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ISZ AMERIKOS
Nužudė kudyki isz piktumo.

Bradford, Pa. — Snpykias 
už tai, kad likos subartas per 
savo geradejus už paemima 
arklio ir karietaites be juju ži
nios idant pasivažinet, szeszio- 
]ikos metu senumo Leonas 
Kelly, isznesze isz namo de 
szimts menesiu dukrele Olive
rio Geminei ir perpjovė jiai

go radėjus už

ir 
gerkle su peiliu.

Tasai ižgama likos priglaus
tas ])er Gemmelus isz namo 
pataisos ir teip užsimokėjo sa
vo geradpjams už juju 
szirdi.

gera

Isz Franciios in Amerika in 
deszimts valandas.

New York.— Likos aplaiky-j 
nogtas czionais telegramas 

franeuziszkn lekiotoji! buk jie
ji' mano atlėkti in Amerika in 
deszimts valandas, ] 
jausius iszradimus 

T 
lekiotojams

pagal nau- 
ir dides- 

Piejei iszra-nius areoplanus. 
dimai pagelbės 
iszsimuszti in ora augszeziau 
net 40 tukstancziu pėdu, 
randasi ne teip
oras, o galės lėkti 287 
in valanda. Tiejei areopla- 
nai gales sutalpyt net penkio
lika žmonių.

iAatt'kk.) te

%

Amerikos laivoriai rengėsi plaikti in Meksikn apsaugoti Amerikoniszkus gyventojus.
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Isz Lietuvos
Kaunas. Balandžio 2 d. isz 

Kauno'trimis vagonais iszvež- 
ta Rusu bolszeviku inkaitai 
(užstovai) in Ryga. Isz Rygos 
juos vež. latviu traukinys iki 
frantui, kur invyks apsimainy- 
mas inkaitais. Inkaitus Ivdi du 
musu civili;)i valdininkai ir du 
karininkai.

— Netrukus Kaune žada pa
sirodyti naujas laikrasztis 
‘ ‘ Medicina, 
nio mokslo ir praktikos veika 

Laikraszti leidžia Me 
Draugija 

dr. žemgalis.
— Nuo Balandžio 1 d. 

sose Lietuvos geležkelio stoty- 
telo-

naujas
skyriamas gydy-f)

lams. 
dieinos redaguoja

Vi-

kur 
suspaustas 

m vies*

I

valanda.

Pati pabėgo, vyras mire, jiji 
sugryžo ant laidotuvių.

New York.— Elzbieta Smiths 
kuri pabėgo nogsavo vyro 
apie menesis laiko, vėla sugry
žo pas savo vyra, 
idant 
dotnvin.
lo savo

bet tiktai 
dalyvauti ant jo lai- 

Kada motore aplei
do savo vyra ir suaugusius 
vaikus, viena isz dukteria ap- 
laike gromata nog motinos,

v v ra

nog 
kurioje rasze kur ji ji randasi.

isz 
nes 
tai

Ar-gi kas girdėjo apie szito-‘Užlaikymas prohibicijos kasz- 
kia raganysta, ir tai 

Amerike.
Milwaukee, AY is. 

subata, tamsioji 
lekta valanda, 
nios pradeda 
kio Kalno ant szluotu, 
name ant Penktos Avė. 
L) u v a baisL j'nggn yx t . 
kas tame: - '

Tula jauna moterele nog ko
kio tai laiko sirgo aat viduriu. 
Kūmutes jiai darodinejo viso- 
kes gyduoles, bet nieko nepa-

imsida ve 
buvo

KARANZA PABĖGO.

— Praėji a 
naktije, (Įvy

ra ga-

Vyras perskaitęs gromata 
gailesties k ryto negyvas, 
kaip daktarai isztyrinejo,

M ot ore
namon ant laidUtuviu

vvrni truko szirdis.
sugryžo
bet szt'imvmu
del ko apleido pastogia.

Naujas laivas varomas vien tik elektriku.

se priimamos privatines 
gramos.

Balandžio 1 d.
Kauna Lietuvos 

Odesoj A. Lisauskas, 
kitais trimis lietuviais. Ukrai
nos pietuose dar yra liko daug 
lietuviu.
yra apie dvylika 
lietuviu.
viu gyvenimas yra labai skur
dus ir daugelis ju trokszta 
kuoveikiausiai gryžti in Lietu
va.

n

m
sugryzo 
atstovas 
kartu su

Vienoje tik Odesoje 
tukstancziu 

Ten y kszcziu 1 ietu-

Laivas Mariner isz (lloucester, Mass, 
trikos inaszinoms, kurios varys laja laiva.

likos intaisvtas su elek-
Vieton augliu yra

tuos 88 milijonai doleriu.
W ashington, D. C. 

los prohibicijos tiesos, 
lyg sziam laikui nieko gero ne- 
atnesze sklypui tiktai pridūrė 
daugiau bledes, kasztuos val
džiai 8S milijonai doleriu kas 
metas idant sulaikyti gyven-

Sziaflioii 
randasi daugiau slaptu Misti- 
laeiju ne kaip priosz tai. I .. 
ežiam tik 
rasta 2086

*

kada, tai 
lekioti isz Plv-

t ulam
atsi-

Daly- tojuK.-m)g gcvimo.

K vai- Apleido Meksika, o jojo vieta 
paėmė gen. Obregon. — 
Amerikos vaiskas

rengėsi in Tampika.
—-Ii

D. (’.— Ketu-

kurios Naumiestis aps.

Washington, 
ammikohiiszki, laivai jau 

AV/jst in 
ant apsaugo- 

gy-
Isz Filadelfijos 

keli 
vaisku

ri
iszplniiko. jsz 
Tampico, Mox.

p.).Jjimo tenaitiniu Amerikos
t

valstije Georgia su-1 ventojus.

, Tauragės 
Žmones pasakoja, kad ežia mi- 
lieijantai, sienos sargai ir mui
tininkai turi pnikio uždarbio 

szmukuliu.”
nurubavoja

naudojamas aliejus del varymo maszinu kurios daro elektriką.

»< rojausJūžintai (Rokiszko apskri
ties.) Sziame kumpelyje labai 
iszsiplatinos dpfi s varymas 
ir jos gerinmsARj; ’«iojį vals- 
cziavn va IJyb4f
no naikinti pati gerdama. Deg
tindariai pamato
degtines daug iszgeria, jie ome 
smarkiau darzuotis ir degtines 
vis vare daugiau ir daugiau. 
Naujoji Valdyba eme su degti
ne kitaip kariauti. Dabar ne
beturėdami degtindariai kur 
degtines dėti kai kur sustojo 

Girdėti, viename so- 
dogtine

dabar tame katile moters šiu
ša ko, 

tam

sunkti 
persikoie in. n J tkuM

” ir 
nįu

T 1,1

Nkystięąeli 
w- * J 
I

?dl oL^((j glį, •iszsiplatinos djlpf. s 
M' ’ I 

ožiams va ldyb4fw^^

girion, Sepato.’ 
relen. ir 1.1. s-

karftus, ię Kaunas ^užgiršti ir 
buvo, kad tuomt pigia nebeiszsipirksi.

Be to ir szio skystimėlio mė
gėjai pasidarė atsargus nes ap
tiko, kad dda in broga muili
nio akmens arba mėlynojo ak
menėlio, kad daugiau iszeitu ir 
kad smarkesne butu, 
muilinis akmuo kaulu 
tai mano žarnas daf greieziau 
sues” galvoja žmogelis iszge- 
res tokios degtines..
Trauk ja velniai, nebegrsiu! 
Taigi ežia pat jau 
iszparduoti g 
ris, žiūrėk ir 
baczkele in Paneveži bei kitur 
kur.

isz “szmukuliu.” Nukezia su
gavo sako/“nurubavoja” kar
ta is* ir Tiiok no ’1 bcsfiert'tepusii’iB 

Nuo Kuisio isz Nau- 
miesezio 20 tukstancziu laime- 

Kai kurie su linais už
dirbo 200 tukstancziu auksinu.

žmones.

ir jos gorimas qc
M

«r a

jei....
sanvaite iszplaiiks 

t nkstanezei 
žinomi kaipo 
nes ’ ’ 
ii- musztiniu.

Telegramas 
skelbia, buk 
ranza pabėgo 
jojo vieta 
tIbregon. 
liai paėmė 
smarkiam 
kas puls bile diena.

Meksike prasidėjo ant tik
rųjų velniava ir 
užsibaigs kare in

North (’aro liną sziao
distdariju. Valdžia

’ 'I
szia- 

dii'ii neturi jokios atejgos nog 
padotkai ky-

marinio 
velniszki szu-

žinomi isz savo drąsumo

gyduoles, 
gialbejo.
pas ragana aut rodos, o 
tai tokia:

Paymk juoda katinu, o jei
gu tokio neg 
rūpink juoda 
do žydo.
ejti in svetima narna ir tenais 

valanda naktije su
draskyti ant szmoteliu gyva, 
po tam iszymti drebanti szirdi 
in kuri reiki' indurti špilkų 

o kada szirdis 
kratos ant delno, tai bus ženk- 
hi, jog toji, ka tave užragana- 
v<>į teip raivysis kaukesiu kai| 
toji szirdis. Po tam szirdi 
ke inmesti iii verdanti vande
ni ir virti per tris dienas ir tris 
naktis, o likusius szmotus juo
dos visztos nunešti iii pecziu 
ir sudegyt. Jeigu tame laike 
ragana uores inejti in vidu, tai 
jokiu budu josios neinleiskite, 
norints visas namas prasmeg
tu gilumoje žemes.’’

Kaip ragana 
toji ligone padare, 
kai]) sirgo teip

i i

alesi sugaut, pasi- 
viszta, nog juo- 

Reike su tuja viszta

tųjų distilaei jn 
la augsztyn.

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

O
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neiszaiszkino dvylekta

Brangus pragyvenimas priver
tė juos ant apvogimo banko.

Kast St. Louis, Ill.— 
tuoni vyrai apvogė Drovers 
National Bank ant 19,000 do
leriu, bet pavogtus piningus 
drauge su pavogtu automobi
liniu turėjo pamesti ir jieszko- 
ti pasislėpimo, nes buvo vyti 
karsztai pei- policije, kuriems 
pasiseki' viena isz bandytu su- 

Vionas isz bandvtn isz- 
“Ka turėjom daryti? 

brangus, 
api-

Yra daugiau 
apipleszinetu 

bankas.isz priežasties brange- 
nvbes.

vmti.
si tare:
pragyvenimas teip
jog turėjome ymtis prie 
pleszimo.
žmonių

? ! ___

kurie

na k t i je 
szmoteliu

rei ke 
kiek tik duosis,

paliepė

sirgo

>
rei-

teip 
Bet lyg 

ir serga,
neapturedama jokio palengvi- 

o tiejei, ka juoda viszta 
Motina szesziu vaiku pagimdė jtfyva sudraskė, kalbėjo, 

h 
ir

mino

kvadrukus.
Vend re, Ore.— 

renti, franeuze, motina szesziu 
vaiku, apdovanojo savo

geriau butu padariu
jog 

idant 
k už

v v ra 
kvailiukais — du vaikai ir dvi 
mergaites. Motina ir vaikai 
sveiki ir kaip rodos 
vens.

visi gy-
Toki atsitikimai

Mare Deb- viszta ,,ntii iszkepus 
nam po szmoteli iszdalytu, tai 
geresuia nauda turėtu.

Teip tai lengvatikiai iszduo- 
, už ku- 
pagialba

Kvailiu liegy mi
me atsitinka tiktai ant kožno 
trijų milijonu žmonių vienas.

da piningus ant nieku 
riuos butu aptureja 
nog gero daktaro, 
stekas.
Atydave paezia kitam po tam 

jiaja nužudė.
Los, Angelos, Calif.— 

lidkas Caliinsan
Mass. — Profe- jog nog kokio tai laiko jojo 

prisiogele užsiduodavo su ki
tu, apreiszke jam, jog gali sau 
jiaja pasilikt, nes jeigu jojo 
nemyli, tai su jiaja ir 
vens. Perėjo keli 
Czalukas sutiko savo prisiege- 
lia Cjnant su antru vyru, isz- 
trauke revolveri ir padėjo jia
ja ant vietos.

Uždarytas stiklinioje 
skrynioje per szeszes dienas 

Cambridge,
soris Bancroft geisdamas isz- 
tiryneti ar ilgai lekiotojai gali 
iszlaikyti be oro jeigu iszkyla 
in padanges kur oras yra labai 
retas, davėsi save užsipeczetyt 
stiklinioje skrynioje kurioje 
perbuvo per szeszes dienas. 
Tik szeszta diena pajuto buk 
orns buvo labai sunkus ir

Cza- 
užteminias,

nes
negy- 

mehesei.

Czaliukas sėdi

Kijevas ant tikrųjų likos pa- 
ymtas; Ukrainai visur- kyla 

priesz raudonuosius.
Warszava. — “Kijevas isz- 

tikruju likos paynitas per Len
kus, ’ ’
leista per lenkiszka informaci
jos bjura. Isz pradžių paska
lai apie paemima ukrajinisz- 
kos sostapyles buvo 
t i n t i, bet dabar 
tai teisvbe.

Visa Ukrajinos dalis sziauru 
daliję upes Dniepro 
prieszais soviatus.
rainai susiorganizuoji' iii pul
kus ir ginkluojasi; kaimuo- 
eziai neparduoda jokio maisto 
bolszevikams.

Isz Poltavos soviatai jau li- 
Ukaterinosla-

Kerso-
kaipo ir

—tokia tai žino likos pa

neužt vir- 
pasi rodo, jog

pasikele
Visur uk-

susimai-

kos ižguitais. 
vos, Kremencziukas ir 
nas likos paymtais, 
Odessa bus apleista per bolsze- 
vikns.

Bolszevikai bėga
szia prie Dniepro, o lenkai seka

Badai lenkai už
kirto planus bolszeviku užklu- 
pima ant Lvavo su penkesde- 
szimts divizijoms.

Trockis iszdave ukaza idant 
žmonis nepasidavinetu 
karus ir gintųsi 
gom. 
vo 
kus per ka Trockis yra 
lioje baimėje kas atsitiks 
Kijevu ir visa Ukrajina.

Cleveland, Ohio. —

užpakalyje.

len- 
visom pajie- 

Lenkai pervirszina sa- 
kareiviais bolszeviku pul- 

dide- 
su

Lai-

isz Vera (<rnz, 
prezidentas Ka- 

isz Meksiko, o 
užėmė generolas 

Revoliucijonie- 
])O

Tampi-
Nuevo Lareda 

musziui, o

ką i p rodos 
kuria bus 

inkivinkliotas ir kitos 
patystes.

viesz-

“ PERKASE BURBULIUS. ) r

Jeigu netinkamai patatytas 
ir netinkamai vartotas, vieszas 

gali but di- 
negu

gėry m o fontanas
dėsnis pavojus sveikatai 
vieszas gervino puodukas.

Suvienytu Valstijų Vieszos 
Sveikatos Biuro inspektorius

sza-atsisedo gelžkelio stotyje 
lia burbuliojamos gerymo Ion
ian os ir temyjo kaip 
vartoja ta fontaną, 
deszimts — septynios

žmones 
Ketures- 

ypatos
gero isz fontano. Isz tu, 11 bu- 

ir 14 vai- 
metalo 

bego.
nenurjo ta 

Beveik visi v y-

vo vyrai, 22 moters 
kai. ’

y

Visi apczianpe 
bole isz kurios vanduo 
Vienas vaikas ko 
metalo bole.
rai turėjo tabokos burnose. Isz 

, ° 
atrodo jog džiova serga, o dar 
tris turėjo veido iszberima.

Vsi tie kurie vartoja tokųi 
vieszia fopiana turėtu atsimint 
jog tkslas tokio

tu 47 ypatų, 4 buvo juodukai

Juozas 
Andziulaitis mirė czionais, pa
likdamas dideliam nuliudimia 
paezia, dvi vedusias dukterias 
ir szoszis vaikus namie,
dotuves atsibuvo su bažnyti
nėms pamaldoms ant kuriu 
radosi dapg žmonių. Velionis 
buvo skaitytojum * “Saules”’

. M 4 . . 4 4 I t 1

Volionis

Szaukotas, Sziauliu ap. Apie 
Sza.ukota siauezia limpamos 
ligos, sziltine ir ispanka. 
ligų giltine pjauna žmones 
kaip dalgis žole, 
na, 
viena tinkama 
rūpintu parsikviesti.

rn

pjauna
Butu goisti- 

kad Sziaulenu taryba norą 
gydytoja pasi-

Taika su sovietu Rusais.
Užsieniu ministeris 

maras kovo 31 d. pranesze Ru
su sovietu valdžiai, kad Lietu
vos valdžia sutinka tuojau pra
dėti taikos derybas su sąlygą, 
kad Imtu pripažinta Lietuvos 
nepriklausomybe 
Vilniuj.

Volde-

su sostine

Ko-Naumiestis, Szakiu a p.
vo 24 d. taryboje bežaidžiant 
su revolveriu netikėtai iszszo- 
ve ir perszove J. Dnnaitukui 
galva, kuris po keliu valandų 
pasimirė. Reiketu su ginklais 
atsargiau apsiejti, nes daug in 
kapus be laiko nuvaro. Bijūnas

Lenku darbai Visztyje.
Lietuvos valdžia yra kovo 31 

d. gavusi visu Vistyczio mies
telio gyventoju prąszyma su 
744 paraszais, iszvaduoti juos 
nuo lenku okupacijos ir kartu 
iszgelbeti nuo bado.
yra paėmė Visztyti, peržengda
mi demarkacijos linija, in Visz- 

mistieeziu
miszkai yra like sziapus lenku 
okupacijos linijos. Dėlto Visz- 

fyventoja i negalėdami 
numatydami 

Lietuvos

Lenkai

tyczio laukai ir

“Jei 
suėda,

vare:
džiuje, kur virdavę

lūs daro (dažo) ir esąs, 
katilas labai 
darbui.

Susirėmimas su lenkais. Ko
vo 28 d. lenkai puolė musu sar- 

Olesninko kaimu in 
Lenku

tinkamas

Ir sako:
y 1

ir nebegali 
gudrusis degtinda- 

be t raukius su

Vievio.

jo metyti rankines

gyba ties 
sziaure nuo 
būrys apie 20 žmonių, prizliau- 
žes prie musu sargybos, prade- 

granatas.
Musu sargyba atidengė 
Musiszkiu vienas sužeistas len
ku nuostoliai nepatirti.
Dovanu isz Amerikos reikalu.

Invairios bendroves Ameri
koje priminėjo nuo žmonių dė
žės su drabužiais
siuntimui Lietuvon

Tas buvo daroma be- 
isztisus 1919 metus. 

Daugelis žmonių, iki sziol nesu
laukė pažadėtu jiems dovanu, 
dabar j u jieszko. Nemaža 
žmonių

ugnį.

ir maistu per- 
ju gimi-

noms.
veik per

ju jieszko.
kreipiasi in Lietuvos 

Atstatymo Bendrove (Kauno 
Skyrių, Laisves Al ja No. 24,

paszto

korės-

Nuo

> sanitariszko 
užmanymo yra neprieisi perda
vimu burnos užslepimu. Kuo
met gleivę ar kitu medegu pri
limpu prie metalo, 
kratyti, ir vanduo 
visuomet nuplauna.

Vartodamas viesza fontanu 
‘4 perkas burbul ius’ \ Lupas 
niekuomet neprileik prie fon
tano. B\)Wtana del gerymo ir 
ne* del ^plovimo burnos ar

tunku nu- « 

modega ne

tyczio g 
indirbti žino, ir 
m i bad a, kreipėsi in 
Valdžia praszydami daryti rei
kiamus žingsnius jiems iszgel
beti.

Reaguodami in lenku okupa- 
žiaurumu.

gyventojai, susirinko kovo 27 d 
turgavietoje apie 2000 žmonių, 
nusprendė pereit isz lenku oku
pacijos ir kreiptis iii Lietuvos 
valdžia. Tuo tarpu 
lenku kareiviai, 
daužo susirinkusius, szaudyda- 

i žinomis

cijos
p'I*

Kaunas,) klausdami apie apie 
tuos siuntinius. Negalėdami 
kiekvienam skyrium atsakyti, 
praneszame, kad Lietuvos At
statymą Bendrove siuntinėji
mu dzin su dovanomis neužsi- 
minejo ir neužsiima.

Lietuvos Atstatymo Bendro
ves Direktorius

V. K. Raczkauskas.
Kupiszkis. —Kažkodėl iszsi- 

krapste drauge su vokiecziais 
ir rūpestis

siuntinius.

isz szios apylinkes
Visztyczio įr urupestis kelius taisyti. Dap-

atvyko 
žiauriai ap

mi in juos. Tikromis 
’ • i < v

vieszkeliu
ne nekal-

Paszto reikalai. Nuo balan
džio 1 dienos visose Lietuvos 
geležinkelio stotyse priimamos 
privatines telgramos.

Ntrukus bus atidarytos viso
se geležinkeliu stotyse ir pasz
to operacijos, būtent,
ženklu pardavinėjimas ir pap
rastos bei apdraustos 
pondencijos priėmimas ir isz- 
davinias.

Tai]) pat umu laiku manoma 
insteigti visose valscziuose, kar 
dar nėra paszto instaigu, tam 
tikras paszto agentūras.

balandžio 1 d. visose
paszto instaigosi' yra priimami 
siuntinėti siuntiniai ligi 5 kilo
gramu svarumo.

Su Amerika padaryta laiki
na sutartimi, jau yra atsiusti 
in Lietuva pirmieji siuntiniai 
isz Amerikos sz. m. kovo 31 d.

Su latviu vyriausyb eveda- 
mos derybos Lietuviu Latviu 
paszto sutareziai padaryti.

Juodžiai, Pernavo v., Kėdai
nių a]>. Czia dvarininkas Tisz- 
kus parda vi ne ja savo miszkus 
ir ypacz stengiasi isznaikinti 
servitutini miszka,
klauso ir Juodžiu sodžiaus gy
ventojams. Žmones protestuo
ja-

Antazavas, Ežerenu apskr. 
Ežerenn apskritis dauginusia 
iszkentejo vargo ir skurdo už 
visa Lietuva, nes czia 3 metus 
stovėjo vokiecziu frantas, o 
puse metu bolszevikai vieszpa- 
tavo.

kuris pri-

i'

gelyje vietų ant
(apie paprostuosius
bama) tiltai taip suirę, kad be 
pavojaus arkliui kojas sulau
žyti, arba žmogui galva nusi
sukti, nebegalima pervažiuoti.

Degtindariu būvis apylinkė
je žymiai pablogo; mat nebe- Lauku daug ežia stovi ■> 1
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KAS GIRDĖT
kunigas turi pa-Į 

lapijoj savo nevidonu, L... 
jeigu (uju nevidonu buna, ne
didelis skaitlis, 
suglaudę kaip pelnkni, 
tegnl tiktai atsiranda keli de- 
setkai, o da insiniaiszo kokis 
biznieris arba krapszelninkas, 
tai jau atliktas kriukis.

Davadnas 
ant parapinio 
ejua, tiktai susirenka toki, ka 
ne yra iszsimokeja — ir tiktai 
kvailei maiszates ant tokiu jo
nui rku pakelinėje. O volei vis- 
kupai teip yra persitikrinia į 
apie kvailiszkus norus -----
pijonu, jog jau “polanderiu” 
neprileido pas save ne isztolo.

Jeigu sztorninkas 
saliiininkas saliune 
savo pleiso, teip kunigas turi 
pilna vale bažnyczioje, o jeigu

(leriauses 
savo i)(*t

tai sėdi ausis 
bet

parapijomis 
kermosziaus

iszsi niokoja

r **?■
r"5 b̂ .*

Dažiuretojas Amcrikoniszku Farmu.

ni' 
ne

para 
polanderiu

sztore, 
vra bosu

I • •
kam iK'patinka bažnyczia, te
gul in jiaja ne ejmi daryti er-Į 
gelius.

Czia 
kunigu.

t nes nelaikydami szali e 
ta įpiname szita

M?'fe

v.

*
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pagelhininkaisstraipsneli, tykslu gero vėlini-1 Daktr
mo visiems 
norint

Wa-
farsu ju Arling- 

tapo palaidotas
M

-iras A. C. True, su tilksta neziais pageibimnKais po visa 
idant Į Amerika, dažiuri l’armas ir rūpinusi kad duoti pagelba lar- 

karta nustotu ru-!meriams kaip gerinusia apdirbti žemo
I iietuviams,

jau l
pintis apie parapinius
lūs, ant to vra

Geriause nukratvkit 
tada nu-

veika-1 užderu j ima. 
kunigas ir vis-

Yra tai di- 
kvailyste in bažuvti- 

Mes czia

kilpas.
rankas nog visko, o 
stos visokį nesupratimai tarp 
kunigu ir žmonių.
džaanse
uius reikalus lysti, 
trumpai pasakysime.

Jeigu kiaule ragus 
tai visus žmonis iszbadytu.
jeigu bažnyezios prie vyskupu 
ne 
kunigą iszvvtu.

turėtu,
O

idant turėti didesni

Vžsiemimas nnglckasio yra'Kajes Department© Tarnystes
pavojingu įjojo sveikatai kaip j 
parodo nusprendimai daktaru, 
kurio pasako, buk 90 procen
tas visu darbininku — anglo- 
kasiu turi anemijų, arba bo-

Ir Informacijos Biuro

I

kurio pasako.

turi
I 

n
Praneszimas.

Visuomeniszkas
kareiviu užsiėmimu pade-

isztyrineji-

Gegužos 1 diena sz. m. 
sliingtone ant 
ton kapiniu 
žuvęs Lietuvoje vyresnysis lei
tenantas Samuelis Harris. Tas 
Amerikos pilietis, 
vienos garsingos szoimynos (jo 
pirtakuno vardu yra ir miestas 
Harrisburg) buvo instojes ka
rininku in Lietuvos kariuome
ne.
delei kokio pelno, bet norėda
mas ginti mažųjų tautu nepri- 
klausomvbes. 
buvo tokiu.

Kuomet Kaune Vasario 
diena sz. m. 
svetur sukilo maža 
dalis ir buvo pavojaus, jog szie

paeinąs isz t y

Įlįstojo jon ir tarnavo ne

Thompsonville, Conn.— Lie
ji vos-'La išveš Sargai praszo 
<ad “Saule” apgintu juos nuo 
šmeižiku. “Darbininko“ No. 
41, tilpo apszmeižimas * para- 
szytas per koki ten “Tenyksz- 

,” geriau sakant,
Nors jisai save vadina kriksz- 
czioniu, bet parodo “Tenyksz- 

korespondenci ja, 
tikras yra pardavikas 1 

Lietuvos.
raszo

F T

Darbininko

Ii I

I

aygri m b 'JB& m 

:XXXX4'
WtS

■NMtB

ežio

goriau iszgama..

:Ks 
a Tūkstantis Kakta

»>

Sargu 
nykszt is

Sandaros

ir
I ?

4 4 No.’ 11
Jis ir faklinai kalnus ant kataliku

sukurstytos 
aviacijos

kad 
j. L. 
“Te

kat! mates, 
verezent 
kad ma-t

Na, ar buvo pa-
93
isz tai ?

savo iszgale

žni aukavo, 
raszyta nors vienas žodis apie

L. L. Sargai yra užga
nėdinti, kiek kas aukavo pagal 

ir visiem taria
dalis ir buvo pavojaus, jog szie neziu, o du neaukavo isz visos 

pu Ibi i kos, tat tie ir
Tautos Fondo skv- 

rinus pirmininkas Juozas Jat- 
viemis karsztas 

Tautos Fondo
narys paaficiorius. Tenyksztis 
sako kad dėlto neaukavo, kad 
netinkamos

Na,

sukileliai sunaikinti turtingus 
Aleksoto sandelius.
Harris pasisiūlo patsai 
pagalbon, kad ta valstybes tur
tą apgynus, ta turtą, 
buvo taip svarbus 
riuomenoi.

Nuvyko Aleksotan už Nemu
no pas paežius sukilėlius, kad

Samuolis 
stoti

kursai 
musu ka

t

If

4

minėti:
buvo pa-

t

d

i
/•

A-

irVlena

įsi

6

koviežius ir 
krikszczionis
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ypatus rinko au- ( 
kas. Na, ar nededa toip me- į 

patirti, koksai ju upas, kojio Ino t i ? Ar-gi ne patys L. L 
Sargai rinko aukas?

Toliau raszo, 
ežius 

Sandaroje patalpinta $87.

Q ..BuiiP1“!AH u.
B>'' mBKJ
30C

SU

74

t

.1 7
nori ir kaip juos nuo to darbo 
sulaikius ir su gautomis žinio
mis mėgino jau gryžti, bot su
kilėliai pajutę, kad jis juos ga
li iszduoti, paleido in ji 15 szu- 
viu ir ant rytojaus 
Harrs pasimirė nuo 
žaizdų. Tiesa, pasimirė ne ka
res lauke, bet atlikdamas už
duoto liusu noru ir daug pavo
jingesne ir svarbesne, negu ko
ki iszpuola ir kares lauke. San
deliai liko iszgelbeti ir patsai 
sukilėliu maisztas lengvai už- 
gniausztas, bot Samuelio Har- 
riso, szio geriausiojo Ameri- 
kiecziu karininku, netekome.

Jo kūnas tapo atvožtas Wa
sh ingtonan ir 
lingtone,- kur ilsinsi daug gar
bingu vyru, žuvusiu už laisvi'. 
Sziose laidotuvėse dalyvavo ne ,> 
tik jo motina, brolis, teip—pat

kad suskai-
vardus pasirodo $88.00

WfiCo- s

Samuels 
gautųjų

po sziai dienai liedavo.

Knygos Didumas 6% per 9%. HPilrt'nT
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. ■**
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Griebė už masznos ir pa kilo augsztin.

o “
Kode! Tenyksztis neliepiu vie 
nai ypatai, kad atiduotu $1.00 
kur varda padavė, o pinigu ir 

Ta-
nvksztis salto kad laisvama
niai moka tik rėkauti, aukas 
rinkti ir sau in kiszenius dėti. 
Butu gerai, kad koresponden
tas nusiimtu klerikaliskus aki
nius ir prisilaikytu 
raszydamas, o no 
laisvamanius, kuriu 
visai nėra.
pasakyti, kad mums neapeina 
partijos; mes nežiūrime in 
partijas, mums visi lygus, ku
rie tik aukavo ir kiek, ar ma
žai ar daug L. L. Sargams tik 
apeina,

inas 
kraujyste kenezia ant dusulio, jimo ka tik užbaigtas Lt. Pul

kininko Mathew C. Smith, vir- 
szininkas Kares 1 )epartinento 
Tarnysti's ir Informacijos Biu
ro, rodo sumažinimą skaitlynes 
buvusiu kareiviu . jieszkojan- 
cziu darbo, 
yra padidinimas 
ru, kuriems 
keturias savaites

rumatizmo, lumbago ir 
kos.

rv - -Poliaus tirynejimas parode,
> vra

pajubdia,
prigulėtu, tai bil<» pakulius jog plauczoi anglekasio

r p t eisvbes 
apvagintu 
pas mus 

Mes tiek galim
kaip anglis 

pamote mainierysta, 
iszvažinoja in kitur, tai da per 

Kis ar doszimts metu isz- 
inanstanjan- spjuja anglines dulkes apsise-

visai
Tie

Žinios visokio turinio skrie- 
janezios laikraszcziuosia, pla- penki 

žmoguicziaus
ežiam,
pe gyventoju vargame švieti*, 
ko jolyn apsireiszkia insitem- 

>pnm.sr luomu nog didžiausiu 
J d A U

Jtu

ka

ar doszimts

Isz kitos puses 
skaitlvnes vy- 

surasti darbai. Per 
buvo užsira

sze su invairiomis instaigomis 
pi'i

palaidotas Ar-

duoda manyti kad tar- dusias phiuezinosh

įsiaiiK darbininke-

Jau

jimn ar 
merginos 
sinie.

T 
spėja paraszyt, 

priesz 
vyruti,

mergi- 
padavi- 

rankiausia 
tuojaus 

savo draugus: 
kad parasziau, 

Jeigu mes 
Ta radai ka ar 

tai dedame pa- 
o

> y

daugeli kartu pranc- 
szem, jog ypatiszku užmetine- 

tai ant moteres ar 
ar kitu nepriymine- 

Ne vienas užpykins
ant gaspadines ar ant 
nos, tuojaus kerszina 
mu in laikraszti. 
vos
g v rosi 
“tai 
tai parasziau. 
ka dedame in 
Baltruviene,
mokinanezius straipsnius, 
ne ypatiszkus užpuldinėjimus. 
Da tas ne užgyme, kad visam 
svietui intiktu, — kožnas žmo
gus turi s 
ir moteres ir

avo neprietelius — o 
merginos be ne

prieteliu nebūna, nes tosios 
daugiaaše joju turi, jeigu lai
kais kokis paszlemekas selina 
prie moteres, o toji nesutinka 
ant jojo žveriszku užmanymu.

vargingu ir sunku 
Maitele, sziadien

Kaip duodasi girdėt, tai ne- 
nžilgio keli lietuviszki laik- 
raszczei neužilgio atsisveikins 
sn szituom 
gyvenimu,
užlaikvmas laikraszczio kasz- 
tuoje daug piningu, o 
mažai atnesza.

pirmiausia tauta pa- 
paskui laikraszti isz- 
, bot jeigu del saves 

tik raszysi, tai ir pats skaitysi.

Rei ke 
žinti; o ] 
davinėti,

naudos

l’ulas angliszkas laikrasztis 
straipsni,

groieziause iszteka 
Pasirodė, jog grei- 

cziau.se vyra gauna 
dažiuretojos 
korkos ant raszomos maszinn- 

toliaus, merginos ka buna 
darbininkes ir tar- 

Su n kiauše gauna vy- 
malorkos,

rasztininkes

7’ 
patalpino 
merginos 
už vvro.

kokios

ligoniu ir
Amerike 

dru

kės, 
sztorosia, 
unites.
rus:
daraktorkos, 
tosios visos nioteres ka 
smegeninius užsiėmimus.

Tosios geriausios, 
virti valgyt ir

muzikantes, 
ir 

turi

ka moka 
vaikelius grą

žei augyt ir mokyt, 
kelnes lopyt ir savo vyrui lie- 
siprieszy t i.

ka moka

Darbinin
kai dirbanti visa savo gyveni
mą kasyklosia, retai kuris su
laukė 50 metu amžiaus, 
ėmimas ies
iszskyrent pavojingumo, yra 
da labai kenkeneziu sveikatai.

Musu Lietuviai 
nas galėtu 
kur kitur, 
katorgų, 
žudo pats savo gyvastį ir svei
kata, del ko?

1.

Cžsi- 
k a syk los i a 

pavojingumo.

, nors ne vie- 
gaut kitokį darbu 

nenori atsižadėt tu 
nepaiso ant to, kad

Del piningo! 
Mat, kitur buna ilgesnis szip- 
tas, o mažiau galima uždirbti, 
todėl del didesnio uždarbio, 
galima paszvensti savo svei- 

Ar-gi tai 
stumia

paszvensti 
kata ir gyvastį! 
ne guodumas piningo 
žmones in požemia )

Matomai atėjo toki 
jog nioteres 
siusti. Ne toli Detroito, 
nojo apigardoje, 
persiskyrimą daraktorkai

o sudže iic-

tai, 
turėjo szal-

Jurgis

laikai, 
pradėjo ant gero 

vie- 
sudže davė

nog
josios vyro, paduodama prie- 
žaste, buk josios vyras nemo
ka gerai raszyti angliszkai!.... 
— Pasiutus boba, 
iszmintingai padare.

Towandojo ana diena sudže 
perskyrė tūla motere už 
kad josios vyras 
tas kojas, ir nuolatos pridėda
vo jiai prie pecziu....

Ana diena Bostono,
Banks, sugryžo praejta sereda 
nuliudias namon, nes per visa 
diena vaikszcziojo po miestą, 
jieszkodamas darbo, bet jokiu 
budu negalėjo surast. .lojo pa- 
cziule teip ant jojo induko, jog 
negalėjo to dalaikyti, užklupo 
ant vargszo ir teip stimusze, 
jog visas kraujuosią papluku
si nuvožė in ligonbuti,
indukusia boba uždare kalėji
mu.

Siunta • isztikruju amuriko- 
niszkos bobps!

o taja

Aplaikomo egzcmpliori nau
jos knygos po vardu 
Siaubimas 
tais,” 
preke $1,00. Spauda ir loszios

7907 Superior Ave.,

Alt i los 
Krasz-

C 4

Lietuviu 
parasze J. O. Szirvydas,

■ visa szali 22,589 kareivai 
ir urininkai, isz au 19,170 buvo 
pristatyti prie darbo.

Iii daugeli miesteliu 
Biurai buvo uždaryti, 
buvo reikalo ju užlaikymo. 
Amerikos Li 
pasekmingai veda ta 
Suradimas 
kareiviams dabar užima antra 
vieta, visos pastangos yra da
romos gaut jiems paszaukimo 

s

U

Darbo 
nes ne-

reikalo ju
‘gion skyriai dabar 

darbu, 
buvusiemsda rbo

VISOS

;aut jiems 
laivinima, arba pagelhet jiem 
užbaigt reikalus su valdžia.

Rytuose ir Naujoj Anglijoj 
atsiranda daugiau
ežiu vyru negu kur kitur Ke
turi u savaieziu skaitlynes szios 
dalies Suv. Valstjju atrodo, jog 
10,030 vyrai užsirasze ir 7,088 
buvo pristatyti prii' darbo.

skaitlvnes 
at rodo: 

New York užsirasze 1, 973 prie 
Phila. 

prie darbo pris- 
užsirasze

Praeitos savaites 
isz didžiausiu miestu

ned i rba n -

0

darbo pristatyt i 1,235; 
užsirasze 322, 
tatyti 322; Bostone 
430, prie darbo pristatyti 101; 
Pittsburgh užsirasze 233, prie 
darbo pristatyti 220; Buffalo 
užsirasze 79, prie darbo prista
tyti 58. Washingtone užsi
rasze
445; Harrisburgh Pa. užsirasze 
18, prie darbo pristatyti 16; 
Worcester, Mass, užsirasze 21, 
prie darbo pristatyti 9; Syra
cuse, N. Y. užsirasze 45, prie 

33; Scranton, 
užsirasze 30, prie darbo prista
tyti 23; Springfield, Mass, užsi
rasze 32, prie darbo pristatyti 
30;; ;;Wilmington, Del. užsira
sze 35,
— (Prisiųsta 
B jura.)

AVasIiingtone
392, prie darbo pristatyti

darbo prstatyti

prie darbo pristatyti 24. 
per Red 'Cross

DIDELIS BALIUS.

“Dirvos”
Cleveland, Ohio.

Knyga turi 208 puslapius, 
apraszo pradžia istorijos nog 
Huno Ivg tebyriai ■ karei, tai 
yra koki buvo vokiecziai nog 
pradžios lyg sziai gadynei.

kad kuogreieziausia
• važiuotiAmerikos kai įninkąs, sesuo ir gjmfį pasportus ir

4 Lietuvon ginti tėvynė nuo prie 
Mes ne esame tokiais 

<< 1 1.* a vi i t? į p

kiti gimines, 
Misijos nariai Pov. 
Jonas Žilius
tuvos Atstovybes darbuotojai 
M. Vinikas, M. Szlikas, R. De-

E. Eeleckiute

bet ir Lietuvos 
Žudei k i s, 

ir J. Vileiszis; I Je-

Wolfas,

atvykę. Ant

kuris

laisve ant
Ant

ir L. 
Szalteniute ir gražus lietuviu 
BaltimoriOcziu būrelis, 
specialiai ant pakasynų buvo 

dupbes kranto
sziam už Lietuvos 
pakasynų buvo atvyko, 
duobes kranto sziam už Lietu- 

kovotajam kun. J.
gražia vardan 

Lietuvos Respublikos ir Lietu
vos atstovybes prakalbele. 
Kareiviu buris atidavė pasku
tine pagarba, o vienas 
rius patriubijo dar 
pagarba, o vienas Judorius pa
triubijo dar paskutine karta 
ant jau indoto in duobia kars
to ir visos pakušinu ceremoni
jos tapo užbaigtos. Liko supil
tas mažas kalnelis ant kurio ta
po sudėti dar isz Lietuvos at- 

, keletas vainiku 
ir draugu ir vie

nas grožiu kvietku dabar sudė
tas nuo Letuvos valstybes. Szio 
Szio gražaus kapelio ant Ar- 
lingtono kapiniu 
mirszti Lietuviai Ainorikecziai 
ir rasit butu gerausia tuoj pas
tatyti kokia nors atmintine 
granito plyta, kuri liudytu, jog 
czion ilsiasi karininkas, kursai 

yra padejes už 
Lietuvos gerove. Aukos sziam 
reikalui priemamos yra Lietu-

Atstovybes Washingtone,

vos laisve 
Žilius pasakė

vežti vainikai 
nuo giminiu

savo gyvybe

il udo- 
pask utine

neturėtu už

von Atstovybes vvasningtone, 
o reikia tikėtis kad ir Lietuvo
je Aleksio kalnai paminės kuo-
met nors Samuel;.Harris.

/Lietuvos Atstovybe 
Amerikije.

Rengia S. L. A. 247 Kuopa 
isz Woodlawn, Pa. Subatoj 15 
Moja u s, ant Rūmeliu salos, 170 
Kiehl St r. Yra tai pirmas toks . 
pasilinksminimas 
Woo( I law n a pioli nkeje. 
kantai net isz Staru poles Vai- 
cziulionis su kelois pagelbinin- 

visokus szokius. 
[Jžkviecziame visus lietuvius ir 
lietuvaites.

kais grajis

vakaras
Muzi-

Inžanga vyrams 
50c. Mdterems ir 
dykai.

merginoms

E1ETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 ^Puslapiu — 310 Paveikslu.
Tiktai 75c. ir ’tnes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. tPrisiuskit 
75c. <0 tuojaus‘gausitb' knyga
per paczta. Adresą vokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA. .

ktį t. ' *u) t . Uifetf >' i M t

szu.
kaip nedoras “Tenyksztis“ 
raszo skirdamas partijas, kad 
katalikai darbuojas, bet mes 
nematom kad klerikalai ka da
ro. ‘ ‘ 
dyta. kaslink tu dvieju 
keju,“ 
kuosit, tik papurtė galvas kaip 
buliai vapsvų apsiausti.
ir ta skaitot prakilniu darbu 
del Lietuvos, kad d rysią t gir
lies veikimu. Griežtai protes
tuojame priesz toki begediszka 
apszmeižima L. L. Sargu sky- 

“Dar 
turi kiek doros nu-

l'envkszt is *

Sandaroje” buvo nuro- 
“ vei- 

knrie, užklausus ar au-

Gal

riaus ir jei Tenyksztis ir 
bininkas” 
rodykit, kur mes ir ka kisze-

(P. 511)
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milziniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 

niuose turimo prisidėjo o jei ta szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
amžini 

neszite atsako- 
L.

Dar turim pasakyti 
no

nepadarysite liksite 
szmeižikai ir
įnybo už apszmeižima L.
Sargu.
szmeižikams, kad ne kores- 

žinnte padavė 
bet pats L. L.

pondentas ta
“Sandaron”
Sargu Komitetas.

Komitetas:
Pirmininkas Antanas Kuica. 
Rasztin. Antanas Bražinskas 
Iždininkas Juozas Grigaitis.
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GREITAS PAIJ1NGVINIMAS.
Novlrtnio maisto, skausmas, ruksztls 
ir užkietojhnas.kada jusu pilvas yra 
visas netvarkuoja

GARF1DAX 
priduos jumis greita ^pagalba. Greit 
veikia ir paluosuoja vidurius.

GARFDiAX 
yra pavidalo peppermint kendžlu, pri- 
emnu imti. Geras visiems, seniems ir 
jauniems. Bandykite szl naktį o ant 
rytojaus jausitės gerai.

Dykas iszbandymiii kuponas: 
Frank • Garfinkel, Mfg. Chemist, 

141 Ave. A. Dept, L-15. New York 
Parsv.au prisiųsti man dykai seru pell 

Garfllax ant szlto adreso:
Vardas:

Ulydzln:
Mieštus:

drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavbkite:

W. D. BOCZKAUSKAS .. CO.
- ------------- —--------------------- . „ i------------------------------------------------------

MAHANOY CITY, PA
*1

KUR BUNA? NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

j\Iano brolio duktė Jecenta 
apskr., 

gink-
Kleponiute isz Seinų
Liszkavos para., Kudrenu

-Gavau gromata nuo tavo 
tėvo isz Lietuvos, praszau atsi-

(lo 39

no.

szaukt arba žinantiejbapie jia 
malonėkit praneszt;
į. August Kleponis
222IIunter St. Tamaqua Pa.

I Sveikata

Sluncztu szlrdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis ir Viena Naktų*’. Dą tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau tojo knygoje, kuri mane palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
ne rupi man ncrcikalIngasvietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam Jiaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo dauginu 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Mainiszka. Sparrows Point Md.

Arba Teisus ir Trumpas '
Kelias in Sveikata—

. Knyga uSveikata” turi kelis szimtus visokiu! 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgii 
npraszomi visok į apsirciszkimai žmogaus‘Irano' 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau-j 
gdti nuo visokiu ligų. Tokios knygos‘Liėtuviu| 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikoii 
ir drticziai apdaryta audekliniais vyrszaiš.i 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus1 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite:

>W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy»City» Pa.
1

cziau.se
Parsv.au
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Bendrai viena darba dir

banti su Jurgiu pastebėjo, 
kad su Jurgiu kas tai nege
rai darosi.

Pirmiausiai Jurgis per isz- 
tisa 
jokio naujo atsitikimo 
labai gražiai mokėdavo ir no
riai pasakodavo visokius at
sitikimus draugyseziu 
rinkimuose, 
panasziai.

Paskui Jurgis 
atyduos ncatkreipc, kaip vie
nas isz jo draugu . atėjo dar
ban su nauju žiponu, o 
su naujomis kelnėmis, 
paeziupinejo žipobo materija 
ir pasako, kad permokėta ir 
daugiau nieko. Jis net nepa- 
sinteresavo mada.

Tokis Jurgio elgimasis bu
vo tai negirdėtas atsitikimas. 
Visi jaute, kad su juomi 
kis nors biesas 
kuris biesas, 
nėjo.

kuomet
buvova pliki kai tilvikai 
nei vestuvių

i

4
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I
i

su

sanvaite nepapasakojo
o, jia

baluose ir
susi- 
tam

visai jokios

ki ta s 
Jis

ko- 
betdedasi, 

tai niekas neži-

II.
Už dvieju ar trijų dienu, 

kaip visi sau lauže galvas, 
Jurgiu dedasi, Jurgis

savo draugais pabaigus 
Basi tai

ka rt u 
Ir kokis buvo

(
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apsivedėm, 
, net 

negalėjome isz- 
kelti kaip reikia.
asz uždirbdavau 50 doleriu in 

Alano draugai juo
kėsi isz manes ir sake, kad asz 
neturėsiu kuom maitvti savo 
paozios. • Reikia-gi tau žinoti 
kad mano Onute buvo ežia au
gusi ir tik ka baigusi mokyk- 

Ji jokio darbo nemokėjo 
Na, ar in- 

Įsimylejes mylejes atsižvelgiu 
in ka nors.

Po vestuvių 
kambarius, Onute nenorėjo 
gyventi prie kitos szeimyn i li
kęs, bot rakandu, 
turėjome už k a 
Na, asz pradėjo sau pats 
ryti visus rakandus. Ir isztik- 
ro viską pats pasidariau, 
neblogi buvo rakandai, 

tuomet pusėtinai 
Pasidariau sau 

net raszomaji staleli.
Paskui iszmokau

Tuonlet

menosi.

la.
ir nenorėjo dirbti.

nusisamdome 
Onute

tai jau ne
nusipirkti, 

du

tai
net ir

st oi i a ra n t i 
pramokau.

Net mano Onvtei 
Acziu 
o jei

ir batus 
pasitaisyti, prisimuszdami ir 
puspadžius.
pataisydavau korsetus. 
Dievui, kad esu gabus,
no tai tikrai bueziau pražuvęs.

Ir galu gale taip viską tau- 
pinti ir viską pats sau pasiga
ili int neblogai gyvenome, ge
riau net
Alano Onute man nieko nepri- 

iszmoko tiktai

negu
gy vimoine, 

kiti
ge- 

gvvena.

užhipnotizavo apkerėjo.
— Bet gal būti isztikro ka 

nors moka tas tavo Onos 
meilužis, — perkirto Pla
tauskas.

tas 
perkirto

Gal būti jis moka, 
padaryti kokius kvepalus, ar 
ka.

— Nieko panaszaus.
— Gal ejles moka raszyti 

saldžiai kalbėti ?
Nieko nemoka.

9

kame giTai 
slapi is ? 
mylėjo ?

— Tai kame gi

visa pa
tai už ka Ona ji pa-

visa pa-
slaptis? tai už ka Ona ji pa-
mylejo?

— Alano Ona man karta 
prisipažino, tik asz nenoriu 

Ji man szitaip pasakė, 
(u viską moki padary- 

, o mano

man
asz

t i ket i 
sako: “ 
ti, tau viskas sekasi

PATEMIJIMAI
SENO KAPSO.

nemoke-padaryti laimingai 
jai!”

Platauskas užsinteresavo.
— Tas pienburnis, tas.... — 

pyko Jurgis.
Ant galo Jurgis nubraukė 

panose, ir pamažoli tarė.
, kad jis

1

— Na, tai tu pats iszmok- 
tum bueziuotis ir viskas butu 
gerai.

— Ona man sake 
moka bueziuoti....

Bandžiau, bet nieko ne
at sake Jurgis. —- 

Ant briezkiu, (ai jau visai no- 
Biosas žino, kaip

kia bueziuoti, kad boboms pa- 
visus 

o

iszcina, -

gabus. roi-

Tas padėjimas:tikti.
amatus moku, viską moku, 
tik nemoku kokio ten idiotisz- 
ko buezia viniosi ir neturiu 
baimes.

Jurgis apsivorke.

ir

dydis badas ku
tenki! ne-

viską ryja kas

MOCZEKA.
Esame papratia girdėti 

d i “moezeka” 
yina baime ir 
prieszais taja y pa ta. 
taji žodi “moezeka” 
me del josios japslos,

zo-i l

kuris mus per- 
neapykanta 

Girdint 
nęturi- 
nejau- 

‘dziamę jokios meiles ne jokio 
prilarikunlo.

Kitaip jaueziarne, kada isz- 
girstame žodi “sierata.... ”
Tuojaus Ynumš szirdis $uspau- 
dže ir prijauezianie dideli sti- 
similcjimhf*del ttiju vargszu 

mažens prndeda- 
“moeze-

9

kuriuos nog
me btaiigyt žodžiu

o Valiaus prasiplatina to-

mirszt idant apvaldyt 
mas teritorijas ir dabar 
kad turėjo iki 1772 m. ir be 
perstolio vis ta pat 
gieda rugodami ant lidtuviu
dvasiszkijos kuri jau tai nese- 
noviszka 
dzieju.

“Zgodoje

sveti- 
kaip

gi esmei i a

panie dzieju dobro-

baisinusos

užsitarnauju

ant paniekinimo 
litkalbineje juosius idant 
čzokas nemidetu. __ _____
ne turi ’mylėtu tosios, kuri 
jiems veljna gerai? — Ar tai 
josios kiūto, kad Dievas atome 
jiems juju rnylemn motinėlių? 
—- Ne turiu ant minties czion 
raszyti, idant.vaikai užmirsz- 
tu apie savo ifi i rus i a hiotinelia 
o ne!

Žinau ir tai 
ezokos teip 
kaipo tikra 
neduos jiems tosios 
meiles ka 
nes juju nepa^imde, bet vaikai 
neprivalo paniekinot moezeka, 
joigĮi,- jiji paszvonczia savo 

sunken vbia

moezeku ir 
ino- 

Ir del ko

jog vaikai mo-I

nepamylės josios 
motina, nes jijines 

szil urnos
juju tikra motina,

/

į
1/
9

TARADAIKA.
/

Daugelis rugoje ant savo bo- 
nemyli ir vyrui

kas su 
su 
darba iszejo gatvėn, 
ko taip kad jis iszejo 
su Platausku.
Platausko nusistebėjimas kuo 
met Jurgis pavadino Plataus- 
ka : 
niauti, 
žodžiais:

— Žinai ka, drauguži, 
sziadien vakare asz neisiu na
mon pietauti.
restorana.

Žinoma, Platauskas tiktai 
iszpute akis. Juk tai stebėti
nas atsitikimas, 
pavadintu restorantan. Juodu 
kartu dirba jau penkiolika 
metu ir niekad panaszaus at
sitikimo nebuvo, 
suomet vakarieniaudavo 

niekados kairziamos 
nelande, o dabar isz karto to
kia staigi permaina.

Jiedu nuėjo restorantan ir 
susėda už pirmutinio pasitai- 
kusio stalelio.
Paltauskas nusistebėjo, 
met Jurgis visiszkai 
valgio, o užsisako tiktai 
valgius kurie pirmiausiai 
rasze pasitaikė. O Jurgiui 
valgiu juk sunku buvo kam 
nors intikti.

restorantan pavakario-
Jis pavadino sziais

gelbėdavo, ji 
pasidirbti sau skrybėlės, 
net prasivaikszcziodavau 
krautuves, 
gins, o mano Onutei,
veik nei pirsztu 
pajudint i. 
n ome sziek

m 
val- 
be-

ka,

itikime kur in

kad .Jurgis

Jurgis vi- 
na-

Dar daugiau 
kuo- 

nerinko 
tuos 
su
su

III.
Draugai sėdėjo prie stale

lio ir rūkydami gere 
tylėjo.

kava ir
Ant galo Paltauskas 

neiszkensdamas pasakė:
— Kad jau

ka kalbėti, tai eikime kas sau 
namon.

— Kas-gi ?
— nenugirdės paklausė Jur
gis.

mes neturinie

Ka tu kalbi?

— Tai jau tu nesupranti 
net lietuviszkos kalbos, — pa
juokdavo Platauskas.

— Ne apie kalba man rupi 
Asz su— atsake Jurgis. — 

paezia persiskyriu.
Platauskas ka tik neuž

springo isz nusistebėjimo isz- 
girdes tokia naujiena. Jis ne- 
insitikedamas savo ansims ta
re:

— Na jau meluoji!
Jurgis smarkiai nusijuokė.
— Matau, kad tikrai me-

Sakiau, vereziau e j va
— kalbėjo Plataus-

luoji! 
namon 
kas.

9
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— Asz tikra teisybe pasa
kiau — atsake Jurgis.

— Ar tu tik isz proto ne- 
iszejai ?

— Isz proto, tai neiszojan, 
bet su paezia, tai

jau tikrai skyriarnes.
— Na ir kas-gi tau pasi

daro? — paklausė Platauskas.
Jurgis pamastė, nusiszluos- 

te lupas ir pradėjo pasakoti:
— Tik tu pamąstyk, kaip 

likimas isz manos juokiasi. 
Kaip tau gerai žinoma, 
kaip vedžiau savo Onyte, 
kiszeniuje neturėjau nei 
puvusio skatiko, 
gi turėjo tiek pat.

asz 
tai
su-

Onuto ir-
Tui-gi

parneszdavau 
tai 

nerei kdavo
Paskui prasigvve-

1 iek, ir asz net jai 
nupirkdavau puikes pirszti- 
nes, kailius ant kaklo ir 
ranku.

ant
Ant galo dabar už ta 

viską vienas pasilieku.
Kaip tas

Kame prie-
— Bet kodėl? 

viskas atsitiko? 
žastis ?

— Priežastis? 
i nsi mylėjo!

Alano Ona 
Supranti insi- 

mylejo iii kita vyra in koki ten 
ofiso rasztininka.

jjJii r g is valiųidęle . pa tylėjo
■,rr”ir
ti.

paskui vėl pradėjo pasako-

Ir kad tai bent butu vy- 
dabar nie- 

Jo žrpono siu-
ras kaip reikia, o
kam netikės,
le paymsi ir nemoka susinti...

— Bet palauk.
iszrodo?

— Ant
Jis

Kaip jis

niekopažiūros 
jaunesnis už mano 
Alano Onai dabar 

nebus tris-
Jis nemoka al
inio verszienos

nemoka užsilopinti ži- 
Asz sa.vo Onai sakau, 

nieko 
O ji tiesiog man

sau.
paezia.
32 metai, o jam
deszimt ies.
skyrti jautiena
jis negali pasitaisyti sulūžusia 
kode, 
pono.
kad tai tikras idiotas,
nemokantis.
in akis juokiasi ir sako:

— Jis kaip ka moka 
riau padaryti negu tu.

Žinoma asz

ge-

indukau 
toliau pasakojo Jurgis. —Juk 
tai boba, tikra boba, nejau- 
gi

tikra boba 9

9

tas

bu, 
dantis rodo, apgaudinėjo, o 
ant galo leidžesi in platu svie
tą kur mirszta užmirszta nog 
visu arba dingsta kur po tvo-

Asz duosiu jums tikra ro

jog joju

paszvonczia 
liuosybia ir yma 
ant iszauginimo tuju sierate- 
liu

Randasi po 
moezekos, 
me jeigu moezeka mato del sa
ves piningiszka pelną per isz- 

turtiiigo naszlio, 
naszlis i

teisybei piktos 
o priežastis yra ta

mergina už moteria 
akis atidarytas, •

ra.
da:

Y man t 
reike turėti 
ausis pastatytas, ba jeigu žmo
gus perka gyvuli, o gerai ne- 
apžiuri, tai tuoin labjaus turi 

Kn’|gerai apsižiūrėti ymdamas mo-

ka”
sios pasakos apie moezeka jog 
net szirpulėi perbėga por vai
kus, tasai žodis stojosi del kož- 
no kudykio kaipo 
žvėris ir nevidonas.

Ar moezeka
ant to, idant jiaja teip panie
kinėtu ir priskirtu prie 
sziuusiu ypatų?

Neužginczinu, jo 
ros moezekos, bet 
randa ir tokiu motinu, kurios 
yra szimtkart arszesnos už 
moezekas, kurios pasielgineje 
su savo tikrais vaikais 
sziau ne kaip moezekos?

Vaikai porsiyma tokioms 
pasakoms apie moezeka ir at- 
ejteje randasi didelėje baimi'- 
je kada ne duok 
motinėlė numirszta, ir 

“sutvėrimą

niek-

yra bjau-(f

ar^tfi nosi-r*

tekėjimą tiž
arba kur randasi
vienu tik kudykiu ir yra jaunu 
vyru, tai galima suprasti 
kis v-ra tvkslas tokios moteres

ko-
jtere ant viso gyvenimo.

Juk gyvuli parduosi, 
Bobos niekam neatyduosi 
Turi Ivg smert laikyti, 
Su nieką vargu vargti.

Reike temyti ir ant tėvu, ba 
jeigu tėvai davadni, dievobai
mingi o ne girtuoklei ir paeze- 

tai ir dukrele bus gera,

9 

bet jeigu mote re ejna už nasz- 
vaiku,

9

No. 18 ilgame 
Sto- 

strate
li*

lio turinezio keliolika 
kuris nieko ne turi tiktai ško

tai kokis 
kios moter(‘s
tokio naszlio, 
szventimas ir 
kalis jungo ant 
auginime tu iu vaiku?
tai turime panasziu 
mu.
paszvenczia

9 9

straipsnyje raszyda.mas 
kniskis apie Lenkijos 
giszkus rubežius rytuose 
pajiegas Lenkijos kad galėjus
visad atremt kaimynus dy
džius savo’nevidonus Vokieti

Lenkijoj 
riam patarnauja, ir 
ra.mvl)e 1. v. kuravimas su kai
mynais, o kare tai žinoma kad 
kaip smakas
tik pasisuka po jos kojų. Len
kija kariaudama turi visko 
nemaža i suczed vt i 
tojams (lydina

Gerai žinoma kad tai 
maskoliai tai 
sunaikino 
ve n t o ja i neužgydt

‘ t. y. karevimas su kai- kad reikia, turėt 4 milijonus 
nėra,

tai pagal norą kraszto žmonių sako pažymėjo mums lenkams IV* 1 11
bet kylės isz noro didžiu ponu 
nori nežili dan
kaip ir tvezia būdami 
viską sukrauja

turi
kas gyven- 

nemalonu ba- persi y n ia
da.

vokiecziai viską 
dar ta rona gy-ta rona 

e, jau kita at-’j<’1 ii’ Bosija raszo Stokalskis

1

ar
las >

si veri
mvnais.•/ Szis ka rovimas- kareiviu. Verszaliuje Taika

<r apžioti kurie 
nuogi 

ant sprando 
visu szalies gyventoju kurios
ponai nekarta ir kvailiais va
dina.

Miestas Suvalkai ant 
žiaus Lietuvos ir 
gyventojai 
Europinei
lenku valdžia 
jau nusibodo doklias mokėt ir 
mokėt, py levas 
grūdu pilt 
sunkenybes neszt.

rnbe- 
apielinkes 

kaip laikraszcziai 
pradedaskelbia 

neapkensl, nes

isz paskutiniu 
nepa nesza mas 

Gyventojai 
rokuoja kad jiems toli but sma 
giau prigulet prie Lietuvos ne
gu prie Lenkijos nes sako — 
“Lietuvos gyventojai turi iki 
valei duonos ir prie duonos, o 
Lenkija turi nepakeliama ba
du neszt.” <

Lenku laikraszcziuose skai
tome, kad jie negali, su Lietu
va prieit — do porozumieniįv- 
(prie susipratimu) per lietu- 
viszkus daugiaaše kunigus ir 
inteligentus. Sziame klausyme 
tai lenkai toli gal iieinžiuri in 
Lietuvos žmones abelnai kurie 
t. y. kaimiecziai net 18G3 m. 
lenkus neapkensdami dainuo
davo dainuszkas — “ 
naša, velnias poną nesza.” 
Tai-gi klaidingai primeta be
da kunigams arba inteligen
tams.

Lenku posmavimas do poro- 
už-

9 ir

velnias
Ojczyzna

plunksnagraužis jia zumienia, neduoda jiems

IN PEDIN IS ltl MI NIJOS SOSTO ATLANKĖ EGIPTĄ9

l’boto by Centrui News

Paveikslas parodo Rumunijon kuningaikszli Karoliu, kuri priima Aleksandri
jos gubernatorius, o kuris užims Rumunijos sostu po tėvo mirimą.

Kulkos zimbia kaip biteles
i • • • • ♦
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rubežius vakaruose, 
tuose paliko reikalą

bet ry- 
neiszrisz- 

ta, tai-gi mes turime yrtis sa
vo pajiegomis iki nustatymo 
tam tikru rubežiu.
kis taro kitko kalba, kad Kur- 
landija, Lietuva, Baltgudija, 
Volinija ir Podole reikėtų gan 
lis priskyrt prie saves, tuomet 
Lenkija turėtu 40 milijonu 
žmonių isz kurio skaitliaus ne
sunkiai galima but verbuot ly
gus kareivijos skaitlius musu 
prieszui t. y. Rusijoj.

Autorius to straipsnio pro- 
ponuoja, [__ ___
szalimis reik elgtis labai

S tok a Įs

kad su minėtomis 
gra

žiu budu, neperiszkadyt reika
lams kurie nesza ju szalei nau- 

Užbaigoje straipsnio sa- 
Granice wschodnie to 
naszyeli baguetdw i
9 wylacznie one opi-

, idąe šladami
i mogit pierwszego

ja.
ko: —
■(prawn 
one tvlko
•iac je powinny 
kopedw
polskiego korpusu.

Teip tai vis nepaliauja sva
joja apie 1772 m. ir rokuoja 
kad su pagelba tik bagnietu 

saulėtekio link 
Senas Kapsas.

i

o

padarys jie 
sau rubežius.

KALENDORIAI ISZ LIETUVOS.

tplaikeino keletą kalendorių isz 
Kauno. Kalendorius vadinasi "Karisz- 
du Kalendorius 1920 metams" 64 
puslapiai.' l’risiuskito 50c. stempomis 
) gausite tuojaus per paczta/

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

keletą

apie taji 
persta t o.

Juk toji moezeka,

Dieve j uju 
visaip 

9 9 sau

teip-gi 
yra Dievo sutverta kaip ir ki
tos moteres ir teip-gi savo ku
ne turi jauslinga szirdi kaip ir 
kitos, o kas žino, ar tiejei vai
kai kurie netekia savo motinos 
nepamylotu josios, jeigu in 
juosius no butu 
baime apie “

Toki vaikai, kurie yra auk
lėjami po akia savo motinos, 
tokios pasakos ncapejna, ne 
meile motinos, norints su vai
kais ir nežmoniszkai pasielgtu 
bet jeigu tėvas yra priverstas 
duoti vaikams moezeka, tada 
vaikai ne nesirūpina pažinti 
geriau tosios moezekos, ar toji 
moezeka isztikruju užsitar-- 
naujo ant paniekinimo.

neapkoii- 
moezeka, 

bet ir kaimynai visaip sau per
statų taji žodi, norints moeze
ka gana stengtųsi intikti vi- 

Nekarta moezeka, ku
ri innesze iii narna naszlio szir- 
dinga jausmu del sierateliu ir 
paszvonczia 
darba del juju, 
laika savo geriiosia 
muosia,

jeigu 
in kvėpta toji 

moezeka. ”

isztikruju

Ne tik k a 
ežia

vaikai 
tojo žodžio

siems.

4 i

nog

savo pajiegas ir 
nusilpneje in 

užinanv- 
neapturedama 

nieko padekavones ir jausies.
Kiek tai randasi maezeku, 

kurios ineja po pastogių nasz
lio su drūtu pastanavijimu už
stoję vieta juju motinos, 
gu jiai pasiseks inkvepti iii 
vaikus meile, nes vaikai visus 
myli kurie jiems yra prilaukus, 
tai senesnioje

jiai pasiseks
Jei-

juos pakursto

Kur

Apsivedė su rusiszka 
kuningaikszcziute.

kTikszczioniu artimam miestelije ir iszskerdy.t visus, 
tasai hrabiszkas kapitonas?

LIETUVA PABUNDA.
) f. s . t t ,< ' * »♦> t

įr kaiiuolbs dunda 
Lietuvą, tėvynę musu 
•Isz miegu pabunda.sz mięgu pabijpida.
Lenkai, rusai bermontninkai>

Laukus Josios mina.
Visi “laimes ■mums vainiką 
Ir orszkecziu įpina.

Tokios laimes mos nenorim, 
Kokią, mums žadėjo,1;
Bet jie turi iszsineszdint 
Isz kur jie atėjo.

tvkslas vra to
li ž 

pasi- 
sun-

isztekojimo 
jeigu ne 
nesziinas

savo sprando j 
O kiek!

at šit i ki
ti bet toji motore kuri 

savo liuosybia 
del meiles tuju sierateliu yra

mouze-laikoma kaipo bjauri 
ka.

Ne visos moezekos yra 
anokios, no viskas auksas ka 
blizga! — F. \V. S. B.

vie-

IRPIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUV1SZKAS NAMAS ARBA 

MOTELIS NEW YORKE.

Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in New Yorka, tai ticsog 
kreipkitės pas Geo. .1. Dartasziu, 
Agentu, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir isz 
Lietuvos. Iszmaino ir siunczla 
piningus in visas dalis svieto 
pagal dienos kursą, 
pasportus isz Suvienytu Valstijų. 
Pasitinkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu New Yorke pribuvus 
isz kitu miestu. Suteikiam nakvine 
nes užlaikom narna su 38 kamba- 
rais. Paleldžiam pasažierius ir ju 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai buna aprūpinti kurio kreip- 
piasi in musu virsz-mlneta agen
tūra su reikalais, vargo ir nelai
miu ncdatlrs niekados. Tautiecziai# 
brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kvleczlain visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus 
ar ypatiszkai. Gausite sanžinisz- 
kus patarimus nes mus priderlste 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite laivakorcziu ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

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

Telefonas: Spring 9537

Parūpina

Arabas kalbasi su savo kapitonu kaip ežia užklupti ant

Ana diena kapitonas AVal- 
lace Shutz isz M ii waukee, AVis. 
apsivedė i 
Vasiliuvna

su kuning. Nadiza 
. Tronbecka,

laike kares dažiurinejo ligo
nius, o kuria Rosi jos caras ap
dovanojo auksu medaliu už jo
sios pasiszventima del sužeis- 
tnju kareiviu.

kuri

(dus,
I ba

t ihuolis nog obelies netoli ritas
Ir dukrele bus kas kitas 
Davadni ir dorus tėvai,
Bus toki ir juju vaikai.

Už g<>ro vyro, 
Kaip už muro, 

t) už kokio lepszcs,
Giaro neturės.

I’aymi broliuk sau už paezia 
mergina, turi būti del josios: 
tėvu, vyru, apglobeju; turi bu- 

jti sudžiu teisingu ir visame 
.jiaja aprūpinti, bet ka

Kaip suejna in pora

! 
1

9

Darosi snvrns tvora, 
Kol vyras neapsidžiauge, 

Aloteres nog nieko nedraydže,

Pratina prie tinginia.vimo, 
Pats anksti kelia,

Apžiūri stuba, kure ugnele, 
Bulves skuta, 

Arba jiaja lupa.
Pusryczius pagamina, 

Budina paezia, valgyt vadina.
Netoli brolau teip dares nu

važiuosi, 
Jeigu tokia vale bobai duosi 

Stosiesi del josios bernu, 
Ant visados nužemintu tarnu

Už menka daigta užklups, 
Krims tave o ir in kaili lups.

Jau jeigu katras andaroka 
apsisega, 

Tai ir bobos nesuseka, 
Tada sveiks d i ilgias, 
In varga inlindias.

Neviena boba savo diedą, 
Nusiveda in kokia besieda, 

Nustūmė diedą už stalo, 
O pati su kitais hocus daro,

Su vyrais szoka,, 
Kad ir nemoka.

Pasigėrus strapaluoje, 
Bjaurus žodžius plovoje, 

\\yras ant to nežiūri, 
Ba užpiltas akis turi.

Boba ka nor, gali daryti, 
Gali diedui žandus daužyti, 

Jis priesz jiaja tylos, 
Kaip žioplis žiūrės.

Tai bent gerąve, 
Del vyro szlove, 

Vaikinai nesikabys prie bo
bų niekada,

Tiktai bobos vaikinus nog 
doros nuveda.

»

PRASARGAI Visus latszkus o lf 
piningus in Iszleistuve ’"Saule? reikt 
visados siusti ant szito adreso: 
Boczkowski’Co. Mabanoy City* ftu

“DIDELIS SZALTINIS”
u *    —

Aplaikemo keletą “Dideliu 
Sznltiniu” ir iszparduosinle po 
$3.00. Ales brangoi užmokejom 
ir negalime pigiaus parduoti. 
J u mažai gavome. Juodi apda
rai, apkaustyti. Agentams ne 
galime duoti jokio nuoszimczio.

keletą

*

ir

*

J 
tok

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
IfAUAWAV CTW t>a
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Žinios Vietines
i.—i 

žengimas 
gn.r>

A Atititil

r Atras x mitini ii**t

r>

Ketverge
Vieszpat ies

pripuola In
in Dan-

— Politika 
Apsvarstyk it gerai 
šito.

pradeda virti, 
ka darv-

— Ponas Jurgis Milauckas 
isz Sprinfield, III. atlankė re- 
dyste “Saules.” Ponas Ali- 
lauckas lankosi kėlės sanvai- 
tes czionais pas gimines ir 
pažinstamns.

— Gedemino Kliubas laikvS 
extra susirinkimą, Panedeli va 
kara, 17 Mojaus, 
saleje.

»♦

pas gimines

Boczkausku 
Susirinkimas prasidės 

6 .vai. vakare ir yra užszauktas 
kaslink ateinaneziu nominacijų i 
todėl privalo susirinkti visi sa

lei pginarei. Yra užpraszomi 
visi balsuotojoj isz Mahanojaus 
ir apielinkes. A teikto visi.

(M. 17.)

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

Nuszove bolszevika. č 
Kovo 12 d. 3 kilometrai 
Plunges buvo aresztuotas ka
ltei v is 5 pulko buvęs Kupiszkio 
ir Panevėžio bolszeviku komi
saras Rekaszius, kurs nesziojo 
ta i p-g i
ežius ir Gerliacho. • 
vietoj krata, buvo rasta pas ji 
jo ranka paraszyta bolszevisti- 
ne proklamacija in , 
ir kiti dokumentai, 
iszrodantieji jo 
veikimą.

pavardes

m. 
nuo

Petkevi- 
Padari'us

bet isz

«*

Nesulaužo savo žodžio.

Tūlas gaspadoris, kuris no
riais karta ant sanvaites kar
ezemoje pasi žydą turėjo gerai 
a.tsigiart ir pusėtinai piningu 
praleisdavo nutai’O laiko misi
jos pasitaisyti^ 
ma isiraszo in brostyn blaivy 
bes ir jau daugiau negero. •X. < fe « m feife

pamesti geri-

isz to nulindo

. - iiiirrr-“)———————----------- ------------------... . .

Kokios Muzikes Reikalaujate?

Ilin Mtil'j Į •.......

muzikos Mylėtojams.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pas Darželi trys mergeles,‘duetas 50c« 

. 50c. 
50c.

A. C.
Į nejaus

A. C. SCHAEFFER 
Prietelis Darbininku 

Praszo jusu balso.
■... ■»

Schaeffer, 
gyventojas,

musu~Maha-
jufcu kai-

— Pirmas Lietuviu Citizens i mynas ir kožno žmogaus prie-
didel iKliubas turės

Utarninko vakara 11
Boczkausku 
garsinga 1’Tisco

saloje.

baliiijtelis, i .
Mojaus,1 kandidatas nnt Legislatoriaus 

(i ra jis I szitam (list rikte

apsigarsino save kaipo

j). Schaeffer
’ buvo

aprinktas,
Six orkestrą, j dabar pildo ta urėdą, ir 

Inžanga vyrams 5(lc. Moterems’ne| keturis kartus 
ir merginoms 25 c. I

— Jeigu reikalaujate Pas-1 sakant is žmogus tame urėdo 
portu tai kreipkitės pas agen-jjp beabejones bus vėl 
ta Viktorą Lapinską, 
parduoda szipkortes,

(M. 11) tas viskas parodo kad yra at-

teip-gi|tas. 
siunezia Į (\

piningus ir t. t. 601 \V. Maha-' riaus. 
noy St. (t. f.)!

aprink-
Todel balsuokite už A. 

ant Legislato-

Balsuokite už
G. Frank Brumm

Isz Minersville, Pa.
ANT KONGRESMONO

Geri pirkinei Art Shop sztore.
Del iszsiuvinejimo szlebes, 

paduszkaites, staltes, 
visokiu vilniu. G\wu ir padirb
tu kvietku.

Jennie Refowicli,
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

szlebes 
skaros,

ANT PARDAVIMO.

geras Ir lahal

Czionais sykiu

t f.

/

V

k

i b
K 1

J

n.

e

k,

Pardavimas pigus, 
naudingas del kiekvieno žmogaus ka
tras tik turi ukvata. 
buezerne ir groser-sztorls, visko pilna.
Biznis geras ir geroj vietoj ,teipgl Ir 
didelis namas, 30 pėdu ploczlo, 56 il
gio ant trijų lubu, ant virsziaus sale 
tinkama del viso ko. Teipgl ir lotas 
50 pėdu ploczio per 150 ilgio, ir tvar
tas didelis, karve, G žąsis, I antis, 
Viskas parslduos greitai ir pigei. No
rintis pirkti ta viską tegul pasiskubina 
ir atsiszauke ant adreso:

J. Sinkewicz, lM.28
Kulpmont, Pa.1111 W. Chestnut St.

T

Kožna motina nori 
kad kūdikis butu tvirtas ir sveikas
Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykite su 
visokiais maistais, bet pradėkit iszsyk gerai — 
duokite toki maista, kuris iszaugino daugiau; 
tvirtu ir pilnu vyru ir moterių, negu visi kiti^ 
maistai sudėjus in viena —-.duokit jusu kūdikiui

kad kud

EAGLE BRAND
(C l- )

stiprina kojas ir
duoda spalva

■ X

■1s
Tas maistas stiprina kojas ir sveiku 
kuna, duoda spalva veidams ir 
akims. Pagirtas ir patariama 
gerumo ir atsakantumo. Lmigvas pritaispnui— 
tik dadėk prie tinkamo daugumo Eagle Brand 

iszmaiszyk/ ir gatavas

palaiko 
linksmumą 

s gydytoju del savo

j pieno virinto vandens, 
| maitinimui.
ii Jei kūdikis nakti verkia—jei nervuotas ir ne- 

| ramus—jeigu neauga, tai greieziausia jo mais- 
Pasiusk

(. •

.i

jeigu neauga, tai
tas netinkamas ir negeras. Pasiusk szedien 
kuponą did instrukcijų maitinimui jusu kalboje, 
teipgi gausit 54 puslapiu knygute apie kūdikius 
dykai, kur pasako kaip užlaikyt kūdiki sveiku 
ir tvirtu.

Delei jo gerumo, kadangi padarytas isz gero 
karves pieno ir malto cukraus, yra ekonomiszka 
naudoti Kagle Brand pieną namuose ant stalo 
kur tik reikia pieno ir cukraus.
stf kava arba kokoa, ir visiems virimo ir kepimo 
reikalams. Nereiks bėdavoti del cukraus štoko.

The Bordfn Co. 108 Hudson St. New York.
Parsiduoda gerose aptiekose 

ir grosernose.
Szis Lebells ir Vardas 
yru Jums Grarancijiu 

o<£f.ęc^x>x,

f

C«

< THt~5o55’tN"ČOHrA'< y
Jl<w Yojiti, mAČ,

<r

neberas.r>

Landykite jin

4

.......... ..................... - - . -

Iszkirpk kuponą. Pažymėk 
norima knykute ir prlsiusk 
jld mumis SZIANDIEN.
Mrs. .
Street.
City. .
State............................... .

....... Nurodymai apie Valgius.

....... Kūdikiu Gėrovo.

M

INSTEIGTA 1857 m.
Kiti Borden

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

Produkto!:
Borden’s Malted Milk.
Borden’s Milk Chocolate.
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kareivius 
aiszkiai 

bolszovistini 
Bevedant Rekaszius 

du sykiu bando bėgti,
antro sykio buvo perszautas ir 
po 3 valanda mirė.

Kas girdėti pasaulyje.
Lietuviai Rosijoje.— Balan

džio 1 d. sugryžo Kauna Lie
tuvos atstovas Odesoj, p. An
drius Lisauskas. Jis iszvažiavo 
isz Odesos Vasario 6 d. Anglu 
laivu su Anglu atstovybe, kuri 
visu svetimu valstybių atsto
vybių Odesoj paskutine aplei
dusi ta miestą kadangi jau ne- 
bosiseke ilgiau pasilikti: Vasa- 
irio 7 d. miesto pilnai 
jusi anarchija.
pasiseko paimti su savim drau
ge dar 3 lietuvius.
inenis sekesi paimti vien Ang
lu atstovybes dėka, 
soj visuomet buvus lietuviams 
ir Lietuvos atstovui palanki 
oficialinai paliudijusia kad va
žiuojantieji su jin drauge Lie
tuviai esą Lietuvos 
Tuo Anglu lindynių ir 

Imusu tautiecziams laimingai
Keliavo jie 

Varna, Kons
tantinopoli, Salonikus, * Nisza, 
lygi kur Anglu laivas vėžes ir 
maitinos juos dovanai, Belgra
dą, Viena, Warszava ir Vilniu.

Odesoj ir kitose pietų Uk
rainos vietose tebėra dar labai 
daug lietuviu. Vienoj Odesoje 
yra maž daug 12,000 lietuviu. 
Lietuviu gyvenimas, 
visu to kraszto gyventoju 
galo skurdus.
nikinas pradėjo mobilizuoti vi
sus to kraszto kariauti tinka
mus vyrus, žinoma, ir lietuvius 
kadangi tas redakciniu pažiu- 

|ru caro generolas nenorėjos ir 
irdeti apie naujai susikuru- 

valstybes, ir pripažinęs 
vien nedalinama vienetą Bosi
ja, kurios valdiniais jis laike ir 
lietuvius.
niobi lizaci ja

Tai

insigale-
P. Lisauskui

Tuos 3 aš

ku r i Ode-

J

misija, 
-sek esi

taiiticcziams 
pasiekti Lietuva, 
isz Odesos per

kaip ir 
, be 

In si galėjos De-

<r 
sias

Žydas labai ..........v.,
ba gaspadoris buvo mylėtas 
nog visu žmonių ir 
visu pulku ateidavo in k a rėžo
ma, o kada jojo karezemoje ne
būdavo, tai iszrode kaip isz- 
szluota. r- • ' 
mužiką prigriebti ir 
pas ji su
Ilgai žydas perdestinejo su sa
vo szposeleis, — jog gali gerti 
tiktai nepasigerti ir turėti sa
vo protą, ir juk žino ka daryti 
ir kunigo neklausyti, ka jisai 
zauniję. Ant gido gaspadoris 
katram žydas buteli priesz akis 
pastate, paėmęs stikleli, nuve
dė žydą su buteliu in kamara.

— Na, tai gerk in mane ta
rė žmogus. Žydas su džiaugs
mu iszgere stikleli. — 
užkask biski, . ir padavė jam 
szmoteli deszros. ’

— Ai va j! — paszaukc žy
das, juk tai t re f, 
vale valgyti.

— Tai matai

tankai su

Žydas nutarė volei 
atsilankė 

a riel k a k i sze n i u je.
iszsiri nkti 
S

-------------------------- ------- --------------- r — - * -

po geriausia maszina pasauleje.

Patlie ir Rishel maszinos gra- 
jina bile kokius rekordus.

• ■

Turime Columbia maszina su g 

daugybe visokiu Lietuviszku Ž 
rekordu. . i

........ \
Ateikite ir paklausikite kaip 

szitos maszinos grajina ir galit g 
tokia kokia jumis g 

oriausia patinka. 2

drūtais viduriais. Galima gauti

GUINANS MAHANOY CITY, PA. 
M T. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

I'.nh ant hzIo svięto, $olo . .
Lietuva Brangi ......
Kas nuranijK mano szirdeie. • 50c. 
Siuskite piningus registruotam lalszko 
ar per Money Orderi, stenipu nepriimu 

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

Edisono maszina, žinoma kai-

g

■ i

Capitol Stock 1125,0000 
Surplus A Profits 1160,000.00

<
<
k/

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
SU086, nepaisant ar atnoazat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato* 
mis 9 ryte lig 12 vaL

Dabar

imi m s to lie

— tarė jam
gaspadoris, — Jcožnas turi
protą ir žino ka turi daryti, 
kam klausai rabinu, jicje

1
I

t

41 
t

ka 
niekus pasakoje jum?

Ir už valandos žydas su arid 
ka. buvo lauke, o 
savo prižadėjimo nesulaužė.

gaspadorius

Visos szitos istorijos ūžti Hfi
35 istorijos. 608 puslapei VIlUU

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kaslorlna.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

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

lengvas mėnesines mo^ostes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

I
I

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Nestojantiems in 
grasze mirties 

bausme. Tai-gi musu tautie- 
eziai be ekonominio skurdo 
atsidūrė dar ir pavojuj, 
pasiskubino juos gelbėti Lie
tuvos atstovas Odesoj, duoda
mas savo tautiecziams

Tuo budu

Czia

Lietu-
vos pilieeziu pasus.
ir pasiseko iszgelbeti maž ne vi 

Lietuvius 
nes Deni-

sus mobilizuojamus 
nuo karo pavojaus, 
kinas, nors ir griežtai nepripa- 
žindamas Lietuvos nedryso ne
siskaityti su Lietuvos atstovo 
iszduotais pasais.
bene jausdamas savo vieszpa; 
tavimo gala, ir Denikinas ofi
cialinai pripažino de facto vi-

Ta-

Pagaliau,

sas naujausias valstybes, 
eziau jo vieszpatavimo dienos

Tuo-
anarchijai, 

padėtis dar

jau buvo suskaitytos.
tarpu insigalejus
musu tautioeziu
pablogėjo, ir jie visi trokszta 
kuoveikiausiai gryžti in Lie- 

Tacziau gražinti juos 
’ .ir 

nepavyktu ju

t u va.
sektųsi vien Vasaros metu
jai szia vasara
gražinti tai jiems tektų, laukti
kitos Vasaros ir dar • metus 
kensti didžiausi skurdą.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS.

IL Ball & Son, iszeina isz biz
nio. Galima pifrei pirktu viso
kiu kvarbu, lakieriu, 
geležiniu daigiu, spynų

visokiu 
, elek- 

tribiniu stiklu, medžiu ir t.t.
435 W Centre St Mahanoy City

DIDELIS BALIUS.

Rengia GedeminoRengia Gedemino Kliubas 
isz Mahanoy City, Pa. Panedeli 
17 Mojaus 1920. Boczkausku'Boczkausku 
Salėjo. (Jrajis Jonso Orkestrą. 
Inžanga vyrams 50c. Moterims 
ir merginoms 25c.

SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00 
l’riikeiktii. Graži ilga istorija. 
Vaitas Sxvilplkas. 
Pus Merga. 
Gražios Akis. 
Tumas. 
Vargdienis, Jonukus KuruRum. 
Keidosziu Onute. 
Kaimynai. 
Kuo Imczkn prisnigs* tuo Ir dvoks. 
Apie sena boba kliresne už velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus. 
Navatna Ilgu ir navatna gyduole. 
Du medcjel. ' 1 
Inželdingas nentbolnumaM. 
Dorybe ir inilasulrdlngumas. 
Paskutinis piningas. 
Laisve. 
Pražuvę nilszkal. 
Apleista naszlaite. 
Jeszkok aukso szlrdlje. 
Lape ir vynoges. 
Jonas ir Aliuliu. 
Pavojinga klaida. ’ 
Onuka, puikus apraszymas. 
Apie tris brolius. 
Kalvis. 
Jonas ir jo biriukas. 
Merga-K arei v i s. 
Vleszpats Jėzus Ir Vaikelis. 
Užganėdino save, paežiu ir dukters. 
Gregorius Puiki istorija. 
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime. 
Szultiszaltls. 
Debesėlis.
Nusiuntimo kasztus mes apmokant. 
Prisiuskito $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bet raszykite szladien.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

Apie senu boba Mtresne už velniu.

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortęs. Įszrupinam Pas-
porins. Siuncziaane tavoms 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szonie raszyti ant žeminus 
padėto adresd:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

''4 ,

Užraszome Lietuvos 
laikrtfšzcžius. J;

————————W—

Reikalaudami■r-

T”*

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. 1

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. Eckeit, Vice-Prue.
W.F. Ryukewicx

T. G. Hoinsby

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

Telefonai, Bell - Kensington 5316 Į 
Keystone, - East €720

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

Priėmimo valandas;
Llkl 10 vai. ryte. 6 - 8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

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

P. C. Fenton

I). F. Guiunn, Treav
A. Danbsewio M. Gay il« Naujas Tdetuviszkas Graborius 

KAZTS RĖKLAITIS.
516 W. Sprucc’St. Mahanoy City

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
JciBeritate Rheunutizmu o Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit UKSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMATIZMO. (gerti). Prekė už bonkų..................................$1.50
UKSUS L1NIMENTAS NUO KHEUMATIZMO, (tepti) Prėkė...,............................ $1.00
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nuailpnilą kraują. Prėkė.................  $1.50
URSUS PLAUKŲ A PSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plaukus. Prėkė--------- $1.50
URSUS SKILV1NIS BITEKIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prėkė.................. $1.00
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS, Moterų draugas nelaimėje. Prėkė  31.50

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• t

Prtki
Prikė...

CHICAGO, ILL,

Daktaras Juozas J. Austrą
& ’ LIETUVIS

Bnvnsis Duktnrnx Knrlnmoncje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

i
$

LIETUVIS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.'j 
6 lig 9 vakare (J 12 lig 2 popiet, 

į Telefonas—Bell 359 IL
5113 E. Coal St. Shenandoah

f 
l

S K
,7

• i

-JA..

□nuaisnus nau aoBEai
t <

■

7 FC 
tT *||

k E A

«■» «■»'«■» «■»>«■» «■»

LIKTUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 K. Pine St. Mahanoy City, Pa.
ei —i io» <*> '«■» w <■» ♦
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/• 1- j’^S NAUJAS ISZ RA D IMAS PLAUKAMS.

Dekavoje milijono žmonių u* 
pulkus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau- 

liiformncljas dykai.
Pasakykite kitoms tautoms.
kito pas: Drs. Rrundzas Cosmetics, 

Sta. W. Brooklyn, N. I,

kai: Gvaranty.
Raszy-

t • •

m uvntiia Yln, Su šita yl^t galima pasitaisyti: čcvcrykus 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 Sfcl*OO

’, -I? ■

ui taip pigę prekę ir neuigaiKsite jį jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaiua

A. C. NOVAKAUSKAS .
ADVOKATAS ]

Kampas Main ir Centre St (
SHENANDOAH, PA. S

(§YRŠrWiTCH J
h

CsįJš'l

FORTUNE
TELLING
CARĮ?S

MAPAMirNORWJ©
S T AM LMR O 

rtATINi C Ali D C a
IIL

£1^1/ ir

/ d

Merginu balberlu szapas. ■ 
Uniojs prekes tiktai. Pra- Ji 
szom. Teipgl iszmokiname 
vyrus ir merginas balbe- r A 
l iauti. Ncužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1302 Penu Avė.

SOC.

SkUHklH Katulę hm tfera brltvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
brltva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
zyros y ra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį (spėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė Luošame laike ir su jom! 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-
GUT£SM)F>a»tapt ysfe m r t i n 1 tiku • Knbnht*. O) Hopmt ICnyccte*
Už šešias kitoniškas magiškas štnkas ir trjs lietuviškas knygutes kaina S31 • i Ep

iNoeMjtiF* OrnkMhiH arba burtų, inonų ir visokių paslapčių knyga. Su pa
veikslėliais* Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir deluažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. ^41*1 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose / $3.50

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

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

VYRU 
LIGOS

a
•v

s®

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begi jo 
32 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodiulma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invairias ligas i 
paelnanczlas nuo noezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 

> tlszkai, per lalszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kal ir Lonldszlcai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare, 

b Nedellomiš liti 2 vąl, popiet.
■ ' •'* ‘ ‘ ■ Ui »'■ ' . S yj,,

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

Ml

PitlKburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius, ilginus ir vežimui de! 
la klotu vlu, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tL 
520 W. Centre SL Mahanoy City. P*-

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokito in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. W. P R ALE 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 szlluma.

Puse bloko nuo Markcto.
Vienas blokas nuo Paczto.
48’ Sixth Str. Sari Francisco.




