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Isz priežas
tį ra- 

Mrs. Estella 
negalėdama
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ISZ VISU SZAL1U JAPONIETE KURI DASIDIRBO DIDELIO TURTO PO 
MIRUSIAM VYRUI.

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

Atidave savo vaikuš; negalėjo 
juju iszmaityti.

Columbus, O.— 
ties baisios branginivbes 
panų ir maisto 
Tillman, naszle,
iszmaitvti savo keturis vaikus 
nog 6 lyg 13 metu, atidavė juos 
del žmonių ant auginimo. Ke
lios szeimvuos panaszei padaro 
nes per brangenybių negali už
laikyti dideliu szeimvnu.
Pamestas kudykis bažnyczioje

Hartford, Conn.— Kokia tai 
nelaba molina paliko savo Lo
dyki kinkoje lietuviszkoje bnž-’ 
nyczioje Szventos Traiees. Visi 
staugimai 
nepasiseko.
atiduotas iu priglauda del pa
mestinuku.
New Yorke yra 33,000 tuszcziu 

namu.
New York.— Isz priežasties 

stokos namu gyventojai apsi 
gyveno po kotelius, 
ir senosia fabrikuosią, 
ka gyvena 
pas i y m t i

praszima

suradimo moGnos
Kudvkis likos

g\ vento jai 
sk lodosia

Š ie ,”i, 
.legali 

pa
ti ro

lioteliuosia,
savo

m

rakandu ir
dare praszima del nrij 
miesto, idant tasai pasirūpintu

ant sukrovi’no

mas vietas.
t i nka-

ma-
;u,-

surasti \ietas 
t uju rakandu. Majoras iszsiun- 
te agen.tus Mijieszkoti

Agentai po keliu
sanvaieziu laiko danesze 
jorui, buk mieste randasi 
000 tuszcziu namu, kurie stovi 
neapgyventi nog ilgo laiko. 11- 
rynejimai parode joi 
yra netinkami ant 
nes vra

namai
gyvenimo, 

baisei apleisti, o
ninkai juju netaiso ir apie juos 

Dabar ma- 
pa liepė locnininkams 

arba

loeni-

visai nesirūpina.
joras
1 uosius namus pataisyt i 
sugriauti ir ant juju vietos pa
statyti naujus.
Keturi velniszki iszgamos už

daryti už sztangu.
Kulpmont, Pa.—■

Sha-

ganja iszga- 
viso

Persigando
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Generolas Imdendorlas. perziurmejo su pasisziauszumu sa
vo kariszkus kadetus priesz kilimą, revoliucijos, manydamas

jog tiejei jauni kadetai apmalszys didžiausius pasikėlimus I 1 • • • • 1 i a > • « tsau.
bet nebagas baisui apsiriko, kada revoliucijonioriai kone vi
sus iszžude jojo jaunus kareivius.

>
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Negyvas kudykis siunstas per Nubodo jai namas, vaikai ir 
vyras; veluk dirbti fabrike.
Chicago.— John Kowalski, 

1627 No. Wood gat., yra vedos 
nudai. Turi iauna

paczta.
New ork.— Paliciji* jiesz- 

ko ypatos kuri siuntė per pacz
ta negyva Rūdyki isz Spokane, 
Wash., in czionais. Darbinin
kai ant iiaezto skirdami siunti- A
nius užtemino nepaprasta pun
dą, kuri atvdare, 
nem va kmlvki, 
les.'

rado jame 
vvriszkos veis-

Bjaurus pasielgimas tėvo su 
duteria.

deszimt i Puri jauna 
moterį ir tris mažus vaikus 9,
ir 4 metu.

Nesenei jo moterei
S

i

i nėjo 
palikt igalvon kokia tai misli 

namus ir vaikus ir ejti dirbti.
I kisaki*:

< i Esu per deszimts metu mo-
ina.
lubodo.

rrKoks gyvenimas man 
Gana jo. I’ogul vy-rr

Iszgavo isz mariu turto ant 
250 milijonu doleriu.

London.— Angliszki norikai 
nog užsibaigimo kares iszgavo 

o iur- 
a;:t

isz gilumos mariu visoki 
to isz paskarnlypi laivu 
250 milijonu doleriu. Terp tojo 
laimikio iszgavo paties aukso 
ant penkių 
Visi laivai 
per vokiszkus submari

milijouu doleriu. 
likOs pnskamlyti 

inus.

Szcimyn?, su 21 ypatoms gyve
na trnuesia kambariuose.

Berlinas.— Czionais gyvena
28motore vardu Novoczna, 

metu amžiaus, kflri turėjo d-J- 
deszimts septyni,: 
kuriu 21 yra gy\’i, 
Irynai ir keturios poros dvy 
Toji didele szeimyna gyvena 
t ik tri josią kambariuosia ir gu 

valgo

! QI *T vaikus, isz 
tris poros

11 u.
f 11

Ii asztuoniosia lovosia ir
ltrimi ejlemis.

Profesorių P>. S.

juok’’min
ga lira a

Reikctu in Amerika pargabent 
taisės sėklas.

Paryžius.
Reaper, parsiveža isz Arabijos
nepaprastas sėklas 
czio medžio isz kurio 
padaryti juokinanti gaza. Ara
bai sudžiovinia taisės sek’as, 
sutryna in miltelius, 
insipyla sau žiupsni tuju mil
teliu iii uosi ir užmiega pi 
landa ir juokėsi isz 
linksmumo koki apturi Imdami 
apsvaiginti taiseis milleleis, 
Pabudia, nieko sau neatsime
na kas su juom darėsi. — 
siduotu toki mi Italei < 
Amerika laike prohibicijos. *

sek’.as 
po tarn

t va- 
d'delio

Pri- 
ezioil

szeimvuos
susigv-

MRS. YOKE SUZUKI
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Mrs. Yone Suzuki, kurios 
mažus suims ir maža bizni, kuris 
būdama

du 
Motore 

jog in ke-

vyras mirė, palikdamas 
vos užsimokėjo.

gera biznierka, teip praplatino savo bizni 
liolika metu josios turtas dabar skaitosi ant 200 milijonu do
leriu.

AMERIKIECZIU KAPAI. GROMATA ISZ LIETUVOS.
Armijos Kapu l ’žraszvmo 

Biuras ir Amerikos Raud. Krv- 
gavo daug pagalbos

Jurgis Nevulis isz

Japonu konsu-

Bolszevikai užmusze 700 Japo
nus Nikolajevske.

Vladyvostol;. — Septyni 
szimtai Japonu likos užmuszti 
per bolszevikus, muszije kuris 
tęsęsi per dvi dienas Nikolajev
ske, Siberijoi.
at as likos sudegintas, o konsu- 
lis M. Ishida dingo nežine kur. 
Du szimtai japoniszku gyven
toju kurie sutvėrė pulką lais- 
vanoriu kareiviu in pagialba 
savo tautiecziams likos taipgi 
užmuszti.

Angliszki aficieriai apleidže 
lietuviszka kariuomene.

Kaunas. — Lietuviszka val
džia nedalaike savo kontrakto, 
jog mokes angliszka valdžia 
nedalaike savo kontrakto, jog 

angliszkiems aficie- 
riams takes algas. Kokias pri
žadėjo jiems mokėti kokias ap- 
laik vdavo 
priežasties

mokes angliszka

mokes

Angį i joi, kas isz 
augsztu piniginiu 

kursu padaro 
ma.

Daugelis

inilžiniszka su-

in Petrovska I

prie

Ryga.—

1

Kada dvi 
jaunos merginos Mabel Kisher 
ir Mare Kox ėjo isz Kulpmonto 
szilko fabriko namon in 
mokiu su dviems vaikinais, li
kos užkluptos per
mu kuriu buvo isz 
penkioli ka.
ginos su savo draugais pasislė
pė pakelije in narna May Bart-, 
ho artime Mavsvilh* Parko bid 
gauja iszgamn iszmusze duris 
namo isztrauke merginas lauk 
ir nunesze in artimus krūmus. 
T 
lefona in Shamoku 
apie taji užpuolimą, kuri 
buvo su automobiliu, 
artinosi prie į 
klyksmą merginu ir 
in ta ja vieta isz kur 
paėjo.
po ant iszgamu ir

Leona Kromproski 
Ifenryki Perkoski, 
Varkolika ir .Iona Garski visi 

i/ uždaryti 
Buvo tai vie

nas isz bjauriausiu užklupimu 
Northumberland paviete ir 
kaip rodos tiejei velniszki isz- 
ganios aplaikys tinkamus nu
baudimus.

Pirko arielkos už milijoną 
doleriu.

Cincinnati, Ohio.— Tula ap- 
tiekoriszka kompanija 
ana diena arielkos už milijoną 
doleriu nog distilacijos Le- 
xingtone, Ky.
ko 5,000 baczku arielkos 
250,000 galonu užmokėdama 
po $1,30 už- galonu, 
$2,20 padotko ir valscziui 
centu padotko arba viso už ga
loną po 
,Aptiekoriai parduoda 
po 7 ir 8 dolerius 
turėdami

apie 
mer-

New York.- 
der, 58 metu 
aresztavotu už bjauru 
girna su savo septyniolikos mė

li dukteria Minnie. Dagai 
iripažiniina mergaites, tai te- 

jiaja kankino degindamas 
geležia, pjausto

Jonas (iallan-
I i kos 

pasiel •
senumo,

Minnie.
prižiurę-

vas 
su inkaitusia

Tada Bartha davė žinia per te- y.1’!:1'11’ A''
palicije 

pri-
m sopulius^ uždavinėjo.

keturis

Vilhelmas paeina nog 
jeruzolimiszkos užlėktos.

Berlinas. — Tirynetojas se- 
noviszku nžraszu atrado, buk 
buvusis vokiszkas kaizeris tu
ri savije žydiszka krauju. .Jojo 
motina paėjo isz
Koburgu, kurie buvo 
miniave su žydais Roltszildnis. 
Priek tam buvusis kaizeris tu
ri savije daug žydiszko budo, 
nes myli pamėgdžioti kitus, 
kalbėti pamokslus, labai myli 
cibulius ir czesnaka ir nuolat 
mošoje rankomis kaip kalba.

•'■jdam, N. Y. aplaike
.’.o1

vokiszku nelaisviu, kurie buvo
paskirti pagelbėt jieszkotojams
larbe suradimo kapu tu Ame-

už
Amerikos

. 1!n‘Amerikie-
įiilima, del ju

žius nuo

( 
tikos kareiviu, kurie krito 
prieszu 
Raud.

tik < 11 ’ i

gromata nog savo
naus iszrMariampok 
Czio, Kibartu kaimo

Praneszu jum, kad pas

Amster- 
sekanezia 

brolio su- 
*s apskry-

Ant gromatos kuria

angliku sugryžo 
namo, o pasilikia sutiko ant 
pagerintu algų kokias prižadė
jo kariszkas ministeris.
Bolszevikai paėmė Petrovka.
Moskva. — Bolszevikai atėjo 

kuri ir užėmė
Taipgi paeina Vladykamkaza, 

Petrovosko geležkelio. 
Daug visokio kariszko materi- 
jolo gavosi in rankas raudono
sios armijos.
Slaptas bolszevikp agentas ir 

siuneziamas in Amerika 
likos nužudintas.

Isz suymtu slaptu
dokumentu nog bolszevikiszko 
sznipo kuris likos suymtas czio 
nais, pasirodo, jog bolszevikai 
siuntė jin in Amerika pas Aj- 
dublistus ant sukėlimo revoliu
cijos.
siuntė in Amerika radosi szitie 
žodžiai: “Rusiszka revoliucija 
negali užsilaikyt, jeigu darbi
ninkai kitu sklypu neiszszauks 
savo sklypuosią revoliucijos!” 

Tasai bolszevikas kuris li
kos suymtas per latviszkus ka
reivius, turėjo paslepiąs tuo
sius rasztus ant netikro dugno 
savo kuparo ,o kurkosia czeve- 
riku turėjo braflgus deimau- 

Latvei taji bolszevikisz-
ka siuntini suszaude.

mus 
jokio bado per ;keturis metus 
nebuvo, bet vargu ir bedu tiek, 
jog negalima neapraszyti, pru
sai užėjo keturis kartus, pi ima 
karta nieko nedaro tik jiasieme 
gyvulius ir sziena o žirnius ka
reiviai spvalge ta pati dare ir 
maskoliai o Dievas žino, kaip 
žmonis per tuos keturis metus 
iszliko gyvais, prusu likos
muszta 84 o maskolių 3 osude- 
gino 
kausko triobas, o 
džiuosia szeszis iszdegino. Pas 
mus Kursnoje keturi kaimai pi 
nigu: rusiszki, vokiszki, len- 

vi si 
negeri tik vokiszkos markes ir 

vra

linijos.
Kryžius traukia 

veikslus kapu visu 
ežiu, kur 
szeim vnu.

Jieszkotojai neseniai surado 
{2 kimu su pagelba 
tu nt'laisviu, kuris

Vokietis atsiminė

Milijonai žmonių mirė Indijoj 
praejta meta.

Bombay. — Praejta meta 
visosia Indiiosia mirė arti trv- 
leka milijonu žmoniit nog viso
kiu ligų, inkandiino žalcziu ir 
sudraskytu uer laukinius žve- 
rius. Nuo koleros mirė 560,912 
rauplių 93,171,
karsztines 11,129,987, kruvino
sios 276,759, bado apie 32,000. 
Badai Indijoj randasi tik vie
nas sveikatos virszininkas ant 
kožno 170 tukstaneziu gyven
toju, vienas ligonbutis del 70 
tukstaneziu žmonių' ir 
daktaras del 3,000 žmonių.

v ūmo isz 
atmine ju

ras buna namie ir prižiurineja 
vaikus, asz ejsiu dirbti.

Ne tuszti jos buvo žodžiai. 
Paliko namus ir vaikus ir isz- 
ojo dirbti.

Mažesnius vaikus
davo vvresnvsis vaikas dieno
mis.

Poroje buvo tikras 
ras. Moteris atsisakydavo 
but namie.

Galu-gale Kowalskiui nubo
do toks gyvenimas. 
kentės kreipėsi teisman, 
vakar Mrs. 
priesz teisėja Trude.

Ir teišeini pasakė,

tus.
laidotuves.
jog viena karta kuomet Vokie- 
cziai atakavo, ir atome mieste
li, keli amerikiecziai buvo grei
tai laidoti vienoje viidoje, nes 
kitas smarkus užpuolimas bu
vo laukiamas. Jis aiszkiai pa
sakė kaip kūnai buvo padėti in I 
tris eiles kapuose, ir 
Amerikos Raud. Kryžiaus dar
bininkus prie vietos. Kūnai 
buvo rasti ir po indetifikaVimo 
buvo veliu palaidoti Romagne, 
kur randasi dulžiausios kaili
nes visoj Drancijoj. •

Isz 80,000 kapu musu karei
viu Pranei joje, tik 3,000. 
nefotografuot i. 
3,000 yra vyrai, 
kuomet 27 tos ir 30 tos Divizi
jos buvo sutrauktos in krūva 
su Francu ir Britu Somme apy
gardų, ir ju kapai 
IBar-lje-Dus ir St. Meneliould

Pavasari jie visi 
bus perkelti in Romagne Kapi
nes ir tik tuomet bus fotogra
fuoti delei teisingu ir tikru re
kordu.

uz-
praga- INUOVARGIS IR SVEIKATA.kitokius sopulius^ uždavinėjo. 

Mmgaite pabėgo isz namu apie 
du metai adgal, tuojaus po mi- 

• kada tėvas 
dukte- 

namon ir 
, bet kada 

sugryžo, moczekn teip neap
kentė merginos, 

idant dukterja 
visokeis budais

• svieto iszvarvti.

.kiliu, o kada ,l.“ ,m u" ’
parko iszgirdo ^T"* lnot"'os’ °

.. vela apsivedė, nurasze nusidavė .... v.
kl vksmai

Su revolvereis užklu- 
aresztavojo

’ tęva

rei idant sugryžtu 
viskas bus dovanota

D. Radzevicziaus 
triobas,

ir Aidu-
Vilkapuo-

1 *ovvla
jog pakurstė 

kankytu 
kad tik 1SZ

isz Johnson City 
visi kalėjime.

paviete

pirko

Isz viso nupir- 
arba

vai dže i
50

keturis dolerius. — 
guzu te 

už kvorta, 
konifl 28 dnleriiiM

apsi- 
Už- 

Kowalski stojo
maro 440,678

Nuovargis ženklas jog kūno 
intemptos ir jiegu

Velnes invede in pagunda 
pastoreli.

Chicago.— Ana diena stojo 
priesz suda pastoris Lambart 
A. Makay už sunku prasižengi
mą iszžagejima jaunos mergai
tes už ka aplaike nog vieno lyg 

Kada su
dže skaitė Makay viroka ir už
klausė jojo del ko teip žemai 
nupuolė peržengdamas tiesas 
prieszais moraliszknma, tai 
pastoris 
11

20 metu kalėjimo.

moraliszknma, 
iszsi kalbinėjo,

ka d ver- 
cziau pasidarysianti gala, kaip 
turėsianti but namie.

Teisėjas liepe jin uždaryti 
kalėjimai! porai dienu. Gal po 
tu “meditacijų” atsimainys 
jos pagedusi mintis.-

Paskui ir vol bus paszaukta 
teisman.

Tuo tarpu vyras turi pames
ti darba ir prižiūrėti 
namie.
tai ne apgavysta?

meditacijų

vaikus

Meksikonai vela nužudė 
Amerikoną .

jog Jafredson 
velnias mane instume in pa
niniu ir davede prie tojo 

aidėjimo už ka sziandien labai 
graudžiuosiu.

Sudže Robertas Crotvo 
taip apie laja pagunda manste 
ir apgudino pastori in kalėjimu 

nm Tin

<r nu-

ki

kliv ‘ii H fLilHrinn vnl

AVashington, D .C.— H. A.
, darbininkas prie 

International Petroleum (Jo., 
arti Tampico, Meksike, 
nužudytas per nieksikoniszkus 
bandytus, o Aleksandra Oberg 
subadytas peilcis ir randasi 
ligonbutije.
praleis taji atsitikima pro au- 
uim Irjiiii ii* kilnu nfiinmviiia

likos

liai valdže vela

r>.

vamas

Ajrislzei siunta ant tikrųjų.
London.— Didele gauja ajri- 

sziu užklupo nakties laike ant 
palicijos stoties Durruse, Cor- 
ko gubernijoj ir 
su bomboms.

licistu.
k u likos sužeista kada va iskas 
juos iszvaike.

bombardavo 
Visa narna su

griovė ir sužoido keliolika pa- 
Daugelis isz užpuoli-

Neteko gyvasties1 už paperosa.
Newark.— James George,

nigeris, sutikės 
mick ant ulyczios, paprasze pa
perosa, bet užklaustas nesuti
ko ant paijeikalavinlo, tada 
James inirszcs duro Petrai su 
peiliu nuo ko miye ligonbutije 
F n innlti Trulrnvn TCii/1 iid Aiaci ItiL

James George, 
Petra McCor-

u lived e

dar
tuDiduma 

kurie krito

iszbarstyt i

sekcijose.

vokiszki, 
kiszki, ir lietuviszki, bet

letuviszki du kainai, tai 
kariszki ir vilenski, o rusu rub
lis vertas tik penkes kapeikas. 
o lenku iiqyma niekas, l.._ __ 
Lenki joi

pajiegos
ypata vistiek sunkiai dirbs, re
zultatas bus kenksmingai svei
katai.

Gal bus galima patemyti ble-
di urnai, bet visvien nuovargis 
pasirodys ar formoje silpnos

1

net ir širdies ar silpnu nervu vėliaus 
rusiszki ir lietuvisz Nuovargis paeina nuo suvar

ki geriausi, už lietuvszka rubli tojimo orgauiszku pajiegu ar 
lenkai duoda po keturis, lenkai energijos, 
daro savo piningus, o lietuvei 
savo nedaro tik prusai.
bininkas uždirba ant dienos po 
du rublius, bet bragenybe ne- 
svietiSzka ha už czebatus reiko 
mokėti po pusantro szimto rub
liu ir teip viskas pakeleina bai
su brangu, bet kaip girdėt, tai 
Lenk i joi du kart d idesne bran-

mus.geny be kaip pas

Pabijojo.
AsZ tavos klausiu

Dar-

ar

, ir susidėvėjimo or
ganu, kurie persidirba, teip 
kad medega ir energija sunau
doti.

Buvo rasta, jog pavojingi at
sitikimai greieziausia atsitinka 
kuomet darbini kai persidirba 

gt‘ro 
darbo kuomet nuvargęs. Nuo
vargis žemina priesziniina ligo
mis.

ir žmogus negali atlikti
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Klebonijoje pas popa.
— Nu, Wosiliau, matau, 

jog tavo veidas ne yra nuo sza- 
kos sudrskytas, tiktai muszti- 
neje.

Wosiliuu
tai teisybe, jog tu sakei, jog 
asz labai tinku prie ejnikio

— Na, tai kas?
—• Tai turėsi su manim ga

lelis, katras katra sumusz.
Asz brolau su tavim ne-

iszAugustas Belmont
New Yorko, pardavė milijonie
riui S. J. Unzno isz Buenuos 
Aires, lenktyni arklį už $179,- 
670.

*
nnf.' svieto ' vvn

— Charaszo, babiuszka, asz

Didesne dalis laikraszcZiu 
i arži n i rl t/ i n vvvi rvol 111

pasakysiu teisybe nes, turi ,. 
man pirmiau pasakyti, ar tavo . |
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KAS GIRDĖT
Negreitai susilauksime vela 

szveneziu, nes kalėdinės ir 
velykines jau praėjo ir dabar 

Kerszi-ymsimes prie darbo, 
mintis straikas anglekasiu ne- 
užejs, minksztieje

nog
pradeda apsimalszyt, 

kare su Vokietija bus apszauk- 
ta

agitatoriai 
dirvos

susigadino, 
lietuviszkos

vela

žmonių, kad net kantrybes pri
truksią, 
didžiausius nevidonus mylėti 
ir pildyti Dievo 
“Mylėsi artima savo, 
pats save,”

o bet turime savo

prisakymu: 
kaipo'procentą.

o artimu musu vra 
kožnas žmogus, idant mes pa- 

ant tostys užsipelnytumem 
paczios meiles nog kitu.

•I

dalis szito plataus Amoriko, 
neskaitancziuju jokiu laikrasz- 
cziu ne knygų ? Gal ant vieno 
szimto rasime tik deszimtu

—___ —... _____ f, . .„-U—..

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR 
KLAUSYK.

4

A tojte prigulimusu, priguli nog 
musu vaiku, o ka mes del tuju 
vaiku darome?

KAIP ISZRODYTU STOVYLAS TRAFALGER RINKE ANGLIJOJ TERP AUGSZTU* 
i NAMU.

ITas geležinkelio persegeji- 
mns yra gerai žinoma žyme 

vai- 
Ji stovi 

ajtsar^umn ir 
„ ___  ' žyme

ŽIŪRĖK ‘ IR 
reikia serget 

kaip ŽTURET, 
Gali Sli

žiu rot 
tnszcziai in dangų; klausyt ke
liauninko kalbant in savo Kor
dą, ir but paimtas daliose 

t raukinis

gcrai 
kožnam Vyrui, mbterei ir 
kui szianio szalyje

I

už bosi rupi nima 
bet sekliui

prietelysta turi
meile skaitymais? Kur ten!

saugumą, 
“SUSTOK, 
KLAUSYK,” 
kur SUSTOT,

Brolyczei, 
būti gerai matanezia, o 
akla; kas nepažinsta klaidu 

prioteliaus, tai jojo da
ir in ka KLAUSYT, 
stot tiesiog tarp relių;

Ar vmuome- 
ne paiso apie tai, idant*Valke
lei butu dorai užauginti it* kad 
valkelei užsiymtu naudingais 

Tėvas
ir motina poterėlio ne iszmoki- 
na, tiktai viską verezia ant 
kunigo sprando!

Kiek tai sodauninkas 
szveneziu laiko del užaugini-, 
mo jauno modelio! 
sujud i neja žeme, 
dirbinėjo, paliejo, 
szalczio ir nog karszczio, 
neprisigaivina;
kol pajiegu ne gauna, o cziepi- 
na kanuoatsargiausia ir su ge
riausiu eziepu, kad tiktai pa
gerinti! O vis atsimena, idant 
viską padaryti atsakaneziame 
laiko.

Ar mes noriu t s maža daleli* 
taikstome ta darba sodauniu- 
ko prie musu vaikeliu, ar 
siaubinojame juosius apgloba, 
ar ezieniname in laika in

pabaigta ir vela svietas 
lengviau atsidus ir silsesis.

O ka Lietuvei dabar darys! 
Sznapsuko nevalo gert, 
gero neturime tik 
buiza, tai nėra 
palinksmy t.

Geriausi* idant 
bar lavinimu savo proto per 
skaitymą ir tai daug skaitymo 
nes per tai žmogus save bran
gina ne tik mandagumu bet ir 
prote.

Skaitykite kaiiuodangiausia 
ir tai viską, o per skaitymu vi
sokiu rasztu, žmogus pratinasi 
atskyrt kas yra jam blogas 
arba geras, kas jam daugiaaše 
patinka, o nog ko turi szaliū
tis.

“Saule 
kenks ir kožnas žmogus pri
valo jiaja skaityt, nes tai yra 
laikrasztis del visu žmonių ko
kiu jisai nebūta pažiūra, tikė
jimo ir klikos — visiems tin
kamas. _

Inžinierius Armstrong Lon
done, iszrado nauja elektriki- 
nia szviesa kuri žyba be jokiu 

Jisai pranaszauje di- 
permaina 

elektrikiniam apszvietime. .

akius 
ruksztine 

kuom duszia

užsivnit da-

savo 
nemvli isz szirdies.*

tiktai

pa-
but

kuomet
Apszvieta!
Jeigu mes 

susirinkt i, o vienas isz mus pa
klaustu: “Brolelį* ko mums
stokoje czionais Amerike? 
Beabejones, 
atsakytu: “ 
kuom pirmiause 
ymti idant tuja 
gy t i ? 
kvtu visi.

Teip yra, įnylemi tautieeziai. 
Be apszvietos ne yra atejties 
del žmogaus. Apszvieta pa
naikina tamsuma, hipokreszije 

tikėjimą in 
fa na t i k iszka t i ke j i imi
o 

szvietos vra.... mokykla. • •
szvieta mus mokina, jog žmo- 

gy vast is gyvuoje ant 
kaip garsi ngas 

“Žole padare 
smegenis 

vela ejna in 
niedžei ir kitos au

tosios žemes 
pralobino savo

visi galot urnom

4 i

czionais Amerike?” 
visi vienu žodžiu 

Apszvietos P ’ 
turime užsi- 

apsziveta in- 
O-gi mokykla —

Po kožnu 
kitaip ap

saugoje nog 
kol

paramsti ne je,
Tai

a išn

szalies pilie-

karutyje
p ra ejs.

Rerdaug szios
ežiu pavojui! deda savo taupy
mus, (savo didėjimus (kapita
lo,) kurios indojo patriotiszku- 
me ir pasiszventiine) sustab- 

savo Laisves Bonus, v
raupvmo Ženklelius, 

tvirta indeji-

dvdanii
Kares 
kurie reiszkia
ina pinigu kaip patiems, taip ir 
tautai.

Žinoma,
beda arba reikalas priverto at
sisveikint su Laisves Bonais, 
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yra žmonių, kurios

W t H
1^®
1 ’ s"' 
H | Ii

? ■ 5

■

Į. ■

I r• i-

id®
IB r
I i® 

į 

k

K’ ' V

dratu. 
<lelia

jum niekame 
kožnas

neuz-

tebvriaine
*

Kožnas žmogus privalo 
skaityti, tiktai laukinio ir gy
vulio skaitant nematysi.

žmogus

lengva t i kyšt a ir 
burtus, 
ir t. t.. pamatu tosios ap-

Ap-

nes 
raszo:

priguli
nog 
tos.

ju ju daugumas tu apsau
jaunas szirdeles baime Dievo, 'mesta ant tako spekulacijos.
meile tevvnes ir meile artimo

i 1 n<teii—m .i—i
A A I

renkame,
ajtrius, o kiek tai da tėvai turi
ergeliu nog savo vaiku 
paauga!

Kiek

Jie paaukoję 
tokius vaisius riausias apsaugasuž tat ir 

vaisius rukszczius ii’

kada

tai duodasi girdėti 
skundženeziuosius tėvus: 

Czia jau tokis kraujas, jog 
klausvti

laiko ir

I 
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miestiszko 
N. J. ap

skaitė, buk praejta meta Anw- 
rike likos iszduota arti dvide- 
szimts milijonu visokiu knygų.

Da žiūrėtojas 
knygine Newarke,

j, g
ii

ii Oi1'

Bankrotas vra deszimts kar
tu niekesnis žmogus 
prasta vagi, 
plesze ant kart daugybių žmo- 

vagis tiktai viena ant 
Tarp Lietuviu atsiran

da teip-gi 
.Jeigu prolabsta, tai per 1 
krutinima, bet tau kiauše 
kiam bankrotam nesiseka 
iszejna ant ubagu senatvėje.

už pa-
Bankrutas api

niu, o 
kart.
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nemažai bankrutu. 
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giszkas 
amžių, 
McCay 
jauti, jautis padaro 
žmogaus, žmogus 
žeme, žole,
guoles auga isz 
kuria žmogus 
kimu.”

Istorije mus mokina, jog ga
lybe ir laime tautos,

prasi plati nusies apszvie-
Galima drasei pasakyti, 

jog ten, kur visi, arba norints 
ženklyva dalele, moka skaityt 
ir raszvt, tenais žmonija yra ir 
turi būti laiminga, 
me maža kalnuota sklypeli 

Kaip ten žmonis 
pilni visko, kaip peikei radosi, 
kaip peikei gyvena, tenais 
ubago ne vagiu ne ant sekios 
nerasi o namai randasi be spi
ne. Mažiuke Szveicarije gali 
būti paveizda konia del 
svieto. T
ežiai, Erancuzai, Italai, Lenkai 
Lietuvei ir kiti — ir terp visu 
tautu kanuodidžiauses sutiki- 

i\rba prisižiure- 
griovuotai Sz

maža 
Szvaicarije.

Pavmki-

gyvena,

Mažiuke x
viso

Vokie-

mas vieszi.
kimo szaltai, griovuotai JSzve- 

Tenais žmonis pato- 
, kaip

— tai mažas žmoKudykis, 
gus, o žmogus, tai tankei yra 
didelis kudvkis.

Mes mėgstamo teisingysta 
ir geidžeme kad ir visi teisin- 

Todel tan- 
idant kožnas 

laikraszti-

dijai.
gus, skabrus ir sveiki 
Szvaicarijoj, gyvena gerai 
laimingai, jog net visi svetim- 
žemiai stebvsi.
kiti turėtu be apszvietos?

isz tosios 
szaltesnio

Ne re i ko apie

gystes laikytųsi. — 
kei primenamo, 
skaitytojas, katro 
uis laikas iszsibaige, nevilkytu 
su atnaujinimu užinokesties 
už laikraszti.
tai primyneti, jog drukorisz- 
kas materijolas, popiera ir t. t. 
pabrango nog 50 lyg 1,000 pro
cento, todėl iszdavinojimas 
sz i a n d i e n la i k raszczi < > 
bai sunkus.

Mes agentu jokiu 
idant žmonim Ivstu iii akis — 
musu agentais yra kožnas 
skaitytojas kuriem užsitiki- 
mia. ” T ‘

todėl
vra la-

neturime

vra 
kuriem

Tai-gi, del musu skaity
toju vien esame dėkingi už 

po visa
dėkingi

svietą ir lai jiems Dievas už 
tai atlygina.

Platinkite
Saule”

platinimu 4 4

Brolei 
o mes

brangus
“Saule” da daugiau, 
apie jus neužmirszinieKir kuom 

alesime tuom atitarnausime.jr

Su bėgimu laiko tie, kurie 
mus mylėjo, apleidže mus, o in 
ju vieta pribuna tiejei 
riuos mes mylim.

ku-

Pikti žmonis!
Apie tai senei žinome.
Nog žmonių turime konsti 

labai daug, o labai tankei teip 
nekaltai, kad turimo nuolatos 

isz kokios priežas- 
kensti,

i i

ties turime sunkei Kensti, už 
ka mus persekioja musu arti
mi ir t. t.

Nekarta didesne dali musu 
gyvenimo, perejna nuolatinėje 
kovojo su įnpratimais ir domis

k Jaustis:

> >

Londone gyventojai ne 
paminklas idant stovylas netrotiutii savo svarbumo, o 
tvirtuos pamato ant kurio galėtu Imti statyti.
tu jeigu aplinkui stovėtu augszti namai koki yra miešti* New

nori aiigszln namu ant Trafalger rinkaus kur stovi puikus 
priek tam augszti

Paveikslas parodo kaip tasai rinkas iszrody- 
Yorke.

pasaulio ge- 
ant alto

riaus neatsakomu akcijų ir ne
suvaldomu eikvojimu.

Tie, 
pat rijotiszkas 
tai, bet meta savo interesus

Virszmineta galime 
pritaikini reikale Laisves Bo
nu. Kožnas pilietis noriai tu
rėtu skolint savo pinigus val
džiai pnkol paskutine 
skola atmokėta; pakol neatmo- 
ketos skojos mes visi turėsime 
neszti naszta.

Pardavinet Bonus 
kuomet pardavinėjimo 
mažesne už tikra verte 
kenke tuos, kurie patrijotiszki 
ir protingi laikyt juos, bet yra 
dykas praleidimas 10% indetu 
pinigu.

Gal yra tokiu, kurie tiki 
jog dabartinis ’puolimas pre
kes Laisves Bonu yra valdžios 
neiszpildymas savo atsakomy- 

Valdžia mokėjo ir mokes 
kožna centą palnkano ir 
cipalo. Szios valdžios 
dėjimas atmokėti savo pasko
las reiszkia prižadėjimu 
džiausios tautos pasaulyje ir 
užpakali to prižadėjimo stovi 
visas turtas tos tautos.

Todelei SUSTOK jeigu

ne tik neiszpildo savo 
pridermes fini
šavo

GROMATA PRISIUNSTA

namai neturėtu

■—   —    -----------------—■——    y

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
*

Naujas Muzikaliszkas 
Iszleidimas.

Tomis durnomis
varg

Ketini nauji veikalai. Notos del Piano 
i l’as Darželi trys mergeles, duetas 56c.

Esu ant szio siieto, soloHydtkiihnen d. S Mar. 1920. 
Geri). Tamsta p. Boczkauskas*!

Su didele bėdos pagialba 
gavau Tamstos antrasza ir sė
dau tuoiaus raszvti melsdama 
szirdingai, būti tokis malonus 
priymti ir iszpildyt mano pra- 
szyma, 
meldžiu pajieszkojiina

profesori
( ....................... .......

. AOc.
, 50c«

. Mlc.

. -ls.. ................................ ............................. ...... .....................

J. A. Žemaitis, vargonininkas I Lietuva Brangi . . 
Szv. Jurgio lietuviszkos

J 
ant ;

Pas Darželi tris’ 
piano. I

4 4 

vaikai ne nori tėvu 
ir tėvus už niek 
vams in akis szoka ir t. t.

Tai neteisvbe! Ne “krau
jas*’ 
tėvai, ne “ 
tiktai tamsumas ir 

* tiktai
;r Amerike, nes ir kožnam skly- 

pia panašzei darosi, kur levai, 
apie savo vaikus nesirūpina. 
Apie gyvuli, parszeli, 
daugiau rūpinasi ir kaip dings 
ta, tai prigulia jieszko, o apie 
dinguse dukrele ar sūneli ma- 

Su kudv- 
kiu reike kitaip elgtis, czia ne 
reike žiūrėti, idant jusu kudy
kis gražiau iszrodytu už 
kaimynu, juk tai ne 
neparduos! ant mėsos, — 
kurni nereike tiek rūpintis tik
tai iipie iszminti ir duszia. 
Juk ne parodas žmogų padaro, 
tiktai apszvietimas.
paprastai yra tosios nuomones, 

, idant 
kagreieziausia galėtu ejti prie 
darbo. Teisybe, szveneziuil
siu privalumu kudykio yra 
prigialbeti tėvams isz visu pa
jiegu, nes ir tėvas privalo ne- 
užmirszti, jog ant to nepasi
baigė privalumai vaiku. Tėve, 
žinok, jog tavo sūnelis, tai yra 
po draug dalelis tautos, tai at
ejties gyventojas tojo sklypo, 
tai privalumas del Dievo, del 
tėvu, del saves ir del visuo
menes.

(<■-

Cai neteisvbe! Ne 
tam kaltas, tiktai patys 

kraujes” kaltas,ne

mas tėvu.

kaltas
nerangu-

czion

karve,

tokiu y

kares

dabar, 
preke 

ne tik

žai ka rūpinasi.

savo 
gyvulis, 

apie

Lietuvei

j jr jog vaikai ant to auga

() ka vieni ir 
Vis-

ka, ka turi, naudoje 
szaltos žemes, o da 
oro.

Tonais ne rasi žmogaus, ku
ris neturėtu norint pradinio 
mokslo, 
raszvt i.

Jeigu toliaus peržvėlginetu- 
mem europines 
ta rastumem kas kartas 

skaitlį
skaityti, o kas kartas didesne 

kol daejtumem in
10 ant szimto

Ir

Visi moka skaitvti ir

žesni

vieszpatystes, 
ma- 

mokancziuju

ubagysta 
Rosije, kur vos 
moka skaityti ir raszyti. 
kas isz tosios galingos Rusijos 
sziandien pasidarė ? 
žino, ne reikė 
szvti.

Kožnas 
apie tai ne ra- 

Teip, tiktai apszvieta 
musu tauta gali užlaikyti!

Mus tiktai apszvieta gali su
vienyti ir sudrutiuti, mus tik
tai apszvieta gali pakelti isz 
nupuolimo ir sugrąžyti mums 
tiesas ir kalba.

O ar mes ka darome del ap- 
szv irtos ?
nieko! TiKtai pavieni novos 
darbszauje del apszvietimo, 
nes darbszauje apmaudingai— 
del savo materijaliszkos nau
dos — in savo kiszeniu, 
naudodami isz žmonių tamsu
mo!

Brike idant musu visuomene 
pirmiause, draugystes’ užsiyrn- 
tu prigulinezei reikalais ap
szvietos.
pradžių butu nuobodus, bet 
veikiau atnesztu puiku 
visiems.

Ar mieli skaitytojai kada 
gerai ant to užsistanavijo, 
kiek tai rahdas viėur musu 
tautiecziu iszmetytu po visas

Nieko, arba suvis 
Tiktai pavieni

pasi-

Gal tas darbas isz

vaisi

bes.
pri n- 

priža-

di-

nori 
parduot; ŽIŪRĖK in atejtijos 

baisa 
ne prižade-

gerove; KLAUSYK in 
tvirto supratimo, o 
jimus kokio ten agento. 
Pirkite Kares Taupvmo

Ženklelius.

Visos szitos istorijos už ii HA
3S istorijos. 608 puilnpci įPIlUU

prie i
Iparapijos Sheuandorije iszle 
do du nuikm 
piano, 
mergeles

szmotelius
D

s
4 4

įlietus ant

Kas ntirnmys mano szirdele.
1 Siuskite piningus registruotam laiszke
I ar per Money Orderi, steni pu nepriimu

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

praszynuis innuo tokis! •>) “Hsti Ant Szto Sviotb” solo!
Tams

tos garsingam Amerikos lietu
viu laikraszti padaryt, del ma
no dėdžių, kad anie mum koki niaitis,

in Vokietija duotu, Shenandoah. Pa.

■ Apluikeme
I1'Abudu kasztlloje po 50 Centu, kiu Kalendorius

ant piano, žodžei Dagilėlio.

Gausite tiktai pas: 
, ::ib s.

KA^iENDOKIAI ISZ LIETUVOS.
i keletą kalendorių isz 

Kauno. Kalendorius vadinasi “Karisz- 
1920 metams” 64 

Prisiuskite 50c. stempoinis

nors garsa
vienas dede Juozas
Jonas Roczenskis o
Vincas Barkauckas mes jiesz- 
kanezios ir nog ju 
mo laukenczios

o antras 
treczias

puslapiai.
o gausite tuojaus per paczta.

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

na naszle ir duktė

giminiu 
žuvo karo 

taip kaip musu

atsiszauki- 
Ona Roczens- 

kiene Mikolo Roczenskio žmo- 
Antanįna

Fvugnene na’szle gimimo Ro- 
czenskiute abi isz Eydtkulinu. 
Antraszai nog musu 
ir visu pažinstamu 
laiko metuos,
visi lobei ir visas geras. Mano 
tėvas M. Roczenskv su broleis 
Antanu ir Jonu teko 
nelaisve numirti, ir mano žmo-

Tai 
man teko su dviem mergaitėm 
ir motina suvis 
likti, tai man • t
Sll lllllllVJ _ _ . _ _ _

b

ruskoj

gus už tėvynė, kare žuvo.

k

del saves
O ta viską privalo 

vaikam duoti ir ineziepyti in 
jaunumenia in ta jauna ukesa 
— Tėvai ir Alokykla!

Tojo svarbaus dalyko, 
lemi Tevelei ne turite užmirsz- 
ti, ne nevilkyti, ba tai yra la
bai skabrus daigtas ir negirde- 
tinai svarbus del musu atejties 
ir lietuviszko

mv-

vardo Suvienv-
tuosia VaIstijuosia ir Tėvynė-

Ije.
DIDELIS BALIUS.

Tamauna, Pa. Lietuviu Szv.
isz- 

naudos 
apnai- 

Balius ketino 
atsibūti 7 d. Apriliąus bet li- 

21 d. Apri- 
liaus ir bus laikomas ant |ji- 
bertv sales.
vakare.
singa orkestrą. Inžanga $1.00

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik imoJo isz spaudos nauja knyga 
DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
apraszoma visokias vaistiszkos žoles, 
szaknls, žiedai, lapai ir t.t. nuo kokiu 
Ilgu ir kaip vartojama. Su lotinisžkals 
UŽvardijimais taip kad kožnas gali jos 
gauti bile aptiekoje, 
daugybe geru pamokinimu, slaptybių 
|r receptu. Tokia knygute yra kožnam 
reikalinga. Preke tik $1.00.

M, ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave.

Petro ir Povylo parapija i 
■* > « Ik >a A « « • Mantkele dideli balių 
bažnyczios kuri buvo 
kinta pro ilgui.

kos atidėtas ant

Prasidės 7 vai.
Grajys Boyles gar-

Api’icz to yra

(A,2d
Rochester, N. Y.’

SZTA1 KA GA1SITI1 UŽ $1.00
Frakeiktn. Graži ilga istorija.
Vaitas Szvilpikas.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tumas.
Vargdienis, Jonukas Karalium. 
Keidosziu Onute.
Kaimynai.
Kuo baezka prismirs, tuo ir dvoks. 
Apie sena boba kitresne už velniu. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatnn liga ir navatnn gyduole.
Ihi iiiedejei.
inžeidingas neatbolnumus. 
Dorybe ir milaszirdingiiinas. 
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvę mlsakai.
.Apleista nuszlaite.
Jeszkok aukso szirdije. 
Lape ir vynoges. 
Jonas ir Altana.
Pavojinga klaida.
Onnka, puikus npraszymas.
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas ir jo butukas. 
Merga-Kandvis.
Vieszpats Jėzus ir Vaikelis.
Užganėdino save, pavalo ir dukters. 
Gregorius Pulki istorija.
Isz nu įnirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda In laime. 
Szaltiszaitis.
Debesėlis. ‘

.35 gražios Istorijos. 608 puslapiu.
Szitos visos knygos susldodo isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katulo 
go tai turėtumėt užmokėt net. $1.55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
apt trumpo laiko po $1.00 už visa seto. 
Nusiuntimo kasztus mes npinokam, 
Prisiuskite $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 sotu knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skąjtymo ant keliu vakaru. Ne

Į 1 .

vienom pasi
imi no troszkima

su mano giminėm
(jei anie da
r»‘ 
sei negeras ir vargingas gy\'e-

, o mes 
negausi me

susi ži hole 
Tamsta 

dit suprasti musu dabar bai-
gyvi?)

nimas, jei toliau teip ejs 
ne jokios paszelpos

Ale kam aszteks mum žūti.
Tamsta su mano bėdom ir ma
no vargais noriu gaiszinti ir 
Tamstom negali interesna Imti 
ba musu nepažinot.
man nepriimt szita už blogu ir 
niuno praszymu iszklausyt ir 
iszpildyt, busu Tamštom labai 
žemai ir szirdingai dėkinga, 
kokiu budu da nežinau.

Su Guodoue
Antanina Evugnene.
Adresas szitoks:

Auna Roczensky arba
A. Evugnet. 

Eydtkubnen 
Fedistrase 2.

Gerina u v.

sz i rdingai

Apie tris brolius.

lauktte het raszyktle sziadlen'.
W. D/lKiCZkAWAU-CO

% MAHA NOY CITY, PA.
■ • • * ..if '.„•I.Ui.’Hr.-ilv

Meldžiu

B

KUR* BUNA.

Pajioszkttu Pijusza Marma paeina 
VladiKlavo apskr.. 

Giiszkabudžio Gmino, Vidgirfu kaimo, 
Shenandoah.

kas žino apie ji, tnaloneklt prancsžt.
j(t6 28

isz Suvalkų Red.,

seniau gyveno Jeigu

Juoz. Marinas,
St. Louis, Mo.

I

1811 s- io th., st. ■____ ju j •'
I ARM0S - FAIDIOS - FAUNOS.

Pirkite farnias didžiausioj Uoiuviu 
kolonijoi. Czia jau yru nusipirkia su
virs/. 400 Lietuviu farinas. Niekur nėr 
teip tirsztai Lietuviais apgyventa kaip 
Fountain miesto apelinkeje del to kad 
czia yra geriausios žemes, molis su 
juodžemiu. Asz pardavinėju žemes po 
visa Lietuviu kolonija, teipgi turiu 
daug farmu ant pardavimu apie 
Scottville, Mich, tas farinas parduodu 
suvis plgei. Reikalaukite farmu kata
logo. Adresavokite sziteip

Fountain, Mich. I
u '• hlL

Ji Ą. ŽėmtilUs, R J, 
J i a .. ■ t

i

r; Ii L fl
IS

a J

n

1

J

' J

I£

Sveikas ir linksmas kūdikis yra 
džiaugsmas kožnai motinai

Visi kūdikiai jeigu gauna tinkama maista, tarps 
gerai ir iszaugs in tvirtus ir kuningus. J eigų ne 
gali žindyti savo kūdikio, kam rizikavot! sv, 
tokiu maistu, kurs sugadina vidurius. Pirmiau- 

' šia jusu mintis turi būti

I

EAGLE BRAND
(c MILK)

pirma mintimiTai maistas
J

4

ka buvo * • trijų
i gentkareziu motinu. Veik visi kūdikiai pradeda 
J urnai progresuoti kaip (ik padedami ant Eagle 
’ Brand pieno.
I Jeigu turit kelbnmu su maitinimu kūdikio — ar

• • . . . e

4 b
J

jis ue auga kaip reikia, verkia, atkaklus ir ne 
pasiusk mums sziandien kuponą apiesmagus 

maitinimo instrukcijas jusu kalboje, teipgi 54 
puslapiu knygos apie kūdikius, dykai, kurioje
paaiszkina kaip užlaikyti kūdikius tvirtais ir 
sveikais. Nebedavokte apie cukraus ir pieno 
stoka. Nusipirkite dože Eagle Brand pieno szia- 
dien ir naudokite jin ant stalo ir valgius gami
nant, kavoje ir szokolade 
tikslams kur paprastai reikia pieno ir cukraus.

fakt inai, visokiems

Jis yra pigesnis ir skalsesnis, ir del jo atsakan-
tmno jis yra geriausias ant jusu stalo vartojimo. ; 

The Borden Co. 108 Hudson St. New York.
SzI« Wx iis ir Vardus P;lrsiduoda gerose aptiekose 

ir grosernose.yru Jums (j varlinei ja.

I •tuvio 
•nd fe a<

^7 n'čoSp* H
voiik.ū

i , lift b iTlI'»

x JĮ

|^\ /

t •

INSTEIGTA 1857 m.
Kiti llorOon 

Borden's Evaporated Milk. 
Borden’s Condensed Coffee.

S ...it

1

A

■■*

d//]

"i

% 
f

Iszkirpk kuponą. Pažymėk 
norima knykute ir prisiusk 
įin mumis SZIAxNDIEN.
Mrs. .......................................
Street................................... .
City............................................
State............. 4.........................J....

;.....  Nurodymą^ apie Valgius.
......  Kūdikiu Gerove.

-as

Prod ūktai:
Borden’s Malted Milk.
Borden’s Milk, Cliocolatc^G, ' ZE ’ 1 • : >
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SAULE 3
MEDŽIOKLE ANT

BAIDKYLOS.

(Tikras atsitikimas.)

O Jėzus! o Jėzus geibe
snei ko ne savo balsu priek it”

meilioj už duriu grinczios, ku
rioje sėdėjo szeimy.na Kreiva i- 
ežiu!

— O ten kas!! del Dievo! 
suszuko visi grinezioje.

Visi sukylo persigando nuo 
suolu, akimirko metusi prie 
duriu.

Neatsidaro, ale iszverto ko
ne duris in tamsia priemene.

— Mariuk! Mariuk! kur tu? 
ar tu ežia surikai ?

Priemenioj vienok nieks ne- 
atsiliope.

Andriukas, vyriausias Krei- 
vaieziu sūnūs 
menios in 
nuo 
iszsinesze ir ome dairytis

• didele priemene! o 
visa Kreiva ieziu 
jieszko jo slūgines Marijonos.

Ant galo jia rado kampuii- 
je susmukusia. Gulėjo be žado.

Mariuk! Marinti'! kas 
tau pasidarė? szauke visi pur
tydami mergina, bot ana gulė
jo kaip negyva.

Kas

akimirko met esi

szoko isz prie- 
grinezia, pagriebė 

stalo deganezia lampiite.
pę

paskui ji 
szeimvna«

jai yra!
viens kito iszsigande.

— Dieve

NEPAPRASTAS ISZRADIMAS SZVAICARIJOIl

szvaiearas isz Kopenlia-Profesoris Waldemaras Poulsen, 
gos darbuojesi ant užbaigimo savo naujo iszradimo su kurio pa- 
gialba trauks elektrikiszka pajiega 
pasiseks jam taji iszradima užbaigt, tai kiltu tikra 
elektrikiszkam sviete nes su 
tusi elektra isz oro in savo narna, 
kos kompanijos ne norėtu apžiot ir orą ir gal siustu pa 
savo advokatus kad uždraustu žlnonim naudotis elektro isz oro

daigutiesiog isz oro.
revoliucijų 

jojo maszinuke kožnas sau trauks 
Tiktai rtežine, ar elekt rikisz- 

s Dieva

.................... I ,,, 
Kreivaitis, ir|vo-

į va it ienų, 
prie k i- I rl\ 

užpa-.
klausi' kali.

mielaszirdingas!
sake senis Kreivaitis, pasilen-
kės ties mergina! ak ji turbūt 
negyva!

— O gal apalpo,
je, tarė Kreivaitiene.

— Duokitt' man vandens!” 
suriko Kreivaitis.

Atneszi' viedra

kvepuo-

vande- 
ir 

ant

su
niu, o Kreivaitis pukszt 
ant syk iszliejo merginai

Mergina alsi kvotėjus 
apsidairė negražiomis akimis.

suszuko

galvos.

gyva!— Gvva!
visi: dėkui Dievui!

— Tai reikia
tart' senas Kreivai-

rp

I
vest jia m

grinezia: 
t i s.

Tuojaus vyrai ir moterų 
erne Marijona ant ranką, Ali- 
drins žibino su lampa, inner-' 
gina invilko in grinezia; paso
dino prie pecziaus, kad suszil- 

už kito pradėjo

v v rai ir

paša-

tu, ir viens 
klausvnet:

— Na, ko tu taip persigan- 
dai ? kas tau pasidarė ? 
kyk! pasakyk!

Marijona, atsiminus, kas su 
jia pasidarė, isz naujo pabalo, 
pradėjo drėbėt o dantis barsz- 

pradejoket ir kasžin 
sznabždet.

— O pasakyk 
Dievo Szvento, 
dare!

ir ka

mums del 
kas jau pasi-

— Te-te-te! prastenėjo ro
dydama su pirsztu in 
ne.

priėmė-

— Te-te-te nu-nu-siun-tet 
nusiun-siun-tet. ma-a-ne.

Gaspadine, norėdama iszva- 
duot jia tarė: Na asz tave nu- 

kamara atneszt 
lasziniu vakarienei kosze 
spirgyt, 
riksmą priemenioj ir iszejo ra
dome tave be žado.

— Ale te-te kamaroj drebė
dama sake, te! te!

— Po szimta velniu! 
te kamaroj? suszuko užpykęs 

ispadorius.
— Kam-ain-a-roj.
— Na kas ?
— 8>ma-a-a-kas, 

dama akis, isztaru
— Negali suprast kas toks?!
— Smakas! isztaru aiszkei 

Marijona.
— Smakas?! paszokia atbu

li, suszuko Kreivaicziai balsu 
didžiausio iszgasczio.

Mažesnieje vaikai insikabi- 
no in andaroka motinos, akis 
iszverte ant Marijonos, tai vėl 
ant tėvo ir ant visu namiszkiu 
kurie teip-gi nusigando ir pa
balo isz baimes.

— Tai, 
tiene patykoms, sakai Marijo- 
nele, kad matei kamaroj sma
ku?

— Macziau, maeziau, uj, uj 
baisu!

Visus suėmė baime.
— O koks jis?

Baisus ir didelis. 
Ar labai didelis ? . .

fp

siuncziau m
it ž-

ir t nujaus iszgirdome

kas

iTiV r : O*

primerk- 
mergina.

atsilicpe Krcivai-

I

įCaip keturi jaueziai.' 
Del Dievo! pasznabž

domis pasakė
uni(' drėbėt isz baimes.

V isi glaudėsi vic'iis
to ir bijojo atsigręžt in

Visi tylėjo. Po valandai |b>s moters.
pa si d rasi mis K re i va i t iene
ka paklausė: Ar su galva?

Turi baisingas žiotisT 
iltimis, o 

Vėl visi nutvlo. 
‘— Kaip rope 

gala, tokios didumo.

žlibes, žlibes!

arba

suryko kamputije Krei-

TARADAIKA.

Po Gavėniai

Da priesz

FRANCUZISZKI VAIKAI RODO SAVO KRUTANCZIUS 
PAVEIKSLUS.
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lonial szypsotis.
‘4Žinai ka, Juzyte,” tarė Pe

tras “nors asz negaliu tavo do-

I
^1 
Ji I

ui
“nors 

vanele neszioti, bet-gi ji man 
brangiausia ka asz kada nors 

Atspėk kodėl!”
Gal del tos pat priežasties, 

man tavo szukos, 
ir negaliu j u dabar dėvėti, 

k ~ JA. A-

gavau.
4 4 

del kurios 
nors i 
yra labai, brangios. Dėlto, kad 
parodo tavo pasiaukavima ir 
meile del manes!r’ džiaugsmin
gai atsake Juze.

“Atspėjai, brangioji Tas ta
vo pasiaiikav'imas 
ginu laimes atnesza 
džiausi turtai galėtu dūduoti. 
Asz dabar dirbsiu su kelis kart 
tiek energijos, kaip pirma. Ir 
pamatysi, nevisada busim mu
du teip neturtingi.
žus plaukeliai vėl ataugs, o asz 

laikrodėliu 
Meile to

kia kaip musu gali kalnus nu
versti! Szios Velvkos bus lai
mingiausios ka asz kada turė
jau!”

“Ir man jos bus laimingiau
sios!” džiaugsmingai tarė Ju
zyte.

Petras pribėgo prie Juzytes 
ir drueziai pabueziavo ja.

“1

■' " į

4f. '■'j. \\
‘•’iii *'

LN

t

I
S 
g.

I

b.i
U

t. <■

TĘ
"f

*

■

4

>

•A<

r

B■S: ' 
f .

K: 3. '

"C

j#

$

«9,

i

Šį

t v

y

■C* 
u*. ■
■zW 1 .fjjį;/.;. ;>

S■ -iv
. ...

■Z

Ž-

<•

:>■

A

di1
H
i 
4:

t

man dan- 
negu d i-

vėla pradėjo 
siausti

Mat jau Veselkų pradėjo at
sirasti, 

Velykas užsakus 
iszejo,

Ir t nujaus po szvontei vesei- 
le prasidėjo.

Susirinko daugeli vyru, 
Nes terp juju maž buvo geru, 

Nedėlios vakaru szturmas 
prasidėjo, 

ir -klykė, net grinezia 
dundėjo.

Anglikai persigando isz stu
lai iszbego, 

Isz kvailumo polanderiu ste
bėjo,

Isztikruju buvo tai puikios 
tonos 

žiurėjo daugeli 
žmones.

Pavakare atsibuvo paroda, 
Juk be to nugalėjo apsiejti 

svodba, 
Dalyvavo keliolika p.tlicmonu, 

Ir szimtai žmonių, 
Kaip in cypia svodba vare, 
Tuosius ka vaida padare. 
Buvo sudraskyti ir 

kruvini, 
galvom ap

sakyti negali:
Akis namusztos,

A

■
L

Szoko

'- ii 
r i 
H 
įį 

1 ■ ■M

Tavo gra-

> ’->4

Tiikstanczei franeuziszku vaiku po visas iszdraskytas sza-

galėsiu desetkus 
pirkti, jei norėsiu.

is Erancijos mato kriitanuzius paveikslus kurios rodo miestisz- 
ka valdžia. Kada vaikai pamato visus 
ui juosius in kita miesteli kur vela rodo tuosius paveikslus 
;ai tojo miesto ir teip toliau eina. 
Ivkai.

paveikslus tada nuve- 
vai- 

Valdžia pristato pavi'ikslus
Tai teisybe! užstumkite 

'duris! su stumute!” pritarė ki-
I

, _____ ___ , laikydamas vie-
. I ,

I im,l rankoj kėdutė, szoko prie 
su 'duriu ir drebanezia ranka

tv-!
> ’ ’

1

Andrukas,

uz-
‘slume, tumu pasidarė vėl truk
szmas šluboje. Sudrėbėjo visi: 

nuo zkates 1 Andrukui bėgant nuo duriu
1 pasipainiojo kalade po kojų irl!

Czia visi net kvapu sulaike, | iszsitiese ant vidurio aslos.
tylėjo visi drebėdami. Baisu i

() už dvka

baisui

Suvėlinta dovana.

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA.

Kongrese
Kovo 19 d. sz.m., Senatas 

mistenge užtvirtinti Versail
les Sutarties su Taut it Lygos 

Senatoriaus Lodge 
gražinti Sutarti 

Prezidentui Wilsonui buvo pri
imta.

2. Senato Užsieniu Reikalu 
Komitetas, Kovo 19 d., prielan
kiai pranesze paskyrima Bain- 
gridge Colby kaipo Valstijos 
Sekretorium.

♦>

Bet kas lai ? Kambaris tam- 
Neatbega pasitikti

Keista! Suszuko pa
ežius vardu ir pradėjo jos jiesz- 

kamba-

i.sus.
J uzvte.

jo
IK

Buvo tai sanvaite priesz Ve- 
ykas, žmonis vaiksztinejo po 
(romus, vieni pirkinėjo kiau
linius kiti visokiai dovaneles 
lel savo mylimųjų.

Priesz vienos auksinu daik- 
u krautuves langu stovėjo, jau
nis vyras, žiūrėdamas užsimuš
ęs in puikias, deimantai 
labintas szukas. 
.(‘jo, kokia
bet pagaliaus, 
laejo szaliu palengvėlė, 
mleides. Ėjo szviesnu, žmonių 
urisigrudusiu szalygatviu, nie- 
(o netem vdamas.
nusuko in maža, tamsia gatvele 
r priėjės prie seno

Perejo visus Santarve.kol i.
rius.
ži-kas sudėjo kampe.

“Juzyte brangi 
k 4

Inejo in paskutini. Ka- rGZ°lhieija

Dicvule- 
verksmu suszuko

I )ievuleliuu,
su
smakas Andrukui už

Su perskeltom
pamislyti: juk ta svk, kaip jie | li<*u!

. - . 1 1 - . . .
::ia ant riksmo Mari jonos sma-i kojų gru'bia.

~ D je! o ,ie! sūry ko An-į Įr gn|vos kožno apsvaigusios

visi buvo iszbego iii 
nia 
kas g 
visus nrar\ t.

Marijona tnom tarpu 
kvotėjo ir, nors < 
da aiszkiau pasakoj 
k a:

Ne d v va i,

! ’ ’

priėmė-1 moters,

alejo iszejt isz kamaros ir į

i 4

suszuko
* *

5 4

ar tai tu ! kas yra ?
Ji nieko neatsako.
Jis užžiebė szviesa ir ėjo ar-

Pažiurejo iri

Jis
noses suti

nusios,’
>>

s isz-
Jis teip sto- 

deszimts miliutu, 
giliai atsidusęs, 

galva

cziaus prie jos.
ja.
jo Juzyte,

Turbūt ne, nes jo Juzyti' tu
ri gražius, didelius plaukus; o 
szitos mOterikzkes plaukai yra 

Dar karta 
jo

įdrukas ir su didele baime' kaip! 
i"!

ga su kumszeziomis, langas! 
suskambėjo ir 
su rūmais: Andrukas, 
luka 

dams, 
leidosi in kaimu.

Pušku Amlruka 
ir pradėjo kimsztis 
pirmiausiai \ yrai paskui

In puse minu- 
K rei vaieziu bu- 
visi iszlakszte in 

szauke pagel-

1 atsi-> paszoko nuo žemes, davė 
drebėdama, j lan 
o apie sma ■I

i

l

laukan iszlekel

Buvo basu, 
Vienmarszkiniu, 
Apsivemusiu, 
Ir ap.sidarusin,

minutu

tarė, 
persigandau, kožnas 
tu, panųitgs jo nagus 
ilgu
durna neiszpasakyta, 
gerai, kad jis ten sėdi,

t ei p 1kad
nusigas- 
ir stora 

vuodega; jo kudlas ir.di-
ale

< *

da 
kad 

ežia inslinktu in šluba, kas but 
ta syk ?”

Ant tu žodžiu 
nut irpo.

— Tikrai,
atsiliepi* Andriukas, reikia 
ka nors daryt, kaip nuo jo atsi-

Krei vaicziai

nėr ko 
Audri u kas.

laukt.

nere per Įauga, ir, 
kaip tik nasrai leidžia,

terš ir vaikai.
tos griaužia

j \’o f uszczia : 
rėkdami

kaip u-,/inoma visi bausmia užmokėjo 
Volei sugryžo ir

szoko

re k-

VISI

ginsim
K a ežia daryt 
iszgast i ngu

Ar tai gali būti jo 
ar ne?

pati 5 Keprezent autas Rainby, 
Kovo 1!) d., invede byla del už- 
lejimo 5(1% taksu ant visu pa
vieniu 
kais suvirszvela siusti 

pradėjo.
O kada, užėjo mežlevos, 

Tai jau buvo ganą, 
i 22 tuzinu,

Paskiaus /

negražaus 
'lamo, užlipo trejais laiptais ir 
atidarė duris.

Tuoju in maža, prasta, 
labai szvaru kambarį, 
muturi sz k e i szg i rd u s 
uitis,
•ziavo ji. 

t 4

, .... j.... ....,.

s pei Įauga,, ^limusze torielku
Ir szukiu iszveže kelis vežimu. 

Teip tai Veselkos lietuvisz- 
kos a t si bu na,

Pagal lietuviszka pasiutisz- 
ka būda.

j Tai-gi visur pilni pasiutimo,

mo
apkabi- 4.

kurie pelnijo (karisz- 
uždarbiais)

l>20,(X)0 in metus, delei aprūpi
nimo premijų (bonuses) buvu
siems kareiviams.

Reprezentantas McGre
gor priesz Iszejimu Komitetą 
(Way and Means Committee) 
ragino padidinimu Federalisz- 
ku Nejudinamu Turtu Taksu, 
del sukelim oreikalingu pinigu 

buvu-

kiu*nors 
Jauna 

jo žings- 
pribego linksmai ir pabu-

trumpai nukirpti.
pasižiurėjo. ‘— Taip tai 
Juzvte.

Pribėgo prie jos, ir
nes klausia:

“Juzyte, kas pasidarė?
tavo puikus plaukai ? Pasakyk 
man, neverk, mano brangi!” 

pradėjo 
.1 i norėjus jam 

nupirkti dovana.

kaimu 
bos.

Sumiszima? 
gaminsiu 
no visa kaimu, 
duris, 
jauni,

Per aszaras Juzyte 
jam pasakoti. ■*#(bonuses)premijoms

siems kareiviams.
Iždo Departmentas.

Houston,

ir riksmas iszsi- 
l\ rei vaieziu su judi- 

pravvro
už kito,

ant ulyczios,

Visur Pavargęs isz rod a i Petraii * *
V •> <O

K raut uvei 
pamate* gražu auksini reteželi. 
Atėjo jai in minti, kad tas rete
žėlis kaip tik tiktu prie jo laik- 

Bet isz kur gauti pi
jau visai arti 

visiszkai buvo 
pametus vilti nupirkimo retežė
liui

nog sztopo apsvaigo,
Ant musztiniu teip pasibaigia, maloniai tart' ji, “atsilsėk ežia 

Susilauks tosios gadynes, 
Jog varys adgal in szalis šū

viai i nes, 
Tonais gales siusti,

Vienas kita ir iižmuszti.
Negana to, daugelis atszalo 

tikėjimo, 
Mažai doros ne viename, 

Ne kurios motorus visai 
turi dory lies,

Nog sztopo stojosi bjaurybes. • 
, ne vaiku žiuri,

<K

visu 
seni ir

pakol baigsiu gaminti vakarie
ne.”

Vyro veidas praszvito, 
mates savo linksma Juzyte, ku
ri pasodinus ji, pradėjo sukinė
tis aplink, 
vaka r iene.

Petras ir Juze buvo neturtin-
Bet meile 

už(‘ine vieta turto ju gyveninio 
Abu buvo rimti ir malonios isz- 

Ypaez Juze pritrau- 
ji turėjo

1. Sekretorius
Kovo 19 d. rekomendavo priesz 
Iszejimu Komitetą (Ways and 
Means Committee) atidėlioji
mo mokėjimo palūkanų Ameri
kos Kares Paskolų iszduotu 
Alijantu valdžiomis ,ki pava- 

■ metai

tare pu- 
pusiau ru- 
; Kreivai- 

kai-

SldU . 1 u, |

pestingu balsu senis 
begi vienam m

pa-
i

rr

t is kibą 
ma ? ’ ’ma ? ’ ’

— O kas 
kožnas.

— Na.... kaip-gi bus? pri
mine Andriukas, 
kad ne vienas nesijudina isz 
vietos.

O jei!

ejs, * > pamislijo

mat vdamas
vienas

krūva . žmonių.

v ienas 
bėgiojo 

klausdami, kas pasidarė. Susi
rinko didele 
Isz nesuprasi mos
kianeziu dasižinojo 
jai, jog grinezioje 
ežiu atsirado baisus 
kurs g 
ir g v vu liūs.

Baime buvo

J()g

kalbos ru
gy vento- 
Krei vai- 
smakas,

ai iszžudvt visus žmones

rode I i o.
nigu? Velykos 
buvo ir ji jau

rengdama menka
Bet sztai viena diena pa-

iszduotu

neiszpasakyta j I Nes savo vyro 

tu metu Tamosziukas, begda- |*la\l slJiai\as kitam gale kaimo
suszuko aszlun- bėgiojo rėkdamos, kad

• 1 i • . ai.

mas in viduri grinczios.
— Dievulėliau! 

pasidarė
suszuko

t riukszmasvisi, ir 
nemažas.

Nekurios moteris nubėgo in 
kampus ir teip susigrūdo, kad 
net pradėjo viena kita trosz- 
kyt, vaikai metusi iii užpeczki 
o vyrai pagriebė po kede, isz- 
kelia augsztyn, susiglaudė vie
nas prie kito ir žiurėjo su isz- 
gaseziu ant duriu.

— t'ždarvkite«-

ryja žmones.
— Negali but, kad smakas 

kuris yra Kreivaicziuos, butu 
atėjus viens in kainui, jis atėjo 
su smakieno ir su smakuezeis.

ne- gi jaunavedžiai.

ne vaiku žiuri 
Nedorybių dugnia guli.

Juk turime ir geru žmonių, 
Vvru ir moterių labai davadnu

Tiejei už bjaurybes turi nu- 
' kentėti, 

rirdoti.

duris, ir su 
stumute užstumkite! del Die-

(Tolinus Bus.)
•------------ -------------—

Atsisveikinant.
— < I ar busi man, 

vienui kol ne sugrvsziu 
Ameriko ir ar lauksi ant ma
nus !

— Žinoma, Jiiozuti, bet kož- 
nanie karte turi pasiskubint.

< > ar busi 
kol ne

Onute 
isz

y

—-■ Kur tasai jojo prįeszaslI
JAM-J—.

- lito’<■■»! MW 1; > it ilP ’ • f:

Kareivisužklupo aut'savo prieszo ir periluro jin kardu.
--- ..Į.iuU, U .. . .. .

Lszjiiokinuis girdeti.
Davadniem ne yra ka daryti, 
Tik suglaudia ausis klausyti, 
O su pasiuteleis neužsiduoti.

yNe vienas apimtas sarmata 
Lietuvysta pameta, 

Ant savo tautieczu nežiūri 
Ba ir jauslus del tokio neturi.
Geriausia žmogeli “Saule” 

užsiraszyk,
Akyvai jiaja skaityk 

O susiprasi, 
Ir protą rasi.

Sztai da vienas triksas:
Ne sakysiu kur teip buvo, 

Jog nog sztopo viens pražuvo, 
Gere sztopo kiek norėjo, 
Kiausziniu kietu pavalgęs 

net stenėjo, 
Mirti pradėjo, 
Duszia iszejo,

Daktaras nors greit atvyko,

vaizdus 
ke aki, nes ji turėjo puikius, 
didelius, geltonus plaukus, ku
rie puoszte puosze ja, ir kuriais 
ji labai didžiavos.

Kada Petras žiurt'jo 
szukas krautuves 
maste kaip puikiai jos atrody
tu jos Juzytes plaukuose. Kaip 
noriai jis butu jas nujiirkes, bet 
beda buvo tame, kad neturėjo 
pinigu.

Ta visa vakaru jis maste ko
kiu budu jis galėtu nupirkti 
dovana savo mylimajai, 
galia vis nutarė parduoti 
auksini laikrodėli ir už tuos pi
nigus nupirkti szukas. 
nusprendė kad gales apsieit be 
laikrodėlio, nes jau seniai nene- 
sziojo jo užtai, kad n'eturejo re
težėlio ant kurio pakabinti.

Petras iszejo in darbu, tjaip 
pasiėmė 
Pareida-

in tas
lange jis

Pa
savo

Jis

kaip paprastai, bet
laikrodėli su savim.
mas isz darbo? jis užėjo pas žy-
da, ir po i lgo.de veji mos parda-

Perpjovė gerkle, kiauszinius
užtiko

Nebags užspringo, 
Duszia iszlindo.

Teip dingę nog sztopo neba- 
gutis,

Ir atliktas kriukis.

ve jam savo laikrodėli.
Gavės pinigus, jis greitai nu

siskubino in krautuve, kur ra- 
szukos. Pasižiurėjo in 

• O laime! Dar Jos ten 
Tekinas inbego in 

krautuve ir nupirko jas. 
nelaukdamas kol pardavėja 
jas surisz, jis insidejo

dėsi 
įauga.
t (‘bėra.

Net 
s 

szukas
riiASAUGii vi»u. i«i»zku. o k i" kiszeniu ir linksmai szvilp-

1 ■ ■ 1 ‘1 • '1 f> t /•"< 1 •

I 
~ T * * .IVr

visados siusti Ant szlto adreso; W. I>.
piningus ln iszlelst!uve ',Saule” reįko

Uocikowikl-Cui Mahanoi Citjt Pa» _

damas, ėjo namu link, 
ir priėjo narna.t 
tais aitdare duris.

1 f

temijo apgarsinimu laikraszty- ,sariuį (1922, arba tris 
j<\ I 
už gražius . plaukus.
ir nutari' parduto savo plaukus
ir už juos nupirkti reteželi. Ir

Ji baigė savo

kad užmoka dideles kainas nuo dienos kuomet pirmas pa
Taipgi

taip padare'.
pasakojimu sakydama, kad vi

lukanu mokestis pripuolas. Jis 
taip—pat patarė permaina rin
kime palūkanų, tas sumažintu 
ratu nuo 5% iki 4.75% Sveti
mos szalies skolingos Suv. Val

siszkai nesigaili savo plauku ir slijoms $9,647,000,000.
džiaugiasi, kad galėjo nupirk
ti jam reteželi. Bet bijosi, kad 
dabar, be plauku ji jam atro- 

nebemvles

Juzyte, kaip lu gali taip 
kad

dys negraži, ir jis 
jos.

4 4

manyti! Juk gerai žinai,
asz myliu tave ne del tavo auk- 

plauku ar blizganeziu 
akeliu, bet del tavo tyros, ma
lonios, isztikimos sielos!”

aszaras

9

kelebe sziadiun, jog 
tas dvylika

Valstijose.

<4i

4

S

I

si ni u

. Juzvte nusiszluoste 
ir pradėjo szypsotis.

“Tai tu džiaugiesi, kad 
pirkau tau reteželi!’ klausė ji. 
“Tau bus malonu neszioto ji su 
mano dovona?”

meiliai nusisžypsojo.
Taip, brangioji, asz džiau-

3.

nu-

IM ras 
' ‘ 4 4 r ‘ 

giuosiu, bet bent tuo tarpu, asz 
negalėsiu tavo brangios Dova
nėles neszioti.

“Negalėsi! Kodėl ne!” nu- 
sistebusi klausė Juze.
... “Nugi todėl, kad asz laikro- 

Asz j i pa rd a -delio neturiu.
viau, kad tau nupirkti dovana 
szias szukas, tarė Petras, liūd
nai szypsojantis.

4 i Szukas! O, Petrai!” j 
Ir jiedu žiurėjo vienas in ki- 

ar

J

k

Sztai 
Užlipo la ip-

ta, nežinodami ar juoktis 
verkti i$z savo dovanu, kurios 

iię kitam nebuvo 
bet, kurios taip, 

brangiai atsiejo.

no vienam 
naudingos,

Pinigu Valdytojas aps- 
skaitant 

tautiszkas (Na
tional) bankas, kurioms teikta 
privoles szia savaite, yra isz vi
so 8,000 tautiszku banku Suv. 

Taip-pat~gi ran
dasi p ojo priežiūra 29 Valsti
jos Banku ir Kredito Kampa
nijos pastatytos District of Co
lumbia.

Surgeon Genera la Gum
ming isz Public Health Service 
neseniai sake: “Mes sziadien 
priqiurime 12,000 paliuosuotu 
kareiviu, jurininku ir laiynes 
kareiviu musu Ii gon bu ežiuose 
su pajiegoms, kurios visai ne- 
užtektinos. Mes negalime gau
ti medikaliszku žmonių, kurie 
neatbūtinai reikalingi del pa
sekmingo 
ežiuose.

proto

veikimo ligonbn- 
Negalime gauti rei

kalingu specialisstu prižiūrėji
me plaucziu džiovos ir 
sumaiszimo ligose. Mes nega
lime pritraukti prie sztabo už
tektinai gerai iszlavintu chir
urgu prižiūrėti tuos, kurie rei
kalauja delikkbu operacijų.

Kares Departmentas, 
(feneralio sztabo statisti

kų skyriui iszdavo raportu ap
robuoto stiprumo Armijos, Ko
vos 16 d. sz. m: Suma iszduota 
non ono

1.
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Žinios Vietines .. ... -..
•— Po Velykų.
— Negražios Velykos, lietus 

puolė beveik per visa diena.
— Žmonis szvente ir antra 

kliena Velykų.

Crystal Falls, Mich.— Rudi
nes kasyklos dirba gerai ir mo
ka už valandų po 78 centus. 
Darba nesunku aplaikyti. No- 17 metu senumo ėjo pekszczias 
pints czion r"'1.... -u.. 1. ,
Lietuviu, bet terp juju mažas menesius idant pamatyti savo 

b 
reikalinga del

TRUPINELEI.

§ Tūlas Serbiszkas vaikas,

nedidelis būrelis! jsz Petrogrado in Belgradą 6

sutikimas o ka jau moterėlės 
tai isztikruju

motina, 
tantį lųyliu.

Suva i kszcziojo tuks-
Isztikruju, tasai

I’IIIMUTINIŠ Ilt SENIAUSIAS 
L1ETUVISZKAS NAMAS ARBA 

HOTELIS NEW YORKE.

i
— Ateinanczia Nedelia pri

puola Rusnak u velykes.

juju Baltruviene ir biildai jau sūnelis ji&lejo shvo fyotiihu
aplaike ii kieta kad pribūtu in
czionais moterėles sušildyti.

i I I*

— Szi-vakara Citizens Fire 
turės dideli balių 

Boczkausku saloje. Pradedant 
miestą eis didele

kompanija TELEGRAMAI.

I'

balių, per
paroda Fajennonu.

— Velykos ryta, 
steite,

t
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UNION ;

kuris
I larduvi n6jd. bu k rpszezius ant 
u ly ežiu,'Londone,

\Violas, žmogelis,

I Ilinojaus 
o ypacz apie Cliicaga 

buvo didele viesulą o :-r.icg: 
nupuolė apie 6 colei.

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

sniego

ir

Isz Lietuviszku kaimelu
SHENANDOAH, PA.

— Musu tautietis, daktaras 
J. Ausztra, likos 
miestiszku daktaru ant Sho- 
nadorio apskryczio per pavie- 
tava kamisije del pavargėliu. 
Dr .Ausztra užbaigė 
Jefferson kolegijoj ir 
Franci jo j per 26 menesius prie 
mcdikaliszko sztabo.

paženklintas 
ant

mokslą 
radosi

Wilkes-Barre, Pa.— Darbai 
gerai eina, Lietuvei sutikime 
gyvena ir negirdėt i jokiu bol- 
szevikiszku nesupratimu.

— Nog kokio tai laiko ser
ga kun. Pauksztys isz ko labai 
žmonis nulindo, nes yra geras 
kunigas ir guodojamas per vi- 

Kovo 23 buvo keturesde- 
szimts valandų pamaldos 
kuriu suvažiavo daug kunigu.

— Kokis tai tirsztsmegenis 
sportelis stovėdamas prie baž- 
nyczios pradėjo juoktis isz tū
lo žmogelio, jog eina in 
nyczia ir da lepszavo, jog jeigu 
straikas užejtu tai bolszevikai 
iszgriautu visas bažnyczias ir 
neturėtu kur dievuoti melstis. 
Už toki blevizgavima žmogelis 
paszauke taji besmegeni pas 
skvajera kur turėjo užstatyt 
300 kaucijos, jog atejteje liežu
vi suvaldys, o žmogelis nenorė
jo leisti skunda tolinus, 
sportelis melde idant jam 
vanotu.

SUS.
ant

baž-

J* t
Velykų 

diena czionais buvo tikra snie
gine viesulą.

Toledo, Ohio.—

*

Visi karu kai tu
rėjo sustoti, o miestas buvo ap
leistas.

Dublin, Irandije.—- 
nemos ypatus pądegc miestisz-
ka rotužia kurioje sudegė daug 
svarbiu dokumentu 
te ir Corke teip-gi sudegino 
rotužes.

Duesburg, Keniszka Pru- 
Per visa diena Velykų

atsibuvo czionais musziai terp 
sukeleliu ir vaisku. Langai vi 
su kremu likos 
daug užmuszta ir sužeista.

Bollfas-

sije.—

suszaudytais y

Statement of the Ownership, Manage
ment, (.’irculatlon, etc. required by 

the Act of Congress of 
August 24, 1912.

nes 
do- 

Gerai kad valdže ne
paėmė in nagus tojo sportelio 

jin uždarus ant de-o butu jin uždarus 
szimts metu in kalėjimą.

Brooklyn, N. Y.— 18 m. am
žiaus moterėlė Margaret Erie-

uždirba kas 
mqtas notnažiau kaip 6,200 do
leriu.

§ Korėjoj jeigu vyras pasi
tinka savo paezia ant ulyczios 
tai jiaja nepažinsta ir nekalba 
nieko, tai yra ženklu 
paguodones ir mandagumo.

v § Kavos gimtyne yra Abi- 
sinije.

Kansas Citv, Mo.

Prekes pabrangs 
nuo :

I
5

^NATIONAL 
BANK ; 

MAHANOrJ
A”

L
v

Parūpina

g Suczedineita pininga pirkdami dabar.
a I Apiilaus neš gavome iinia apie tai
a Prekes cziti paduotos yra paimios 

geriausio tavoro.

9x12 Tapestry Rugs, vertes $28 dar $24.501

n no
fabrikantu. &
1919 Smith s

Capitol Stock 1125,000.00 
Surplus & Fronts |400,000X10

8
/

dideles

Kansas City, Mo., nog lai
ko pasibaigimo kares, užsidėjo 
120 dirbtuves darbiniu 
mobiliu.

Suvirszum penkis milijo
nus doleriu padltrc szalna 
d os i a Floridoje.

* Kinczikai gyvenanti Char- 
bine, Mnndžiurijoj, stojosi tur
tingais per iszmainima rusisz- 
ku piningu kurie 
Si beri jos.

auto-

*

so-

plauke isz

S Lietuviai kreipkitės plie savųjų: — 
J Jeigu ne norite būti nuskriausti 
C atvlkln in New Yorka, tai tleaog 
S kreipkitės pas wGej). J. HartiiNzIu,
> Agentu, nes Jis yra visiem gerai 
f žinomas žmogus. Parduoda Lal- 
v vakortos ant visu* linijų in Ir Isz
> Lietuvos. „ Iszmalno ir nlunczia 
/piningus in visas dalis svieto 
< pagal dienos kursą.
S pasporius isz Suvienytu Valstijų.
> Pasitinkant žmonis ant gelcžlnke- 
/ lio sl.oczlu New Yorke pribuvus 
* isz kitu miestu. Suteikiam nakvlno 
C nes užlaikom narna su 38 kamba-
> rais. Paloidžlani pasažicrlus ir ju 
ę bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
C pilnai būna aprūpinti kurie kreip- 
S piasi in musu virsz.-mlneta agen-
> turą su reikalais, vargo ir nelai- 
r miu nodatirs niekados. Tautieczial 
{ brangus kurie manot keliaut in
> Lietuva, kviccziam visus kreipki- 
/ tęs in musu agentūra per laiszkus 
C ar ypatiszkai. Gausite sanžlnisz- 
\ kus patarimus nes mus prideriste
> yra tarnaut visuomenėj labuj.
r Reikalaukite lalvakorcziu ir pi- 
C ningu kurso in musu artimiausia
> ofisą.

GEO. .L BARTASZ UIS,
498 Washington St. New York.

Telefonas: Spring 9537

9x12 Brussel Rugs, vertes $40 dar $34.50 | 
n..n A__ o____________ ten J— teo9x12 Axminster Rugs, vertes $60 dar $52.50 $ 
9x12 Seamless Axminster Rugs $55.00

8
$55.00 gp 9x12 Seamless Axminster Rugs

| 9x12 Heavy Velvet Rugs, vertes $65 $55.00

Mokamo antra procentą ant 
Budėtu piningu. Procentą pri- 
dodam prie jusu piningu 1-roa 
diena Sausio ir Liepos mene- 
buohc, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mos norim kad ir jus turė
tumėt rclkala su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

o mes palaikysime jumis 5
Jeigu mislinat pirkti Parlor Siutą g

(ialile dabar sau iszsirinkti 
per tris menesius.
tai ateikite o mes parodysim - vclan prekes pabrangs.

•r ■!» HlllH '.................... .

GUINANS M AIIA NOV CITY, PA. 
5IT. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, FA. g

H BALT., Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Proz.
J. E. FERGUSON, KasierlUB.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

£ DAKTARAS W. BURKE J
J LIETUVIS J
? 418 W. Market St. Pottsville <

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valandos iki 10 vulnndn isz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. C iki 8 vakare.

Of the “Saule" published semi-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for April 1, 1920.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public in and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowski 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he is 
the Business Manager of the "Saule” 
(The Sun) and that the following is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown In 
the above caption, 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher:

required by the

W. D. Boczkowski-Co.
338 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.
Editor: F. W. Boczkowski,

313 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

.Managing Editor: W. D. Boczkowski, 
338 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa. 
Business Manager: W. D. Boczkowski, 

338 W. .Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa.

2. That the owners are:
\V. D. Boczkowski,

38 W. Mahanoy St. Mahanoy Ciy, Pa.
V. L. Boczkowski,

336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are; 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKI, Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before

o 
o

the bondholders,

ne, gyvenanti po No. 563 Baltic 1 ,ne th,s 2-n(1 ,,a>’ of April 1920.
gatve., Brooklyne kaltinama 
daugvyrystėje. Pasi rodo, 
ji buvo vedusi su trimi vyrais. 
Teisėjas Dike pasiuntė jia in 
pataisos namus.

Brooklvne
kad

W. RYNK1EWICZ, Notary Public.
[SEAL]

My Commission expires March 10, 1921

—— U. M. AV initskis, 
New York o

ta-

Jis 
“krimina- 

Nuosprendi 
teismo

buvęs 
valstijos Komu

nistu Partijos sekretorius, 
po pasmerktas nuo 5 iki 10 me
tu in Sing Sing kalėjimą, 
buvo surastas kaltu 
leje anarchijoje.”
paskelbė augsztesnio 
teisėjas Bartow S. Weeks.

— Užpereita subata dideliu 
laivu “Adriatic” Lietuvon isz 
keliavo apie 60 lietuviu szie tė
vynainiai:

Antanas Lukoszeviczius, ži
nomas Brooklyn© 
knygų pardavėjas;
Skuja; Petras Bagocunas; Juo
zas Laucus; Stanis Czirba; Jo
nas Szimulisf 
Karolis Kazlauskas.
Brooklyno.

r Vincas Mugąs isz Baltimore, 
Md.

Antanas Kvilklis ir Jonas 
Daujotas isz Pittston, Pa.

Adomas Zogalis isz Montel
lo, Mass.

Steponas Kovas;
Gudelis; Antanas Raugalo ir 
. * «... ■ n 13 .. I. .. .. ^ Z. «.

lietuviams
Vincas

Petras Ci lei us;
Visi isz

Mikolas

Pranas Žvironas isz Rohester, 
N. Y. ------

Juozas Abromaitis; Katrina 
Abromaitiene ir Eleonora Ab- 
romaieziute isz Philadelphia, 
Pn.

Philadelphia
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Telefonai, Bell - Kensington 5316 1

GEO. HILLER? n/i-i__ •Apleidžia Mahanoju

Todėl turi iszparduoda 
r

♦I*

O

Xsavo narna 
fikszczerijis ir visa savo ta vora.

Didelis iszpardavimas diamentu, visokiu <♦tt
laikrodėliu, laikrodžiu, visokiu auksinu X
ir sidabrinu daigiu, teipgi visokiu tuhziu T
. ... .... .... _vv ir prietaisu automobiliams. Viskas iszsi

X parduos už labai piges prekės. Didelis X
♦L _ • • 1 • . \ JLiszpardavimas jau prasidėjo. , X

GEORGE MILLER
Mahanoy City, Pa113 W. Centre St

A

VYRU 
LIGOS

«s

I

Gydo užslnuodlnima kraujo ir silpnybes 
ligas tinimo, invalrias ligas

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varazavoje, studijavo begijo 
32 metus invairias ligas vyru ir motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta.
vyru, spuogus, niežėjimus,
paeinanezias nuo ncczystuino kraujo. Atsiszauklto ypa-

i tiszkai, per lalszkus ašz. negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kal ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakaro.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

■s Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
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toiletiniu dalykų yra kum 
uUIaUa .'’‘STERLING" ant sidabro.-
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r>-Ar 
Turit 
Plazą 
Brolį
ar Seserį?
Jeigu turite, tai peržiurėkit ji/ dantts
ir persitikrinkit, ar jie švarps.
Sugedę dantįa užnuodiim maista/ kurį
C w _ - - T, 

‘paeina visokios ligos, delei
jie valgo, užgauna virškinimą,ir nuo to 

i ko motliiai
• *
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Vardas >' 
^COLGATE” ant ,

Vengkit dantu ligii. Eikit aptickon ir 
reikalaukit Colgate’s.- Pasidėkite tai 
kur prausiatės ir mokinki t vaikus kas 

. a 1 w a . a • « . .rytas ir vakaras šveisti jų dantis su 
atgaivinančią! skaniu .

UVIVI UI 
prisieina daug bėdos panešti./

COLGATE’S R&BON DECOAUCRCGM
“GERI DANTIS COLGATE & CO.' COLGATE & CO.

REIKALAUKIT. COLGATE’S ŠIANDIEN/
“GERA SVEIKATA” r

*

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 mėnesines inokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra j ūso 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 juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L, Eckert, Vice-PreM. 
W.P\ Rynkewicz

P. C. Fenton T. G. Jloin4>v

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

1

i

Keystone, - East 6720
Dr. E. G. KLIMAS.

PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 
Priėmimo valandas:

l.ikl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare
2538 E. Allegheny Ave.

| PHILADELPHIA, PA.
— *■» '11' 4* I *1 O> 1» H 1

Naujas Lietuviszkas Graborius
{ Kaži s Rėklaitis 
{ 516 W. SPRUCE ST.
{ MAHAN0Y CITY, PA.

£ Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

BiivufIn Daktaras Knrlumencje.
GYDO VISOKIAS LIGAS?>5

>

1). F. Guinan, J reas.
A. 1‘aninewh'L M Gavila

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rhenmatizruu o Jums jokios gyduole* ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMAT1ZMO. (gerti). Prekė už bonką ........... c'
URSUS LIN1MENTAS NUO RHEUM ATIZMO, (tepti) Prekė........ --
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prekė 
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. 
URSUS SKiLVINIS BITERIS, reguUuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS, Moterų draugas nelaimėje. Preke....... $1.50

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

Prekė 
Prekė...

$1.50
$1.00
$1.50
$1.50
$1.00

URSUS REMEDY (a.,
160 N. WELLS ST.. DEP. B CHICAGO, ILL,• t
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Siti varnu Yloi Su šita yla galhna pasitaisyti: čcverykus maišus, karpytus ir kilus di
delius ir mažus pataisymus, Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva įerai. greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina SM »OO

'.jjį
T J W. M,, • ” ■ f •'

SktiMlciM tipinio MI( gera britvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva
už taip pi^<į prekę ir nesigailėsite Ją įsigyjęi Vartokime tiktai geras brityas. Kaina

CIIIOUUO 

FORTUNE 
TELLING 

CARDS 
MadahcTVoRMAND 

tTAMDARO 
FLAVINa CABO eo 

CH4(A(k9< <VU
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PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna* 
mos pas mumis, kaina

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

5Oc.

GUTEs: 1)Pi>*lnpty.H Burtininku, 2) KnbalnM. 3)Supnu Knygele.
Už šešias kitoniškas magiškas štokas ir trįs lietuviškas knygutes kaina $I.1S

Piltum Ornlctilna* arba burtų, nionų ir visokių paslapčių knyga. Su pa
veikslėliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktISkiausia inonų knyga, 
burtų ir delnažinystės (fortune telling] mokslų, Formatas 6x9 colius. -11-4 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose ' >3.50

Siųsdami pinigus adresuokite:
S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.
MHMHHMMIHMMWMMKMiai

Priima ligonius lig 10 valanda ryto.
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell 359 R. jft 
jį 113 E. Coal St. Shenandoah S 

... ...... . ... ..... . . 1 .... * " .... * 1 «*■*!■■>»■'*■« -*• 
NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

Dekavojo J,4i milijono žmontu ui 
puikus plaukus, o teip-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko. In 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas: aruuuxos vuhuuuuvb,

Sta. W. BrooLljru, N. Y.

Į

6 lig 9 vakare

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics,

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kampas Mula Ir Centre SL
SUEN.IND0AU, PA.

1

No strnlkuok! Būkle savo 
bosas. Nerelk kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir važuosl 
in kraju. Apie daugiaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs Internationa!

Barber School, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
■ «R O — — 1 i— Hi WR W — — i— 1 B * 1 •
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS CBAB0BIU8.

... i<^i niLiSi ni'A

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, veseillju^ pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus Ir tL 
520 VT. Centre St. • BInhnnoy Clfcr. P®.

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nuslduoklte In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PR ALK IK A, Savininkas 

Ruimai: $2.50 Igl $4.00 ant savaites 
. 50c. 75c. igl $1.00 ant dienos 
Sziltas ir szaltas vanduo ' kožnam 

ruime. Garine sziluma.
Puse bloko nuo Marketo. 
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str. San Francisco.

*




