in

ne. W- 
vals-

czitije. /
v ' i
r-----------------

daro.
visi skundžiasi
Asz žinau
kiekvieno pavarde paraszyti 
kas dirba degtine.

Sziaulenai i“
Mttsu apylinkėje atsirado vilku 
kurie užpuldinėja gyvulius ir 
žmones ypacz nakezia.

Apylinkėje 
ispanu liga. Daug 

yra serganeziu ir daugelis net

gerai

nomis degtine 
del veiklios milicijos, 
naktimis dirba.

Panemunis (Rokiszkio ap.) 
Sausio 26 d. invyko 
valscziaus ingaliotiniu susirin
kimas, kuriame buvo iszrinktas 
naujas virszaitis. Is 
sios valdybos nariu ne 
nepasiliko, nes susirinkimas 
padare 
buvusios netvarkos 
o ypacz buvusiam sekretoriui 
del žiauraus su žmonėmis elge
sio, kuris už nieknieki szokda- 
vo ant žmogaus.

nybes insakymu yra nuimtas Laike kares vokiecziai turėjo
visoje Lietuvoje, 
kilometru frunto ruožą 
geležkelius ir paezia 
mene, kuri palieka karo stovi 
visur, kur tik ji stovi. Už nusi
žengimus Lietuvos nepriklau
somybei, už pleszimus, sukyli- 
mus, ginkluotus pasiprieszini- 
mns skyriama asztri bausme 
ir paliekama k«ro teismai to- 

pirmasis kioms prasižengimams teisti.

iszskyrus 30 
visusy

seno- 
v ienas

nes
jiems papeikimu del 

vulscziuje,

Žmogus, kuris 
szirdi negali atlikti sunkaus 
juniszko darbo, bet su tinka
mu valgio, gimnastika, tt. szir- 
dis užlaikys ji iki senatvei.

Jeigu turi szirdies silpnumą 
reikia panaikinti stiprus gery- 
mus ir tabaka; mažai gert ar
batos ir kavos j reikia valgyt 
vidutiniszkai, niekuomet val
gyt naktimis; gaut daug szvie-

arinota su kuria bombardavo žio oro; gimnastikuot szvieža- 
Paryžiu, kurios kulkos ėjo 50

karino- myliu, bet toji naujausia fran-

Nuėmus karo stovi, atsidaro 
proga daryti priesz 
agitacijai susirinkmus.

kulkacuziszka anuota nesza 
ant dvieju szimtu myliu.

Garnys atnesze szitai szeimy- 
nai septynis vaikus ant 

kart.
Montosuma, Meksikas. — Panaikink

Septynis vaikus pagiipde pra- 
ejta petnyczia pati Jezuso Lo-

ine ore bet saugok su si vargini
mo.

Vaikszcziojimas ir kalneliu 
laipiojimas labai gerai del svei
katos, bet nesveika jeigu po 
vaikszcziojimu krutinę skauda 
arba stoka kvapo.

Vesk gera czysta gyvenimą, 
visokius sujudini-

Jeigu stoka kvapo, ar-mus.
ba kenti vandens liga (dropsy)

rinkimu pezo, meksikouiszko kareivio, arba jauti galvos besisukima, 
Tai * I - n-,:-—

yra leista net patruntes ruože. -įp tris mergaites.
suirutes

gandai placziai

Tai
*

neatbūtinai reikalingu atsar
gios medikaliszkos priežuros.

Žmogus kuris 
szirdi nors syki in metus turi 
eit pas gydytoja del egzamino.'

Neregulariszkas szirdies veL
» Q t

U

Gymusiejei yra: keturi sūnūs 
Kožnas isz 

vaiku svėre po du svarus ir 
yra gana iszsivystla. Tėvas vai 
ku aplaikę keliolika dienu ur- 
lopo idant atlankyti teip gau
sia dovana garnio kuris nesi
gailėjo tojo gyvojo tavoro. 
Yra tai pirmutinei vaikai toje 
szeimynoje.

In Ai joj daug straiku.
Bombay/— Praejta meta

Indi josią atsibuvo net 98 ^iso- 
ki streikai, kuriosia dalybavo 
suvirszum 800 ■ _________
dąrbininku, o laiko sumiszimu 
užmuszta 262 darbininkai o ar- 

. ti 900 sužeisti.

turi silpna— Kariuomenes 
Vasario 22 d.
pasklijo po visa Lietuva ir mu 
su k.oiospondcntai 
kad kai kur eina visai 
tos phskalos, kad esą i 
iszbegiojusi, kad Kaunas esąs 
sudaužytas, daug žmonių žuvo 

Kauniecziams visiems 
gyviems ir savo vio

prajnęgza 
nobu- 

valdžia
kimus, daugeli kartu, neturi 
ten kokios dideles svarbos, 
bet ir kai—ka$la pavojinga to-

dideles
Be to, butą 

ir visai neleistinu apsireiszki- 
niu, k. a. .11T. ruszies sekreto- 

» po 
algos neiszduoda-

ir galecziau riaus padėjėjui kas menuo

(Sziauliu ap.). yireziiitis pil.

Anykszęziai. 
siauezia

4«

100 auk s.
vo. Naujojon -valdybon ineina 

, J uozas Samu-
sek retori urn pi I. Petras 

Naujai isz- 
maj-yt, dau-

ienas, 
Vaidanauskas. 
rinktai valdybai, 
giau rūpės valscziaits reilc/dal 
nes dar vos tik spėjo perimti 
knygas; o jau pasirodė didesnis

Li ii o P fili n vii z lYi/v Villa..41 O

ir t. t. 
sveikiems, 
tose esant, tos paskalos iszro- 
do tik juokingos.

— Del laiszku in AineriRn. 
Laiszkai iii Amerika ii* apskri
tai in užsieni eina per Kauna. 
In Amerika kasdien iszeina 2 

tukstaneziai paprastu ir 
Laiszkai 

eįna atskyrais maiszais tiesiog

— 3 1 
apdraustu laiszku.

in Naw Ynrkn.. Boston n ir Phi-

<

' tukstancziu

♦ į | > . jt . t u 4 ,

.Lunį sueini su kvailiu.

delei medikaliszkas temijimas 
svarbus.

Tarpdvieju moterių. /
— Del ko tu teip giri Motie

jų, burdingieriit?
— Ba mat labai drūtas vy

ras, ir kaip dirba su nianisz- 
tai tas visam jin užva- 

duoje.” ' *
— O kodėl tu saviszkio nei * 
myli.

tail —

kiu t c
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Kad visai nedrūtas ir
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Po visas Su v. Valstijos yra 
štokas suvirszum milijonas 
namu, o ypatingai dydesniuo- 
sia miestuosia kur žmonis su- 
sigrudia kaip silkes baczkoje 
p pirkti brangu ir randa pa- 
szelusiai pakylo.

Priežastis tame yra 
vagonu ant gabenimo statomo 
materijolo ir brangenybe.

suvirszum

stpkas

sutai-perlauždami tiesas 
ginkluodami Meksika

Isz pra
kali Car-

Vokietija siunezia daugybe 
ginklu ir amunicijos in Meksi
ka, 
kos ir 
prieszais Su v. Valstijos.

Keli laivai su amunicije ir 
ginklais, volą apleido Roter
damu in Meksika, 
džiu buvo manoma, 
ranza pargabena tuosius gink
lus del apsiginimo nuo pasike- 
leliu, bet vėliaus pasirodo, jog 
Carranza krauna ginklus ir 
amunicije prieszais Amerika.

Badai nesenoi Vokieti jo isz- 
siunte keliolika laivu su gink
lais iii Czilije ir Peru.

Tn Najorka pribuvo ana die- 
valstijo prasimi- 

pranaszas,”
Tasai pranaszas yra 
apie 58 metu am-

na isz Iowa 
nes “ 
Benthos.

: fnrmeriu, apie 58 metu 
y.iaus ir pasakė laikraszcziams,

■ : buk jam Dievas
idant ejtu per visa svietą ir

♦ kovotu prieszais pikta ir atbu- 
davoti geresni svietą. Te

sako jis,

kokis tai

apreiszke, 
visa svietą

svietą, 
linus sako jis, jog kalbos jis 
vardan Dievo ir kad senei lan
komas pranaszas atėjo ir pra
sidės nauja 
niu.

Panasziu pranaszu turėjome 
po visas pakampes kurie s įt
rinkiu nog kvailiu tukstan- 
ežius, nusipirkia puikius tur
telius gyvena sau inalszei 
juokėsi isz paikszu žmonių. 
Atsiras ir kvailiu kurie ir szi- 
tam “pranaszui” tikes ir jin 
garbiu

valanda del žmo-

ir

pranaszui”
ir turtus jam sukraus.s

Žinunai tvirtina, 
sidabro teip pakylo, jog sidab
rinis doleris paymtas ant 

vertas 
Doleris pri- 

savije 490 gramu 
o jeigu 

reiketu pirkti, tai 
mokėti sziadien $1.36.

buk preke

paymtas 
s va rs ties yra daugiau 
ne kaip doleris, 
valo turėti 
sidabro, tiek sidabro

reiketu už

laikraszcziai 
“Yla isz 
Po tokiu

pripirszt pro- 
‘ ‘ Saule ’f 

sustabdymu svaigi-
B
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ameri ko
tą i dabar 

aiszkiai

sakoma kad da 10 pastorių pri- 
sipažys kad buvo tokiais agon- 
tais. „

Menama jogei wisi pasto
riai esu prochibicisiu agentais. 
Sznipai prochibicijOB yra gana 
gerai apmokami; bet esą neuž-

v.

ganedinti tai prochibicijos —. . b * * * fe ■» —Liga visoj Amerikoj žada sako 
surinkt nuo milijonierių net 10
milijonu dol. Kaežin ar nepa
bos tokias riebias algas mokėt 
proelubicu sznipams!

Tai-gi mat 
gyvates pmiguocziai 
net inrankius panaudot priesz

nepasotinami
-kokius

------------------- 4.

knygute
“Mano Patyrinkit 

Didžiojoj Karėj 1918 ir 1919 
metais’’ paraszyta per Kum 
J. F. Jonaiti kapėlbna kuris 
likos iszsivmstas in Franci jo ir 
stovėjo su 26 diviziją Ameri-

Aplaikeme akyva 
po vardu

paraszyta per

kos kareiviais prie ChątottU
Būdamas ant^ka-Thierry.

rišzko lauko mate daug it ta 
‘Visa. s&vo atsitikima
szitojo knygutėje. ’ Gerai bu- 
tiwiidant kožnas jiaja perskai
tytu ir Žhlptu kiek tai Vargo 
turi panpszti kariszkas kppe- 
lonas laike jmisziu.
iss^W* Ęiptuyiu Prekybos

tytu įr žhlotu kiek tai

suraszo

Knygute

darbo žmonių minos griebiasi. BėndrdVe, '41.4 Broad^vay Str 
------------- S. Boston, 27, Mass.

Isz Suvienytu Valstijų isz- ; |
61važiavo Sausijo 

tūkstantis ypatų szalyn t. y. 
savo prigimtos szalis.

Tuomi pat laiku
Valstijas pribuvo ateiviu 53 
tukstaneziai, tai-gi 8 tukstan- 
cziai pribuvo mažiau negu isz- 
ejo.

Kitatautiszki 
teip bent sakydami: 
maiszo iszlenda.” 
antgalviu žiniose prirodo kas 
pageidavo Suvienytose Valsti
jose Amerikos
chibicin1 ir delei ko. 
da priesz 
naneziu gėrimu kaip tik buvo 
pradėta agitacija pranaszavo, 
kad tai vra darbas 
niszku piniguoeziu, 
tas viskas pasirodo
kad turėjo teisybia ir to visko 
susekimą laikraszcziai garsina 
teip: 
del i KontraKtoriai pneszai
tuos gėrimus agitavo del to, 
kad darbo žmones nesuleist iii 
tankius pasikalbėjimus isz kO 
buk kyla straikai, tai vieni nei 
veikdami papirkinėjo' 
toniszkus pastorius kad 
kiek galint visais budais pri
vestu žmones prie prieszgyve- 
nimo gėrimams, 
prochibicijos, tikimasi sulau
žyt visas darbo Unijas* o žmo
nes dauginus dirbdami, norės 
tik pasilsio o ne svajojimo pa-

Teip bent 
angliszkas

Chicago

Pabriku savininkai, di- 
kontraktoriai 

agitavo

protes- 
tie

Su pagelba

nes dauginus dirbdami,

< i

UI

|M|. 
hiiii

USA.

menesi,j

in Su v.

New Yorke sniegus su ledais 
da nepabaigta nuvalyt, turbut 
pavasario kaitri saulute nuva
lys.

New Yorke saliuninkai
kad su gu- 

atsargus

gal
ka nors nujauezia, 
zute ne teip labai 
kaip kad buvo priesz pora me
nesiu.

Allijentai mažoms pabirti' 
jos szalims nenorėjo pripažint

SAULE
)

4
I

Vaiku prieglaudos Na-
man Mčnt Lorėtto into sausio 
noVale bilvo niekam pas vaikus 
lankytis, dabar nuo 21 d. Kovo ; 
kas trodzia diępn jau vale.

'< ’ ----- -'u--.

Frackville, Pa. — f Po sim- 
kiai ligai persiijky^o Tėofi’le 
myloma nlotina ir pati J uOzo

1 < V

Rasimo (Rice) su szįudm svie
tu palikdama didžjlitisiam nu- 
1 indi m i a ne tik say^ szeimy- 
nelia bet szi nitus gymi ui u ir 
pažinstumuju. Velione turėjo 
vos pabaigus 
žiaus, gyme Sųvalky gub., 
į’oslayo para., Sojnujpdv.,

liudimia ne tik szeimy-

KUR BUNA.
PaJleszkau' ^tanlalava Kavalaucki- 

tea, isz Kauno Apskr., Palucziu kaimo, 
pirmiau gyveno Grand liapids, dabar 
nežinau kur. Jeigu ,kas žino apie 
Jia, meldžiu praneszt.

Ant. Cvirka,
Atlasburg, Pa.BOX 4G,

• «Hr
‘. 41' * .

Mano broliai- flhnąnaH Ir Jonas 
Andriukatcziai Ihz tyauiploHezio, Apskr. 

Buncikiu kaimo;Kidulių Valscz.,

S įmanau ir

taipgi puabrollH Sinianaa ftoržVinc’kaH ' 
Ihz Porvaznlnku kaimu. Praszau atsl- 
Hzuukt.

JI

laik- 
Evening

kumpanijos

geriat savo būvi, 
iszvadžioja 
rasztis 
Post. ’f

Didelius pinigus d Ada ant to 
milijonieriai kaip sakėm pab
riku savininkai,
iszdirbimo mineralistu vande
niu ir t. t.
sekta jogei su pagelba pinigu 
priejta ir prie nekuriu legisla
tin'! u ir protestoniszku bažny- 

• ežiu.
Legislatura

Sakoma kad su-

GENEROLAS MILNE VALDYS 
KONSTANTINOPOLIU. <
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KUKO r E — SebTLA^i) I
Frank Andriukaitis

Globe St.
I

38 .metus am- 
Mi--

. «V P,i‘

buvo in Anierikd turėdama 
apie du nietus.
Jono Bprysio ir 
mingai moteriszkam ryszijc su 
vyru per 22 metuą palikdama | T ‘ . 1 A Y T 1
seseria Loszczinskieiua Szena-

Bollshllį.

rn ąs" '.♦.‘Ta w
Isz Lietuviszku kaimelu

SHENANDOAH, FA.

— Priėmimas 
delegatu buvo puikus, parodu 
didele ir bankietas tikrai ka
rai iszkas.

— Pagal szimetini surasza,Į maldoms Szv. Juozapo
Pric asistencijos 

kunigu, kūnas likos palaidotas

M * v

lietuvi szku

gyventoju, tai Szenadoris turi 
21,204 gyventoju. Mažai Sze
nadoris pasidaugino in 
szimts metu, nes 
1616.

tiktai

i

Pajlonzkan Pijusza Marina paeina 
Ihz Suvalau Red.,

Buvo duktė Gmlno, Vldglrlu kalni
gyveno iai-

Vlndfslavo apakr., 
m, 

Honlnu gyveno Shenandoah. Jeigu 
kas Žino apie ji, malonėkit praneszt.

(to 28

Shenandoah.

suqu Juozu ir dukteria Helena 

dorijc ir broli Juozą Gilberto- 
ne, puseseria Chappclicne ir 
pusbroli Sadaučka.

Laidotuves atsibuvo
delio ryta su bažnytinėms pa

pūra- 
trijų

Juoz. Marmąs,
1811 S. 10th., St. St. Louis, Mo.

G u rekis

pane

Ahz Antanai GurckiH pajloazkau 
uavo broli malausza Gurėki Ine Pane
vėžio Apskr, Vclszlo Valscz. 8 melai 
atgal gyveno Dukton, Tcnn., dabar ne
žinau kur. Jeigu kas 
meldžiu ataiszaukt.

Ant. Gurėki, '
Milburn, W. Va.

žino apie JI, 
(to 2!)

lio* 4

de- ant lietuviszku kapiniu Sze- 
ant nadorije ant kuriu

I daugeli žmonių

Pajieszkau Antana Maczaus- 
ka, isz Szidlavo miestelio. Tu
riu labai svarbu reikalą nuo 
paezios ir sūnaus. Meldžiu at
siszaukt ant adreso.

Fr. Jankūnas
55 Putnam St.
Hartford, Conn.

dalybavo 
važiuodami 

Vincas Navickas, sziau- lautomobileis kuriu buvo arti 
ana diena pirko Colum-, Iszimtas. į 

Laidotuvem^įužsiemo 
kuri per- borius Minkeviczius 

Navickai Inadorio;
Ant laidotuvių pribuvo gy-

(to 26
czius, 
bia Hoteli ant kampo Jardin 
ir Centre ulycziu, 
dirbs ant sztoro.
per koki tai laika gyveno

bet vela sugryžImines isz Carney, N. J. sekan
ti: Magdalena Bubnis, Jurgis

— Pana Juraicziute, duktė | Į^cl^d<lis, Antanas Zclinskas 
Jurgio Juraiczio dažiuretoja 
ligoniu kuri tarnavo laike ka
res del valdžios, 
Prostona, Kuba, 
dinsta 
Fruit Co.

— Artimoje 
ežios, lokomotiva L. V. nupjo
vė koja 15 metu mergaitei An
taninai Vaszlevicziutei, nuo

Ash-

gra- 
isz Sze-

J

koki
sayvaldos rokuodami kad tarp Palmertone,

daugtu szaliu gali pasidaryt 
nesusipratimu ir kivirezu kaip 
ir Balkaniuose. Tai-gi allijon- 
tai maž daug in tai žiurėjo tei
singai, nes dabar tuose pabal- 
tijos mažose szalyse 
kila — Eston i ja su 
niautis pradeda už rubežiaus; 
Latvija nuo Lietuvos reikalau
ja kąsnio; Ukrajina gynasi 
nuo bolszeviku ir lenku; Lietu
va gynasi nuo bolszeviku, le’n- 
ku ir vokiecziu, o Lenkijai tai 
paskubiause suteikė savyval- 
da, tai tie po senovėj ir svajoja 
od morza do morza, reikalau
dami rubežiu net isz 1772 m. t. 
y. tuomet jie turėjo po sau ir 
svetimas szalis.

Na gerai, mėgink dar 
taikint tais szalis kad kai ku- 

ko nori 
Lenkija kuri 

nei trande 
visuose keturiuose

Ukrajipa

in miestą.

isz

ergeliai 
Latvija

su-

rias paezios nežino 
kaip pavyzdin: 
naujai atgimusi, 
knisasi 
szonuose vis norėdama net to 
kas aiszkiause 
kad Lenkijai nepriguli.

Ukrajina szalis ne 
Lietuva szalis ne 

Lenkijos o vis tai Lenkija tu
ri dideles pretensijas kaip 
kad Vilniun nei žvirblis in 

Lietuvos 
miestą ir apielinkes insirauge 
ir sėdi da daugiau s 
mosi, 
kinis žmonomis 
lenkai kad vis nori 
grobiu.
nesusipratimai prieis prie ga
lo, bet tuom laik dar gyvento
jams daro didelius nuostoliu^ 
ir neramybe. — S. K,

suprantama 
Pri-

leisk im — 
Lenkijos,

nei
kregždes lizdą in

savimda- 
Tai-gi ir beda su to- 

ypacz kaip 
svetimu 

Su laiku vis-gi tie

Kauno gyventojai lenkai in- 
teike Allijentams dekleracija 
su praszymu, kad priskubintu 
pripažint Lietuva 
diszka Republika su 
Vilnium.

Dienrasztije Vilniaus

savy va l- 
sostaine

“Ec
ho Litwy” tilpusi toji žino su 
daugumu lenku isz Kauno pa- 
raszu duoda isz dalios 
prast, kad buk patys 
Lietuvoje g
ją Lietuvos neprigulniingos ir 
Vilniaus gražinimo lietuviams

8U- 

’enkai 
yvenant reikalau-

New Yorko
Valstijos varo dar tyrinėjimus 

•h i.- kur pasirodė teip — Pastorius' 
’’ William H. Freeman isz Car-

i

libie, N. Y. prisipažino kad per 
kiek tai laiko buvęs apmoka
mu agentu prochibicu gauda-

L ’ ‘r f d' ii f • 1: jr / 11 r

ir Ona Karužiene ir 
szaliu Pennsylvanijos.

Lai silsysi a, a. Teofile, ku- 
kur, aplaike I™ Dievas paszaUke in 

ligonbuteje United karalysta, ;
Svietą

iszplauke in

United karalysta, 
greitai szi

Market uly-

Vaszlevicziutei 
ko mirė ta pati vakara 
lando ligonbuteje.

ViiU

savo
teipapleisdama

palikdama 
gera vyra ir vaikelius ir puiku 
gyvenimą, isz kurio mažai pa
sinaudojo, nes nelaba mirtis 
per greit gyvaste iszpleszo isz 
szio svieto ir tarpa mylemuju.

Lawrence, Mass. — Darbai 
czionais visai susimažino,daug 
žmonių vaikszczioje be darbo, 

manydami kad darbininkai 
straikuos provindamiesi didės 
niu užmokešeziu. 
be baisi, kad negalima ne pra
gyventi, o alga neužtenka. Vis
kas butu gerai, kad ne tos mo
terėlės kurios vyrams in akis 
szoka už mažiausia daikteli, to
dėl ir vyrai pradėjo atszalti 
nog tok in draskaneziu IcaczVu. 
Baltruviene neužilgio jaises su-1 
valdys ir naguczius nukarpys. J ' 

/ » I i '

— Juozas Slimier, turintis 
apie 40 metu, paeziuotas vyras,' 
prisiviliojus su visokeis priža
dėjimais 14 metu mergaite Ma
re Warster, iszvažiavo su ,jaja| , 
in Washingtona, su kuria 
veno 
mia.
Wdolen Mills, 
teismą insimaiszys valdže ir 
trauks Shimiera pagal Manno F . . • _ k ’ -

kad

Brangeny-

*

gy- 
artimam susidraugavi- 
Abudu dirbo American 

Dabar in ta j i

ba 11 n e va 1 n i n k iu t iesa sa u ž i ž- 
gabenimą mergaites isz vieno 
valscziaus in kita tyksle nemo- 
raliszko gyvenimo.

New York. — Sziomis dieno
mis in vyko susivaževimas susi- 

L. A. pildomosiosvienijimo 
Tarybos New Yorke Kovo 22,1 
23 ir 24 d. buvo tik kasos glo-

Mano brolis Jokūbas Vai- 
czulis, pirmiau gyveno Old 
Forge, ir Duryea apielinkeje, 
dabar nežinau kur 
atsiszaukt ant adreso:

Peter Vaichul i s

pirmiau

Praszau 
(to 26.)

R. F. D. No. 1 Bor 34
Seltzer City, Pottsville, Pa.

Pajieszkau Joną ir Antena 
Bartusevicziu isz Lietuvos Rai- 
supo kaimo, Suvalkų Redybos. 

inel- 
(to 26

Jeigu kas žino apie juos, 
džiu praneszt.

Joe. Sandu,
20 James St. Waterbury, Conn.

4 ■f*

A

bėjai Tam Astramskas isz New 
Yorko, ir Danielius isz Brook-1 i 
lyn, N. Y. Czetvergo t. y. 25 
Kovo pribuvo 
prezidentas Gegužis isz Maha- 
noy ;City, Pa., Vice Prez. Dr. 
G. Baltrušaitiene isz Pittsburg 
Ra., Tam Pauksztis isz Pittston 
Pa. Kasįer., Dr. Matulaitis isz

New Yorkan

Pauksztelą pempe Lienivo- 
je pavasari piemenukus labai 
moka prigaudpiet kaja anie Worcester, Mass, ir A. B. Stri- 
nori susekti jos su kiaus^A- 
niais lizdeli. Purtonasi taiso, 
radosi kad pempe is^tikro jau
prie kiausziniu., Pempei pali-
kus, valkai vietoje kiaiisZiniu 
nieko neranda. Ilgainiui vai- y. .

k laiminiu
knis beviliodami inpykina 
valkai paliauja
jieszkoja, nes pempe apgavi
ke. fGal ir Kauno lenkai ten 
lietuviams 'tolp daro, nes len
kai moka daug meluot, vie
naip kalba, kitaip mislija ir 
veikia.

'Gal ir Kauno lenkai ten

maltis Cpntr. Sekretorių,maltis Cpntr. Sekretorių, New 
York City. Posėdžius laike Su-, 
sivienijimo kame Czetvergo, 
Potnyczioje ir Subatoje -t. y. 
25, 26 ir 24 Kovo, viso dalyva
vo posėdžiuose 7 ypatos. Nuta
rimai buna paprastai garsina
nti orgAne fTeVyneje.
tama kad sziame mete bus Sei
mas, tai kokioje organizacijoje 
yra; nemažai visokiu reikalu.

.— New Yorke ir api'elinkojq 
pradeda but sziltesnes pa vasa
rines dienos.

Supran-
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Kaip Galiu Atitraukti Kūdiki?
Szis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kožna
kūdiki žindanti motina.
kūdiki nuo žindimo atitraukinejant laipsniszkai,

Geriausia atpratinti >.
it 

y

/

pradedant nuo septinto menesio, maitinant du

laipsniszkai padidinti bonkos ..maitinima, igi 
Į galutinai kūdikis buna atitrauktas nuo krūties.

Ii KM ~ •EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

' Taip arti panaszus motinos pienui savo skaniu 
' ir lengvai suvirszkinamas, kad jin galima duoti
Lpakeiczi'ant su krūties pienu be jokio apsunki
nimo atitraukimui kūdikio nuo žindimo.
Musu 54 puslapiu kūdikiu knygele paaiszkina
« • • « • L • « A \ . A fe... fe ' . M _

kaip reikia kūdiki atpratinti. Taipgi yra pilnos 
• i • • • 1 1 • • ■ -ai a 9 a -a • t. «■maitinimo intrukcijos justi kalboje. Abi bus < 

pasiustos jumis dovanai, jeigu pasiusit mums
— > ' -J* U 1 4lt

: kuponą sziandien. v
Eagle Brand pienas yra padarytas isz goriau- ‘
sios ruszies karves pieno ir malto cukraus, yra 
tinkamiausias stalui ir valgiams gaminti. — Į

l—lll II IMIIlife

Pirkite deže sziandien ir naudokite jin viso- 
reikalams, kuK 'iiatidojamas pienas ir

RilTl'rlvVifrt cni Iriiufnvrln t
kiems 
cūkrusi

1
I

Bandykite su kusijirdu.
The Borden Oo. 108 Hudson St. New York.

Szis Lebolis Ir'Vardus 
yru Jums Gvaranclju

^5?
i’ )
1 ■!
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Parsiduoda ;gęrdse aptiekose 
"----ir grosemose.

Trrrn k*
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Iszkiypk kuponą. Pažy^k 
no.riitia knykute ir priaiuek

-V‘’

Mw v. lU-SA

INSTEIClTA 1857 m.

1
I

I
I

norima knykute įr prisiusi 
jin niurnis fSZTANDIENJ . <».
Mrs- ....ii...... A..........Hr iH) t v
Street.
City. .
State. .

....... Nurodymai apie Valgius.

....... Kūdikiu Gerove.

f

Kiti Burden J'rodiiktui:

Borden’s Condensed■ Coffee.
Borden’s Evaporated Milk. Bbrden’p Malted Milk.

/Vi ’. A i7

v C.
“WIP"

Borden’s Milk Chėcrtlate.
■■ ,h,

-7T-------
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ar trys sykius isz bonkos ..gerti ant dienos, ir f

i

r,

vvriauses vadas talkininku kurie už- 
“ i alli- 

ii’ pasiraszyta per Sultoną.

Jterwwerrr

Generolas Milne
ome Konstantinopoliu ir aplinkine pakol sutąika terp

• • > a. a a ....  l a t I a

*
jentu ir Turku ne bus priymta

’ ■ ! L.
Kol rak toriai ir kili žinunai pranaszauja. kad ateinanti laika bus 
didesnis judėjimas pirkime farmu, lotu, namu. Todėl ir mes 
leidėjai "Amerikos Ūkininko” sumanėm ka nors prancezti ir 

ir pasigirti, kad ir pas mus szimet daugiau susipirko farmu. Musu Lietuviu 
Kolonija smagiai anga; szimet atėjo daug nauju gyventoju, o terp tu pora 
pirko labai gražius gyvenimus. Jonas Bakons už $12,000. Vincas Giraitls už 
$16,000. Musu dar nesena kolonija, tai dar galima pirkti arti miestu ir geležin
keliu. Kas pareikalaus tai pasiunsim farmu surasza, kurios yra ant pardavimo. 
Manydami pirkti nevažiuokite kitur, kaip lik prie Amerikos Ūkininko. Paaisz- 
klnimas delko, dėlto kad kitur nuvažiavus, tai agentas nedaleidžia prie savi
ninko žemes, o pas mus kitaip, pas mus gali pirkikaa dereties str savininku, 
kaip nori, tai kad ir nuvažiuosi kitur, tai Jeigu nedaleis, tai apsisukęs važiuok 
prie mus, o patirsi teisingumą, nežiūrėk kad pravažiuosi kelis dolerius, bet 
sutaupysi kelis szlmlus.

KAIP PAS MI S PERKASI ŽEME.
Atvažiavusiam parodbm keletą lietuviu ūkininku, kad su Jais pasikal

bėtu, pasižiuretu, kaip jie gyvena, ka jie kalba, parodom kelias f arm as, pasi
rinkus tinkama farma, deram, kiek tik gali, sudereje važiuojam in korta per- 
žiurim rasztus, abstraktus, didus, taksu kvitas, ugnevos, jeigu viskas gerai 
lai ten tam paežiam korte pas advokatą padarom kontrakta, einam in banka 
padedam rasztus ir piningus, kitaip negauna savininkas, tik per banka, tada 
gauna rasztus, kontrakta. Važiuodami niekad neimkite dan<-piningu su savim 
tik ant kelio ir galima paimli pora szimtiniu bankos czeki vadinama (Draft) 
ir bankines knygutes tai banka partrauks piningus jeigu reikės. Tai matot, 
kaip pas mus einasi teisingai. Ir jeigu keli metai, o dar niekas nepasako nei 
viena bloga žodi ant mus, tik dar vis pagyre. Czia paduosiu kelia adresus, 
kurio pirko pas mus farmas ir dar ne atėjo gyventi, tai jeigu jum netoli, tai 
paraszykitc laiszka pasiklausdami apie musu apielinke ir musu teisingumą.

I. Smetona, 2520 Washington Ave. Sioux City, Iowa.
I’. Shlmkus, 1702 Vail Ave Windber, Pa.
K. Terescviczius, 1001 S. 16-th St. Herrin, Til.
Wm. Giraitis, 5607 S Morgan St. Chicago, Ill.
Lietuviai, nejeszkokit dideliu pigiu farmu, tik jeszkoklt geru žemiu, o 

pas mus ju netrūksta. Mes priimam Liberty Bondsus. Pas mus ateina trukiai 
kiekviena diena jo tris kartus. Pas mus atvažiavus kiekviena^ pasakys kur 
M. Walenczius. Pas mus yra vietos pabūt, kad ir keletą dienu. Pas mus 
klimatas labai sveikas. Pas mus atvažiavus ne bus nuskriaustas nei ant 
cento Jei skaitai Ūkininką, tai patark tegul pas mus važiuoja, arba raszo 
laiszkus, o gaus farmu surasza. Nedirbk ant piningu tegul piningas dirba ant 
tavęs. Fanperis miega, o jo turtas auga. Taigi kviecziu Lietuvius atsilankykite 
kad ne farmu pirkti, tai noij vasara ant vakacijos, nes yra gražiausios musu 
apielinkes isz visu lietuviszku kolonijų senesniu.

Isz mus kaimo iszoina 
mas visiem skaityt o ir in Lietuva jo niekas nelaiko. Kanuoja $1 metams o 
in Lietuva $1.25, justi gimines bus labai Jumis dėkingi. Lietuviai nepaisekit 
ka nekurie agentai ipzpeike visas Lietuviu kolonijas o save iszgire. “Ame
rikos Ūkininkas” leidėjas aprinko ka geriausia vieta del Lietuviu kolonijos 
ir kas pirks per jin pirks goriau negu per kitus agentus kurie tik patis 
save moka iszgirt o kitus Jszniekinti.

M. Walenczius, Box 96

FARMOS
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Pas mus

r laikrasz t is "Amerikos Ūkininkas” kuris tinka-*

Hart, Mich.
ii........ ■il.iiW—.T—rill<wr — fe lU

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto ŽenklusZ

., f --------- ♦ 0
i i ■ . 11 ' \ 9

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon, tai 
Lietuvos Paszto Ženklai’(markes) .kurios yra atvožtos isz 
Lietuvos, kad amerikiecziai nusipirko galėtu nusiųst savicm- 
sienis netik del laiszku, bet ir didesne suma, 'pinigu vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis **■ - n . • — “ - . - į \ 1 į*.

Pasztfcžėįkliai yra szitokiu kainu: po 10,15, 20, 30,40,

piningu Lietuvon,

gyvais' piiugąife/ Paszto arba Iždines stoty^d.

50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. ’ (100
skatiku siidaro auksina). Parsiduoda po 25c. iiž atik^inh.į 

tt • i I I i v i i • • t
1920 m. Mįižįau kaip už viena doleri markiu nestoneziame.

i

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 
u r I tv •’ 1 • ♦ V • 1 1 • 'i • ’* . V. J

Reikwhukite vietiniuose Tautos Fpndo skyriuose atba

Brooklyn^ N. Y.
....................N.....................

j$as centrcį sekretorių:kM VA V/ V LVA 1U •

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. *•
1 

................................   —■ "■■■-" i i ■ > i
--------------—.. ------------------------- ------------------ ------------ ----  ----------------- ---- -r /i r ‘. f"i r t
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* VYRŪ
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgc. Jisai mokinosi Varszavoje, studljavo beglje 
82 nietus invalrlas ligas vyru ir moterų, tądel jas nuodug
niai pažinsta. .Gydo užsiuuodlnima kraujo Ir.silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, in vairias ligas 
paoinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsjszauklte ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lenkiszkąi. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

Dr’ KOLER,,«38 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
M-

y
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RABINAS IR ANIOLAS.

(Žydiszka pasaka.)

Senoje gadineje, kad kriksz- 
cziony’bo pergalėjo savo nevi
donus kaip pirma pagonis per.- 
sekiojo Ir kankino krikszczb)- 
nius, teip vėliaus krikszOzio- 
nis pradėjo persekioti žmones 
kitvieriUs. ‘

IjUbjausia krikszczionis iio-

I

apkonsdavo žydu. Sztai mėty
davo burtkes (kaulelius 
turkampins) ir ant 'katro 
delio 
puolė, taji degindavo ant lau
žo. ‘

Vienkart puolė nelaimingos 
likimas ir ant paties rabino. 
Labai susirūpino rabinus 

neilgai gales 
gyventi ant szios pasaulės, nes 

mirt kės o 
nedėliojo ap

link 12 valanda dienos degin- 
Die

ke- 
žy‘- 

paskirtos skaitlio akiu

susirūpino 
tuom, kad jau

krikszczionis mote 
kotvergo diena, o

va

matomai 
palengvi

I

galiu tavo nelaiminga likimą 
atmainyti. Sztai asz jiems sa
ve paaukuosiu už tavo o tu bu
si paliuosuotu nuo smert.

# • # #

Ant rytojaus susirinko daug 
žydeliu, idant atsisveikinti su 
ojnanczio ant mirio; nepažins- 
tamaš žydelis su rabinu, lydoti' 
per buri savo žmonių nuėjo in 
kliosztori, ant kurio kiemo de-

/

t

I

«

*

davo iszrinkta per ju 
auka ant garbes Anam!

Sztai petnyczios vakare, ka
da rabinas ojo melstis ėjo nu
lindęs nes migli jo tvirtai, jog 
tai jau paskutini szaba ant že
mes szvonczia po maldai vie
nok sugryžinejo namon rames
nis ir linksmesnis, 
malda atnesze jam
nimii. Priesz duris savo namo 
susitinka jis biedna pavargusi 
žmogų savo tautos — iszrink
tos, tautos Dievo Jegowo, žy
delis praszo rabino, idant pri
imtu jin pas save ant szabo.

Vis tik tiek! — pamislijo 
sau rabinas — vi.4 jau nedėlio
ję turėsiu Suirti ir’vislab pasi
liks; paimsiu jin ant szabo pas 
save, o tuom labdaringumn ir 

užsipelnysiumielaszirdvste 
malonon Dievo del saves ana
me sviete.

Sztai ir nuėjo pavargėlis 
žydelis drauge su rabinu in jio 
namus ant szventes szabo.

Subatoje užstojus vakarui 
kuomet reikėjo melstis, rabi
nas apsisupo szventa skrais
te ir pradėjo linguodamas 
gailiai melstis, o meldėsi karsz 
tai ir szirdingai, aszaros suvil
gė jam jio veidą, nes tai baigė 
paskutini szaba savo gyvoni-

nuėjo

ir

savo 
mo ant szios žemes.

Nepažinstamas žydelis klau- 
, o 

“tal-
so su atyda maldos rabino 
kad pabaigė jis paėmė 
muda” ir tarė:

— Dabar mudu abudu pa- 
skaitysime szi szventa raszta. 
— Ir prasklaste knyga be var
tymo ant to skyriaus, kur bu- 

apraszyta 
apie

vo
Danei iaus 
eliaus.

Žydeliu tuom i, buvo tai 
aniuolas, bot rabinas to suvis 
nedasiprotejo. 
jam skaitė 
verke.

— Ko-gi tu verki! Jug yra 
paraszyta kad jusu nelaisve 
pasibaigs ir Simus Izraeliaus 
sugryž in Szventa žeme.

— Palik mane ramybei! — 
atsako rabinas — tu man nie
ko neprigelbesi ir ne nuramin
si, nes sziandien apudu 
nelaisvėje.

— O kasžin! Gal ir pagel- 
beeziau kame tau — atsako 
pavargėlis žydelis. —Sakyk-gi

pranaszystos 
nevalo

tuom i buvo

Izra-

Kad aniuolas 
rabinas graudžiai

esą va

kas tave neramina.
— Ejk szalyn ntio manes!— 

palik mane ramybei, 
galeje atmainyti mano 
minga likimą.

— Neprivalai rabine teip 
nusiminti atsako nepažinsta
mas žydelis — nepažinsti ma
nos, bet asz gal ir galiu tau 
prigelbeti tavo nelaimėjo, tik 
pasakyk kas tau kenke?

— Ach, — atsako rabinas— 
koki sunkus laikai ant musu 
tautos Izraeliu užstojo, kriksz
czionis mus nekaltus persekio
jo, kalbėdami, kad mes nukan-

nę tavo 
nelai-

galiu tau

czionis mus nekaltus persekid- 

kinome ju Dieva, Kristų ka-gi 
mes kalti jog musu praboeziai 

/ O kad mes 
nenori

me jie mus žudo; meta burt- 
kes o ant katro paskirtas skait 
liūs puolu taji ant laužo degi
na, ryto apie dvylekiu Valam 
da dienos sudegins mane.

— Na ir matai teve 
tu veltlil rūpinaisi ir'L 
isz baimes ir netikėjai, kad asz

jin nukryžiavojo. 
savo tikybos pamesti

kad 
verkei

SAULE
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KAIP ŽMOGUS SU GERA ISZMINTI GALI PERMAINYTI TVARTA ANT PUIKAUS

ailestingoji, įiahy-<sužeistojo g 
dama, kad sziam koja suskau
do. Pamaczius koja tvarkoje, 
ji klausę, kodėl jis galva in- 
spaude in paduszka.
net atitraukti jia norėjo pama
tyti ar-gi isztiesu jis dabar su
sigraudinęs, jis, kuris taipra-

Žydelis grižo pas i 
sveikas ir gyvas, isz ko 
nūs dideliai nusistebėjo, o 
trukus pribėgo daug 
ir palnaterti užtvirtinimą, 
daugiau krikszczionis žydeliu 
nedegins, su džiaugsmu sveiki
no nepažinstamas žydelis ir do 

su 
Tuojhuš sū
pavo rgeliu i 

szauke 
ne
vi

sli dingo urnai, palikens ir su
dėtus jam pinigus ant stalo. 
Tuomet visi suprato, jog buvo 
tai “Aniolas!”

s grižo rubiną.
l rabi- 

ne- 
žydeliu, 

jog
Mėgino

kavojo ;įam už iszgelbejima 
f visu nuo smert.

gindavo krikszczionis aukas 
isz žydeliu Priesz bromą kliosz 
toriaus, žydai atsisveikino su 
stivDTabinu' ir nuėjo adgal. 

liepė 
palaukti rabinui brome, o pats 
nuėjo in kliosztori.

Inojūs jam in vidų bažnyA 
ežios krikszczioniszkos, visk li
pas su savo sekretorium džo- 
konu, paėmė žydeli už pažastų 
ir nuvedė in bažnyczia.

Žydelis paregėjus

nuėjo 
Nepažinstamas žydelis

biodnam
pinigu' ir visi

Rcbaly!”.. Bet

krovė
daug
linksmai
pažinstanias žydelis akyse vi

i 4

Toji žydisza pasaka yra isz- 
imta isz surinkimo 
pasakų.
tas yra i n vairios pasakos pra
manytos, teip ir pas

žydisžku
Kaip pas visas tau

žydus, o

mini konto kulka iszimant. Bet 
atitraukti galvos nuo padusz- 
kos jai nepasiseko ir ji .pamanė 
besigailėdama:

— Kam skambinau? Suvir
pinau jo szirdi — atbudo už
slėptoji prie kokios nors gra
žuoles meile?

— Ir sužeistasis 
nors neverkė, bet akys jo bu
vo pilnos skausmo, 
atbudusi prie gražiuolos 
le sugriaudino.
graudu buvo, • kad jis negali 
savo siekiu vykinti — negali 
Tėvynes prieszams kerszyti.

isztiesu

I

Ne.

Tik ji ne 
mei- 
Jam

Žydelis paregėjus stovinti toji pasaka per žydelius labai 
paveikslu padaryta isz medžio 
užklauso:

— Kas ežia tok is?
— Tai musu Dievas — 

sake vyskupas.
— Vadinasi szventas Miko

las.
Tad , žydelis,

aniuolū paszauke:
— Mikolo, kiek plunksnų 

tavo sparnuosia, tegul puola 
tiek krikszczioniu.

Ir puolė ju keli 
ežiai.

Nuėjo tolinus.
paveikslu žmogiszĮta iszkalta
isz akmens, o aniuolas užklau
sė volei vyskupo:

kurs

i
«

at

buvo

tukstan-

Mato kita

— O szis kas do vienas?
— Tai musu Dievas Iszga- 

nytojas Jezusas.
Ir volei aniuolas paszauke:
— Iszmuszk krikszczioniu 

tiek kiek iszgali.
Akmenis paveikslas 

nuo savo vietos ir iszžude ke
lis tukStanczius krikszczioniu.

'■Mato tada vyskupas, kad
Įialeisti

nuėjo

vyskupas, 
szlektai ir nori žydeli 
bet aniuolas sako jam:

— Ne, asz da nenoriu 
ant laisves! Ant manes 
ženklas sudeginimo, 
rite mane sudeginti.

Nuėjo tolinus ir iszejo 
bažnytkiemo. 
kad krikszczionis

i eiti 
puola 

ir jus tu-

ant 
Mato aniolus 

suneszineje 
pagalius ir kraujo laužu 
kure, o pro langus 
riaus iszkisztos galvos zokonin- 
ku, 
roke:

ugnį 
klioszto-

kunigu • krikszc^ioniszku, 
“Sztai eina, žydas” ir 

pirsztajs rodo in jin, o nežino 
jog tai pasįuntinis Dievo.

Prisirinko daug krikszczio-
niu žiūrėti’kaip degins žydeli 
aniuolas tuomet paszauke:

- Susiartink i t sienos mitru 
usztroszkinkit

nius. — Teip ir buvo,
ir

spaustais, 
pas da

szalin
gyvas, bot anuolas

krikszczio- 
nes visi 

tie kurie prisirinko, likosi už- 
Persigando visku- 

labjaus ir jau meldže
žydelio idant eitu sau 
sveikas ir 
atsako:

— Ne asz neeisiu da, net ne
užsitikrinsi manos vyskupe sa
vo pasiraszymu, jog daugiaųs 
n<‘d(‘piiisi lift vieno žvdolio. ■/'nedeginsi no vieno žydelio.

Vyskupas pradėjo užsipra- 
szineti jin in savo rasztinyczia, 
nes prie saves nebeturis popie- 
ros, nei juodalo, tuomet aniuo
las iszsieme isz aneziaus laisz- 
ka pergamino ir juodilos ir pa
davė viskupui, kuris pasirasžo 
ir tuom užsitikrino savo žodi, 
jog daugiaus jokio žydelio ne
degins.

yra pamėgta
jiems
aniuolas užstojas už juos ir nu- 
baudens krikszczionius už ža
dinimą žmonių iszrinktos tau
tos Jeliowo.

, nes 
džiaugsimi

suteikineje 
jog buk

KAMBARIO. ' ,
Jurgis Julijonas Zolnay, artistas, negalėdamas paraudavote sau tinkamos 

New Yorke ant uždėjimo studijos kuriame galėtu atsakanezei vesti savo amata 
, ba savo tarno permaino tvarta ant puikaus kambario kaip tu i ant paveikslo matome.

PATARIMAI SUV. VAI.STI- ‘

šali

♦

JU PUBLIC HEALTH 
SERVICE.

jaunesnis ir

priesz

§ Kožna diena vaikszcziok 
viena įnyle, nereikės gydytojo.

§ Mėgink pekszczias in dal 
ba nueiti, tapsi 
syeikesnis.

§ Galvijas perpena 
skerdimą, daugelis vyru ir mo
terių p r i si rengia patys 
del skerdimo, 
imant “ 
n ima.” 
valgyk.

§ 
or<‘.

§ Sziltaminiai žmones ,p;i- 
naszus in sziltnaminius auga
lus. Negali kęsti bjauraus oro. 
Visuomet laikyk pakeltus lan- 

miegamajam kambarį jo.
§ Dabar randasi skarleti

nos laikai. Šzvari burna ne- 
skarleunos. Privers- 

užlaikyti dantis

save
savinoriai pri

tverto penėjimo gyve- 
Niekuomet nepersi-

O /

• Gimnastikuok szviežiame

gus
ra ndasi 
Šzvari burna 

uos.prileis 
kito vaikus 
sz va r i ai.

§ Visuomet^ saugokis 
skaudžiamos gerkles 
že ūkias u ž k re cz i am u 
diptirijos ar skarletinos.

§ Kai]) tik pradeda skaudė
ti, szauk gydytoja. Pasekmes 
atidėliojimo gali but mirtis.

kasztuoja kož
nam žmogui Suv. Valstijose po 
puse cento in diena. Raszykite 
Surgeon General, Rupert Bl tie, 
Washington, D. C. ir jis prisius 
knygelę, kurioje iszaiszkina 
kaip atsikratyt nuo ju.

§ Perdaug miego 
sveikatai taip —pat kaip neuž- 
tektinai. Suaugusiam žmo
gui reikalingS asztuoniu valan
dų miego in dieha;

§ Vienas'isz kėžno trijų vy
ru buVo nepriimti kariuomenei 
del fiziszko nusilpnėjimo.
' § Nevisuomet vadink ku- 
niszka skaudėjimu 
ma”, 
sugedusiu dantų, ir
matyt gydytąją ir dantistu, Te
gul imu X—o?ay dantų.

garsintus

§ Žiurkes

kurioje

nuo 
Kartais 
ligų tai

kenkia

Suaugusiam

“reumatiz- 
kartais tas tik pasekmes 

geriausia

14.4
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i

§ Netikėkit ih 
tikrus gydymus”..

uRusu caras atleidže savo nevidonams pž siiszaūylinVa jdjo
ir‘atsisveikina su visais. — Kur vienas 18z bolszeviku?

vietos 
su pagial- 

pa- 
naszei ir nekurios darbszios motoras padaro, nes permaino mszvarius kambarius ant tikrų
jų paloceliu su keleis papuoszais, muilo ir ranku darbo.
puikumas.

Te'p, kur yra noras, ten ir atsiras

TARADAIKA.

Sziadien

I'

vyruezei jums pri- 
nysiu apie lietuviszka pasaka 

nog dangei! ukuria girdėjau
tėvu:

“Mano tėvas nemokėjo 
skaityt ne raszyt, o gyveno, 
gyvenu ir asz, norints ne es- 

ir mano

Mano ievas

•miii mokytu, 
kams mokslo nereikia.
isz tujų mokytu, kad vos ant 
Jioju'sziadien laikosi, darbi
ninkas sziadien uždirba dau
giau 
ris!”

Teip vyruezei scnovesia 
gy r r ri ošia gyvenom,

Grybais ir uogom mintom, 
gyvulius ganėm,

Tada skaityt nereikejo.
Ba isz to naudos neturėjo, 
Sziadien be . mokslo negali 

gyventi,

kai Į) kokis

vvruczei

vai-
Kas

prapeso-

gvvcnti

UŽ TĖVYNĖ.
«

(A. a. kar. J. Sidaravicziaus 
atminimui.)

Ant J

y

J

J

Kad galėtu sziek tiek Dieva 
garbyti;

Ir turi eiti in darbo duonute 
pelnyti.

Vyruezei ulevokim, 
savo vaikeliu nedbokim

Kaip senatvės sulauksim 
In kuloka graudžei staugsim 

Tokis sūnelis pasakys: > 
Ka asz pas levus sulauksiu 
Veluk nog ju atsitrauksiu, 
Tegul sau sveiki liekti, 
Kitaip man nepasiliektl, 

Norint sviete ko iszmoksiu
O prie tėvu be laik isznoksiu

Teip, Teip,
Mokyklos turi būti

Jeigu ne norime pražilti, 
Daraktorkas gausim geras, 

Kurios vaikelius mokyt gales. 
Dudoriai bažnyczias apžiuręs, 
Ba daugiau laiko tada turės.

Tada pasikels vardas Lietuviu, 
Gales ligintis prie kitu tautu, 

Sziadien tik apie dolerius

1

apie 
dbojem,

Apie vaikelius neabejojem 
K a jie moka, k a ve i k o, 

nepeikiani
TevaVn in akis szoka 

nemoka

į Už prasižengimu

Poteriaus suvis
Nežino kas tai duszia iszganyti
Tiktai

>
5

žino zulyti ir
Jr tabaka, kramtyt.

Bus jau gana,
Ba net man szlyksztu darosi.

rūkyti

Ne kokio biznio pradėti 
Be mokslo kožnas prigaus, 
Be mokslo niekas rodos no

JUOKAI. <LF
Teip, te i p vyruezei

laikai vyžių ir

gaus.
dingo

szia-naginiu, 
adyne virto. Bedien kitokia g 

mokslo niekas, be mokslo žmo
gus yra neregiu,

Pasikalbėjimas karezemoje.
— Tai tu giri, savo paezia?
— Giriu teip kaip pats sa-

Karo ligonines kambari vis 
darosi tamsiau.

Tyla.

Tamsi ir ilga rudens naktis. 
Mažam kambariuki guli ligo
nis.
ma, godžiai gaudo žvaigždu- 4 
ežiu per Įauga spindėjimą.

Tuo laiku už sienos pasigir
do juokai:

— Nasze polskie legiony, 
marsz z bagnetem!

Mažam ligonio kambariuko 
staiga subraszkejo sena lova, 
ligonis sieke prie sienos, ant 
kurios kalbėjo Lietuvos Vytis.

Ir pasigirdo kambariuko 
trenksmas. Tai ligonis szove, 
norėdamas nors tuom isrsroiksz 
ti savo pasibjaurejima niek- 
szingiems Lietuvos prieszatns* 
ežia lizdą sukantiems.

Iszszove netycziomis, neat
sargiai traukdamas brauninga 
isz makszties. Pirm laiko pa-

Akiu inbedee in tamsu-

Ligoniai jau 
Tik karts 

nenuilstan- 
vaikszczioji-

visi sugulo.
nuo karto girdysi 

tvarkdario
mas ir vienodas nuobodus laik
rodžio taksoj imas.

— Džinnn! — laikrodis isz
musze iszleto pusvalandi.

— ‘Kelinta dabar valanda?
— dilgtelėjo galvon vienam li- 

Jis vėl užmerkė akis, 
Bet

ežio

goniui. 
stengdamasis užmigti.

Jau, rodos, už- 
No, tai tiktai sukilę jo 

vaidentuvėj vaizdai atitraukia 
jo mintis nuo jo dabartinio 
stovio.

miegas neina, 
miega.

nuo
Jis mato vejas prie- 

szus isz Tėvynės. Mato vėl kaž 
toks jam labai artimas slapsto
si dreba visas jo liguistas kū
nas; jis nori besislapstanti ap
ginti nuo užpuoliku, bet nega
li.

Laikrodis garsiai 
dvylikta valanda, 
tai ligoniui suskambėjo ausy
se:

iszmusze
Ir netike-

— 'Mirė!
— Kas mirė? — kruptele- 

jes paklauso ligonis, bot isz ty
los nieks in szi klausymą neat
sako.

leido atsarga ir, manydamas, 
kad ji dar neapleista, paspau
de szuniuka, laikydamas tūta 
in save atkreipta.
take jam in szona.

— Kas su juo? — 
inbegusi prižiūrėtoja.

— O Vieszpatie! — szaukia 
gausiai liedama aszaras, ligo
nines buto szeimininke. — Ir 
kam tu darei kas tau nereikia T 
Ar duonos tau neužteko? Na
bagėli, tu nabagėli!

Visados pilnas gyvybes nors 
ir liguistas, bet pasirengęs ko
von už tėvynė, ligonis niekad 
nebūtu priesz save rankos pa
keles. - *

Dabar jo veidas rode ramy« 
bes szypsena, tartum reiksz- 
damas, kad geriau žūti, 
savo Tėvynės paniekinimu isz 
iszdaviku lupu kęnsti.

Br. Zietis<

Kulka pa

klausia

negu

* * ♦ Visos szitos istorijos ūžti AH
35 Utorijos. 608 pualapel VllUU

Szilta Gegužio diena szali- 
;atviu ėjo, lazda pasiremda

mas, sužeistas kareivis. Jo isz- 
blyszkes veidas ir indubusios 
akys rode, kad jis ilgai sirgo.

— O ka, karžigy, ar jau tik 
su lazda vaikszcziojv? — rikte
lėjo ėjusiam isz užpakalio ji 
prisivijęs jo buvęs draugas. 
Jis isztiese ranka sužeistajam; 
sužeistasis pažvelgęs in savo 
buvusi dranga, pastebėjo 
pasityęziojima. Jis nieko drau, 

tik isz jo akiu

g
J
3nebyliu ir 

kureziu!
, i h ta pri 
civilizacijos

ve.

Adbegome czion 
kontri, in sklyjia 
ir, progreso; kvėpuojamo ]iuo- 
sybia kokios Europoje žmonis 
neiszpažino, todėl reikįe mums 
laikytis visame su apszvies- 
toiii tautom. • Ir tegul vienas 
pasako, ar mos norint kiek to
lyn pasiyreme? •’

Pristatėm bažnycziu del sa- 
) irna iin zlnl veniniu

— Na, tai pasakyki man, ka 
j i ji dabar vaike?

—Ta ka asz veikiu, — su kū
mutėm gere.

Suramino.

Ko tu Petrai teip nuliu-
lyg

1

ves, ne del vaiku
Ba tosios neužilgio pereis iii 

rankas svetimu,
' Jau bažnytėlių turimo inva- 

les, labai puikei papuosztos ir 
grąžei užlaikytos, per pasirū
pinimą prabaszcziu ir duosnu 
parapijonu., Dabar gobiausia 
butu idant statytumėm mo
kyklas, kuriosia galėtu 
provyt pamaldos, o turtas pa
siliktu parūpi

atsi-

Teip bažnytėlės puikci in- 
taisytos, 

Viduje da puikiau padabintos, 
Pamaldos atsibuna in laika, 

Bet kas laukia lietuviszka 
vaįka?

Neužilgip Jietuviszkai užmirsz, 
, „/in angį ikus pavirs, 

Vieiiok no bus Lietuvei,Vieiiok no bus Lietuvei 
Tiktai amerikonai.

‘Vaikeloi

- r*$V df TSzmo ks ta s ka i t y t i
■ ’ Tięjeiųgji Avijįelei, 

Iszmokšta skaityt i,

dias?
— Oj, brolau, pati mano pa-, 

bego.
— Tai mat in tęva atsigimė, 

su žmoniųJuk ir jiosos tėvas 
pinigais pabėgo.

NUSITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Sluncziu szlrdlnga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “Tpkstan- 
tis ir Viena Naktu”. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
sminu diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiUos už knygos, 
no rupi map. nereikalingas Vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta kuyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Point Md.

KALENDORIAI ISZ LIETUVOS.

Aplaikomo koletą kalendorių
. Kauno. Kalendorius vadinasi “Knrisz- 

1920 metams
Prisiusklte 50c. stempomis 

o gaualto tuojaus pei* paczta.
W. D. Boczkauskas-Co,

1 Mahauoy City, Pa.

koletą i HZ

kiu Kalendorius 
puslapiai.

M

✓

G4

gui neatsakę, tik isz jo akiu 
matėsi klausymas:,. , -1

— Už ka tas pajuokimas?
juk tu, rodos, ir viepmintis — 
idėjos draugas? Ar gal už tai 
kad, tavo gyvybe gelbėdamas, 
pats tapau sužeistas?

— ’ ^Drauguži, mums 
skersgatviu bus greziau 
ligonines — 
lydėjusi ji gailestingoji sesute. 
Iv su/joistiisis persiskyrė 
draugu.

— Kaip asz gailiuos, 
nesu vaikinas — kalbėjo su
žeistajam sesute, tvarstydama 
jam koja. — Juk tik tada gale-

Te vy- 
su 

prie

szitu 
prie 

tare in sužeistąjį • 1 J • •«

su

kad

cziau tikrai patarnauti 
nei, — tose ji toliau baigus 
sužeistuoju ir sėsdama 
apdaužyto pianino kaž keno li- 

dovanoto. Ji omeJigoninei 
skambinti.

Tuo laiku sužeistasis, 
jos szonu, apsierte ir 
inspaudo galva in paduszka.

— Drauguži, dovauok, ne- 
priszoko prie

gulė
simi gia i

V

pastebėjau, —

I

I* I
ii
1

i H
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1
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SZTAI KA GAUSITE UŽ • j

Prakeikta. Graži ilga istorija. 
Vaitas Szvilplkas.
Pas Merga. __
Gražios Akis.
Tamas.
Vargdienis, Jonukas Karaliam. 
Keidossiu Onute.
Kaimynai.
Kuo baczka prismtrs, tuo ir dvoks. 
Apie sena boba kitresne ui velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatna liga ir navatna gyduole. 
Du medejel.
Inžcidlngas neatbolnumas* 
Dorybe ir mllaszirdingumas. 
Paskutinis piningas. 
Laisve.
Pražuvę miszkal. 
Apleista naszlaite. 
Jesskok aukso szlrdije. 
Lape ir vynoges. 
Jonas ir AUana. 
Pavojinga klaida.
Onnka. puikus apraszjrvas.

I Apie tris brolius. 
Kalvis.
Jonas ir jo butukas. 
Merga-Karehis.
Vieszpats Jėzus ir Vaikelis. 
Užganėdino save, paczla ir dukters. 
Gregorius Pulki istorija. 
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime. 
Szaltiszaitis.
Debesėlis*

3o gražios istorijos. 60S puslapiu. t
■ 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 Ūktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta. 
Nusiuntimo "kasztus mes apluokam.
Prisiusklte $1.00 ir sakykite kad nprtyo 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ant keltu v^tkahL He 
laukite bet raszyklte sziadien.

W. D. ROCZKAUSKAS-CO.
I MAUAN0Y CITY. PA. a
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Žinios Vietines
Didieji ir Szevnta Ne-

delia.

— Ketverge 
Aprilaus.

dienapirma 
Taja diena mainie- 

riai nedirbs.
Meldžiame vietiniu pa- 

guodotu skaitytoju^ atsilygin
ti už prenumerata 
nes

‘ ‘ Saules 
busimo priversti sulaikyti.

pacztai 
priyminct pakelius 
Post) in Lietuva, 
kaip 12 svaru, po

Visi pradėjo 
(Parcel

ne daugiau 
12 centu už 

švara ir galimu juosius užre-
gistravot.

— Sudas paliuosavo sal i u- 
ninka Klcmentavicziu, 
likos aresztavotas novos

mirties Juozo
ketines 

pieno bonkutia per 
aiva 29 diena

kurisv u z
priskubinima 
Vaiciekaucko, 
kirsti su 
galva 29 diena praejto mene
sio ir nog ko ketinius mirti.

t Ona Juczikiene, 28 metu 
amžiaus, mirė ’ po gimdymui 
kudvkio Bukmaute 
ma vyra ir 
Laidotuves 
Sakalauckas graborius.

— Liietuviszka misije, k u ji 
Mahanojuj 

buvo
priymta ir pavieszinta Bocz
kausku saleje su bank iet u.

— Darbininkams 
dirbti kolei virszininkai nepa
darys sutaiką su kompanijoms 
liet jeigu kompanijos nepristos 
prie darbininku 
tada unija iszszauks straika.

kuri

lankėsi 
petnyczia

palikda- 
vaikus.keturis 

atsibuvo Subatoj.

prnojta 
iszki Im ingai

paliepta

ATMINKITE, sugadinti dantįs blo-
mF O

>•
i

1)
I . ■

>^9/ A, t

toilctinhj dalykų

gidabro.

gina jiisy virškinimą ir nuo to pa-

/Jųs^norit, kad Jūsų vaikai butų

vardas “COLGATE”
yra 'tai'STIRLING” anį

TADA BUVO GERI LAIKAI

1

reikalavimu

— Sztorninkas p. W. Ryn- 
keviezius, dalinasi su visais 
linksma žinia, buk pasiseko 
jam nupirkti puikiu siutu ant 
Velykų, kurios parduos del sa
vo kostumeriu.
jausios mados, bet už juosius 
nelups kaip kiti daro, o par
duos tikrai krikszczioniszkai. 
Geriausia dabar užejkite ir 
pirkite nes paskui graudinsi

mo 26) 
Pirkite mesa ir grose- 

rius pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visoki tavora ir 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 5V. Mahanoy St. (t. f.)

— Parsiduoda geri namai po 
No. 321 ir 323 W .Centre St. ir 
320 ir 322 W. Railroad St. At- 
siszaukite tuo jaus pas O’Brien 
Bros. Drapanų Sztora.

— Pirkite apsiavimus pas 
Juozo Stankevicziu.
piginus negu kitur 
gera tavora. 305 W. Centre St.

Siutai nau-

Kada žmogus sau i 
du cigarus už penktuką i 
kas tau 

smirda.
Kada savo mylema 

pavieszyt su stiklu 
ajskrimu 
sziadien toji 
užganėdinta 
m u automobili ujo už $5,000

4 < > >

nusipirko
— ir nie- 

nciszmetinojo jog

galėjai 
^otjes 

už deszimtul

tęs.

Pirksi t e 
ir gausite

ATIDAI

lAjilJr .''T ; ' ...

. 1 SAULE/ 
n I* H ,■ »| —I , ,, , , „,,1

Vaikai Mėgsta
Jų Skonį

VISI VAIKAI su mielu noru 
sutinka šveisti ddntis su Col
gate’s Ribbon Dental Cream, 
nes jo skonis yra labai malo
nus. v

gina jūsų virškinimą ir nuo to pa
eina vidųrly skaudėjimas.

_ J sveiki visu lai*
įku. ^Jie turi turėti gerus dantis, kad galėtų bu-

sveikatoje* •
'Sveisklle ;
su atgaivinančiai skaniu

savo dantis kas rytas ir kas vakaras
k v» ♦ • • < ■, ,rT

COLGOTE'3 R£B9ON DENTAL CREftM
CGERI DANTIS” “GERA SVEIKATA M

ji

f II
PARDAVIMAS DYVOHUl

l ž
i

i ! irti Prekes pabrangs 
• fabrikantu.

Prekes ežia pa^ifotps yra paimtos nuo 1919 Smith's 
geriausio tavoro.

S u <>zei Ji !i8jt0. I 1 ('a',ar*
Į 1 Aprilails rtos.g^tvome žini^Jipie t(ii nuo

| 9x12 Tapestry Rugs, vertes $28 dar $24.50 
į 9x12 Brussel Rugs, vertes $40 dar $34.50

...— I—H ! ■' .HN.-n- ..... . ■■■•

baro iszgerti skuneri alaus už REIKALINGA.
penktuką ir da gavai užkasti, Sziaucziszka Iua§zina del padu

Į

’I

2

9x12 Axminster Rugs, vertes $60 dar $52.50
9x12 Seamless Axminster Rugs
9x12 Heavy Velvet Rugs, vertes $65 $55.001

Verte# 
$65 d»r

$55.00 l
~ ~ v

■

Galite dabar sau iszsirinkti o mes palaikysime jumis į 
per tris menesius.
tai ateikite o mes parodysim — velau prekes pabrangs.

Jeigu nnslinat pirkti Parlor Siutu

I
I r'

i Z m

GUINANS MAHANOY CITY. 1*A.
MT. CARMEL, FA, 

SHENANDOAH, PA. r6
a

UNION 
NATIONAL 

BANK 
MftHANOYk 
L<CITY X

A
/

Capitol Stock I125,OOOJ» 
Surplus A Profits 1160,000.01

Mokamo antra procentą ant 
audčtu piningu. Procentą pri
dedam prie jūsų piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Danka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Dankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mla 9 ryto lig 12 vai.

i

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez. '
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.
R. T. EDWARDS, Vlce_Kas.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

^1

> Su visoms ligoms priima, nuo 2 
/ valandos Iki 10 valanda Isz ryto* < 
C 1 Iki 3 vai popiet. C Iki 8 vakare. S

Telefonai, Bell - Kensington 6311
• Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6 --S vai, vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

(

Sztai Koki Prieteli Turite- , ,
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

<
I

o sziandien negali pasigert už siuvimo, vadinama Stitch Ma- 
deszimts doleriu.

Kada žmogus dayc ubagui 
centą, 
ir padekavojo, sziandien viso
kiu ubagu priviso daugybia ir 
tau neužtenka

tai buvo užganėdintas,

ir
ka, o 

mylema ne yra apmalszyt.
su pasivažinėji-

_ . v rG ■* z \ / X /A • Į 1 •

ir
da kelis teatrus.

Kada žmogus nuėjo in res- 
privalge soeziai 

sziadien
tauracijc ir 
už 50 centu o sziadien turi 
mokėti už pietus 5 dolerius.

Kada galėjai

o

pirkti czeve- 
rikus už 5 dolerius ir visi ge- 

> orejosi, jog tu esi turtingas,
czevcr 

tai d a isz
sziadien jeigu nuperki 
rikus už 15 doleriu 
tavęs iszjuoke.

Kada tavo pati galėjo 
skolyt nog kaiminkos 
ka cukrinas be jokios baimes, 
jog turėsi 
jog atiduosi.

Kada žmogus 
szei praleisti vakara 
szeimyneiia o sziandien 
žmogų pavadina kvailiu.

Kada musu Kongresas isz- 
leido bilijoną doleriu ir 
suma ‘iszrode baisei didele

pa
pu odų-

užstatyt kaucije,

galėjo mai
šu savo 

toki

toji
o

MAHANOJAUS LIETUVIU sziadien keli bilijonai iszrodot

Kada

chine.

szimtines juos

nesirūpino 
gyveno 

sau malszei be jokio rupesezio 
o sziandien vieni ant kitu su
pjudyti kaip kates 
mis per gaivintojus

Lietuvei 
tiek patrijotizmu ir

(Mar. 30.
Wm. Navitski

R. F. D. Box 26 Seltzer City 
, . Pottville, Pa.

Parsiduoda Farma.
59 akeriu arti Mahanoy City. 
Dasižinokite ant adreso 32 W. 
Spruce St. Mahpiioy City Pa. 

, ■—— ■ ..... - „ _

III SENIAUSIAS
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su
4 4

szuni- 
tautisz-

PIKM UTINIS
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA

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

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banką.

Naujas Lietuviszkas Oratoriui 
! Kaži s Rėklaitis j 

616 W. SPRUCE ST.- 
MAHANOY CITY, PA. <

kos dirvos.
O j, tada buvo 

del žmogaus, jeigu turėjai ki- 
szeniuje deszimtine, bet szia
dien turekie szimtine tai da 

pavadys “ubagiszku 
sportu. *— Teip tai svietas per 
simainc, ir tai in trumpa lai
ka!

gyvenimas

HOTELIS ^EW YORKE., Pasakykite savo draugams ir ptižinstams kad dėtu savo^ 
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita * 
___ —' a a a * a • • H 1 A • - . .

įj Daktaras Juozas J. Austrą
'* LIETUVIS
d Bu rasis Dnkturas Knrlumeneje.

GYDO VISOKIAS LIGAS

tave

“DIDELIS SZALTINIS”

11 Dideliukeletą 
ir iszparduosime po

Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
' Jeigu ne norite būti nuskriausti 
alvikla in NcW'Xorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Bartaszin, 
Agentu, nes jis yra visiem gerai

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti;
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pros.
W.F. Rynkewicx

T. G. Hornsby

D. M. Graham, Prrt.
J, H. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

f
$
2

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

Telefonas—Bell 350 IL
$113 E. Coal St. Shenandoah ’ i

D. F. Guinnn, Treas.
A. Danisewicx M. Gay ala

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

V. Lapinskas,
601 W. Mahanoy Avė.

Fr. Sklera,
401 W. Mahaony Avė. 

A. Ban e vi ežius,
817 E. Centre St.

Arba Paskolos Komiteto susi
rinkimuose Boczkausku saleje.

(M. 30

kaip dvylekis su skyle.
Kada galėjai atsistot prie

Aplai kerno 
Szaltiniu”
$3.00. Mes brangei užmokejom 
ir negalime piginus parduoti. 
•J u mažai gavome. Juodi apda
rai, apkaustyti. Agentams ne 
galime duoti jokio nuoszimczio. 
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHĄNOY CITY, PA.
1— ■

VELYKOMS KVIETKOS.

y Orderuokite kvietkas dabar. 
> Turėsime szimtu visokiu kviet- 
j ku Velykoms. Tinkamu in baž- 
I n y ežia ar namuose.

Pas JENNIE REFOWICH, 
129 W. Centre SL, Mahanoy City, Pa.

i|.

P

l

ATYDA VISUOMENĖJ.

Pradedant nuo 1 Aprilaus 1920, visi 
Lojerlu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
koina rakara uždaromi 6 valanda va- 

iszsklrent PANEDELIAIS, Ir 
«vaasbs saso sziaasca visas / usaJ

•' krimlnallszkaa Ir clvlltszkas kortas.
IxAWYERS ASSOCIATION 
OF SHENANDOAH, PA. 

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

j » kare.
. tais vakarais kada buna atydarytas

(M.30
4

^lUZIKOS MYLĖTOJAMS.
-Du nauji veikalai. Notos del plano. 
^•Lletava Brangi" Ir “Kas Naramys

Mano Szlrdele" duetas
Abu veikalai su prlsluntlmo tiktai $1. 
Siuskite doleri registruotam lalszke ar 
Money Orderi, stempu nepriimu.

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas. 
315 S. West St. Shenandoah. Pa.

i

I *1
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c žinomas Žmogus. Parduoda Lai- ( 
C vakortos ant visu linijų in ir isz <
> Lietuvos. Iszniiaino ir siunezia * 
? piningus In visas dalis svieto * 
c pagal dienos kursą. Parūpina , 
\ pasportus isz Suvienytu Valstijų. '
> Pasltinkam žmonis ant gcležluke- ' 
r Ho stoczlu New Yorke pribukus
f isz kitu miestu. Suteikiam nakVĮno , 
C nes užlaikom narna su 38 kamba- 1
> rais. Paleidžlam pasažterius ir ju 
? bagažlus aut laivu. Žodžiu sakant 
C pilnai buna aprūpinti kurio kręip- 
$ plas! in musu vlrsz-mincta agfen-
> turą su reikalai^,Vvar^o ir nejai- 
ę mlu nedatirs niekados. Tautiecziai
\ brangus kurie manot keliaut in r
> Lietuva, kvteczlam v|sns kreipki- , 
z tęs in musu agcntilra' per laiszkus
c ar ypatiszkai. Gausite sanžinlsz- 
C kus patarimus nes mus pridorlste
> yra tarnaut visuomenėj labuj.
? Reikalaukite laivakorcziu ir pl- 
C ningu kurso in musu artimiausia
> ofisą.
> GEO. JF RARTASZIUS,
C 498 Washington St. New York.
> Telefonas: Spring 9537

Iszninino Ir slunczia

NALJAS 1SZRADLMAS PLAUKAMS.
Dekavoje milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o telp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam latke, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G varan ty.
Pasakykite kitoms taupoms.

PREZIDENTO WILSONO DUKTĖ EME ANT AUGINI-
MO DU BELGISZKUS SIERATUKUS.
Vera ir Slobodamas, du belgiszki sieratukai kuriu tėvai 

likos nužudyti per vokieczius, likos paymti - 
per pana Margarieta, duktė prezidento Wilsono.

ant auginimo t

. <JU*'

i
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»CANDv
FOR ‘AtfS

4
VERV

A?i
M

INFJaJENZOįS LIGA BEVEIK VISUR.
Jeigu negerai jaueziates tai privalote 

apsisaugoti nuo influenzos. Tankiausia 
apima silpnus ir nesveikus žmonis. 
Laikykite savo vidurius atydarytus ir 
czystai ir apslsaųkoklte užkietėjimo o 
tada gerai jautesite.

GABFILAX
yra priemnas fuosuotojas pavidale 
peppermint saida,Inu. Prigelbes jumi£ 
apetite Ir czystai Užlaikys' jus vifltp- 
ritis. Priomna imti’"D’ greit velke, bb 
veržimo ir skausmo. \ra gera del visu 
senu ir jaunu. Pabandykit GARFILAX 
szl naktį ir goral jausite rytoj.

Gaukite Garfllax Iszbandymul dykai. 
Nesiųskite jokiu pinigu tik iszpildykit 
žomlaus kuponą su vardu ir adresu:

Dykas Iszbandymul'kuponas:

int saida,Inu. Prigelbes jumi^ 
Ir nvvutnl . nftlfl Ilf viAiw.

Prlomna in>tj*iy greit velke, b|>

Frank Garflnkol, Mfg. Chemist,
141 Ave. A. Dept, LwlO,,New York I 

Parszau prisiųsti ihan dykai sompeli
Garfilax ant s?lta.adreso:

Vardas: ........... ........................... ..................
n, ' j - - R An

, ■ ■

Ulyczla:

Miestas: ......................   ‘...... ...........

Parszau prisiųsti man dykai sempeli

C ■) **6, ''Z'

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatlzmu o Jum# jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMAT1ZMO, (gerti). Prėkė už bonką .................................. $1.50
URŠUS LINIMENTAS NUO RHEUM ATĮZMO, (tepti) Prėkė...................................$1.00
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusiipnitą kraują. Prėkė.....................$1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Prėkė..............$1.50
URSUS SKiLVINIS BITER1S, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkė................... $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 lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY ©
DEP. B160 N. WELLS ST.* CHICAGO. ILL.

k SQQnDHanaQ oran bhheii ■»S E
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Siuvama Yln» Su šita yU galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus 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. Kaina >1.00
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L HkuMtciH nnrtile m} goru »>rlt,vn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šit*
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa AmerikaiTai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina $3.9R

V

Wa»>
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FORTUNC 
TELLING 
CARDS 

bUfUHUrNORMAND 

tVANOA«O 
FiAYlNa CABO • A 

CJMCAAO. H.U

KOc.
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PILNA* .KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yrą bu instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) |spiti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame ląikc ir su joml ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladš Kaeyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna* 
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kltooUkoamagiikos 
štukos >u instrukcijomis (angliž 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY- 

«s. 3)Sapnu Knyjjele.
si-ts

Nnujat* Pilttna Orokulnt. arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa«
I 

burtų ir delnažinystės (fortune teUlug) mokslų, Formatas 6x9 colius. 414 puslapių Gražiuae 
audimo apdaruose $3.BO

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

SMaBaBBaaaMMasiNBiaMaBsaBkacMmMimMBMMMtiasaa 
«

GUTEs; DPnnloptyH Burtininku. 2) Knbnla 
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina

veikslšliaia, Lietuviškai sutaisš J. Laukia; Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų kny^a.

audimo apdaruose

•9

kito pas:

Informacijas dykai.
Raszy- 

Drs. Brundxas Cosmetics, 
81a. W. Brooklyn. M. T.

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kampas Main Ir Centre SL
. SUENANDOAII, PA. i

No fitraikuok! Būkle savo 
bosas. Ncreik kitam dirbt. 
Iszmok balboraut. Geras 
uždarbis, kad Ir važuosl 
In kraju. Apie dauglaus 
raszyklto ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School* 
1202 Penn Ave. rilUbnrfth, Pa.

Lietuviszkas Graborius

A. d. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GUAIIOKILS)

$*<i , f. ^įi i rrV'FMi X. J* T*yJgjHg
PIRMUTINIS LIETUVISŽKAS 

GRABORIUS MĄHAN0Y CITY, FA. 
Laidoja kunus numirusiu, 

laidotuvlu, kr|ksztltJu,,jtasėji^u, 

520 W. Centre SI#. Mahanoy City?Pa.

'KŽ0

doPas 
automobilius. . ritinus Ir vciUnuiįdel

važinėjimo !r‘ tt, Krausto daigius
81- 
tt,

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduoklte in koteli „ /

HOTEL LAWREN0E, '
J. W. PRALEERA, Savininkas '

J. <

Ruimai: $2.50 Igl $4.00 ant navaltes
60c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas ir svaltas vanduo kotnam 
ruime. Garine siilums.

H Į

Puse 'bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paeito.
48 Sixth Str. San Francisco.




