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Wilsonas perkels savo i 

Hole, Mass, kur gyvens per tris menesius. T
Chicagos kuris yra ambasadorium Kinuosia.

Balinami isz Wasbingtono in Woods 
koji locnastis priguli prie Charleso (Tane isz

ISZ AMERIKOS Anglekasiai nemokės daugiau ipRANESZIMAS ISZ

Didelis pavojus geležinkeliu 
straiko, kuris platinasi po 

visas Suv. Valst.
Streikas darbi-t ’hicago.—-

Pit tsbnrg 
nio
Xo. 5. ant kurio buvo svarsto- 

darbininkiszki 
ge ant 

tojo susirinkimo

anglekasin
Ant susirinki- 
isz Di st rikto

Ms m 32 METAS I

I
I

■
lį

k

r
J

ma 
staigai pasibai

ninku ant geležinkeliu prade-{I*abaiga 
Suv.

pake-
25

Norints virszi-
nc-

iszszauke ir-yrtv prxMzais jin,,
bet darbininkai negalėdami il-Hy.K $1- But menesio.

• « • • . • a « « • I • <■ a a a M a a

jo platintis po visas 
Valst. kurie reikalauje 
limo mokesties 85 lyg ^1 
ant valandos.
ninkai uniju tojo straiko

nv prieszais jin

po
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ISZ VISU SZAL1U

Tele-

buvo

Jcruzolime užmuszta 198 
žmonių.

Koiistantinopolius. ~— 
gramai isz Jernzolimo danesza 
buk lenais per Velykas
dideli sukėlimai laike kuriu 
likos užmuszta 198 žmonių o 
kelis szimtus sužeido. Miestas 
sergsti angliszka kariumene.

Milžiniszkas oralaivis.
Bvmns

nu, garsingas Caproni apgarsi- 
, nauja ora-

e I

- Dirbėjas areopla-

na, Imk jisai dirba 
lai vi, kuris turės 12 tukstaneziu 
arkliu pajiegu, kuriame sutilps 
apie penki szimtai žmonių. Ta
sai oralaivis neitžilgio bus pa
baigtas ir leks in Amerika.

□

veikalą i 
nieko.

pa
sibaige su szturmu, kada kom
panijos apreiszke 
siams jog turės

angleka- 
Isiams jog turės mokėti dau- 
jgiau raudos už kompanieznas 

Kompanijos mane 
*asztnoni n

stabas.
pakelti randa

ginus laukti sustoję dirbti, nes Tikysi aplaikyti signolus nuo 
Marso 20 Apriliaus.

ne-į Washington, D. C.— Garsin- 
Markoni, 

Chain- dratinio telegrafo

cisco, Scranton ir kitur strai-|nius aparatus, 
kai jau prasidėjo ir szimtaijvai 20 diena szio menesio sig- 

likvsi

mato kad brangenybe 
venimni nemąžta o algos 
užtenka.

Buffalo, 
paigu,

p ragy-

gasr>
St. Louis,

New Yorke, San Fran-' idant visi tie,

kai jau prasidėjo ir

isz»radejas be-
», apgarsino 

ka turi bodrati- 
klausvtu akv-

szimtai į 
tukstaneziu darbininku susto- j uolu kokius 
jo dirbti. Tukstanczei vagonu 
prikrautu

aplaikyti 
iisz planietos Marso. ’ .Markoni 

visokiu tavom sako, jog ta.ia diena 
stovi ant geležinkdiu. Dange- prisiartins

fukstanczei
su

miestuosia 
straikas

.Marsas 
žemes, 

leisti 
kokius signolns, tai tuja diena 

geriausia

tuja
areziausia

neturės ii- jeigu Marsas ketina 
tęstųsi
Anglių

(r

liuosia
maisto jeigu
kokia sanvaite laiko.
teip-gi mažai randasi.

Valdže pradės tiryneti prie-
nnijos I ruja geidže susineszti su 

neiszszauke ir gal privers dar-Į mis.
siigrvžt i

žaste tojo straiko kuri

n adgal prie

sije vare savo 
prasižengėlius

t iky si juosiu
O’

! žinos

s goriausia isz- 
firsti ir svietas isz tikruju da- 

jog martiniecziai isztik- 
mu-

Vyras per riebus, pati ne nori 
su juom gyventi.

New York.— Paulina (’įla
vins, 24 metu patogi moterele, 
innesza skunda ant persisky-

Siberije, 
ant 

Amerika da-

paduodama

iszvež ant Deer salos

Salamonas

26 metu senumo,
priežaste nenorojimo su juom

g yra per riebus del 
Ilinkusas svėre su-

ir

gyventi, jo
josios, nes
virszum tris szimtus svaru

diena sunkesnis.
tik

darosi kas 
Porele apsivedė

Prapuolė 26,00 armeniszku 
vaiku.

London. — Kada laike kares 
turkai iszsiunte suvirszum tris 

U. M. W. OF A. BJURO. tukstanezius armeniszku vaiku 
iii Vokietija prie visokiu darbu 
in fabrikus ir kasikius o kada 
juosius valdže pradėjo jieszko- 
ti po pasibaigimui 
isztirineta, jog isz tojo 
liaus via nesurandama 
2,600 vaiku apie kuriuos dingo 

kur tiejei

(Oficialiszkas daneszimas 
del “Saules.”)

Norints
kares, (ai 

skait- 
.apie

nepasiseko aplaikyli 
nogpareikalavimus visa žinia, ir nežine 

vaikai dingo.

Indianapolis, Ind.
unije I nited Mino Workers of 
America 
visus
minksztuju augliu kompanijų
kaip tai reikalavo, bet vis 
vo reikalavimus pasiekė 
nauda del nilglekasiu.

Yra parodoma, jog angleka
siai (ame reikalavime 
netrotino, o norints 
anglekasius

reikalavimus

kovojo

sa
su

nieko 
prieszais 

tikne

Voketijoje gali pastatyti milži- 
z niszka armije.

Paryžius. — Buvusis francu- 
Poi nearė,ziszkas prezidentas

tūlam laikrasztije, jog 
vokiecziai ne teip yra silpnais
raszo

kompanijos ir kitos priežastis kaip svietas sau mano, nes vo-
bet anglekasiai iszejo ezistai, 
laimėdami padidinimą inokes- 
ties, kuris daeina per meta ant 
200 milijonu doleriu, yra tai 
didžiauses pakėlimas mokes
ties, koki kada anglekasiai lai
mėjo Amerika.

Norints neaplaike tiek, kiek 
mane aplajkyti, bet tasai pakė
limas atnesz
400,000 szeimynu anglekasin ir 

gyvenimą kaip

kiecziai greitam laike gali pas
tatyti milžiniszka armije nes 
du turi 12,800 visokiu anuotu, 
arti 3 milijonus geru kareiviu 
ir visokiu kariszko materijolo.

Vok ie- 
pa-

armije

Tai yra tikra teisybe, 
ežiai nemiega ir rengėsi 
slapta ant kitos kares.

džiaugsimi
O-

del

turės geresni 
priesz tai.

Anglekasiai spyrėsi 60 pro
centą pakilimo, > bet kamisije 
paskirta per prezidentą Wilso- 
na, mane jog.27 prorimtas pa- 

, ir

Airiszei siunta, — apiplesze ba- 
žnyczia, nužudo 3 

palicijantus.
London. — Airiszei ant

ruju pradėjo siunst ir tai po vi-
Pasike-

tik

kėlimo mokesties užtenka 
tai likos priymta.

buvo

sas dalis Irlandijos. 
lelei sudegino kariszkas kazar- 
mes Blacbroy.
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NUKENTEJO IR NETEKO PASTOGES LAIKE BAISIOS VIESULOS

0>';

: > •

GT

&

v

s

*

szeimyna kuri neteko namo per baisia viešnia kuriparodo
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Paveikslas
<‘jo per keliolika valsczin. 
gelis likos užmuszta ir sužeisti per

Szinitai panasziu 
griuvanezius namus.

szeimvnu •k

nesenei pra- 
randasi panasziam padėjime. Dau

KA RASZO
LIETUVOS

.....MWW,,.,,„ —„.I,.,„Į,Irt,

GIMINES ISZ Iii
- - — M. i 1' JUOKAI..liekarstu ir da turėjome už la

ja novos dovana mokėti 
rubli ir 20 kapeikų už švara.

tavo lovelei ne- 
, gyvena 

sau gerai, yra pavalgia ir pasi- 
gyvena ne

J. S. isz Shenadorio aplaike 
sekante gromata:

* * * Mielas broliuk, ;
mus buvo baisi kare kaip jumjye(Pa ir da<geriau 
yra žinoma ir buvo mums bied- 
niems žmoni m daug vargo ku
rie iszkcntejo
Baisus yra mus padėjimas,

UŽMI

Sakai kad
i raszo, ba ne turi laiko

pas i

po

kaip priesz kare.
Pavasaris buvo visas sziltas, 

heapsakvtinai. 0 no^mts badTniJttj tai sziluma 
. o kaip

priek tam neturime kur 
dirbti ne i_____ __  .
Kaip bus pavelinimas

suramina žmogų, Kaip kada 
j. tiktai viena syki pavalgau ant 

Raszyk daug ir tan-

Žiople.
— O kad tave! visa sriuba 

iszliejei man ant naujos szlebes 
Isztikro esi žiople!...

— .Tegul ponia np roke, n i e- 
ko viskas bus gerai viralo 
tiek likosi vazoje, jog bus po 
nui ir ponei invales.

4

skatiko aut duonos. į dienos.
siunsti ° tuom mane snramysi. 

szipkortes ir piningus, tai mel-
<) kaip

gavo-

Jau žino.
Vyruota motore in jaunave

džius:
— Tai in kur dabar renge- 

losi ejti?
Jaunikis:— Ejnava didžiau-

Vaiks ne vaikas.
kaimuote nusidavė 

jin miestą, kuriame stovėjo žal- I I g
inierei, idant savo sunu rekru- 
in n 1 In nIrvf i

džin man prisiunsti.
raszei ir klausei ar mes
me kokia paszialpa, tai potei- j

gavo, bet ne mes varg-
szai, tiktai tiejei aplaike ]
szialpa kurie turėjo puikes
drapanas ir piningu, tiejei tai p ”

kur yra mano
itarnauje prie vaisko?

Viena

svbei ta atlankyti. Priesz kaszarus
Į1“' sutinka unteraficiern ir klausė sius reikalus atlikti.

gavo ir iszleidže savo (lukterės 
už didžiausiu ponu, o 
kos kruvina procia 
niek.

Ameri- 
užeina 

4

jojo-
Ii — Mano ponas Žalnieriau 

vaikiozas, ka

Motoro:— O, tai ejnate pas 
tėvus pasoga paimti!...

Permatom juju palitikia ka 
jie su mumis daro ir kaip su 

Kada atsiuntė 
miltu, tai gavome po 
švara ant szeimynos kaip ant

mumis aria.
viena

I

Po varpinyczia.
— Prie vaisko ne yra vai-1 — Na kaip galėjo tokius

kiozu,— atsake unteraficierius didelius varpus užneszti? 
rnandrei, — czionais patys vy- -— Tai ir da to ne žinai,
rai tarnaujo. Juosius užneszc kaip da buvo

— O del Dievo suszuko mo-| mažiukai, tai lyg tam laikui 
tore, — tai jau ir apsipaeziavo, 
o nieko apie tai nežinau.

užaugo.

Ne teisybe.
Jonai, ar teisybe, 

jog žmogus aprietos per padū
kusi szuni turi numirti?

— Kas tau sake apie tai, 
tai spjauk in akis! Ana, ir ma
no boba aprieta per padūkusį

Nemaghe tris 
palicijantai likos nužudyti per 

keliolika 
Artimoje 
paczta ir 

sva-

A a >

nežinomas y patas
mirtinai
Crossdoney su lai ke
apiplesze ant tukstaneziu.

Protestoniszka

, O 
sužeisti.Daugelis ne mivo užganė

dinti isz nutarimo tosios ka- 
misijos, nes pasirodė, jog ka
misije tik 
maszininins 
centus daugiau ant tono 
kasima augliu, 
darbininkai ir mėnesinei vieto
je aplaikyti daugiau ant t ino 

doleri 
Tas yra manoma

apteikė pikiuius ir 
anglekasius po 24 v U z 

bet dieninei
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rų szter lingu.
katedra Carley, paviete Cork 
likos apipleszta iiog visokiu 
brangenybių 
tukstaneziu svaru 
kai nepasiėmė su 
sudaužė ir subjaurino.
airisziai mano aplaikyti savi- 
valdysta tokeis pasielgimais, 
tai tame biustą, nes bus da ar- 
sziau prispausti per angliszka 
valdžia.

szuni ir nuolatos siunta, o vie
nok ne stimpa.

■?ž.:

i

i#

i

nog 
verties penkių

:<<

S
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Magnetuoti kalininkai.
Albany, N. Y.— Dannemore 

kalėjimo randasi trisdcszimts 
kalininku kurie turi savije 
daug elektriko. Kelios sanvai- 
tes adgal, kalėjime 
daugelis kalininku nog neži
nomos ligos, nog kurios keli ir 
mirė ir apjako. 
kalininkai turi 
elektriko, jog juju kūnai 
traukinėjo mažus 
geležies ir popiera. 
liniukai apsirgo

praejta

bininkus 
darbo.
Visus prasikaltėlius prieszais 
valdže varys ant Deer salos.

Boston, Mass.— Seniau Ro-
polifikiszkusIrimo su savo vyruku liinku.su 

in
Francije gabeno juosius 
apleistos salos o 
bar tokius negeistinus žmonis

, artimoje
Bostono, kur pastatys tam tik
ra kalėjimą del politikiszku 
prasižengėliu, bolszeviku ir ki
tokiu prasižengėliu. Kandida
tu ant iszgabenimo ant tosios 
Oi'ba jau randasi apie 2,000.

Kvailas szposas užsibaigė 
mirezia.

New York. —
Bernstein, 15 metu senumo tu
rėjo plunksna ir kaip mane, 
tai jam turėjo jiaja 
vienas isz jojo broliu, 
nežinojo katras papilde vagys- 
ta, bet nutarė tai isztyrineti 
tokiu budu kaip mate krutan- 
cziosia paveiksluosią — per 
užtraukimą virves ant kaklo.

Salamonas paszanke du bro
lius, vienam užtraukė 
ant kaklo, o kitam liepe 
liūdi n toju i, bet antras 
likos paszauktas in stuba 
motina idant ejtu 
Kada sugryžo, su baime pare
gėjo, jog 
negyvas, nes kaip rodos Sala
monas jam užtraukė virve per 
dmezei anLkaklo.
Tin. Ivo* M7.ini dinnni

apsirgo 
nog

mane 
pavogti

Brolis

virvia 
būti 

brolis 
per

in sztora.

jojo brolis jau buvo

Ivo- azin!
Salamo-
TMilfm in

savije
Sergantieje 

tiek 
pri- 

szmotelius
Badai ka- 

valgindami 
žuvi salmon — laszisza.
63 metu bobelka apsivedė su 

jaunikiu 36 metu senumo.
Sunbury, Pa.— Mrs. James 

Paclior, 63 metu naszle po mi
rusiam milijonieriui,
ana diena su Dovidu Irland, 36 
metu 
Yorko.

apsivedė

rasztininkeliu isz New 
Jaunavedžei iszkelia- 

vo in Kalifornije ant keliu me
nesiu, 
Indei f i joj.
isiv.flinildn. nno*

o k a pleszi- 
savim, tai 

daigu
f®
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aplaike padidinimą tik 
ant dienos. T 
per anglekasius dideliu netei- 
singysta, nes tvirtina, jeigu 
dieninei ir mėnesinei angleka
siai aplaikytu ta pati padidi
nimu, tai gautu daugiau po 
$1,35 ant dienos vietoje tik $1. 
ant dienos daugiau.
duosis pataisyt atejtcje. Kom
panijos pripažinsta, jog tame 
yra didele neteisingysta teip- 
gi ir mano, jog neturės dieni
niu ir inenesiniu darbininku 
kurie tik gavo daugiau doleri 
ant dienos, ir visi tiejei dar
bininkai ejs mainieraut ne 
kaip dirbti kompanieznus dar
bus.

Kamisije nepristojo davimo 
trumpesniu valando darbo ir 
tas bus apsvarstyta atejtejo. 
Da kiti svarbus dalykai pasili
ko aut nutarimo, bet svarbiau- 
se yra kad anglekasiai aplaike 
padidinimą mokesties, kuri da 
ejs lyg. 200 milijonu doleriu

I inlrGt’ziii'iii in-io*-

nes tvirtina

Bet; tas Baisi netvarka ir sumiszimas 
Vokieti joi.

Beilinas. — Kas Sziadien 
darosi Vokietijoi, tai buvo pra- 
naszaujama per žinunus Pary- 

Tebyris padejimos Vo- 
paeziu 
sėdami 

kitas 
sukliuvo in taji 

Sziadien patys vo-

|i;: wii O? Ii 
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po tam apsigyvens Fi-
Senas priežodis vJO 
uannnm nonvin_ Innt Ynnfn rlnl

ziuje.
kietijoi, yra priežaste 
vokecziu, kurie patys 
neapykanta prieszais 
tautas patys 
meszla. 1
kiecziai suprato, jog be pagel- 
bos kitu tautu, Vokietija nega
les pastoti aut kojų ir adgaivyt 
sklypą nog prapulties, o jaigu 
tai geidžo padaryti, tai pirma 
turės paliuosuot isz valdiszkos 
nelaisvos milijonus 
Jaigu vokiecziai 
u i nvn c*

gyventoju 
greitai nesu, 

in i nviu/iifiu ninma
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• Na ir atsiszauke vie-

Geras biznierius.
Bizniems per gazieta jiesz- 

kojo sau paezios ir tai tokia, 
ka turi 5 tukstanezius dol. pa- 
sogos.
nas žmogus ir tarė:

— Ar ponas pajieszkai pa
ezios su 5 tukstanezeis doleriu. 
Asz turiu duktere kuri no tru
kus pribus isz 
vi su motina

Lietuvos abid- r 
pardavė

įlIi

i£i
If
I
r b

£

M

p

į?te

Ė

, kur 
ūkia ir atsivež digtokai pini
gu, o pribus net už puses me
tu.

— E, tai nieko ne kenke, — 
atsake bizneris, — tiktai kad 
galėtu pinigus prisiunsti, o 
asz ant dukteres tamstos pa
laukt au kad ir 10 metu.
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Ba

Paukszcziu sztamo.
— Mano pati paeina isz 

paukszcztti gimimo.
— O tai del ko?

atsikėlus dainuoja
kaip vituris o per diena tau.sz- 
ko kaip szarka, nuo piktumo 
parausta kaip kurkinas, o pu- 
czesi isz puikuipo kaip povą
: i____ !i„ i___ i— l___ j."i — *
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KAS GIRDĖT Žinoma, 

pagriebė vaikiuku, 
inkando nctycziomis.

Žmonis tuom laiku mainosi 
— isz kietųjų anglekasiu 
žinoję in 
koti g 
ra i daro, 
jeigu pamot i ne,ja taja juoda 
Siberije, ba ar-gi jaunam 
žmogui po žeme kankytis? Ko 
gali dasidirbti ir sulaukti dirb
damas po žeme? Yra gana 
daug fabriku 
mokti kokio norints amato ir 
su tuom g 
Senatvės.

Isz Skulkino pavieto*praojta 
Banvaite 
szimtas jaunu 
iszkeliavo in vestus.

va- 
platu Arhorika jiesz- 

eresn i u užsiėmimu. Ge- 
ypatingųjų ja.unieje,

užpultas 
o tikra

pardavinėtas fenais 
asztunto cento už švara.
tai del to, jog fenais produkci
ja cukriaus randasi po prižiū
ra valdžios kuri paskyria pre
ke ant jo ir neduoda speknlnn- 

apipleszinet,
kaip tai yra papratimu 
na i s Amerika.

po paš
ilai

SAULE
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tams žmonių
czio-

Yra 
kur galima isz-

ali sulaukti vėlybus

apleido • 
vvruku

suvirszum 
km ie

Apia i kome daugeli gromalu 
su užklausymais apie adresus 
isz t uju vietų kur darbai gerai 
eina.

“Saulėje talpiname
daugiau

Mes taisės žinias
nog

;u?3-
kei taisės vietas, tai 
ne re ike.
aplaikome tiesiog 
skaitytoju, kuriem visame 
sitikiame.

e> musuv uz-

Szuncs neg; 
galime suprasti 1 
Su nckureis žmonimi 
kitau).

nekureis

trauke ant kranto, 
kur szuo 
ten ir 
Neužilgio vaikas atėjo namon 
ir pasakė motinai, jog kaip ėjo 
isz mokyklos, likos 
per szuni ir inkastas
teisybių priesz motina užslėpė. 
Motina intikejo vaikui ir pa
liepė savo kaimynui szuni nu- 
szauti.

Matote brangus skaitytojai, 
jeigu tas szuo butu žmogus, tai [iszriszti, nes del 
gautu pagyra ir modali už sa- tai nįekuom 
vo narsu darba, bet szuo uoga- džiausiu skarbu.
Įėjo iszsiteisint. | Najorkine džiure taji klau-

nesenei, 
verta

ir
savo pa-[pripažino del panaites Florcn- 

sulaužta

Kiek yra 
koja 1

verta moteriszka 
Klausymą ne lengvai 

vieno Imtu 
del kito di-O

---------- syma apsvarsto
Kinuosia po teisybei ne yra moteres koja yra 

bet vy- tukstaneziu doleriu

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nauja knyga 
DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
apraszoma visokias vaistiszkos ; žoles, 
szaknis, žiedai, lapai ir t.t. nuo kokiu 
ligų ir kaip vartojama. Su, lotiniszkals 
užvardijhnais taip kad kožnas gali jos 
gauti bile aptiekoje. Aprlcz to yra 
daugybe geru pamokinimu, slaptybių 
Ir receptu. Tokia knygute yra kožnam 
reikalinga. Preke lik $1.00.

M. ŽUKAITIS,
Rochester, N. Y.

ARAB1SZK0S ISTORIJOSISZ LIETUVOS.
•—-y—'*.. .

Lietuvos Atstovybei Amerikoje yra 
prisiųsti sckanczloms y putoms laisz- 
ical nuo Ju giminiu ir pažinstamu isz 
Lietuvos. Artimesniu antraszu ant 
ju nėra ir todėl jie bus laikomi Atsto
vybes rasztinojo i 
atSiiibs.
kus, prisiuskit 
szto markiu padengimui persiuntimo 
leszu.

Pranciszkus
Andrukalczlo Isz Plokszcziu.

I Vincas Bendinskas nuo 
Bcudlnskio isz Ragaliszklu.

Domininkas Budvltis nuo St. Budvl-
, ežio isz Kauno.

Kazimieras Brieiksztau 
Breikszto iėz Szeduvos. 

( Jonas Butkus nuo Urszules Butkie
nės isz Skuodo.

! Antanas Cz.elkauskis nuo Jono Czei- 
kausko isz Žiblkiu.

Kaulas Czerniauskas nuo Zabolkos 
Czorniauakienes isz Mlcziuniu.

Pranas Cyrcnas nuo Juozapo Cyrc- 
no isz Raguvos.

Vladas Dauksza nuo K. Žcmaitaites 
isz Raseinių.

Jurgis Draugelis nuo Marijonos 
Vaisznoricncs isz Puskelnlu.

Jonas Dunauskis Isz Raseinių.
Pranciszkus Dapkus Isz Radvilisz- 

kio.
I Czcnskas Domininkas 
Domininko isz Alytaus.

Dionyzas
Dargvalnio isz Radviliszkio.

Jonas Gružas isz Ludavczugio.
Antanina Kriksziene nuo Jono Ma

rcike isz Paszvilinio.
Jonas Gerve nuo Povylo Rakaucko 

isz Girininku.
Aleksandras Gluslnas nuo Juozapo 

Januszaviczio Isz Kalvarijos.
Kazimieras Gylius nuo Povylo Gy

lio isz Garlevos.
George Elvlek nuo 

vlko isz Marglninku.
Julijonas Ezdauskas 

vieko isz Kauliniu.
Dom. Barbo nuo Onos Barbavlczlc- 

nes isz Kalvarijos.
| Kastantinas Buszinas Isz Mažeikiu.

Jonas Dikszlus nuo Onos 
nes isz. Dargužiu.

11. Hendler nuo Jankei Hendler isz 
Klaipėdos (Mėmei).

Jonas Jarackas nuo Onos Jarackie- 
nos Raczunu.

Stanislovas Jonikas nuo Kazimiero 
Jonikio isz Pagramanczlu.

Jonas Jurkszlas isz Kupisžklo nuo 
Barboros Kurplszklenc 
isz Rokiszkio.

Juozas Kilnas nuo Kaz. Sziauiens- 
|kio isz Mariampoles.

Pranas Kasparavicze isz Szakiu.
Juozapas Kazlauskas nuo Antasza- 

vo klebono isz Vabalninko.
Waller A. Lcsczinskas

mansdorf isz Prūsijos
Kastantas Miliiiskas isz Raguvos.
Anele Mikolaitieno isz Kybartu.
Valas Mazalo nuo Felikso Vencklo 

isz Darbėnų.
Antanas Melosis Isz Kelmės.
Elzbieta Motusz.iene nuo Zizmo

Jaunio isz Szilales .
Jonas Olecjina isz Besiogalos.
Antanas Petkeviczius isz Bajoru.
Falicijonas Petraitis nuo Kastanto 

■Linkevlczlo isz Pakirszlniu.
Antanas

Rulkienes isz. Ingavongiu.
Mateuszas Rutkus.
Kazimieras Raksztis isz Sedos.
Vincas Rukszaitis nuo Bcrnado 

Rukszaiczio isz. Kauno.
Jono Rinkoviczius nuo Juozo 

dziulio isz Kauno.
Aleksandras Sližauskas nuo Akta- 

vijos Sližauskienes isz Kalvarijos.
Andrius Szkema nuo

Szkeniutcs isz Veiveriu.
Povylas Sindikas

diko isz Kauno.
Vladas Serapinas nuo Felikso,Vilio

ko isz Darbėnų.
Stanislovas Sziįkaitis nuo Tekios 

Grybaitės isz Linkuvos gimnazijos.
Johanna Varnyte nuo

Balsevlcnos isz Raseinių.
Juozas ir Jurgis Strolas

tancijos Qlroiaitos isz Ziobiszkiu.
Jonas Ūsas nuo Jono Breikszto isz 

Szeduvos.
Felcks Walinskas nuo

reckio isz Kalvarijos.
Zigmontas Žoimis nuo

i?z Grigaicziu sod.
Petras Szaltmiris

Szaltmirio isz Raseinių.
Jonas Szaltmiris isz Rasčiau.
Vladislovas Szalmirjs isz Raseinių. 
Anton Petkevicz isz Bajoru.
Juozus Kadžiulis

Endziuliūtes isz. Szaacu.
Antanas Krckždis

I\rokždio isz Veiveriu.
Stanley Shilelka nuo M. Juokszal- 

tes isz Garlevos,
Ąugenius Steigman isz Latvijos.
Raullnas Seruszėviczius nuo Mari

jonos Petraitienes isz Garlevos.
Vincas ir Jonas Šunakis nuo Mo

tiejaus Šunakio isz Birutos kaimo.
Petras Žilvitis nuo Onos Žilvitie- 

ries isz Vilionių.
Laiszkps adresuoki!:

tlve of Lithuania in America, 703— 
15th St., N. W„ Washington, D. C.

Artimesnių antrimzu
I* ' 1iki savininkai juos 

Norint gauti sziuos laisz- 
Havo antrasza ir pa-

AndrukalliH nuo G.

Bernardo

nuo Jono

AZ

f

■... * '
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Tuksiantis Naktį
In trumpa laika, vienos san- 

vaites, iszsiuntem daugybe szi- 
tu Knygų in visas szalis 
Amerikos, Ir visi kurio aplplke 
szlta Puiki Knyga 
mumis padekavones.

t
i , , 
’.triif 

'^.1

prisiuntė gauti bile aptiekoje.

Pulko apdaryta Audekliniais 
Iszmargintais Virszals. Di
dumas Knygos 6?! x DM coliu. 
150 Paveikslu

Iszinnrgiiiiais Virszais. d51 Hudson Ave.
’ (A 23 ’’

701 Poslapiu
MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pils Darželi trys mergeles, duota? 30c. 
Esu ant szlo svieto, solo 
Lieluvn Brangi . . .

Jnos greit parsiduoda todėl 
nclaukyle ilgai bet prisluskytc 
mums $2 o Knyga bris jumis tuo
jaus iszsiuHta. Mos užmokamo 
nusiuntimo kasztus, Mes (ikrai 
gvarantinam kad ir juipjs 
patiks.

W. D. liOUZKOWSkl.fO 
Malmnoy and A Sfrcct, 
MAMANOY CITY, PA.

• e 50C.
« 50c.

• 50c.
♦

Kas nurųmyH iiiihio szirdrle.
SiUHkitc piningus registruotam laiazkc 
ar per Money Orderi, stompu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelaiojas.
315 S, WcBt St.

kadjog 
40 

tiekužvesta daugpatysta,
nuns vale jeigu isz

užganedm- Įtinos 1). Rooney, už
kita pa- koja, kokia aplaike laike auto-

ežios ne yra suvis 
tas, prisiymti sau da
ežia., Vienas kinezikas apra-1 mobiliuos nelaimes.

europi sz-

M

«■» -«a»

Shenandoah. Pa.
1 ■ ■ 1 I.

1

Tūlas žinunas dabar apskai
to, kiek gali būti

sze apie tai vienam 
kam laikrasztije sckanczJiai:

Jeigu poroje gyveiiantieje—[motoriszke ir daejo prie to, jo 
bu'na bevaikes, tada kiniszkos [patogi Jevos dukrele yra 
tiesos pavėlina 
ežiam keturesdeszimts metu, |riu, sekaneziai: 
prisiymti sau antra paežia.|j,,Plaukai 20,()(X); 
Ant suradimo tokios 
turi jam prigialbeti pirmutine [szirdis $250,000; kojos $80,000

K ašd i ch i n i a the gy ve n i-

vvrui

verta i visa 
<r 

ver- 
turin-lta viso 460 tukstanezius dole-

nuo

Sveikata Arba Teisus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata *

sau nosis $15,- 
paezios |000; rankos $85,000; gniaužta

pati. Kašdieniniadie gyveni-|Bet apie liežuvio verte 
me pirmutine pati visame turi neminavojo.

nieko
Visiems tiems 

nuo-ali kalbeli, o bet vale kaipo pirmutine pati, toji [vyrams, kurie yra tosios 
j°£ juju pacziules yrako jieje nori, antroji, buna po valdže pirmu-

------ i suvis fincS) žinoma naminiame truso [niekam nevertos, tegul parodo
monesf

Dargvlnis

nuo Prano

nuo Antano

Ar netikysta turi savo pa
galvoję ar szirdyje?

Turi szirdyje,
Dovvdas kalba:

“Kvailis kalba szirdyje
VO: ne yra Dievo!”

‘ ‘ Netikėlis

Kada toji [sekanti skaitlį ir savo 
pasilieka motina,

(Iže
rn

ir gaspadoriavime.
antra pati
tada pinnutine pati prigialbs- 
ti auginime kudykio ir dalina-

pertikrina kitaip.

veikia

vvrus
Pranciszko

ba pranaszas gį su Vylu džiaugsmu, jog su-

sa-

osvbiauzgyna
Dievo, del to, jog I 
savo sut vertojaus. A e nori 
jisai tykoti in Dieva, ba ne ne
ri pildyti prisakymu jojo, del 
to, jis ne nori būti dorum. Nu

ba ne 
Per tai,

■ * . >M» .. < * ■■ - r » *, 4 I • • . A .. .

PHtMUTINW
El ETŲ VISIKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE.

Knyga 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, 
apraszotni visoki apsircistfkimai 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu liga, 
kalboj dar nebuvo, 
ir drueziai
Prisiuskite mumis $2.00, 
jumis iszsiusta jier paczla.

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

Sveikata” turi kelis szimtus visokiu’ 
teipgii 

žmogaus kūno

c i

i

apdaryta

> Lietuviai kreipkitės prie Kavuju:— 
/ Jeigu ne norite būti nuskriausti 
C atvikla In New Yorka, tai tiesog 
V kreipkitės pas Geo. J. Ibirtasslu*
> Agentu, nes jis yra visiem gerai 
c žinomas žmogus.
C vakortes ant visu linijų in ir Isz 
S Lietuvos.
j piningus in visas dalis svieto 
C pagal dienos kursą.
S pasportus isz Suvienytu Valstijų. 4
> Pasitinkam žmonis ant geležinke- j 
{ lio stoczJu New Yorke pribuvus j

isz kitu miestu. Suteikiam nakvinc 1 
nes užlalkom narna su 38 kamba- < 
rais. Paleidžiam pasažierius ir ju < 
bagažlus ant laivu. Žodžiu sakant ! 
pilnai buna aprūpinti kurie krėip- < 
piasl in musu virsz-mineta agen- < 
turą su reikalais, vargo Ir nelai- 
miu ncdatlrs niekados. Tautlecziai ( 
brangus kurio manot keliaut in < 
Lietuva, kvlecziam visus kreipki- *? 
les in musu agentūra per lalszkus J 
ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- < 
kus patarimus nes mus prideriste < 
yra tarnaut visuomenėj labuj. '

Reikalaukite laivakorczių Ir pi- J 
ningu kurso in musu artimiausia j 
ofisą. ’

GEO. J. BARTASZIUS, 
498 Washington St. New York.

Telefonas: Spring 9537
■ J ,j 1 ' *■ < '4

Parduoda Lai-

Tokios knygos Lietuviil!
9 didelu puslapiu. Puikeii 

nudek lininis vy rszaisj 
o knyga Ims tuojaus 

Adresavokite:

Jszmaino Ir siunezia

Parūpina

nuo p. Suvirsz

Tasai ku- 
lickasi 
turto.

rrsilauko patamko.
dykis, o ir kiti vaikai 
pataikūnais
Kada pirmutine numirszta, ta-

teviszko

bijosi Dievo. f|a antroji apima visa naminiu

sidejelis netiki in Dieva 
nori pasitaisyt i.
galvoje, ne prote, tiktai szir- 
dyje guli net i kyšt a.

Spangiejei progresistai 
nori iszpažinti jokio Dievo nes 
jeigu iszpažintu Dieva, tai ne
apgaudinėtu žmonių ir ne ves
tu gyvuliszka gyvenimą.

C1 •OŽIO JI 
du

ne

n J

UOSIUS

ne

ne

gadyne, praminta žie- 
civilizacijos, atleido 

szius žmonijos, iszskirsti 
nis, szirdis jiripilde kantrybei

rv- 
žmo-

ranka

kus ir

pu :vais 
žmoni.s^- 

sziandien
»s

ir neapykanta ant vieni kitu 
tasai veiklumas szventvagmga 

apmetineje 
puikiausius idealus 

tautiszkus;
szventos jauslus tikejimiszk( 
paverstos ant niek per pusgal
vius, teisingysta ir dorybe ga- 
lysi su bjaurybėmis, ant to vi- 

geriause
krikszczion v be.

su tuom ženklu 
krikszczionybe, o tuom apsi
ginsime.

so

y

valdžia.
Isz tojo papratimo 

suprasti, jog 
res yra taikesnes terp 
negu moteres balto sztamo.

galima 
kiniszkos mole- 

saves,

skaitytoju
nog kada pradėjo

Vienas isz musu 
klausė mus, 
žmonis vartoti pirmiausia po
pierinius piningus, imt ko at
sakome:

Popierinei pir-

V1-

Dikazie-

Liotuvoje jau
100 paszto instaigu. Isz Laiki-

Lietuvos sostines — 
Kauno miesto — pasztas siun-
cziama traukiniais ir arkliais.

Traukiniais pasztas eina 
kasdien isz 
ruožiais:

1) Kaunas —Szauliai —Ma
žeikiai.

Kaunas — Szauliai — 
rago.

Kaunas — Mažeikiai — Pre
kule — Kretinga.

Kaunas — Badviliszkis —-
i In lauko.

2) Kaunas — Kaiszedorys— 
Žiežmariai.

3) Kaunas — Kybartai;
Kaunas — Vilkaviszkis — 

Mariampole — Kalvarija — 
Szosztakavas — Lazdijai.

Kaunas — Szauliai — 
mieštis.

Pasztas vežamas arkliais 
kartus in sanvaite: sekmadie
niais, antradieniais ir penkta
dieniais.

Kaunas — Prienai — 
bieriszkis — Alytus — 
jai.

Du kartu in savaite: 
dieniais ir penktadieniais:

Kaunas — Vilkija — Veliu
mą — Sziline — Jurbarkas.

Kaunas — Bobtai.
Pasztu galima siusti tik pa

prasti laiszkai, apdrausti laisz 
kai, banderoles siuntiniai ir pi
nigai.
perlaidomis.

u pasztu siusti negalima.
Korespondencija siuneziama 

užsienin ir gaunama ir 
nio per Kybartus ir
Nuo pirmo Sausio 1920 m. lygi
18 Vasario isz užsienio
gauta isz Amerikos 292 
szu
Franci jos — 140 isz Vokietijos
— 92 maiszu.
tos korespondencijos isz Ame
rikos gaunama jie maža siun
tiniu.

Isz Anglijos, Afrikos ir kitu 
szaliu gaunama kor. atskirais 
paszto paketais.

rvfo
pasztas 

sekaneziais

rprail-

Nau-
O • >

Motusziene

(Šamui lene)

nuo Wittr

\Slanfvhp Antarahin” Apysaka isz gyvenimo Francuzu □idpiyue zmigraDio eN7 p«kui>i«. wSc :u»<>. w. n. KocBow«ki*coPreke 35c.

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku
20*2 puftlnplu* Preke 36c. W. I). Bocikowinkl*Co. Mahanov City, Pa.

H

Turi atsigerti.

Ko jieszkai ? — 
s mikli 

riozdi szepoje.

klaust* 
atsike-pati vyro, kuri 

lias, ko tai g
- Jieskau butelio su ariel- 
atsake vyras.

Ar tu pasiutai pabudias 
gerti arieĮka!
Turiu asigerti

imi, mano 
vau, jog 
skilandi, tai bijau 
nekenktu.

SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE “SAULE

SKAITYKITE
< <

ka

mikli

tluszvle 
valgiau

J

neatbuli- 
ba sapna- 

surudyjusi 
idant man

SAULE”

SVARBIAUSIAS
Jo tinkama pradžia gyvenimo priklauso nuo 
maisto gaunamo pirmuose 12 menesiu. Maistas 

m m 4i * M ' a

Rutku.s nuo Agnieszkos Darbszus vyrai.

piningai
mianse pradėjo vartoti Iszpa- 
nijoj. Buvo tai 1482 mote, ar
ba tame laike, kada vieszpata- 
viinas Mauru Iszpan i joj pra
dų jo pamaželi nykti. Iszpanai 
jau buvo dasigayia in‘ miestu 
Alhama padėto paežiam
durije kalifo karalystes ir už
ėmė visas aplinkines drutvie- 
tes. Malay llassan suome pas
kutines pajiegas idant atimti 
nog Iszpanu taja svarbia vieta 
ir aplinkinia. Iszpanai gynė
si kaip levai ir buvo tarėja pa
siduoti, nes vieszpatystes ižde 
stokavo pininu. 
natorius
Mendoza, apmislino gera spa- 
saba.
da, idant paleistu in begi

Bal- 
Seiri-

antra-

nuo

An-

— I n kur ejni ?
— Tvip sau. O tu in kur ?
— Ir nsz teip sau.
Na tai ejkiva drauge.

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA
1 1 >

Maistas sudrutinimui kaulu ir stiprinimui kojų
- . . « . • • • • • • •Marijonos turi būti atsakantis, maistingas, ir gero skonio, 

tuo tarpu turi būti lengvai ir pilnai suvirszkina- 
mas.

gyduole
Turime apši

limui

Arą

ginkluoti

r>

Turbūt vyrai szios gadynes 
gyvūnipradeda suprasti, kad

jnas vedusio yra sunkus ( ?) 
kad kas kart mažiau 
ir kas kart daugiau
atsirast senu mergų. Francijoj 
kur žmones stovėjo lyg 

augszcziausio
kultūros,
ant

v ra
poruojasi 
pradeda

szi oi 
laipsnio 
žmoniųskaitlis 

smarkei mažta, kadangi vyrai 
ant apsivedinu) one turi noro

daugelis vyriszkos veisles žu
vo ant kariszku lauku pasku-

Negalimu už- 
jog daugelis ne-

tineje karoję, 
ginezyti ir to, 
sipaeziuoja ir isz kitu priežas- 
cziu, ne tik baimes moterisz- 
kes, kuri nevienam buna kau
lu gerklėje per visa gyveni- 

Didžiause vienok kalte 
tame yra paežiu vyru, 
merginu negalima labai girti. 
Paleist uvingas, 
gyvenimas 
numenes galima 
džiausią priežaste yra to, nesi- 
poravimo ir nupuolimo žmo
nijos.

ma.
per

nors ir

nemoraliszkas 
sziandienines jau- 

pasakyt, di-

pradėjo

Ncsenci mieste Philadelfijoj 
vaikas apie devynių metu 
czi tiži nėjo ant pnido, tame plo
nas ledas sulūžo, vaikiukas in- 
puole in vandeni ir
skenst, tame laike bėgiojo di
delis szuo, geras prietelis vai
kiuko su kuriuom tankei siau- 
te^szoko in, vandeni, pagriebė 
Kii dantimis vaikiuku ir isz-

Tada guber- 
Don Inigo Lopez de

nuo Antano Sin- Visos szitos istorijos už (M fifi
35 latorijos. 60S pUalapcl OliUU

Sztai davė karaliui ro- 

pierinius piningus. Isz jiradžiu 
buvo tai maži cedelei isz sto
ros popieros ant kurios buvo
paraszyta verte piningu. Vien- 
laikei atėjo jam antra mislis in 
galva. Prisako jisai po di
džiausia bausmia, idant netik
tai vaiskus, bet ir gyventojai 
Alhamos, priymihetu taisos

Prisake

priyminetu 
popiercles in vieta aukso ir si
dabro.
jog tiejei 
nomi ant 
niam ižde 
piningu.
ningu ant vedimo kares, o ka
da kare su. Map va is pasibaigė, 
visi katrie turėjo popierinius 
cedelius iszmaine ant aukso.

Tame tai atsitikime, o ir ki
losią atsitikimuosia, beda vis
ko iszmokino. Po metui 1482, 
pradėjo visoje Iszpanijoje 
vartoti popierinius piningus, o 
tuojaus tasai papratintas pa
sklido po visas Europos viesz
patystes ir gavosi in Amerika.

Toip-gi apgarsino,
“cedelei”

piningu vieszpati- 
ant skambalicziu 
Jau nestokavo pi

bus mai-

Po metui 1482 
visoje

Fabrikantai czeveriku skun
diesi ant stokos skaros. Aky- -v • . * . 4 itas daigias. Juk plesze riog 
žmonių skūra jau 
metu ir da jiems to neužtenka.

nog kėliu

Gyventojai Suv. Valst., ku
rie moka po dvideszimtp centu 
už švara cukriaus, bus akyvi 
žinoti, jog Pemje, rcptlblikos
Pietinio Amėriko, Citkrins yra

<r

Szi įkaitis nuo
Pinigu

In užsieni pini-
reikia siusti Marcijonos

nuo Kas-

užsie- 
Lcipoju. Jono Dva-

buvo 
mai

šu korespondencija, isz

Be virszmine-

PBA8ARGA1 Visus laiszku? o ir 
piningus in iszlelsiūve "Saule” relko 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
IloczkowBkl-Co. Mahanoy City. Pa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

! i. r •

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOUZKQWSKI CO.
MAHANOY CITY, PA.

•i

nuo

K. Žeimio

Stanislovo

nuo Marijonos

nuo i Jurgio

Roprcsonta-

Besitikėjo jog jam padarys 
tiek smagumo.

Siuricziu Bzhdlnga padėkavono tiž 
!elp puikia ktiyga kokia yrą "Tukstnn- 
ig Ir Viena Naktų”. D,a tokiu istorijų 
ię esmių girdėjas ir skaitės kokias 

(adau tojo knygoje, kuri mane palink* 
smina diena h* naktį. Kada paeinu isz 
larbo tai tuojaus glėbiuos už knygos, 

ikėjau k a kiti kalbėjo apie ta knyga

smina diena if naktį. Kada paeinu isz 

ie rupi man nerelkaUpgas vietas, ^e-

pakol sau lįeRdrsigabehau isz redystes 
^Saulos”, Vėlinu kožnąm jlaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo ‘dauginti 
kaip iįž szlpta doleriu. Su pagarba, Ju.' * A . • • k 4J 1 ... ' _ ’ k A
Ir skaityti o turės smagumo dauginu

r ,IT _ I .i

Vincas Malaiszka. Stmrrows Point Md.

9
SZTAl K A GAUSITE UŽ $1.00

Prakeikta. Graži ilga istorija.
Vaitas Szvilplkas.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tanias.
VprgiUenis, Jonukas Karalium.
Kehlosziu Onute.
Kaimynai. ?

l‘as Merga.

Kuo baczku prlsmlrs, tuo ir dvoks. 
Ąple sena boba khręsne už velnią.
UždejimiiH miesto Vilnimis. 
Nnviitun liga ir uavatna gyduole. 
Du inedejel. 
Inžeidingiis neutbolniimns. 
r J ‘ ‘ ”
likutinis piningas. 
Laisve. . 
Eražuve miszkal. 
Apleista naszhiite. 
Jeszkok aukso szirdije. 
Inipo Ir vynoges. 
Jonus ir Ąliana. 
Pavojinga klaida. 
O nu k a, puikus apraszynias. 
Apie tris brolius. 
Kalvis. 
Jonas ir Jo Viliukas. 
Merga-Karelvis. 
Vlešzpats Jėzus ir Vaikelis.

Dorybe Ir ,]iUliiHzinlinguinns.

Užganėdino save, paežiu Ir duktotk
Gregorius Pulki Istorija. 
Isz nųmiruNlu prisikėlė. 
Dorybe vedu ln laime.

M
$žnltl8zaltis.

...Debesėlis
'*71' J,

* S
i

r.'
r T*1^;

35 gražios Istorijos. (108 puslapiu..
Szitos visos knygos susidede išz 608

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei-
1 > ' ' '

&u pirktumėt po viena isz musu katulo 
f;o lai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
jct pastanavijom Visas parduoti putai 
ant trumpo laiko po $L()0 už visti seki. 
Nusiuntimo kasztus mos apmokam. 
Prisiusjcite $1.00 ir sakykite kad norite 
Nq 2 setą knygų o . tuojau? gausjto
p k i « I Ir r. t r I 4 « <» >4 A. 1 k. 1 1 . * i

jaukite bet raszykltė sžladlen.
W. D. ROC4«KAUSKAS«CO.

visas knygas i^er paczta iv, turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne

MA11AN0Y CITY, FA.

f
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Jeigu pati motina negali žindyt kūdikio

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

i Turi būti pirmutine mintis.
1 motinu pasivadavo juomi. Eagle Brand pienas 
’ labai rekomenduojamas ir patariamas daktaru 
del jo szvarumo, saugumo, lengvai prirengimo 
ir gatavai suvirszkinimo.

jeigu jusu kūdikis netarpsta kaip reikia, jei 
js neramus ir piktas—

Tris gentkartes ,

tai gal maistas jam ken
kia. Pasiusk sziadien mums kuponą ir mes dykai 
prisiusime jusu kalboje apie muitinimą instruk
cijas, teipgi 54 puslapiu knygute apie kūdikius, 
kur pasakyta kaip užlaikyti kūdikius sveikus ir 

Eagle Brand pienas padirbtas isz ge- 
j iaiisio karves pieno ir malto cukraus, tikamiau- 
sias del stalo 
kalinga pieno ir cukraus ir jis yra daug pigesnis. 
Bandykite jin su kava arba czekoladu.

The Borden Co. 108 JIudson St. New York, 
'i t i .' ' f 11 , i v. v

tvirtais.

Szis 
yra

4

7

f H

i

r

jin galima naudoti visur kur rei-

h

f
v

J.otaiis ir Tąrta Parsiduoda gerose aptiekose ,j
jų m? dvaraucljn. ir grosemose.
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, Iszkirpk kuponą. Pažymėk 
,norima knykute ir prislusk 
jin mumis SZIANDIEN.
Mrs. ......... . ................  ...
Street...............................
City.......................................... .
Stato..........................................

......  Nurodymai apie Valgius. 

...... Kūdikiu Gerove.
I, , „ .1 iii $1*

INSTEIGTA 1857 m.
Borden

Borden’s Evaporated Milk.
Borden’s dbnddnsed Coffee.

l’ < ' A’ - • • • r \ —‘4.■d A

rrojuktai: į
Borden’s Maltęd Milk.
Borden’s 51 ilk Chocolate,

.A J ...._... fe, & 5 > —/Si
T - ■■ r i / a .. --------- t.’w
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MEDŽIOKLE ANT

(Tikras atsitikimas.)

Turėjo teip daryt, nes duriu 
jokiu budu ne buvo 
atidaryt.
szalyn, o Fuksas stojo jo vieto
je, inkiszo vamzdi 
duriu in kamara ir
gaidi karabino... pokszt, isz- 
szove kamaroje, net 
sudrėbėjo.
pe, pradėjo urkszt, lauko szu- 

Fuksas klauso, ar 
kamaro kas nesijudina.
isztempes klausė:
roj buvo tyku.... szove vėl... vėl 
triobo sudrėbėjo, sznnD sulo
jo, bet kamaroj buvo tyla.

— Na nu! szlektai, miels 
kudykei, tarė vokietis, isztrau
kės karabinu isz pliszio na ?.u! 
szlektai!....

— Kodėl szlektai! paklau
sė nusigandę, kurie ari i stovė
jo.

kai vis irStrielezius, Fuksas, 
BAIDYKLOS. iMakara rodavojosi ant greitos 

ka tolinus daryt.
— Doner weter... asz, asz ta

rė vokietis, kad tuos szmonos 
neleist, kaip jie ojs, tai mes ta 
difeli nevalos voni..

— Na teip, 
strielezius.

I — Syki turbūt galas, pasa- 
[ke kalvis. •

— O tai reikia pasiskubyt 
greicziau.. tarė Makaru szlnos- 
tydamas prakaitu nuo veido.... 
žmones pasismaugs ir ne 
kam ejti ant stnako!

— E j vaikai s u ryk o kalvis 
ant visu; negalima duriu ati
daryt, turime iszkelt. Ir tai pa
sakė iszkele duris, o strielcziai 
visi tris szove, ir akis aptemo

galima
Kalvis pasitranko

karabino...

nis sulojo.

VIKTULE.
(Vaizdelis isz gyvenimo.)

toil), atsake

por plyszi 
patrauko

grinezia 
llczius, iszsiszie-

Ausis 
bet kama-

Na nu! szlektai! smakas 
atsake, kraipyda

mas galva: tas difelis sėdi sztil 
kamputyj ir lauk, pakolei mes 
neteksime parakęs,
kui.... paskui jus pamatysite .. 
tas difelis parodys, ka jis mo
ka !

Visi rankas 
vo tokio, kuris
visi pradėjo žiūrėt in užpaka- 

, bet

ne durnas>

aoer pas-

nuleido, nebu-
nedrebem, ir

Ii, kad kokioj galėtu beg!
teip greitai 

Isz tos
pilna buvo ir ne
galima buvo isztrukt.
priežasties da didesne baime
apiponavojo visus.
vienas tik biskuti drąsesnis.

dabar tau

Kalvis

bus

nuo durnu. Žiuri visi in kama- 
pamatyt smaku, 
ir buvo 

gulineziu

ra, norėdami
Intemijo, kad 
durnu, kampe 
retusia didele baidykle.

iszszoko,
sziurpulei pereme kožna sana-

daug 
susi- 
Nuo

iszgasczio visu akis

prakalbėt

kalvis: kas 
vardan Dievo Tėvo 

Dvasios, paskui

kitokiais 
mutinis 
su kuju in 
strielezius ir Fuksas,

su

paezestavojo 
galva.

No tik visas sodžius, 
hpiolinkes jaunimas 
Viktule, kaipo jauna 
visuomet linksma ir vos tik 
pradėjusia septynioliktus me
tus, mergaite.
pagal metus, tai. buvo dar kti- 
dykis, vienog dirstelėjus in jia 
atrodo pilna mergina.

Tėvai neturtingi.
ant

bet ir 
pažinojo 

, gražia ir

o Sprendžiant

— Strielcziau!... 
szaut! tarė, szauk! tiktai gerai 
cieluok.

Strielezius inkiszo vamzdi 
per pliszi, szove.... pasidarė ka 
maroje triukszmas teip, 
rodos visa grinezia sugrius.

— Del Dievo!! jau smakas 
pradeda krutet!! suriko ir dan 
tis visu pradėjo braszket. Pa
sidarė sumiszimas: eme spaus
tis, grūstis, priemenioj ir grin- 
czioj ir rėkti visokiais balsais. 
Szuo Uczius nosi prikiszes prie 
pliszio staugė, kaip velnias, o 
kiti szunis būdami lauke jam 
padėjo.

— Szauk da 
kalvis.

— Kaip asz galiu 
ginezijo strielezius, 
kas su dantimis laiko už vamz
džio!!

— Del Dievo!!! o je, o je, 
suszuko visi kiek tik buvo 
grinezioje ir priemenioje.

— Szauk neklausyk!... spy
rė kalvis.

Strielczus
ve, ale didelis skambėjimas 
pasidarė kamaroje langai pra
dėjo byrėt, ir pradėjo nuo len
tini! krist poodines.

— Jau smakas su 
mosuoja.’... begkite, kas in Die
va intikit! spaudėsi moterisz
kes, stumdomos alkūnėms kai
mynus, norėdamos iszsprust 
laukan.

inkiszo

svki!...

VISI

a- 
kad

re k e

szaut....
kad sma-

O je,

patraukė ir szo-

norėdamos
Ale iszbegt negali, 

taip pilna, kad ne szian ne ten 
negali pasijudint, o viens kita 
spaudžia.

— Kas tai yra?!... stovėkite 
ant vietos! reke kalvis, kaip 
pasiutęs, grūmodamas su kuju 
kas pasijudys su kuju galva 
perskelsiu! kaip jus mane gy
va matot, o atsikreipęs in Ma
karo greitai tare:

— O tu durniau, kam lai
kai karabino; rėžk in smakai... 
greicziau!

Szove Makaro per plyszi du 
sjrk pavymui; sienos suskam-

Szuo Rezus paszoko ir 
in kamara insmukt, 

staugdamas labai ir lauke visi

bėjo.... 
norėjo

szunis jam pritarė. Vaikai blo- 
ve visa gerkle. Moteriszkes, 
negalėdamos ant vietos iszšto- 
vet, veržėsi.

— Oj, oj!,.. szona!!.... vaito
jo viena mergina.

— Susimylėdami!....
vaikiszczias noriu laukan, net 
ryvošiu, mamyte, jau jau jau!

—, Oj Dievyti! koja! koja!
— Netryvošiu! netryvošiu!..
— Uj uj! jau po manes a j 

a j aįajl leifkyt uj uj!....

Moteriszkes

roke

ri. Netik negalėjo 
lale bijojo kvėpuot.

— Szokime ant smako! už- 
komandieravo 
drąsesnis
ir Sumins ir 
mane!

Ir su iszkeltu augsztyn ku
ju mėtosi pirma, o paskui jin 
su dideliu riksmu, mėtosi kiti 
su szakemis, spragilais, ir

inklais. Kalvis pir
šimi ka 

Makaro, 
pradėjo

su kulbėmis, muszkietu muszt 
per stuomenį smako, kiti 

szakiems 
gai bado, su >yv<iv,

smakas sutruko in szmotelius; 
visi su džiausgmu bego žiūrėt 
užmuszto smako. Žiuri visa 
mėsa, nupuolus nuo nulužusios 
karties, sudaužyta subadyta ir 
su žemėmis sumaiszyta. 
eme kvatot 
raudoti: 
skilandi, mano deszros 
laszinius!....

(GALAS.)

su
vel

nemielaszirdin-
spragilais, kūle.

T/ • • Žiuri

Visi
’. ° Dievulėliau

Kreiva it iene 
mano 
mano

DAINA.

Atvažiavo meszka 
Su alueziaus baezka 

O vilkeliui 
Nabagėliui 

Svodbcle pakelti. 
Ežys in pirsztelius, 
Lape in svotelius, 

O kiSzkelis 
Nabagėlis

Tur jis važnycziuoti. 
Jaut’s malka kapojo, 
Szuo puodus mazgojo, 

Katinėlis 
Nabagėlis

Meseles medžiojo. 
Gandrelis kaukiavo 
Lokis trimitavo, 

O vilkelis 
Linksmas esąs 

Vesis oszka szokti. 
Szeszkas alų daro. 
Žvirblis misa maisze 

Gegužėlė 
Nabagėlė

Apviniu parnesze. 
Jei isz geros valios, 
Asz su kurna szoksiu

( Ale jei isz 
Piktos valios

Asz jei sudraskysiu. 
O isz tavo skaros 
Bus kerdželiui szuba 

Kuris mano 
Įtūpei gano 

Po žale lankele.

>

J

Jau sudnoji parosi! Dje-u ___ t -- * *
ve, atleisk mano griekus!, atleiskYnano griekustM, J 

Visi reke, kaip Teas Ingalejo

Tėvai neturtingi. Turėjo- 
pasistatė grintele ant malū
nininko lauko, kuriam už 
turėdavo aUdirbti keletą 
vaieziu per motus.

Viktulei 
nors būdami neturtingi 
mokytis. Vienok, kuomet tik 
pramoko skaityt ir truputi pa- 
raszyt (tiek, 
Amerika galėtu 
del stokos isztekliaus daugiau 
neleido. , Nuo to laiko pradėjo 
namie szi bei ta patrusti ir vė
liaus ejti ant uždarbiu, kaip 
tai: rugiu griebt, linu rauti ir 
daugybe kitu darbu dirbti, ku
riu pas apielinkes 
netrukdavo

Pas 
pasakyta. 1 in ksmy be. 
t ra diena kaip veselija.

O ypacz jaunimo, 
kurie szoko, žaidė ir sziaip jau 
linksminosi.

Apie pavakarį atsitiko tru
puti nesmagumo, 
liauskienes 
dvaroku, —

O jau tie vyrai, — bai- 
Basi, kiti nors dar su 

klumpėm, 
nes 
purvynes, kiekvienas turi 
lazda, o kaip katras 
buomą vos pavilkti gali; plau- 

ant akiu už
dribę, apikakles atlapos, žipo- 
nai vos ant st rimu laikosi, 
tikri kalmukai ir 

Sugužėjo visi 
Merginos, pamate, 
seklvczia ir žiuri kas ežia bus. 
Vyriausias at keliavusiu 
das eina pirmiausia ir 
mandavojo, kad duotu 
ir gėrimo, nes 
isz tolimos keliones.

prieszi utis, 
ka tu žmogus prasidėsi su pus
laukiniais.

Matijosziene atsistojo 
duriu ir atsiliepe in atgužeju- 
sius nelauktus sveczius:

— Vaikinukai, 
biski palankyt, 
pataisysim visko.

, greicziau, — 
užbaube vienas czi įlipdamas 
didele pypke ir ant pecziu lai
kydamas gera kuoleli.

y

SAULE

Naktis gana tamsi, 
niaukus. Sziltas vėjelis iriu lo

viai. trauke Rėliu 
link namu linksmai kryksztau- 
dami, juokaudami.

Būrelis isz lėto mažojo. Pa
galinus Viktule atsisveikino 
vilius ir leidosi link savo natriu 
kiirie buvo atstume vieno 
versto. Su jia nuo jo ir Vladas.

Vladas buvo gana turtingu 
tėvu sūnus. Koletą motu oję 
in mokykla, vienok jam nusi

nifti pute.

atstume

ap li

Pagalinus nei

3
J_

tai
san-

I

paatigus,
j

tėvai, 
leido

kad gromata in 
paraszyti,)

ūkininkus

Matijoszaiczius, neisz- 
Jau an- 

Daug 
o ir svecziuvalgio ir gėrimo 

nemažai.

Nuo Gar- 
atsibeldė pulkas 

pilnds ilgdroby-
nes. 
sus!...

bet kai-kurie kel- 
pasiraitoje iki keliu, kojos 

po 
tai net

kai susivėlė, ilgi,

gana.
in
subėgo in

kiemą.

va
li žka- 

valgio
svecziai, girdi

Visi bijo 1N U,

tarp

meldžiame 
o ežia tuoj jum

Greicziau 
vienas

va-Jezau,
ai mą

duriu in tamsa ir valanda lai- kudyki, kuris pradėjo vęj’kti 
ko niekas noiszvcdė jos szokti.

Susirinko būrelis merginu, 
tar'pe kuriu buvo ir Vlado se
suo.

— Žinot merginos, 
turo ji, 
tūles, uos ji<> turi piktąją lign.

'I * J 
»

kad apie

— pra- 
saugokitos nuo Vik-1

seko mokintis.
patys tėvai nežinojo, kam ;ju 
sunns tikes, nutarė pasilikti 
namie ir mokint ūkininkauti.

Isz kitos puses omus, 
tai gražus ir trumpai kalbant 
— vyras, turintis liežuvi, 
storuoju laiku tankiai sueida
vo su Viktule.

♦> -

pratarė jis. — Ar jumis nebai
su ?

buvo
r

Pa-

Na, tai tik du vienu

Žiūrėkit in ka ji panaszi.
Viktule numano, 

jia kalba, vienok be to ji girdė
jo jos žodžius. Visa jia iszpy- 
lo prakaitas.
ugnies:

— Tai tavo brolis, — suri-
, — tai jis

ir leidosi pankui Viktule. Pas
kui ji bego daug vaiku, vyru ir 
net moterių.

Ji atsisukus pastebėjo, kad 
jia vejksi ir nesza kudyki, — 
dar smarkiau eiiie bėgti.

BuV6 jhu gana toli, kuomet 
pora vyru pasigavo jia ir no
rėjo Vėstis adgal. Bet ji atsi- 

atsisedo ant že-
Tuomet atėjo ir tas ku- 

Paszoko lyg isž ris liesze jos vaikuti ir padėjo 
jai atit keliu.

— Jei dar karta taip pada- 
Tu 

Manai

sake ejti ir 
mes. TARADAIKA.

1
■. i

f

I

f
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f

ko smarkiu balsu 
tame kaltas.

Paskui leidosi per duris
Tarpo jaunimo pasidaro 

tokio nepaprasto. Nei vienas 
veik nežinojo kas pasidaro.

Pagalios vėl viskas atėjo in 
vienok Viktules 

pasielgimą ne vienas negalėjo 
užmirszti.

—* senas vėžes,

Juk

Asz 
- Jis pagrie- 
Taip, asz vi-

atlygins,

— Man?! Na ir ka-gi. 
ir jus su manim.

— Taip Viktule, taip, 
visada su jumis, 
be jos ranka. — 
sada su jumis.

Ji isztrauke.
— Mama tai jau

kad taip vėlai pareinu. Asz ti
kiu jau yra po pusiaunakeziui.

— Jus mamos bijot, — 
menkniekis. Žinot ka asz ma
nau: nuejsiu kartu su jumis ir 
perpraszvsiu. Bus gerai?....

— Taip.
— Jus paezios galit persi- 

viska esustą ty t, kad del jus 
gatavas padaryti.

— Oo! Jus tik pasakojat!
— Tikėk man szirdele. Asz 

tave myliu.
— Bet juk tas veik negali-

ma.
— Negalima!... 

kalbi ?
Kodėl taip

♦ *
JisPaskui jie leidosi keliu.

ėjo paskui galva nuleidęs. Ve
jas taip pat pute siūbuodamas 
abiem pusėm 
džiu szakas.

me-

nesigirdėjo

apaugusiu
Dangus taip pat 

apsiniaukęs nereget ne žvaigž
džių, ne menulio. Per szlameji- 
ma medžiu szaku, 
kitokiu atgarsiu .

Staiga Viktule sustojo.
— Vladuk, — prabilo, už

dedama ranka ant jo kaklo.— 
Asz taip baisiai jauoziuosi.

— Tai nieko... Einam. Juk 
matai, kad volu.

— Bet... Vladuk...
— Na ir ko dabar nori, — 

sumurmėjo piktai.
— Tu iszniekinai mane

— Va-Jėzau 
kas jau per žmones, — 
navo bėgdama in virtuve Ma
tijosziene.

— Ten pat radosi kaimy- 
, žmogus mažo lai puls ant tavęs.

, Nc-
nas Naudžius 
ūgio, bet begalo smarku 
praszytu svecziu atsibinksmias

Iszbego

žmogus
i;

kas

• *
žinia pasiekė' ieva 

nieko

ka žmo-

Nuste-

zmogzu-

Eik...
ant

Greitai 
kuris apie tai pirmiau 
nežinojo, nežiūrint, kad ir ma
te permaina dukters bude.

Ant rytojaus vakare sugryžo 
Viktule nuo darbo pailsus ir 
su užtinusiom raudonom akim.

Tarp duriu pamate t,c va.
— Ar tai teisybe, 

nes kalba apie tave?
Ji nieko neatsake,

bintom akim pažiurėjo in tęva 
ir apsipylė aszaromis.

— Nenoriu but 
džiu, — suszuko sukandės dan
tis, — ir nenoriu matyt tavęs 
po savo akim.

Ji atsisėdo pas stuba 
suolo ir verke.

— Dabar gyvenimas mažai 
Nuo szio 

baisios
Nėr kam suraminti, 
patarti. Vladas nesileidžia isz 
tolo, o in kitus visaip niekina 
ir kalte bando nuverst nuo sa
ves.

Tėvas piktai kalbėjo, 
to negirdejo. Ji bent tikėjosi 
to nesusilaukti, nes Tctai kada 
numesdavo jai pikta žodi. Mo
tina visa diena verke 
gyt nevalgė, 
nepereinama klampyne!

♦ ♦ *

man vertas, 
prasidėjo 1

laiko 
L a ne žios, 
nėr kam

Let ji

nei val
tį kaip baici y

Veik metai laiko aplink ap
lėkė nuo tada, kaip Viktule 
pajuto baisu gyvenimo smūgi. 
Nuo to laiko ji pernesze daug 
baisybių, daug kelionių 
niekos žodžiu ir eiles 
cziojimu.

Baisiai skurdžios dienos mo- 
, 3 menesiu ka- 

at-
— tinai su mažu 

kalbėjo nusiminusiu balsu pro 
aszaras ir laikydama ji už kak
lo apsikabinus.

— Kvaila mergpalaikc......
Na, ko dabar nuo manos nori?

— Vladuk! Jeigu tik tu pa- 
asz

mirtis
sijuokei isz manės.... asz. 
nusiskandysiu ir mano

— Nusiskandysi!? Asz tau 
parodysiu tu durniaus 
te!

ii 3
I

pa
pas ity-

3 menesiu 
dykiu, neturint nei vietos 
sakanezios, nei pastoges. 
Esant vienai, visai kitaip, — 
nuejtum, gautum kur darba ir 
atlikta. Gi dabar 
tina butu gyva, 
botu, bet ta besikamuodama 
del dukters nupuolimo, apsir
go ir po keliu nedeliu mirė. Te- 

gy-

nei

<V

,. Kad mo
il ji pagel-

vas grinezia pardavė ir 
vena pas pažinstamus.

Dabar ji pasiryžus atlikti ka

rysi, kaulus sulaužysiu, 
bjaurybe, isztvirkele! 
kad ežia tau kokios baikos?!

Ji paszoko ir padėjus vaiku
ti szale, ve] ledosi bėgti tolvn.

J

palikdami
Motinai

Vyrai bego adgal 
verkianti kudyki. 
gerklėj kartu darosi. Kudykio 
klyksmas tartum verte varste

Kojos susipainiojo ir 
puolė ant žemes, 
ome verkti.
rauda, vienok ji tokia karti ir 
draskanti szirdi. Tai rauda, 
nuo kurios turėtu sudrebet pa
saulis.

Pakele galva, 
raudonoj poszvaistei, 
kraujuose.
lu, tik nuo Matijoszaicziu atlė
kė smuikos ir armonikos bal
sas, be to, da ir linksmas susi 
rinkusiu klegesis ir dainos.

Ji sugryžo adgal pas kudy
ki, kuris jau miegojo. . Pa
ėmė, karsztai pabueziavo,

szirdi. '

fa irr
Grandžiai 
ne pirma

saule leidosi 
tarsi 

Aplink viskas ty-

miegojo, 
karsztai

spausdama prie saves.
Paskui nuėjo, pranykdama 

nukritusios nakties tamsumoj.
Žein. Svyruoklis.

Dažiures naredka Irlandijoj
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Feldmarszalka Sir William 
Robertson, kuris likos nusius
tas in Irlandije ant apmalszini- 
mo ajrisziu pasikėlimo.

--------------------- M---------- ----

KUR BUNA.

Isz nekuriu Lietuvfu, 
Daugiausc buna juoku, 

Ba kiek gaivu, 
Tiek razumu. 

Tikėjimą suvis maža turi, 
Jog nežino in ka inžiuri, 

Graibstosi nežino ko, 
O suvis neiszmano nieko.

Jeigu ka daro, tai ant kitu 
nusižiūri, 

Ba savo sveikos atydos neturi 
Užsižiūrėjo ant nezaležnu, 

Tamsiu neiszmaneliu kvailiu,
Davai bažnyczia tokia jau 

provije, 
Kurioje bile dreiveris pa

maldas atprovije.
Ar tai mislinate, jog tai isz 

nuobažnumo?
Ne, tik isz didelio kvailumo! 

O jeigu kudykio proto netu
rėtu, 

Tai tuju komedijų suvis ne
darytu.

Ar kitos tautos teip daro? 
Ar tokia kvailybių iszdaro?

Ne, niekas negirdejo, 
Kad ir po visa Amerika isz- 

važinejo.
Isz pradžių stato bažnyczia, 
Apszauke “Lietuviu staly- 

czia,n 
Ba mat keli desetkai Lietu

viu ten gyvena, 
Tai ant užvardimo staly- 

ezios buna gana.

f

J

Ir tik tolei vienybėje duruoje, 
Kol su kunigu keli nesusi- 

mokoje.
Mat, tuojaus norėtu kunigą 

už nosies vedžioti, 
Ir parapijoj bosais pastoti, 

Tuojaus negerai, 
Tuojaus kyla vaidai<

Po karezemas visoki seimai 
Ba žinoma ant rodos, 

Reike iszsigerti visados.
Juk žinote, nereike jum sakyti 

Davėsi jau nekarta apie tai 
girdėti.

Apie tai nutylėsiu, 
Tiktai trumpa pamokinimu 

duosiu: 
Jeigu bažnyczia kur stato, 
Duok ba kožnas kiszeniu pa-

J

' 11

krato
Duok ir iszsižadok, 

Priekabos prie to neturėk, 
Ba vis valios neturėsi, 

Pypkes bažnycziojo ne rūkysi.
Ant užlaikymo kunigo turi 

duoti, 
Bo barnio ir norugoti,

Tegul nieks nosi nekisza in 
kur nerelke, 

Tegul kunigą guodoje ir jin 
s nepeikc.

*

Mano brolis Jukubas Czer- 
nauckas, pirmiau 
Dakota dabar 
taipgi mano 
nas ir Jonas Grubios 
gyveno Bridgeport, Conn, da
bar nežinau kur. 
siszaukt ant adreso.

John Czernauckas, 
709 Russell St.

Saginaw, Mich

gyveno So. 
nežinau kur; 

szvogeriai Anta- 
, pirmiau

O jeigu katras stęjesi kokiu 
ten mandraliu 

Arba avingalviu, 
Tegul savo nosies žiuri, 

Ir stuboje sau tūni, 
Ba tas ka nenori but kataliku, 
• Tegul buna heretiku.

Bet kur tau! reike kita baž- 
e nyczia statyti,

Ir koki kumelį parsigabenti, 
Tegul bus kaip laukinis, 
Bile kalnierius adbulinis,

szmo-
Sudurnavojai ar ka?! —

Kirto plasztaka jai per veidą] tokio nepaprasto, 
ir stūmė. Paskui perlipo per 
tvora ir nuėjo linkui savo na
mu.

Ji aut valandėles apalpo.
Prisiglaudė prie alksnio arti

nemažai ji suerzino.
isz stubos.

— Lauk szunes, 
szaudysiu isz dvidesziipis pen
kių szuviu revolverio.

Kaip ten nebutu, bet nepra- 
szyti svecziai apleido vestuves

Jauni- stovinezio ir eme garsiai verk- prie namu, kuriose visi links-

VISUS iSZ-

nieko nepasinaudojo, 
mas vėl linksminosi.

Laikas greitai bego. 
jau ir netoli pusnaktis, 
ežiai pamaži apleido vestuves.

vaikinu . ir

Sziai 
Sve-

paniekini-

Liko vos keletas 
merginu, tarpe kuriu buvo ir 
Viktule. Jaunimas pasiskirs-

'tęs in burins trauke namon.r >

I

Tndilijonasž^jtori užklupti ant 
tasai baltas žmėguSt

Sziadion yra vestuves Vlado 
su Matijoszaicziu Adele, 
nutarė nuneszt ir atiduot jam 
jo kudyki.

Iszleto, nedrąsiai prisiartino

Ji
Prasz.au at- 

(to 30 >

Koks baisus
O gal... gal sužinos visi

Užlaužė galva ir praleido daugybe vakaruszku

ti. 
mus! 
žmones, 
spaude alksnio liemeni prie 
saves: — O varge!.... Kaip giu. 
baisi naszta! 
miau ir dabar...

— O varge!
O žodžiai pir-

• « •
Ir vėl pasilinksminimas pas 

Matijoszaiczius; < 
likus duktė Adele.sukvietė sa
vo pažinstamus ir draugus 
linksmai praleisti nedeldienio 
vakaru.

Seklyczioj pilna jaunimo: 
visi linksminosi.

Ji prisiminė laika, Mano Gimines Martynas 
Gardžiu lis ir Katrina Gyniu- 
nute, isz Seinų apskr., Lazdijų

minosi.
kuomet ežia pat ji linksmai

drau- Valscz., ir para., Žemaitkiemio
Gi dabar kiekvienas ju 

pasitraukė in szali.
Priėjo prie kloties, 

vėjo pora moterių ir 
cziavosi.

Daug turėjo draugu ir

Ten sto- 
sznoku-

Jeigu kas žino apieKaimo.
juos, malonėkit praneszt. (30

M. A. Matulaitis,
1640 N. W. Brigham St 

Chicago, 111.

O da skvernus ilgus prisitaisys 
Tai ir pamaldas laikys, 

Ir pamokslą sakys.
Brolyczei tai vis negerai,
Koki jus, toki jus kunigai, 
Ba tokis kunigas ne lips. 

Tai tiktai avies kailije vilkas. 
Tokis vilkas iszjuokia avinus,

'I

,3 V ■______ _____

Mano szvogeriai Kazimieras
Nunėszkit ta kudyki

ir Juozas Teęesevicziai ir bro- 
’ lis Petras Vasiliauckas isz Vil-

Pagulde kudyki ant Žijmės 
ir skubiai leidosi adgal, isz kur 
atėjo.

Nepaprastas trukszmas pa
sigirdo kieme. Moteris prie 
kuriu liko paliktas kudykis, 
pradėjo spiegti, sząukti visus 
sveczius. Veik visi subėgo, bu
vo ir Vladas*

J- Asz jai kaulus sulaužy-

* t

Ju vienatine jaunavedžiui Vladui.
Asz jau turiu užtektinai!.
Privargau, prikėntejau...

Tai joV O tik paguodoje juju centus. 
Tai vyruezei negerai,

i

Tarpe ju 
buvo ir Vladas, venok Viktules 
nesimatė. ' ' '

Vladas linksmas kaip ir 
sudmet. Daug kalbėjo ir daug 
prikrėtę jiibku. .

Pagalios atsiradę , ir Vikth-
Vienok, kasžin kodęl taip siu, tai.m — ir norėjo vytis, bot 

Ta pa
< lo.

persinpiinus nesava.

baltojo gyventojaus. — Kur ju,
4

vi-

kaviszkio apskr., Paivono pa
ra., Saku kaimo, 
atsiszaukt ant adreso, (to 30

Juozas Vasiliauckas, 
85 Ainslee St.,

Brooklyn, N. Y.
._________ —-_________

KALENDORIzil ISZ LIETUVOS.

Malonėkit

Tai szpieliu darbai,
~ > I. ' i

J uk ne esate paszlemėkais,
Tiktai iszmintingais katali

kais.
Dirstelekime ant kitu tautu, 

Kiek tai yra kataliku mokintu, 
Lojerei, daktarai, 

Sudžiu ir bankieriu,
O teip Lietuviu keli Jkįrep- 

szelninkai,
< 1

'l

I

teiįiijo didžiuma susirinkusiu- 
todel beveiki kiekvienas.

Sziilinost <
» 7 ’*1

Ji atsisėdo prie, j

kiti sulaikė.
— Mes atiduosim viską, 

v* ‘2. Jums nepritinka.
yienas stoviiicziuju paėmė

gryžkit
I

Jums nepritinka

Aplaikemo keletą kalendorių Isz 
Kauno. Kalendorius vadinasi “Karisz- 
k|u Kalendorius 1920 metams” 64 
puslapiai. Prisiuskite 50c. stempomls 
o gati^lte tuojaus Per paczta.

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

kalendorių

1920 metams

Nori pastoti bažnycziu na- 
czelnikai.

Ar-gi mums nesarmataT 
"Ar ne svila kakta 
Isz musu tamsumo,

1
M. V

Ir kvailumo]
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Žinios Vietines

st vaikas 
Angleka- 

malszei susigadvt

geleži akelis

Nedėlioję, tiktai 
viena

diena.’

— Dieneles gražios,, iszro- 
do ant tikro pavasario.

— Grasinantis 
kaip rodos neinvyks 
sei ketina
su anglinėms kompanijoms.

— Read ingo 
turės ekskursije in New Yorka 
18 Apriliaus, 
už $3,50 ten ir adgal

Daug žada atlankyti 
savo pažinstamus taja diena.

— Penki jauni vyrukai isz 
Shenadorio insilaužo in tvarta 
saliuninko Jono Karczmar- 
cziko ant East Pine ulyezios 29 
Kovo, 
biliu dvi baczkos 
nusivežė in Shenadori. 
musu palicijantas McLaughlin 
iszsznipinejo kur guzule likos 
paslėpta ir nusidavė in 
nadori jiesz 
licije pasakė jam, 
inpyle in upeluka, 
palicijantas netikėjo idant She 
nadorio palicije butu teip 
sikieteja blaivininkai ir 
padarytu, 
liniukus ir 
pas skvajeri Miliaucka. 
liaus dažinota, jog taja pavo 
ta guzutia, pažinstami Sliena- 
dorio palicijantu 
davinėjo guzutia
rius už galona. Viskas da neuž- 
sibaige, ir kaip rodos, tai Sbe- 

geriau 
Malia-

Jono

isz kur iszveže automo- 
guzutes ir 

bet

s
Sto

koti. Tenaitine pa- 
jog guzu te 
bet

11

musu

Ūž
te i p

Aresztavojo kal- 
atsibuvo 

Ve-
IT-

teisinas

badai par
pė 22 dole-

nadoro palicije turės 
iszsiaiszkyt, kur dingo 
nojaus pavogta guzutia.

f Panedelio ryta persiskyrė 
su sziuom svietu mylema pati 
Juozo Szukaiczio, 70 metu se
numo, palikdama dideliam nu- 
liudimia du sūnūs ir 
terias. Velione pergyveno 
Hanojuj suvirszum 

žinomas 
Kelley, likos 

prohibicijos inspektorium 
ant Skulkino pavieto, užimda
mas savo dinsta tuojaus.

— Praejta menosije 
sylvanijoj atsibuvo 21S 

visokiosia

— Gerai 
skvajera 
tas

tris duk- 
Ma- 

35 metus.•>,*1

visiems 
paskir-

Penu 
uolai

atsitikimu
Kasvklosia žuvo

nauji ukesai 
popieras 

sude,

m i ngu 
dirbtuvesia.
86 anglekasiai.

— Apie 400
aplaikys ukesiszkas 
13 Juniaus Pottsvilles 
kurie prisiegs isztikimysta del 

* Dėdės Šamo.
♦

Lietuviszka Misije užganėdin
ta atląnkymu kasyklas.
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ISZBADEJA VAIKAI BERLINO LIGONBUTEJE, PERŽIŪRINĖTI PER DAKTARUS. 
VAIKAI SERGA RADINIO LIGA.
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Milžiniszka krūva peticijų ant Prezidento, 
fos peticijos‘buvo prisiųstos isz Indiano
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DIDELIS BALIUS.

PARDAVIMAS DYVONU
♦
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Suėzedins’ite pininga pirkdami dabar. Prekes pabrangs A

Aprilaus h0s gavoine/žinin apie tai nuo 
Prekes ežia pad įlotos yra paimtos nuo 

geriausio tavoro.

i

&

fabrikantu.
1911) Smith's

. -

Capitol Slock 1125,000.00
Surplus & Profits S160,000.00

9x12 Tapestry Rugs, vertes $28 dar $24.50 |
i 9x12 Brussel Rugs, vertes $40 dar $34.50 
| 9x12 Axminster Rugs,vertes $60 dar $52.50I 9x12 Axminster Rugs,vertes $60 dar $52.50 g 
i 9x12 Seamless Axminster Rugs $55 29^$55 00 p 

9x12 Heavy Velvet Rugs, vertes $65 $55.00 į
9x12 Seamless Axminster Rugs

Galite dabar sau iszsirinkti 
per tris menesius, 
tai ateikite o mes parodysim

palaikysime jumis į 
Jeigu niislinat pirkti Parlor Siutą g 

-velau prekes pabrangs.

o mes

i

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-nia 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato
mic 9 ryto lig 12 vai.

H RALI., PrczldentM
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kawlerlus.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kas.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

I
B isi

■

h

i8

\Voo<l aplaike 22,907; Lowden 1,484; Harding 1,250;
848.son

Kytras vagis, 
puliemouaspgjicinoiuis imt vore 

kad*1 tas klszo 1,1 k,szeni 
ls : —

•U

pa«ų

O■ / ■■.

kft. tanlnma 
riu 
8V~

tave!
-etiiaa kiszemu.' 

~ r v * , r4i

Vng'
iszp,J

vagi, 
ran-

• Ha latre! tu-
Ko kiszai ranka iii

is:— Skepetoje 
lolintjo isz kiszeuiatis,

žmogui
, tai

VYRU 
LIGOS

yrį

Parengė Szv. Ludviko 
draugyste isz Mahanoy City, 
Pa.
Balandžio Boczkausku salėjo. 5

Orkestrą
Mote zv

Ketverge 15-ta diena

G ra,j is Frisco 
Inžanga Vyrams 50c. 
rims ir merginoms 25c.

PAVASARIS
Kad pavasaris mumiA atėjo, 
Sviesi Haulute szildyt. pradėjo.
Matyt kad linksmas kaimo žmogelis, 
Kad pradeda žaliuot klonis kalnelis. 
Jau ir medeliu daug pražydėjo, 
Ir vasarojų sotie pradėjo.
Ir tu broluži pas mus pareikla, 
Šokia, sodykia, darbuokis veikla. 
Gerok is musu kaimo gražybių, 
Visi augykltn maisto daugybla. 
Gudru agentu tu neklauslkla, 
Atvažuok prie mus veikiai skublkia. 
Gyvensi grąžei, busi laimingas, 

senatvės tapsi turtingas.Ir ant
Gražiausi gyvenimai budinkal apie 

musu kaimu Hari, Mlch. o ta padaro 
derlingos žemos. Dabar geras laikas 
prasidėti ūkininkauti.
Amerikos Ūkininko redakcija.

M. Waloncziiis, Box 96. Hurt, Mieli.

Raazyklte in

S i
Jolin-

< < DIDELIS SZALTINIS

Aplaikemo 
Szaltiniu

keletą

> 9

“Dideliu 
ir iszparduosiine po 

$3.00. M (‘s brangei užinokojom 
ir Degalinio piginus parduoti. 
Ju mažai gavome, 
rai, apkaustyti.. .
galimo duoti jokio nuoszimczio. 

W. 1). BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

9)

. Juodi apda- 
Agentams ne

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begijo 
32 metus invalrias ligas vj’iu Ir moterų, todol jas nuodug
niai pažlnsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias ligas 
pacinanczias nuo ncczystumo kraujo. Atsiszaukito ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba Rusisz- 

kal Ir Lonlclszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakare.
Nedcllomis Iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Gydo užsinuodinhna kraujo ir Bilpnybos

GUINANS4

51AII ANO Y CITY, PA.
MT. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, TA. į

Sztai Koki Prieteli Turite—, <
Merchants Banking Trust Co. Banke į s
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 mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

* a a   —— _ e • /M H • apiningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
___  - a • •

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI —
L, Eckert, Vice-Pruj.
W.F. Rynkewicz

T. G. Uoin.by

D. M. Grnhaiu, Pw.
J, H. Gafrahan, Attorney

P. C. Fenlnn

D. F. Guioan, Trena.
A hanisewic* M. Gar da

vrvrv

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
JeiJeij*u sergate Rheumatlzrnu o Jums jokios gyduolės ne gelbėjo narsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMATIZMO. (gerti). PreKė už bonką ........................ *’
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUM ATIZMO. (tepti)Prėkė...........................
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusUpnitą kraują. Prėkž.............
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Pržkė......
URSUS SK1LVINIS BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėke........$1.£O

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

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

Prekė...

........$1.50
.$1.00
$1.50

.$1.50

.>$1.00

CHICAGO, ILL,

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos iki 10 valanda Isz ryto, 
1 Iki .3 vai popiet. G iki 8 vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East 6720

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

Priėmimo valanda*:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lietuviszkas Graborlui 
Kazis Rėklaitis I 
616 W. SPRUCE Sf. 

MAHANOY CITY, PA.

P

ijį
S

t

12 lig 2 popiet.
J i Telefonas—Bell 359 It j
$113 E. Coal St. Shenandoah j

i

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bavin'll Daktaras Karlnmeneje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte., 
6 lig 9 vakare ( *

NAUJAS ISZIIADD1AS PLAUKAMS,
Dekavoje milijono žmonių už 

puikus plaukus, o tcip-ęl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, 1d 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite paa:

Infonuncljas dykaL 
Raazy- 

Dra. Brnudzas Cosmetic*, 
Sta. W. Brooklyn. N. Y.

I A. C. NOVAKAUSKAS J
> ADVOKATAS J
l Kampas Malu Ir Centru 8L j
> SHENANDOAH, I’A. J

No stralknoki Būkle savo 
bosas. Ncrcik kitam dirbt. 
Iszmok balbcraut. CĮeras 
uždarbis, kad ir važuosl 
In kraju. Apie daugiau* 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Ave.

tiiinejau gyliu.

pri-

v

a 0P

\

Vardas “COLGATE’’

< ta

NXJUtfXMnfJwr»tiMOTINA
J- kuri parneša 

tubukę
namon

Colgate’s Ribbon 
Dental Cream

Parne&t savo vaikams 
sveiką pagalbą. Jinai
parneša saugu, ckono- 
inišką ir tinkamiausią 
dantų ’ valytoją • kokį 
geriausia už pinigu#

i

imt BūEmnaranBB nan bhhluh «K ES

'i ?*»•'>■
•■■/t?

■ ’ : r'/ r?#

\ ■ * ‘

. L > V

'l ■

V < f

Siuvama Yla» Su šilą 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

■’ * / > ■ * /

M

Pittsburgh, Pa.

Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAMS
h" —«

801 EAST PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

oaft

kianty ’ valytoj#; • kokį 
'geriausia už pinigu^ 
galima pirkti,
<-**•*•* ’;; ’. t < >,

ATMINKIT?— Blogi 
danlįš užnuddina iriaiJ, 
stą,. kurį valgol, už
gauna virškinimą ir 
yra prieJįasčia dauge-;

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRAB0RIUS.

-y YOCyffiy-> - 
A O įĮ? #

MlihMBwIr "ta dMb MO i .X

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 
Latdoja kunus numirusiu, 
automobilius, piginus ir vežimu^ del 
laldotuvlu, kriksztiniu, voselliju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus Ir tt. 
520 W. Centre St Mnlinnoy City. P*.

Lietuviszka misije 
senei lankėsi 
buvo 
teip—gi atlankė

kuri ne- 
Shenadorije ir 

iszkihningai priyinta, 
West Sliena- 

doah ir Kohinoor kasyklas.
Ministeris Finansų J. Vilei- 

šzis, kuris atlankė keliolika 
kasyklų Rosi jo j ir kitur, 
pažino, jog amerikoniszkos ka
syklos yra geriausia 
tos o anglis geriausias už 
anglis Europoje. Ant atminties 
pats iszkirto sau

S lies kuri nuvež in Lietuva. 
;. » _x_ _ i__ • x- x

i

i

4

f 11

I

ft

rH*
atlanko

i n tais v- 
geriausias

szmota ang-

ant pa-

SkUHklH tininle mm gern britvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
a

lio ligų/ kurios vėles
niame gyvenimą atei
na ir padaro gyveni'*

* - zmą* nepakeliamu/

Mokinkit savo vaikus šveist Jų dantis 
. kas rylas ri kas vakaras šu at-

■ gaivinančiai _ skaniu

"'I,

britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britv 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina *G.9E>

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) įspirti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
lui liuosame laike ir sn jonu ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose, šita 
pilna kaladč Kaiyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

N* M

Įfl

į 
h

ferW®
FORTUNE 
TELUNCi 
CAF.?G

W MADAHf U NOSMANO
P tVAMOARO 
L riAVlNtt C ASO co. 
■5 cm«ca4^. av.

V1 r 'zflLh'4 “ m e ii m ft.*1

boc.
ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 

štukos sd instrukcijomis (angliš 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY-

$

MAHANOY CITY, PA.
Pasamdo

Antras .stovintis
veikslo yra kun. Mairionis ku
ris labai buvo užganėdintas 
atlankymo tuju kasyklų. Atsi
lankymo kuopele susidėjo po 
vadovysta inspektoriaus Lamb 
J. WatsoB, J. KIVkukb, J.

COLOftTB’S RIBBON DENtftL CREOM, 
|« ,| HI M *"■

“GERI DANTIS—GERA SVEIKATA? 
COLGATE & CO.

\ J K A! ’J

or‘Vxt‘Aant toilotiniij^dalykų".yrį , 
kaip 2‘STERLING'-ant sidabro. •

:4 ,4J ' J' *i| f

>

GUTGs; llPnalaptys Burtininku. 2) Kabala*. O)Sapnit Knygele. 
Už Šešias kitoniškas magiškas štukas Ir trjs lietuviškas knygutes kaina $11.18

IN(iu|qm Pilnais Orakulnit arba burtų, tnonų ir visokių paslapčių knyga. Su pa- 
yeikslžliais. LictuviAkai sutaisč J. Laukia. Yra tai didžiausia ir ^praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystts (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius, -414 puslapių Gražius* 
audimo apdaruose 93.BO

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

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL
•9

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALFFKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 igl $4.00 ant savaites
60c. 75c. igi $1.00 ant dienos

Sziltas Ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.-

Puse bloko nuo Mhrketo.
Vienas blokas nuo Paczto.
48 Sixth Str, San Francisco.




