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ISZ AMERIKOS
Didelios minios iszkeliauna in 

Europa.
New York.

nios žmonių te i p yra 
laivines kompanijos, jog net 
paliemonai turi daryti pa red - 
ka prie kaneelariju. Kompani
jos panaudoję visokius laivus

ir 
ant 

laivu, jog kompanijos turi par
duotas laivakortes lyg Augus
to menesio.
iszplauke isz

- Didelios mi- 
apgulia 

jog

idant užganedint žmonis 
tiek vietų vra užkalbintu

Lyg sziam laikui 
Amerika 

lukstanezei žmonių, 
se iszkeliauna 
geidže atlankyti 
kias bot ne turi 
pasilikti ir ketina sngryžti

168 
Da ugiau - 

kurie 
tevysz- 
tenais 

i po 
keliu menesiu. Žmonis keliau- 
jc in visas dalis Europos isz- 
skyrent Kosi jos.
plauke isz Europos in Amerika 
186 fukstanezei atejviu, o pra
džioje keturiu menesiu 420 
lukstanezei atplaukė.
Kudykis gyme su žvynais kaip 

žuvis.
Baltimore, Md.— Czionaiti- 

neje žydu ligonbutije užgyme 
nepaprastas kudykis su 
nuota skūra, panaszus in žuvi. 
A’ictoje rankucziu, turėjo ilgus 
nagus. Tėvai tojo nepaprasto 
kudkio yra žydai paejnanti isz 
Galicijos, Austrijos. Badai mo
tina tojo Jpylv į jo.. jaKf'uui t m 
kartu pagymde toki kudyki, 
nes pirmutinis daug daugiau 
panaszus in* žuvi ne kaip in 
kudvki.
(lykis gyveno tik tris valandas. 
Daktarai jin patalpino didelio- 
je bonkoje alkoholiuje.

Milžiniszki uždarbei laike 
kares.

Washington, D. C. — Fabri
kantai ir kiti laike kares už
dirbo gryno pelno 340 bilijonus 
doleriu po užmokėjimui 
padotku, arba suvirszum po 
septynis bilijonus doleriu kas 
metas.
milijonierių. Amerike. 
žiūrėkime kokiu budu 
spekulantai dastojo savo turto 
ir kokiu budu 
valdžia ir žmonis:

Kada kare pasibaigė, Ame
rikonai turėjo milžiniszka zo- 
posti visokio maisto, drapanų 
ir t. t. Francijoj.
daugiau naudos isz tojo tavo- 
ro o pargabenimas daug 
tnotu ir stoka laivu, nutarė vis
ką parduoti Francuzams. Kada 
Franeuzai pradėjo suraszinet 
taji tavora ir atpleszinet dėžes 
idant dažinoti kas josią randa
si, persitikrino, jog daugelis 
isz juju buvo tuszcziu arba su 
tokeis dalykais kuriu negalėjo 
sunaudoti ir nciszmano, del ko 
amerikoniszki kareiviai galėjo 
naudoti tokius dalykus.

Tukstanczei poru apatiniu 
drapanų, kurie buvo pirkti už 
vilnonius, buvo tikrai padirbti 
isz bovalnos ir tai szvakiausio 
gatunko dėžės paženklintos su 
drapanoms, buvo tuszczios. Ki
toje stacijoj, buvo sukrauta 
materijolo net penkios mylios 
ploczio su lovoms, amunicijc, 
skutamojo muilo, 50,000 dėžių 
su kudykiu apsiredimu ir cze- 

Tai-gi, dabar 
laužo sau galvas ka

žmonių
i savo 

noro

Szimet ai-

zvy-

i

Szis paskutinis ku-

visu

Už tai priviso tiek 
Bet pa

tiekei

apgaudinėjo

Neturėdami

kasz-

pasazie-
1 ja i vora is kožna 

kapitonas yra Kranas Cross.

“ “į- •.

DABAR VEŽA ŽMONIS 
IN EUROPA.

M ilžiniszkas Laivas Martha 
Washington, kuris priesz kare 
prigulėjo prie Austrijos, dabar 
plaukt* in Europa su 

sanvaite.

-

1 ii 
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Malda iszgialbejo jiaja nog 
nelaimes.

(Jiicago.— Pastorių Bradley 
buk per savo 
iszgialbejo nog 
save bet ir ki

tas ypatus, kada radosi ant eže- 
Poni Bradley su

ISZ ROSI.JOS Isz Lietuvos

pati, tvirtina, 
karszta malda 
nelaimes ne tik

ro. roni J5ra.diev su savo 
draugais insėdo/’L valti ir nu
plaukė ant ežero. T., 
sugedo, o vejas juos

Brodlevne atsi- 
pradėjo karsz- 

idant juos Dievas 
prisiunstu

raine valtis
pradėjo

neszti tolvn.
klaupė valtije, 
tai melstis 
iszgialbetu ir prisiimsiu pa-

I *a k rasz t i n o i sarga ig laiba.
užtemino juju nelaime ir isz- 
ga ii bojo.

— To- 
akvvas

Pirmas
notas Ma-

Ta-

Visi turi užsiregistruot kur dir
ba. — Darbininkai aplcdžia 
dirbtuves ir jieszko maisto.

Petrogradas Sovietu val
džia griebiasi priemonių 
tikrinimui pilno , sunai(Jojimo 
industrines pajiegos ir panaiki
nimo dvkunu, pagelba registra- 

m. ikiei jos visu vyru nuo 16 
50 metu amžiaus.

Kiekvienas

uzsi-

Per Lietuvos muitines 
sausio 1 d. ligi vasario 1 d. isz- 
vežtn invairiausiu prekių maž
daug už 4 milijonus 
auksinu.

Ežerenai, — 
diena
buvo Amerikos lietuvio visuo
menes 
skaitą 
apie

nuo

314 lukst.

Pirma velyku 
“Akstino’- d—*jos suloje

užsiregistraiio- 
jantis žmogus turi paduoti kny- 

smulkme- 
darba ir darbo
smulkmeniszka

gele, paduodanezia 
nas apie savo 
vieta, taipjau 
savo aprašymu.
Jokie kitokie pasporla ateityje 
nebeveiks.

duktyvumo.
sziame

veikėjo Martuszo pa- 
K ai bėjo 

primindamas 
Toki 

vertes,

kareiviams.
Lietuva

nes praeiti ir

mokslo
sziuos laikus ir senove, 
paskaita turi
nes duoda supratima apie tevy- 

dabarti. Kad 
tokiu paskaitų butu kuodau-
giausia. Po paskaitos N pul
ko adjutantas, leitenantas Gu
žas, aiškino rinkimu in Steiga- 
maji Seimą būda. Kareiviai pa
tenkinti.

Tauragu

t

verikuczeis. 
franeuzai 
su toju tavoru ketina padaryti 
nes idant nog jojo atsikratyt, 
užyms mažiausia penki metai.

Tokiu tai budu kontrakto- 
riai ir fabrikantai pasiliko tur
tingais pristatydami
niekus ir tuszczes dežos už ka 
paėmė milijonus.

Mili ienai doleriu

valdžei

vertes ta-

Bradleyene kalbėjo 
kad ne josios malda, neatbūti
nai visi butu pražuvia.
Vede penkis kartus, vyrai jiai 

nubodo — nužudė tris, o du 
da gyvi.

Northampton, Mass, 
mis dienomis tesą s i
teismas tūlos lenkes Onos Ta- 
maszkeviczienes, kuri iszteko- 
jo už penkių vyru su tykslu ga
vimo juju asekuracijos pinin
gu, nes priesz isztekejima, kož
na prikalbydavo idant apdraus 
tu savo gyvaste ant keliolikos 
tukstaneziu doleriu, po tam už- 
trucindavo ir aplaikydavo įjo- 
smertinia.

Toji motore pribuvo in Ame
rika 29 metai adgal. 
josios vyras buvo [g
Iszyski, Darmetha, Vilius, 
maszkeviczius ir Dalinskis.

Tris vyrai — Ta mosz ko vi
eži us, irDarmetba likos iszkas- 
ti, o daktarai isztyrinejo, buk 
visi likos užtrucinti.
140 straikieriu aresztavota už 

sukėlimą maiszaties.
Waterbury, Cpnn.— 

straikieriu, kurie bando 
liuosuoti savo draugus isz ka
lėjimo, šukele maiszati kuria
mo keli palicijantai likos su
žeisti kaipo ir darbininkai. 
Szimtas keturesdeszimts strai- 
kjoriu likos aresztavota ir nu
gabenti in kalėjimą o kelis in 
ligonbutia su sudaužytais pa
kali s zeis. _______

Mokykloje. z
Pro feso rus: — 

jus asilai! Jaigu ark lis suėda 20 
goreziu avižų ant dienos tai 
kiek reikėtų avižų ant 200 ark
liu ?

Studentas: — Kad, 
profesorau, arki i s niekados 20 
goreziu avižų per diena nesuė
da,

Pi

Pris vyrai —

Mine
pa-

• •

Klausykite

ponas

I :

- Kvailas esi. tai vra

Viena isz mažes
ni! priežaseziu sumažėjimo in
dustrijos produkcijos yra dide
lis sumažėjimas invidualio pro- 

Asz .negalų pa
duoti pilnas atskaitas 
klausime, vien tik gautus abel- 
nus pastebėjoms 
dirbtuvėse.

Yra dvi vyriausios priežastis 
sumažėjo produkcijos. Pirma 
yra badas, o antra, stoka dis
ciplinos, kuri yra svarbi nie- 
kuriftose dirbtuvėse, bet nereik 
szminga kitosia.

Kaij/paczios dirbtuves sto- 
kuojanezios kuro 
nims negali dau
taip ir pavienis asmuo be 
kaino kuro savo kūnui 
atlikti tiek darbo in diena, kiek 
jis atlikdavo pirmiau, kad bu
vo gerai maitinamas ir dirbo 
gerai apszildytoj dirbtuvėj.

Maskvos metalo dirbtuvėj

i n va iriuose

<F

savo kros- 
padaryti 

tin- 
negali

apylinkėje labai 
pasižymi savo neapykanta lie
tuviams Jauniszkiu palivarko 
savininke Kunigeliene su savo 
dukterimi. Juodvi visokiais 
budais kerszija
už prijautimu Lietuvos valdžiai 
Dažnai tiedvi lenku pasekėjos 
pasikvioezia lenku legioninin
ku, nugirdo juos ir paskui siun- 
czia juos in kaimus pleszti bei 
muszti netinkamus joms žmo
nes. Tuo budu daugeliui 
ventoju atima daug pinigu.

Upninkų

J uod vi 
gyventojams

<r V- J

tam kartui pataisytas, bot mei
strui už jo pataisyma intaisyta 
tilte buomas 
samdytas sargas 
žiuojaneziuju 

. .. !
L -ri” - —--------
nosini.

Traupys (Ukmergės apskr.). 
Vietos pavasarininku rupesniu 
sziais metais czion 
riuomenei surinkta vilnų pas
kui dar numegsta 15 poru pir- 
sztiniu ir 9 poros kojiniu. Vely
kų szventems kareiviams su
rinkta 1052 kausziniu, 1 pūdas

9

ir budele ir nu- 
, kuris nuo va- 

...................ima mokesti. 
Sargui mokama 500 auks. me-

ir 7 .svarai

musu ka-

Paėmus laik- 
nuolat randi: 

nie-

sūrio, 3’/j sv. deszru 
11 sv. lasziniu, 7 sv. sviesto.

Boguslaviszkis įSivirtu ap. 
Vilniaus red.), 
raszti in rankas,
“Lenkai pleszia žmones 
kuo nekaltus žudo“ “Lenkai 
trukdo ūkininkams lauko dar
bus dirbti.... ir t.t. Isz invairiu 
okupuotos Lietuvos kampeliu 
plaukia tos skundos; visur vie
nodai žiauri lenku okupacija.

Tu pats ir Boguslaviszkiu 
parapijoj. Boguslaviszkiu pa- 
rapijoi. 
pija viena

Bog us 1 a v i szk i u pa ra- 
isz lietuvszkausiu, 

Vilniaus gub. Gyventoju 3000 
žmonių; visi lietuviai; pamal
dos bažnyczioj nuolat lietuvisz- 
kos (Vilniaus aidas kalendo- 
riuiL\ 1916 m.) Isz ten gautas 

Raszo. Lenku pas 
mus stovi apie 100 žmonių, žie
ma buvo ju mažiau, tai ir ma
žiau g_ 

** t JNC. * ->■ *
lengvinus buvo. Žiemos laiku
isz musu parapijos paėmė 16 
galviju dabai; gi surekvizavo 20 
galviju ir taip invairiaus turto. 
Labiausia nukentėjo kaimai: 
Dainiai, Šaipūnai ir Szauliai. 
f Kainos Maskvoje: 10 kiau- 

sziniu — 2500 rub. duonos sva
ras 300 rub., bulvių svar. 90 rub 
medaus sv. 3,000 rub. 

Smolenske kare ve 
iki trijų 
rubliu. Viena silke 
liu.

Lietuviu-latviu
Latviai sutinka atiduoti Lietu
vai Palanga, bet atsisako užsi
leisti lietuviams Ilkszta. Ilksz- 
tos apskrity latviai ketina pa- 
sulyt trecziuju teismą ta sąlygą 
kad lietuviu kariuomene užleis
tu savo vieta latviu kariuohe- 
ne.

Pajūris. Tauragės aps. 
sziol laiszkus ir laikraszczius 
isz Szilales nesze

1 a isz k as.

feF9*

SUDŽE ISZLEKE IN PADANGES.

>*• W. BOCZKOVYNKI, Editor 
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Sudže Landis isz Chicago 9 

padanges tyksle siuntimo bedratiniu žinių ant žemes, 
draugavo ir kitos ženklyvos ypatos.

pagadintu.
nesusi pra-

telefoną
ežiams pasitraukus, 
toliai žmones tuoj nuėmė vielas 
ir nukirto stulpus.

Vokie- Suplikus Kazys — 
Norkus,

Tarp Nuu- 
mieszczio ir Teneniu netik ne|i-

jyvuliu isz musu ome ir ’r stulpus nusipjo-

kai anoje 
szimtu tukstaneziu 

600 rub-

dales
Per ji ir žvingiszkiai 
paszta. 
si sake.

santykiai.

Lig

K. Girskis 
i. gaudavo 

Dabar jis del ligos at- 
Ar nevertėtų Pajūrio

bažnyczios klebo- ir Žvingių apylinkes gyvento
mis kun. Gorlauskas pranesza, jams rimtai apsvarszczius in- I III 1 V • . \ / V 1 11*1 » f . . 1 •

ges ap.
Kauno miesto ir aps.
Povilas — Danilu k., Kaltinin
ku vai., Skaudvilės ap. Smo
lenskas Jonas Aleksenu v., Vįl- 
kaviszkio ap. Papartis JVincas 
— Gižu v., Vifkaviszkio ap. 
Czekatis Antanas —* 
Skaudvilės ap. Maciuleviczius 
Dominas — Kauno miesto ir ap 
Rimkeviezius Jonas — Dargu- 
cziu k. Kėdainių apskr. Sime- 
laitis Vincas — Žvirgždaicziu 
k., 
Suopys 
Plokszcziu vai.
Peczkaitis Jonas — Marucziu 
k., Veiveriu vai., Mariampoles 
ap. Vitulskis Pranas — Szau- 
cziu miešti, Kauno ap, Bonikis 
Aiitanas — Dam bravos dvaro, 
Gelgandiszkio v., Szakiu

Silvestras — 
miest., Traku v. 

Bradunas Petras — Kunigisz- 
kiu k., Pajevoniu v., Vilkavisz- 
kio apskr 
Pranas — Grajausku k., Bart
ninkų v., Vilkav. ap. Samolis

Jukuszkiu k., Radvi
liszkio v., Sziauliu ap. Balvo- 
czius Jonas Czeku k., Vieksz-’

ve parsigabeno žmones, 
bar valdžia vėl ėmėsi 
telefoną, kuris 
veikti.
r saugokim taip mums naudin
ga susisekimo intaisyma!

Kareiviai Mirė nuo ligų 
Bingelis Dimas 

vo kaimo, Alytaus
Slovickas Andrius — Ivanup- 
kos k. Leszkevos v. Alytaus ap. 
Grubis Juozapas — Justinavo 
k., Kapcziamiesczio v.,

palaidoti 
kapuose). i

Raidas — Pažiszkiu k. 
Klebiszkiu vai., Mariamp. r~ 
(palaidotas teviszkeje). NbreK 
ka Juozas — Kilbisu k., Babtų 
v., Kauno ap. (palaidotas 
Mariampoleje). Augustis Stan- 
lovas — Bolniku( t) v. Reiteris 
Albinas Ferdinandas — Gais- 
tariszkiu k., Bartninkų v., Vil- 
kaviszkio ap. Mitkus Pranys — 
Milniszkiu k., Galiu v., Kauno 
ap. Vekerotas Juozas — i___
liu dv. Žaliosios v., Vilkavisz- 
kio ap. Petkeviczius .Juozas’— 
Ramku k., Žalosios v. Mariam- 
poles ap. Dėdelis Aleksandras
— Szeriu k., Kavarsko v., Uk
mergės ap. Szedluuskas Jonas
— jovaliszkiu k., Simaicziu v., 
Raseinių ap. Delbagas Kazys 
Pažilgos k., Dusetu v., Rokisz- 
kio ap. Jakubaviczius Jonas — 
Grinkos k., Kresnavos v., Pane- 
žio ap. Kulikauskas Juozas — 
Rozaliu dv., Panemunes vai., 
Kauno ap. Dauksza J ustinas — 
Kėdainių mieste 1. ir ap. (visi 
vienuolikta palaidota Kėdainių 
kapuose)/ Pakutinskas Juo
zas — Gaures k., Tauragės ap. 
Virvilas Boleslavas — Bardisz- 
kiii k., Raseinių ap. Zimitas

Boguszinos k.

l)a- 
taitytis 

pradeda jau 
P i 1 i e c z i a i, b r an g i n k i m

Mordosa- 
val. ir ap.

J

v.,
Lobiu v.,»

Bubeliu vai.; Szakiu apskr. 
Jonas — Jontijos k. 

ap.Szakiu
4

Kapcziamiesczio v. 
a p. (visi trys 
riainpoles 
kas

Seinų
Ma- 

Senzi-

ap’ Kuszeniauskas 
Žiežmariu

ap.

Stasy

ap.

Kasperaviczius

'fc

Q , v. Sziauliu ap. Matekaitis An- Szuk- j /i i >• • i • \valdininkas) — 
ap.

tanas (karo
Radviliszkio m. Sziauliu
Raczinskas Bronius — Szilales

Tauragės ap. Simonaviezius
Kantoskiu

Szvenczioniu ap.

BELAISVIO ILGESYS.
Lietuva brangioji 
Szalis pamylėta, 
Tavyje man laime,’ 
Tu man pažadėta.

Prie tavęs asz siekiu ...
Kiekviena dienelei . » 
Ir siuneziu dejonių 
Tau kas valandėlė.

Kaip man miela butu ' , 
Kaip geiseziau kovoti 
Ir bragiai tėvynei * 
G y vast i‘ aukoti! C ' >

Bet toli nuo tavęs 
Sziandien asz randuosi 
Tai nelaisvėj prieszu 
Atskirtas kankinuosi.

k., 
Viktoras — k.,kad balandžio 20 d. naktį būrys kurt Pajūryje paszto skyrių, 

už- kaip tai buvo priesz kara pada
re Pagalvokite!

Lenkai atsisako 
Dvilinko fronte 
batalionas atsisako 
bolszevikais.

ginkluotu lenku kareiviu 
puolė Upninkų klebonija. Szau- 
tuva drūtgaliais iszlauže ketve
rius klebonijos duris, insiverže 
in v du, vadindami kleboną za-

kur darbininkai yra labai neuž- judly 1 i twin psiakrowjr grasiu-
ganedinti veikia abi priežastis.

i, kad
•X *
Žema disciplina rciszkia 
darbininkai tik tada dirba, ka
da yra dabojami. Stoka maisto 
rciszkia, kad jie praleidžia 
daug laiko medžiojimui ir net 
dirbdami jie fiziniai negali tin
kamai atlikti savo darbo. Pa
sak vedejo, dirbtuvėje dirba

Bot isz ju tik 30120,’žmoniu.
uuosz. ateina in darba. Nekuria 
laiko valdiszkas vietas, yra de
legatais, bet didžiuma pralei
džia laika jjoszkodami maisto.

Bromley, kur seniau dirbo
amunicija, bot dabar dirba mo
torus ir garvežius, dirba viso 
800 darbininku. Kasdien neat
eina in darba vidutiniszkai 
apie 150 darbininku. Vedėjas 
pasako man, kad liejikloj ’žmo* 
gaus produktyvumas sumažėjo 
per puse, palyginus su priesz

kariauti.
vienas lenku 

kovot su 
Jis dabar isz- 

siustas in Modlino tvirtove —•iszkrete visus 
kambarius. Ka rado nusigabe- Lenki jos gilumon.
darni nuszausia 9

no in Cziobiszki nepasako, del 
ko tai padare.

Salininku kaima balandžio 
25 d. užpdole lenku legioninku 
gauja, 18 vyru su szautuvais ir 
kulkosvydžiu.
ventojus, daug j u primusze, o 
keturis iszsivede su savim.

Pajūris, Tauragės aps. 1916 
m. ežia prie Juros upes buvo 
vokiecziu pastatytasztiltas. Szi 
pavasari ledams einant liko su
gadintas: dveji poliaai isz szo-

amuni-
sprogima žuvo

M

Delbagas

vai.

H

Karaliaucziuje laike 
ei jos sandeliu 
arti 200 žmonių.

Praneszimas apie
Raudon. Kryž. Sąjungai Zene-

Lietuvos 
Kryž. atstovas Steponai* 
Raudonojo Kryž. Sajun- 
Konerencijoje Ženevos 

mieste aiszkino Lietuvos padė
ti karo metu,ltjOs vargus. Kal
bėtojas pažymėjo; kad Lietuva 
dabar labai reikalinga paszal-

Lietiwoje siauezia užke- 
cziamos ligos, ligonines neturi 

Lietuvoje 350 tukstan
eziu vaiku tuoj reikalauja pa

tam reikalinga apie 
40 Milijonu franku. -

Apiplesze g y- voje (Szveicarijoj). 
' [Ran 

tis^ 
gos

4

n j

Lietuva

Raseinių ap.
i

b v

k

O vis per 
apsileidimu. Jau isz

no lycziu pakirst.
žmonių ; _
pernapayasario buvo,lycziu iiu- 
nesztos ■i pioszkos! ’ (sukalti po
liai lytims laužyti) ir buvo ne
pataisytos. Szimet jias ome 
taisyti, kai vanduo pradėjo le- Teneniai Naumiestis. Taura- 
da laužti, ir ne tik darbas per-

pos.

vastu.

gelbos;

ges aps. Vokiecziai buvo intai-
1 niuo iirS

r
Aleksandras
Szilavos v., Raseinių ap. Visba- 
ra Kazys — Vidgiriu k., Vilka-
viszkio ap. Jomantą Konstan
tinas — Jurbarko ap. Laka v i-
ežius Aiitanas — Noverenu k. 
Kauno įp.' Aiszrota Juozas — 

fk.,
Rausys 
9

Garlevos v.
Karolius

Ukmergės ap.
Antanas —

Borkys
Vilkavisz-

"4
1

>

Ži liukai’ Wl

KUR BUNA
Pajicszkau Liudvika Szukvletl, 14 

metu atgal gyveno Brooklyn, N. Y. po 
adresu 86 Sand St. Praszau atsiazaukts p— — ...-- — —
arba jei kas žino apie ji, prastom pra-

• nt’hn 4/11 1/n o nidn 41 >wno»»Ani Vkt-Q_arba jei kas žino apie ji, praszom pra- 
neszt. (to June 20)

•f
Jalgoniszkiu
Kauno Up, 
— Skardu k. 
Jaksztaviczius
Siaubu miesto ir ap.
Jonas — Sztarku k., 
kio ap. PaCeviczius .Jeronimas 

1 n ii ii o "n

Aug. Narusoviczlus,
44 Sheridan St., Shamokin, Pa.

Frana irPajieszlcau mano broliu
Aleka Got aut n pirmiau gyveno E H ta
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KAS GIRDĖT
t. Girdot buk anglekasiai susi

taikins ir straiko ne bus, todėl 
žmonelei truputi linksmesni, o 
kasyklos dirba gerai*ir dirbs, 
nes Europa-Teikalaiije daugy
be anglių, laivai ir visoki fab
rikai.

Kuriems dlfibas kasvklosia 
nubodo, tegul važiuoju ant 
farmu arba in virszntines, kur 
darbai eina 
dideli.

gerai ir uždarbei

Tu Lietuva sziadien neverta 
keliaut, 
gaut.

vėlu k Amerike uba-

Katrie turite kokiu knygų, 
tai siunskite del savo gyminiu 
in Lietuva, nes tonais yra la
bai pageidautos. Nusiuntimas 
knygų per paczta ne daug 
kasztuoje, konia tiek, kiek ir 
czionais Amerike, o knygos be 
jokio ergelio nuejs.
duokite pirma apdaiyt, o Lie
tuvoje turės didesni linksmu
mą ir ant ilginus užsilaikys.

Goriau

Lietuvoje naprapal tarp sa
ves vmasi už keteriu. 
kios partijos terp suves eda- 

Jau bolszevikai
baisus kaip patys

Viso-

M

I

si. ne teip 
pesztukai.

Isztikro Lietuvei gyvenanti 
užsieniuosia negali atsistebėti 
isz bruzdėjimo Amerikos Lie
tuviu. Tai no szposai:

Seimai ir Seimai.
Ant ledo statomi namai.
Arba muilinei burbulai.
Anot to prūselio: Per daug 

kelnių ant mažo Gotlibuko.
Su tuszczia kalba.
Ncpri pilsime 

da.
Ne tiek auku. 
Kiek razumu. 
Ir dideliu gaivu!

Teip vymezei Lietuvei dirb
kite, o apie pasikelima jums 
manstvti uždrausta, 
ta jums protaut.
kiti, tai vis pagal krepszelnin- 
kn kurpali, 
in ten ejnate! 
kaip nekalti avinelei

Tai vieni, tai kiti

inaiszo nieka

Uždraus-
Ka užmano

In kur jus veda 
Teip, ejnate 

ant pa-
pjovimo.
tempia pas sava.

Bet Lietuvei jau isz to kvai
tulio atsipeikėjo; suprato, jog 
per ilgai miegojo.

Amerike žmonisCzionais
teip inkvaityti, jog nežino kur 
jieje priguli — pasidalinia vi
si ant partijų —žmonis ir dva- 

Tuom laik žmonis 
nežino katra parti jo geresne, 
ar' kryžiokai, ar barbarai, 
bcduszia ar dvi duszei, ar pli
kei, ar kalbunoti.

siszkieje.

ar

Žiūrint isz 
szalies, tai visas tas jomarkas 
juokingai iszrodo.

Seimai atsibuvineja 
nymai, manstymai, nusprendi- 

bet tuom

9 uzma-

mai ir kiti paibelei, 
kart iszalkia vargszai tegul da 
palaukia, juk turi gana laiko, 
juk nieko nedirba, 
gyti nereikalauje!

■■ ■ ■ . , — -4

Daugiausia nieko geisti nog 
Dievo negali, jeigu sveikata 
gera turi.

H —.. —
Davėme del keletu žinia, 

jog laikas prenumeratos jau 
pasibaigė.
geri atnaujinti arba užmokėti 
už prenumerata; ir tai pasku
binkite, 
sulaikyti.
sziadien užlaikymas laikrasz- 
czio yra labai sunktis ir jau 
daug laikraszcziu turėjo su
lai n krūty t.

tai ir val-

9 .jeigu

del keletu

TodeL bukite toip

ba busime priversti
Juk žinote, jog

vra labai 
laikraszcziu

Szios g.
si tik ant piningu, o Amerike 
tasai pasiutimas yra didžiau
sias, nes kožnas yra perymtas 
° piningi tiia liga.” Kožnas

adynes žmones varo-

9^

teip-gi griebėsi už tokio darbo 
katras nesza daugiau in delną 
iszskvrent algos.
las
< <

darbininkai konia visi, o valgei
tai uredninkai, milijonieriai, 
grafterei ir spekulantai.

• Žmogau, 
gražu turėsi 
jin padabysi.

jeigu ir veidą no-
9 tai su dorybių

jeigu 
priek to. jeigu 

, nes 
nog

Primename vėla idant musu 
Lietuvei, szalintusi ir ncdaly- 
bautu jokiosia maiszacziuosia 

jus kas prikalbinėtu 
Tegul kiti,

nori, kisza savo kudasziu 
saugok Dieve Lietuvius 
to, ba savo varda daugiau nu
žemintu. — Kaip malszoi sėdė
site, mažai ižduosite o bedar
bes nejausite.

“Saulė” 
sveiki

Laikraszti “Saulė” užsira- 
szykite ir sveiki skaitykite, 
ba katras žmogus ne skaito, 
taji visi už tamsuna palaiko.

“Saule”
drueziausio pamato 
kitus
ežius ir tik tada subankrutis, 
kada dangiszka saule paliaus 
szviest.

sziadien stovi ant 
už i visus 

lietuviszkufc laikrasz-

■■ A--—

Ana diena 
buvo 
kaipo garsingas badakentis. 
Neseno i davėsi jisai 
daryti st ūboje ir duris liepe 
užkalti, pasiymdamas su sa
vim tik viena kepalėli duonos 
ir tris kvortas vandens ir pra
dėjo ilga pasninku. Iszpasni- 
kaves savo laika, vela pradėjo 
pasninke, per ketur-esdoszimts 
dienas, ir vėl ei liepos i save už
daryti in ta pati kambarį. Visi 
žmonis labai stebysi isz tojo 
žmogaus, kuris save praminė 
“szventu pranaszu,” 
tokia galybių kad viską 
spėjo.

Yra tai prastas 
sziauczius isz amato, 
tai idant turėti piningiszka 
pelnu, bet tik isz savo gero no
ro.

Brukselojp, pri- 
garsingas italas Suveo 
garsingas

save už

buk turi 
per

žmogelis, 
Nedaro

Ar mes • keneziame kada 
mirsztame ?

Garsingiausi 
svieto ant tojo 
sako, kad 
puliu.
atyda garsaus paryžinio dak- 

kuris apie tai

dakta rai
klausymo at- 

smertis vra be so- 
Pridureme czionais

ant

uzraszi nejau

kuria vadina- 
pripa-

kūne 
jauslu

tokiu bu*

. b A
— ------------------------ ........................ ....... —.i n - |h>l^ įlinki,..

AREOPLANAS NUPUOLĖ ANT STOGO.

/
SAULE

3

zemyn,

i

Tūlas vokiszkas lekiotojas 
puolė ant stogo vieno namo ir tai teip giliukningai, jog pats 
save nesužeidė ne maszinos nesunaikino.
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LIETUVIAI u 
NUO “INCOME TAX 

MOKESNIU

PALIUOSOTI
9 9

iiu-

ma akiję ir t. t.

9 
pakori-

szautas kepenis, jauezesi skans 
Smertis nog 

nubegimo kraujo, kaip dakta
rai tvirtina, yra labai smagi 
Ilginai ir smertis per

Garsingas Succano va
landoje smertios tarė:

kaip saldi yra 
kožnas 

mirtų be baimes ir nesigailėtu 
palikti tuosius vargus 
szios aszaru pakalnes.

Paskutiniu ju keleto 
begiu Vokietijos
Lietuvos) pinigai labai paky- 
lo. S 
syje szimta markiu galima 
buvo gauti už viena doleri. Va
kar szimtas markiu 
galima, buvo nupirkti už

Kokios yra tikros 
markes kilimo 

niekas nežino. Isz dalies mar
ke yra pakilusi todėl, kad yra 
nupuolęs Amerikos doleris. 
Vienok Amerikos doleris nėra 
tiek nupuolęs, 
luši marke. .m«h6v4.p 

kad marke dar labiau pakyls, 
, kurie 

Sako, kad Anglijoj

ma.
“ Jeigu

I

žmonis žinotu, 
mirtis, tai noringaitai

tuosius ant
J y

dionn
(o kartu ir

iais metais Sausio menc- 
galimamarkiu

jau vos
tris

dder i u s. 
priežastis to

kiek yra paky- 
Daugelis laukia

nors vra nemažai tokiu 
abejoja.
vra susitverusi kokia tai milži- 
niszka korporacija, kuri užsi
ims prekyba Vokietijoj, ypacz 
ties Dunajaus upe. Tas prisi
dedąs prie markes kylimo. Pa
kelia markes taip-gi ir tas, 
kad daugelis žmonių jias per
ka.

tnip-gi ir

VAIKU MAITINIMAS.

sekam iej i nu rodymai

vienintelis val-

9

''■•vokus ir nogalinezius užsdirb- 
ti asmenis bus suteikiamas pa- 
luosavimas nuo mokeseziu nuo 
dvieju szimtu doleriu už kiek
viena užlaikoma ypata.

Del patogumo tu kurie ren
giasi važiuoti in Lietuva ir ku
riem reikia gauti paliudijimą 
j°g ji e,yra užsimokeja, visus

Sulyg Suv.iValst. instatymu 
apie mokesniu^ nuo inplauku

I (Income Ta .y Law) visi svetim- 
taueziai neiszsieme Su v. Valst. 
pilietystes (citizens popieru)

kurie czion atvažiavo su mokestis paduodame isztranka 
apsigyvų

nimo yra skaitomi kaipo neap-1to padavadijimu 
sigyvene svetiintauczei (Non- A1 x----
resident aliens.)

Neapsi gyvenę s ve t i m tau cz i a i
mokėti

nuoszimti

atvažiavo
t ikslu uždarbio o no

užsimukeja
ir

tais. u z-

REKONSTRUKCIJOS 
DARBO SUTRAUKA.

Kongrese.
Gegužes 20 d. Sonatas už

tvirtino Senatoriaus Borah R) 
ro žolių c i j a pr i sakąn t 
g 
tyrt “priesz” 
politiszku veiklumu 
abieju partijų 
kandidatu.

Senatorius Borah,
19 d. innesze byla deloi sugrą
žinimo dalyko muito privilogi- 
ju saviems laivams 
Panama Canal.

Gegužes 18 d. 
tvirtino paskyrima Paczto Di
rektoriaus Burleson, Admirolo 
W. S. Benson ir W. S. Rogers, 
kaipo

Sonatas

Privile- 
iju ir Rinkimu Komitetui isz- 

priesz” susivažiavimo” 
iszlaidas 

prezidentiniu

susivažiavimo

Gegužes

vartojant

Senatas nž-

nariais Internal ionales 
S u s i n e s z i i n o K o n f e r o n c i j o s.

Gegužes 18 d. Butas užtvir
tino ir siuntė Senatui bendra 
rezoliucije pavėlinant
Sekretoriui pirkt ukiu pasko- 

nedaugiaus kaip

le a sos

los bonu už 
$100,000,000.

Valstijos Departamentas.
Departamentas pranesza. ga

vima deneszo nuo Amerikos 
Logacijos Berne apreiszkiant, 
jog Szvaicarija balsavo prisi
dėt prie Tautu Lygo. Departa
mentas gavo pvanoszima Ge
gužio 18d. isz Budapest, jog 
vengru valdžia paskyrė atsto
vą pasiraszyti po Taika.

Kasos Departamentas. Ą 
W. M. Lewis,

Taupymo Skyriaus, iszdestine- 
jo Mary landos Bankieriu Drau 
gysteri, Gegužes 20 d. reikalin
gumą kooperacijos tarp Ame
rikos bankieriu ir Kasos De
partamento apsaugot ląiįiyto- 
jus Laisves Bonu. ' * L
Agrikultūros Departamentas.
Sekretorius Meredith pnąa-

Direktorius

be jokiu paliuosavi- 
nera jokiu sutareziu

pagal instatymus, turi 
valstijai dvylika 
(12%) vso savo uždarbio 1918 
metais ir asztunta nnoszimti 
viso uždarlno 1919 ir 1920 me-

Taip, svetimtautis
dirbantis tūkstanti doleriu in 
pietus (apie 20 dol. in savaite) 
privalo mokėti .120 doleriu tak
su už 1918 metus ir po 80 dola
riu taksu už 1919 metus ir 1920 
metus* — 
mu jaigu,
tarp svetimtauezio valstybes ir 
Suvienytu Valstijų. Szion ka- 
tbgorijon iki sziol buvo iszkai- 
tomi ir Lietuviai.

Norėdama paliuosuoti Lietu
vos pilieczius nuo szio mokes
nio, Lietuvos Atstovybe
rasztu paveikusi, jog Lietuvoje 
panasziu mokesniu 
nuo Amerikos piliecziu ir kad 
todėl Amerikoje Lietuvos pilie
cziai turėtu būti nuo jo pnliuo- 

Po tuhi pertrakeiju su 
iždo

yra

nej imama

šuoli.
Valstybes 
pastarasis’! sutiko
Lietuvos pilieczius nuo to ino-

department u 
paliusuoti

Amerikoje yra priskaitbma 
apie 150,000 Lietuviu, nepilie-* 
ežiu. J u mažiausias metinio 
uždarbis yra apskaitliuojamaa* 
ant $150,000,000 per metus. Jai 
mokestis be paliuosaviino už» 
szia suma butu buvus keturios 
deszįmts du milijonai- .dolariu.

czionai pa
skelbto paliuosaviino visi szio 
pinigai pasiliks Lietuviu ran
kose.

Kaipo t pasekme

isz Valstybes iždo Departmen- 
ij kurie buvo 

prisiųsti Atstovybei. Patarti
na sziuos padavadijimus isz.si- 
kirpus nusineszti su savim kuo
met norėsite gauti paliudijimą 
apio mokesniu užmokejmu.
TREASURY DEPARTMENT

You are advised that inas
much as Lithuania imposes no 
income tax, it satisfies the si- 

requirement of 
Section 216(e) of the Ke venue 
Act of 1918, nonresident aliens 
as to the United States, 
are citizens of Lihuania are en
titled to a personal* exemption 
and credit for 
determining 
to the I nitial States.

Respectfully, 
(Singned) Wm. M. Williams 

Commissioner
Ka szis paliuosavimas Lietu

viu nuo mokesniu reiszkia 
Amerkos Lietuvams galima 
bus matyt isz 
skaitliavimo:

Sziais motais mažiausia 5000 
Letuviu apleis 
vienus isz ju uždirbo 
sei po $1.000.00 
Reiszkia $5,000,000 

mokeseziu nuo
vra

J. VJLEISZIS : 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

f

milar credit

who

dependents in 
1 heir tax liability

mokesniu 
Lietu vatus 

sekanezio ap-

1 Opa

>* x »į į

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

W. D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY, PA. S

PADEKAVONE UŽ
APDARYMA KNYGŲ,

Szirdingai tariu aeziu p. F. 
W. Boczkauskui už teip puiku 
apdaryma mano maldaknygu 

Viena senair kitu knygų.
maldaknyge kuri da buvo ma

il ieduko ir labai guodėjau, 
nes tai buvo pirmutinis Szal- 
tinis, maniau, jog turėsiu su- 
degyt, bet nutariau duoti jiaja 
apdaryt ir kada man prisiun
tė! adgal, tai negalėjau tikėt 
savo akimi, jog tai toji pati 

Nesitikėjau, jog terp
Lietuviu randasi tokiu 
mekaniku,

puikei ir druezei apdaro kny
gas.
ba pasakoju ir tikiuosiu pri-
siunst daugiau darbo.

Su pagarba Szimonas Juk- 
naitis, Wilkes-Barre, Pa.

— Prisiunskite savo senas 
knygas in rėdysiu, o ir jus bu
site užganėdinti isz darbo kai
lio buvo p. Juknaitis.

no

Amerika. Kiek- 
mažiau- 

ant metu, 
isz viso, 
szios SU- 
$600,000. knyga, 

but
kesnio lygiai tas paežiais pa- moS už 1918m.

^Mokestis už 1919 ir 1920
buvus po 8rr arba po $-100,000 goru

matais,
Amerikos piliecziai, būtent:

.Jokiu mokeseziu'nebus imta 
nuo pirmo tukstanezio dolariu 
uždarbio.

Vedusioms ir

kaip yra paluosuojami

gyvenai diems 
su paeziomis nebus imama jo
kiu mokesz.cziu
dvieju tukstaneziu dolariu.

Turint iems nepi I nameczius 
vaikus (mažiau kaip 18 metu) 
ir užlaikantiems silpnus ar ne-

nuo pirmu

■nw

musu
)O 8r r 

užkiekviena meta. isz viso 
rciszkia tie 5090 iszvažiuojan- 
cziu Lietuviu butu turėjo už
mokėti viena milijoną ir ketu
ris szimtus tukstaneziu doleriu.

Czionai gyvenanti, nepilie- 
eziai Lietuviai, butu buvę taip
gi priversti mokėti szias Mo
kesnis su sekaneziom 
mem:

kurie toip

Visiems apie jusu dar-

rwBMqpsw 
fl*. TJWWfR» (T

(Sveikata žmog?*4 
I

gyvenanti

pasek
J

(t. 44)■
- . - - l-i T-11

sis tai didžiausias Turtas!

3

prcpured'in accurate propo-
_ - * i JĄ/*

■SOLO 13 Y

s £5(not INC.)

160 N/ Wills Street.

/TOURSOLO SALES <S.
CHICAGO, ILL.

X W. '*sr < T?

1(1011 irom mu Ųvot louib, z ei) 
w i t . i.herbs and other ingredients

obtainable, producing an ar-

f

Ar vartojai kada Ursolo Special Bitters?
Jeigu ne, tai parsitrauk šiądien.
Štai ką rašo vienas iš daugelio musų Bi 1

tterio vartotojų: “Dvylika metu atgeh, aš pra
dėjau jausti skausmų vidurių ir kas dieną ėjau 
blogin. Pradėjau jieškoti pagelbos pas dakta
rus, daug piningų man kaštavo, ir daktarai ant 
galo pasiūlė man eiti ant operacijos. Norėda
mas apsisaugoti operacijos ant patarimo mano 
prietelio, až pradėjau vartoti Ursolo Special Bi
tters dčl vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabar jau keli metai kaip jaučiuosi suvisu 
(sveikas ir tvirtas.” * ’
t ___

t 
■I

ke Chicagos Komercijos Aso
ciacijai, nesenoj, jog atsakomi 
raportai iszduoda tikiu darbo

Van- 
dtiot su pienu, 

szauksztuka 
syvų du syk in 

Kuomet dantis prade-
paduokite kudykiui 

Apart to,

taro Neckerio, 
raszo sekaneziai:

“Tcminau ir 
kanuoskaitlingiausia visus ap- 
sireiszkimus to svarbio pabai
gos gvyenimo,
me smerti ir teisingai 
žinstu, jog smertis yra be jo
kiu sopuliu. Persiemimas, ar 
kitaip jausla, tai sudaro sme
genų, nervom muskulu, 
sudarinėjo mumysia
toip fiziszka, kaipo ir psyolo- 
ginia' numirszta mumysia pir
miausia, teip, jog jauslos mu
mysia jau suvis isznyksta, kol 
gyvastis neiszejna,
du negali būti skausmo prie 
užbaigos musu gyvenimo.

Smertis, tai kaip sapnas bu
na del mirsztanezio — nežino
ma. Niekas ne sztant paženk
linti tikrai valanda užmigimo 
ir niekas toip-gi negali tikrai 
žinoti valandos smerties.

Nekuriuosia atsitikimuosia 
kur smegenysia žmogaus už 
si lai ko 
pavėlina 
ir kalbėti ir tokiame atsitiki- 
mia, atjauezia savo padėjimą, 
jog reikia nesztis in ana svietą 
bet ir dii tada, negali sau per- 
statyt, o da apie tai jaust ar ži 
not kada toji 4 baisi valanda 
smerties prisiartins.

Kas kyszasi5 fiziszku kentė
jimu, 
nejauezia.
ga toip, jog turi numirt', be 
skyriaus, kokia liga serga 
nog sužeidimo, tai jauslos so
puliu suvis ne turi, tei 
mirsztanti 
deginti ir pjaustyti kuna 
jisai suvis to nejauezia.
sybe, jog žmogus valandoje 
smerties, priesz tai ______
savo sopulius, 
nieko nejauezia.

Daugeliuosia atsitikimuosia 
pažeidimu nog szuviu, norints 
žAldttliš butu sutikus, 
mirtinas, tai apsireiszkineja. 
Skausmas suvis kitoje i daliję

pagelba kaipo! 72% normales a l . I . * . ■ • 1

sulyginant 
metais.

su 84% praeitais

smegenysia
9 da sziek tiek jauslos, 

da ligonui maustyti

tai tu suvis' miysztantis
Kada žmogus ser-

Rąszant apie netinkama mai 
tinimą, 
apie vaiku valgi gali but nau
dingi.

Kudykistei
gis turi būti pienas, ir geriau
sias pienas yra motinos.

Szesziu menesiu kudykiui 
jau galima duot po biski krusz- 
tines ir avižines koszes. 
denio galima
Patartina duot 
pamarineziu 
diena.
da dyk t, 
džioviu i o szmoteli.
galima duot truputi kisieliaus 
(isz grudu,) be cukriaus, syki 
in diena, gerinus ryte.

Apie penkiolikta ar szeszio- 
likta menesi, kepta bulve, cho
line kosze ir minksztimas isz- 
virtu džiovintu slvu geras vai? 
gis kudykiui.

Kuomet kudykis' dvieju ar
ba trijų* dietų* motina turėtu 
duot viena arba “du szauksztU- 
kus kapotos mėsos arba vienia 
kiauszini, 
vaikams 
duot.
lyg. szesziu metu kiauszini rei
kia duot tik syki arba, du syk 
in sau vaite.

Cukrui apart kas naturalisz- 
kai randasi maiste, nereikalin- 
gasrvaikams.

Ktionįet jau vaikas auga 
Ii po biski

MILIJONAS DAUGIAU 
LEGIJONIERIU.

Amerikos Logijonas, kurio 
tikslas yra sutrauks iii neat- 
maininga

sutrauks 
broliszkuma

vyrus, kurie seko paskui vėlia
va ginime 
Pasaulines 
kampanja 
nauju nariu.

visus

civilizacijos laike 
Kares,

gegužio 17 d. del 
Siekimas orga

nizacijos gaut mažiausia mili
joną rekrutu ir jeigu pasiseks,

pradėjo

ar

galima
jog 

ghaibyti, 
, tai 

Tei-

1

nes
atkenezia 
mitsztant

bet karsztame ore 
mažai mėsos reikia 

' Kudykiui nuo trijų• •

, ga; 
valgyt ta ka tėvai 

valgo, vien tik reikia prižiūrėt 
kad valgis maiszytas ir iuvai- 
rus,ar kad turėtu visus 
lingus elementus del
Prie kožno valgio vaikams rei
kia duot pieno. »

Vaikams neduot kavos arba 
arbatos.

roika- 
augirno.

sanaryste Legijono bus du mi
lijonai ir puse.

Visa szalis turėtu užsiintere- 
suot szitoj kampanijoj, 
tikos Logijonas buvo

9-

Ursolo Special Bitters, yra 
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus 
puikiai sudrutina nervus^ tikrai pagelbsti*ligose 

‘skilvio, vidurių, žarnų, jkstų; kepenų ir širdies. 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gesus iš 
vidurių, padaro gerą apetitą, prašalina kataro 
atsirūgimą, skilvio surukštejimą, galvos skau* 
dėjimą, vėmimo, nerviškumo, neuralgijos, skis- 
to kraujo, padaro gražų raudoną kraują, taipat 
vyrų, moterų ir vaikų ligose, kurie reikalauja 
kraujo sustiprinimui. Taigi jeigu norite būti 
sveiki ir tvirti tai naudokite Ursolo Special 

į Bitters ir Jums suteiks sveikatą.
URSOLO SPECIAL BITTERS yra labai pa- 

' sėkmingas. Jis išlaikė ištyrimą per daugel me
tų, ir tokių būdų jis teikia savepats savo nuo- 

į pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio 
i bitterio, o prekes yra labai pigios:

1 Didėle Bonka

r
i

1

I

$ 1.25
6 ,, ,, $ 6.50

12 ,, „ $12.00
Reikalaukite aptiekoso, o jeigu ne gausite, 

tai ne imkite kitoniško* bet reikalaukite tiesiog 
iš musų. Norėdami greit aplaikyti siuskit sy
kiu su užsakymu ir Money Orderį dfcl padengi
mo lėšų viršui paženklintą kainą, o męs aplai- 
kę, tuoj prisiusim reikalaujamų gyduolių.

Siųsdami užsakymus ir Money Orderius, 
uždėkite aiškiai savo antrašą ir adresuokit i>as 
mus šitiaip; t t , » *■

URSOLO SALES 00.,
160 Hi Wells St., GHIGAGO, III.

DEP. B.

l 

f-

Ursolo Special Bitters are ’

rtion from the best roots, 
herbs and other ingredients 
obtainable, producing an ar- ^85 
tide of extraordinary quality

Ame- 
oi’gani- 

zuotas^sir augsztais patriofisz* 
kais idealais, ir 
lauke padrąsinimo isz visu pu
si d, organizacijos.

— —-■■■■■■■

XI'S ĮTIKI’J O .JOG JAM padabts 
TIEK SMAGUMO.

Shmczlu szlrdlnga padekavono už 
teip puikia-knyga kokia yra “Tūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas Ir skaitos kokias 
radau tojo knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griobiuos už knygos, 
no rupi than nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apio ta knyga 
pakol sau neparslgabonau isz redystos 
Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti

V i rsz i n inkai

J 9

9 9

9 9

(

Gerai tu- 
pasake: 

ubą*- 
vagiu ir graf-

Amerikonas
Amerikas susideda isz 

gu darbininku 
terhu

J tai
bet no

Reikia užlaikyt vaL
Irvino valandas, ir neduot ir>i~

“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau



I
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NEPAŽINO SAVO AUKLIO.

Vienkart pradžioje menesio 
Spalio pribuvo pas mano anks
ti isz ryto kaimynas; paregė
jau jin labai užsiergelavusi ir 
matomu buvo, jog turi koki 
dideli rūpesti, del to paskubi
nau paklausti:

kas girdot Kaulai

1
J

— i\a
pas tavo ?

— Oh! no gerai! nelaime.....
— Kas tokio? sakyk-gi groi- 

cziau ?
— U-gi szianakt 

man vagis mano juodi.
— Isz stojnios!
— Ne, isz rusgardes.
— Na tai I

lauke per naktį! žinai kad jo-

sias gyvenimas ant svieto, pa- 
sivogias turi arklį ir pinigus 
kiszoniuje.

Ar-gi ne butu gerai jam pa
daryt — vis tiek niekas isz 
žmonių apie tai negales žinot, 
kaip ir jis apie savo pavogta 
nuo nieko dasižinot hegale,jo o 
Dievas negali palaikyt 
nuodėmė,
skriauda atlygins, 
gluszmo savo utiiori,
kuri kalbėjo jam apie septinta 
prisakymu Dievo; teip susira
minęs jau temstant ėjo namon 
mislindamas kur-gi galėtu pa
vogt sau arkli kad sau skriau
da padaryta per piktadarį, at-

/ 

gautis namon, kur bus tvirtas, 
kad arkli turi ir nieks nuo jio 
neatims, nes Kerszelis žmogus 
buvo perbėgus, del to sau ro
dą su pavogtu arkliu duot ga
lėjo ir pėdas savo vagystes pa
taikius užtrint; visi ruposeziai 

jis turi sau arkli ir

pavogė

kam-gi palikai lygint.

u z 
sau 

fuom Ūž
nes jis tiktai

T_.
sanžines baisa

iu szali — 
keliolika rubliu kiszoniuje.

Parjojės tuojaus 
darbo, 
stalorins 
ne 
balta

SAULE

arklio noturinezio* ‘4švidotelst- 
va.” Netrukus dasiklauso, jog 
nupirko arkli ant' paskutinio 
jomarko Kaulas Korszelis, o 
paliudijimo nuo pardaviko ne
gavo.

Pribuvo žandarai pas Kor- 
Liepe parodyt nupirkta 

arkliška Kerszelia be baimes

Vyresnysis žandam žmogus 
ne girrioj augės, tuojaus Hope 
arklį numazgot visa ir kas do 
nusistobejimas buvo visu ypa
tingai Žioplaucku ir nusimini
mas Korsįiolio, kada isz eziakio 
stojosi juodas. <

paklausė j id vyresnis žanda
ru. T

/
I

szeli.

omesi u z
Buvo jis matomai da 

pas jin 
stokavo, tuojaus nudažė su 

juodžio, 
nudažo

! nes dažo

iszpilde. Žandarai mat roika- 
laiijo nuo jio <4»vidotelstvaP 

jOg ne
“svidotclstva 

bot Korszelis teisinusi 
gavo.

(
I 

i 
i
I
I 
|

markai ne toli 
kiojesi.

/
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dry be Dievo*#yra be rubežiaus! 
kalbėjo in mane Kerszialis ei
damas isz valostuos u pr a vie
nos namo.

— Kaip jus sau mielinate?
— U-gi niekaip, tiktai ta** 

jog* Vieezpats Dievas teip su
rėdo savo inandrybp.j kad. jeigu, 
žmogų nenori prapuldint, tai 
pikti žmonos nieko ne padarys, 
jog laikais, kad tik ne isz pa
pratimo, nor ir nedoras darbas 
ne yra nuodėmė ir iszeina žmo* , 
gui ant gero.

— Nes tai pavogtas arktis 
atsako drasei.

— ‘Tas teisybe pas tavo jin 
pavogė vagis, o tu jin nupir
kai^ nežinodamas, jog tai tavo 

h Ha! ha! ha!
i "Visi paantrino tuos ha! ha! 
ha! apart broliu Žioplaucku. 
Korszelis neapraszomai džiaus 
gosi jog atrado savo juodi.
' — Mandrybo •z
turi savo rubežius

J

— Dabar tai tilirai prisieit al’kli8! 
gale ta ui jog tai taš pats — pa- 
sza u ko Stopa s p rhdži ilges.

— Ir usz prišiogitų kad tai 
mus arklis — dndave Mikas.

Kad* tavo Į veikei paim
tu tuojaus melagi! —1 paszuuko 
Kerszolis — isztikro tai mano 
juodis kuri man pavogė tas 
teisybe, kaip Dievas danguje.

Vaitas insimaisze apmalszy- 
damas kaimuoezius.

— Palaukit, vyrai valandė
le tylėkit, viskas bus ggrai! 
Asz pažinsiu keno arklis. Ker 
szelio arklis turi turėt ženklai 
nuo padkavos ant* pilvo, kuri 
padare jam vienkart mano ark 
lis ant ganyklų, 
ne yra.

• Oh! mano juodukas, tu-
iszsižadet — mislino sau 

atsidusęs Korszelis. —

I'

/prisakymu
bet Man-— Rongkis tuojaus in vo- 

lostnoje upruvlenijo! — pa
kroska kakta 

pad a rydama s laukiu, 
visas keturias kojas iki keliu, 
o da ir kelis lupus uždėjo ant 
strėnų ir szonu ir — teip pada
re isz savo juodžio cziaki.

Atlikęs savo darba atsitrau
kė ant keliu žingsniu nuo ark
lio gėrėdamasis isz savo
migio ir džiaugėsi žiūrėdamas 
in arki i, 
ne sztant pažint ir pasiliks pas 
jin kaipo 
nupirktas,

^.r . f
szauko Zondams.

— Ko! — klauso Korszelis.
— To, jog tas ark i is yra 

pavogtas.
— Gal. jin, kas pavogė, 

asz nupirkau už locna graszi 
o del to gal jis ir liedavo man 
svidelolstva.-

— Viskas 
protokolo.

— Nesibijau protokolo! — 
atsako drasei Korszelis — nes 
tai nupirktas

— Ton galėsi

t
jog vienoje vietoje moteriukes 

didėlėmspastoja didėlėms ponioms* 
kaip:

Pats vyras vaikus luloje, 
Kiti vyrai vandeni neszioje, 

Boba nieko nedirba,
O vyrai viens kitam peczimį 

mazgoję, ( 
Ir da bobos nenusztildo, 

Norints ir pats vandeni szildo* 
Kaip isz darbo pareina, 

Tai teip vyrai nesieina.

bet
y

Tuo paežiu keliu ta vakara 
• nuo 

jomarko, tempdami paskui sa- 
Tiedu žmones buvo 

kaimuoezei isz netolimo kai
mo, abudu broleį Žioplauckai 
vyresnis buvo vardu Stepas o 

Arkli, kuri 
save jiedu nusi- 

ant jomarko,

tai vagis vai- e.i° du žmones isz miesto

— Mat stojnios atskyrios 
del jio neturėjau, o kaip pa-
statau in karvių tvartu 
spardo karves, kad pas 
lenda, 
rvt ?

ve ark Ii.

m
y kad

tai
Jin

Ka-gi dabar turiu da- jaunas Mikas.
jieszkot

isz-

kad ji dabar niekas iszsirodvs prie
I,

ten szerstiesjio locnais pinigais 
o kas gali žinot ar 

jis pirko ar pavogė ? Kas kam 
galvo prie to, bile no tas pats 
juodis kuri pavogė.

Vienok Stopas su Miku ma
tomai buvo labai neužganėdin
ti isz to,
nupirktas juodis nuėjo tarnaut 
kitam tuojaus danesze apie va- 
gysta policijai.

vos

lTARADAIKA.ark Ii s.
sau zambyti 

ir teisintis kada tave klausy- 
nes.

tempe paskui
pirko
idant su juom vandeni isz Ne
muno važinėt.

— Ar žinai ka Mikai ? — ta
rė Stepas.

— Ka ? — atsiliepė Mikas.
— Per brangei mudu užmo

kejova už savo juodi.
— Labai brangei! — patvir

tino Mikas.
— Na ir kam reikėjo mum 

jin pirkti?
— .Juk tu jin nupirkai!
— Bet tu rankas permnszci!
— Asz mislinau, kad tu vy

resnis tai ir iszmanai daugiau 
tau nesiprieszinau del to.

— Isztikro mudu 
žioplei!

— Teip! — dadave Mikas— 
isztikro teip!

Teip pasikalbėja nutilo ir 
ėjo sau toliau tempdami savo 
brangu arkli.

— Aha! — paszauke po

sakvkknr-gi 
man prieteliau.

— Ka? Nakvok dabar pats 
pas karves kad juom nuobodu 
ne butu, o ir spardyk už tai 
jais ka jam ne davė drauge 
su savim nakvot, o gal iszmo- 
kinsi jais, kad kitu kartu, ka
da pastatysi, ne badytu arklio 
ir pasirūpink, kad ant 
pamintu tavo pamokinimus.

— At, tegul karves sau ka 
nori mislina, kas man ten man 
eina tiktai apie atradimu ma
no juodžio.

— Ejk jieszkok, klausiuek 
pas žmonis gal kas mate, kada 
vagis nujojo, pasiseks tau jin 
atgaut.

— Asz jau daviau žino apie 
taji atsitikima žandaram.

— Na tai ir gerai, turi da
bar kantrei laukt, pakol pali- 
cije vagi atras.

Praėjo menesis. Asz gata
vas buvau laukti da ir tolinus, 
bot Kaulas Korszelis nenorėjo 
nes matomai kantrybes 
jam pritruko.

— U-gi ka asz teip lauksiu 
Petnv- 

nuej- 
kita

y

iltroO

jau

sziadien

visados

abudu

jog jin teip brangei

Žandaras vos ne 
abieju Žiopla nekn 

jog žandarai 
tai narsus vyrukai,

nesziojosi sze- 
szesdoszimts staigu
apart tu szesziu kurias turi su
ki mszos in

nes reikė žinot

tos kiekvienas

riu

iszmete 
už duriu,

prie juos

smercziu

gatavas 
nuskriau-zambyti, jeigu kas 

dže mano szlove.
Vienok turėjo keliaut Ker

szelis drauge ir asz, kaipo bu
dintojas su žandarais in 
lost inoje upravlenijo

Prasidėjo tirynejimas. Kau
las Korszelis druezei
savo.

y y

i < va-

laikosi

Dievo susimilejimo ? 
ežioje mieste jomarkas 

nusipirksiusi u ir 
arkli.

Atėjusia petnyczia da vos 
pažaras ant dangaus pasirodė 
jau musu Kaulas Kerszelis už
simėtės apinastri ant peties 
krepszeli su pietum i pasiemias 
in ranka skubino in miestą ant 
jomarko,

sau

del to žmo-

Arkliu buvo

su

pigs.

o kad miestas nuo 
kaimo buvo toli, 
gelis pribuvo ant jomarko ne 
suvis anksti.
kaip prigrūsta ant turgvietes,
bet Kaulas menkiausia szlujka 
iszsirinkes, kada paklausė 
apie preke, net už galvos nusi
tvėrė, kad no tokios negali nu
sipirkt už tuos pinigus ka
savim turi — arklai buvo la
bai brangus. Nusprendė tada 
Kaulas laukt vakaro, kada at- 

Sulaukes pietinio laiko 
atsisėdo ant žoles iszsieme juo
dos duonos kampeli ir lasziniu 
szaltu, nusiėmęs kepure persi
žegnojo ir pradėjo gardžei vai 
gyt sau pietus; ne ilgai užtru
ko jam suvalgyt pietus, norint 
valgo pamaželi, nuolatos ran
kiodamas nuo keliu trupinė
lius duonos; kurio nutrupėjo; 
pavalgos padekavojo Dievui, 
paikele, bet kad gert jam nuo 
sūriu lasziniu norėjosi, 
denio miesto negalima 
gaut, nuėjo in karezema ir pri
verstas buvo iszsigert pus- 
kvatierki degtines, fszejas isz 
karezemos nuėjo vėlei 
arkliu, bet arklei ir 
ne buvo pigesni; jau 
tris pypkes tabako szildinda- 
masis ant saules, gal kelias de- 
szimts kartu pasikasė galva 
isz bėdos kad preke ant arklįu 
nenusižemina ir 
arklio nusipirkt ne 
lint.

Saule jau

o van-
buvo

iszsigert

doroti
dabar da

suruko

vis da sdu 
)gali ne mis-

Tas se
nas Aslauskas isztikro yra asi
lu, nes ir pravarde turi kone 

pateravo Kaulas 
senovės mano

žan d a ra i apžiūrine- 
po pilvu arkliui

Szios ap-

szia-

Gavau isz daugeliu vietų 
skundus apie vagius, ka isz 
baksu pacztiniu vaga laikrasz- 

Ar-gi tokius rakalius 
galima priskaityt prie žmonių!
Turite tokius nutvert ir torius 
isztaszkyt ,kad net burbulas 

Tiejei,

ožius.

landai Stepas Zioplauckas • 
žinau jau ilol ko ine« teip bran
gei už jin užmokejova!

— Del ko ?
— Tasm apgavikas

revolveri savo, su 
tuom bus szeszesdeszimts szo- 

Jis drasei ejna vienas 
ant szimto maisztinimu, bet su 
valkatom, piktadarius ir kyt- 
rais mužikais jis jokio veikalo 
ne nori turėt.

Vienok, kad ūkininkai dori 
žmones danesze apie 
naczelninkas,

szios.

— Tas arklis yra mano loc- 
nas tegul sau kas ka nori szne- 
ka! — tvirtino.

— Ar tas ar

ta paezia, — 
jis kalba apie 
juodi.

Tuolaik 
jo palindę
jieszkodami ženklo nuo kano
pos vaito arklio.

— Ženklas yra, sziezia ant 
pilvo teisybe, žiūrėkit — pa- 
szauke žandaras — kiekvienas 
gali persi tikrint.

Kaulas Kerszialis nusistebė
jo labjause 
džiugo.

— Dievaži!

y vienkart ir pra-

gadynes tikros 
szvietos vvruczei neturime. Ne 
yra tai didelis daigtas mokėti 
skaityti ir raszyti, bet turėti 
nesugelta protą ir iszminti, tai 
yra didžiausias mokslas, 
dien-gi.

Katras kiek mokytesnis, 
Tai da suktesnis,

Tas Dievo szi rd i je neturi, 
Kad lik ka apsukti žiuri.
Ne yra sziadien teisingystes 

ant svieto,
Szpiclei randasi kožnoje vie- 

t°je» 
Bile žmogų apsukti, 
Kad ir aki iszlupti.

Juk sunkei visi dirbam
Kaip skruzdeles virbam.
0 dykaduonei naudoje, 
Isz mus centus vilioję.

Mes pribuvom in czion nepo
nauti, 

Tik kol jauni uždarbauti, 
0 ant senatvės pasilsėti, 

Anūkėlius glamonėti.
Oj, toji nelaboji senatve czio

nais Amerike!
niekui’ žmogus
kaip vargszu name. 
Lietuvoje senatve paguodoje, 

Kad ir ubagauji, tai apdova
noję, 

Szmoteliu duonos ir laszineis, 
Visu kuom o ir kiauszineis.
Bet sziezion,

raudonas iszsiverstu, 
ka vogtiniu budu skaito, tai 
duok Dieve.

Idant toki apjaktu 
Idant nusisuktu sprandą, 
Ir nogla smerti randa.

AR ŽINAI?

kad

Prislegiu, kad 
tai mano senoveš juodis, 
man vagis isz rusgardes pavo
gė! — Įiaszauke

kuri

!

Jog turėt

Jog iszmatai turi but laikyti 
in siaura skardini indą ir in* 
das isztusztintas du syk in sa* 
vaite, vasarojo dažniau, 

tvartai turėtu
sziaurus traszalo aruodus.

Jog gimimo raportai reika* 
ingi del kūdikio geroves.

Jog maistas turi but uždeng
tas, kaip krautuvei teip ir na* 
mie.

Jog vėžio liga iszgydoma jei* 
gu in laika sugauta.

Jog

apžiurėjas

ark lis jusu, 
pažinstato szi arkli ? — klauso 
virszininkas žandaru Žioplauc 
ku, kurie pribuvo in kancela- 
rije užduso.

— Arki is tai teisybe,
arktis. Bet ar tas pats ka mum 
pavogė ant tikro negaliu pa
sakyt tarė Stopas.

— Rodos mus buvo kito
kios szersztios, juodas, o ežia 
margas, kaip karve — dadavo 

brolis Mikas Žiop-

ženklą.
Ir teip pervagysta 

arba vyresnysis 
žanda

rams, idant tirynetu ir kvostu 
žmones kaimuoezius po kaimus 
aplinkinėje ar kas ne parjojo 
nuo paskutinio joinarko ant

va-
davė prisakvma savo

vagysta atrado 
locna savo arkli. Butu jis pats 
ant rytojaus tuojaus jin paži
nos, kad ne butu jin iszniargi- 
nes su kroska.

— O del ko-gi pas tave 
Kerszeli ne yra paliudijimo?—kuris

mums jin pardavė, per mažai 
reszto” iszdave!

Na-gi po kvarabu! Tas
mums < 4

negali but.
— Ejsiva perskaityt pinin

gus.
— Gerai!
Buvo jau netoli pakelėje 

karezema; daeja prie jos Žio- 
plauckai, pririszo savo juodi 
prie gluosnio, o patys nuėjo in 
karezema skaityt piningu.

Ejdamas-gi tuo keliu Ker- 
szelis paregėjo pririszta arkli, 
suspaudė jio ranka sauvalei 
druezei apinasri, kuri neszesi 
ant peties ir volei atgyjo jame 
misi is pavogt arkli prie tusz- 
czio apinasrio. Kerszelis sku- 
bei prisiartino prie stovinezio 
arklio apsidairo nuėmė 
nasri, uždėjo
ant vieszkelio užsėdo ir leidosi 
namon muszdamas nuolatos 
kojom juodžiui in, paszonos, 
kad skubintusi; isz vieszkelio 
tuojaus pasuko in szali ir nu* 
lapseno takais namon. Jis jo- 

, kad galėjo
savo skriauda, 

jam neisznietinejo 
nes jis 

sau kalbėjo, jog jeigu man pa
vogė, tai asz galiu nuo kito už 
tai pavogt, vieno; tik bijojo, 
kad jin ne pagautuiarba neisz- 
siduotu vagysta *ir ‘nereikėtų 
per suda sugražint arkli locni- 
n inkų i, bet ir tame karte ir 
ant to atsitikimo turėjo kuom 
nusiramint, nes tenaitinio su
do advokatas už kelis rublius 
jiasakytu teisybe: 
Kerszelui arklij

api-
Sjivo, atkreipė

jo su džiaugsmu 
atkerszint už 
sanžine 
piktadariszko darbo,

‘ ‘ l’avogo 
tai jis tiktai 

savo sau sugražino, nieko dau-O f 7

Juodžiui matomai neginu.”
patiko tarnauti* naujam ponui 
nes pas tuodu ėjo be jokios 
sunkenybes ant savos ir tai no 
vare ir ne inusze o tas tironas

e>

nusileido slėpda
masi už kalnu ir tiktai pasku- pats sėdi ir da daužo paszonos 

su czebatais, did to’tai juodis 
gallsz piktumo sukino uodega 
ir krato su galva spjaudydar 
mas ant tokio pasielgimo gas- 
padoriaus.

in ntif rinrn i imu inodžin.

tinei spindulei da apszvlotine- 
jo virszune bokszto milzinisz- 
kos rotužes; žmones pradėjo 
apleisdinet turgaviete, sugryž 
darni namon, arkliu mažintis, 
n KakhzaIIm vis wnn nrio nni-

Tas-gi vienok ne
i nn i

jaunesnis 
la tiekas.

y

ATYDARIMAS NAUJO KANALO.

Ant senatvės 
neprisiglaus
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NEPAPRASTAS MALDNAMIS
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Ana diena likos atydaritas naujas kanalas kuris sujungs Now Yorka su dideleis eže- 
Padirbimas kanalo kasztavo suvįrszum 150 milijonu doleriu.
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kad senatve
1atejs

Szlektai kožnam ejs, 
Dabar, kada kožnas yra pa

ežiam drūtume, 
Sveikas ir paežiam smagume, 

Bet kas bus už metu deszimts, 
Tai kožnas pažins!

Teip, teip, mano sakalelei 
ir mano kailis sziurpsta kada 
pamielinu ant senatvės.

Todėl, laikykimės vyrai 
Laikykimės druezei, 
Dolerius czedinkim, 
Suspaudė laikykim.

Juk žinote, jog czionais Ame- 
rike žmogus be piningu, i__

kaip be duszios. Piningas ge- 
riausos prietelis visur, 
gas priglaudže senatvėje 
ningas iszgano ir dangų atyda- 
ro! Piningas yra geriause

reikalinga ... iszmazgot
pieno bdnkas pirm negu sugra* 
žinant dalytojui.

Jog džiova iszgydoma jeigu 
in laika sugauta.

Jog tavo priederme, kalpd
pilietis, praneszt apie,peržengi 
mus sveikatos instatymu.

Jog prsztai ir rankos Ui* 
džiausi nesziotojai ligų.

Jog cziepinimas neprileidžia! 
rauplių.

Iszsiteisino. f
— Kaip toli nueiti, su pusd 

valandos! p
— Tai. turi pasiklausti sava i 

kojų... ■ ■■ . ll , ■ . ■ —- ■■ ........ ..
Visos szitos istorijos už £1 HA
35 istorijos. 6O8pu»lapsi wliW

1

SZTAI KA GAUSITE UŽ ILOO 
įaĮ Prakeikta. Graži ilga istorija.

piniu-
pi-

Vaitas Ssvilpikas.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tamas.
Vargdienis, Jonukas Karalium.

F
t

Keldosriu Onute.
Kaimynai. 1
Kno baczka prismlrs, tuo ir droku. 
Apie sena boba kitreane už relnla. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatna liga ir navatna gyduole. 
Du medejei.
Inželdlngas neatbolnuma*. 
Dorybe ir mllaasirdingumas. 
Paskutinis piningas.
I«aisve.
Pražuvę mlsskal. 
Apleista naszlaite. 
Jeszkok aukso szlrdije. 
Lape ir vynoges. 
Jonas ir Allana. 
Pavojinga klaida.
Onuka. pulkus apraszymas. 
Apie tris brolius.
Kalvis. ■*
Jonas ir jo biriukas. 
Merga-Karelvls.
Vleszpats Jėzus ir Valkelis.
Užganėdino save, paezia ir dukters, 
Gregorius Pulki Istorija. 
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime.
SzalUszaitis. ;
Debesėlis. mį

3$ grallos istorijos. GOS puslapiu*
Szitos visos knygos susideda isz 60t 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt net 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai; 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seta, 
Nusiuntimo kasztus mos apraokam. 
Prlsluskite $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite9 
visas knygas per paezia ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Na

Piningas yra 
meszkera, ba ant tosios mesz- 
koros viskas kabinasi, 
ne!

Ar gal
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MISS IRENE R. DINER

isz New

*

Meile broliszka yra gera, nes 
porvirszine meile terp brolio o 
sesutes, tai jdu lyg butu ne kas. 
O czion Amerike visko atsiran
da, ir jog per ta dideliu brolisz
ka meile žmonis piktinasi. Pa
liksime ta dalyku ant kito kart 
o ymsimes už ko kito:

Ar girdite vyrai
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< ymkite,
Tiktai su koja paspirkite, 

Katros po apigarda landineje,
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iszpažinimo statys nepaprasta
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Neužilgio Czikago Balui 
maldnami vadinama Mashrak Llzliar kuriL, ...... statys Luisas 

Inojga in taji maldnami bus isz 
devynių pusiu su stikliniu boksztu.

— K, isz tavos niekai žmo* 
gus, jog no buvai ant szerinenu 
jnusu prieteliaus?

Bourgeois isz Now Yorko.

Matai vaiko ir praraki
nai, senas ir nepaleki.

Ka asz senas palėksiu, 
fn.vn.vnikn tni.nor no dvvun fell

Pana Irena Diner 
Yorko, ana. diena iszrado nau- 

gumo
Oi. brolau, asz vakar teini ris vra dauir nitrosnis už tobv-

ja būda iszdirbimo s ku-

Ir mažiukius vyrus prigaudi- 
neje.

Morilande vienas vaikinelis 
i atsirado,

Kuri mergina, nedora prigavo, 
O kada jiji pribuvo, 

Pilnos pabulkes josios buvo.
Vyru kvailiu atsiranda,

Jog prie tokiu valkatų lenda, 
Norints meilus žodžius taiko, 

Vienok ant juoko palaikov
Bus cana. kitu kartu Jau
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Žinios Vietines ZUIKIS?
f
i

>•*
SAULE

ci Decoration i y diena.
sziadien— K as i k los 

dirba., . _ ,. y- s . b * *b*a w
t v P iM 4,1

— Rytoj jau pirma diena
Juniaus gi •

-U Ketverge pr/puol.t 
voiKvyto. u*!- *

Ketverge

ne-

kriauezius pasL
gryždamas na-

I < Die-

kuijs nc-

tai tau

— Ka tu kalbi, motore? 
Kas girdėjo apie

Žinai gerai kad nu
siautas; zuikis yra daug gorės- • a t
zuikio?...

papjovima

užsidaro pub- 
likines mokslaines/

-U.Nedelioj buvo suvažiavi
mas delegatu isz aplinkiniu 
miestu ir turėjo posėdi Bocz
kausku saloje, kas-link Lietu
vos dienos kuri szimet pripuola 
J6 diena Augusto.
*— Nedėlios vakaru teatra- 

liszka kuopa isz M t. Carmel 
ntlosze Boczkausku saloje pui- 

po vardu “Kantri 
Publikai perstatimas

Ėjo sau 
vaikszcziot ir 
mon pasitikd vaika 
sze zuikiu t

— Ka tu ncszi mano vaike? 
paklausė kriauezius.

— Pagavau zuiki — atsake, 
vaikas — jeigu nori, 
parduosiu.

— Kiek už jin norėtum?
— Negaliu pigiau parduot 

kaip už auksina.
— Duosiu tau auksina,' hes 

tuojaus man atiduok zuiki. ’
Ta pasakius, kriauezius sau 

pamisimo: “
mas bus del vaiku! O koks tai 
bus valgis!” 
si na ir paėmė zuiki, 
atsiskyrė abudu užganėdinti.

pakavojo zuiki 
inejdamas in 

‘‘Atmink

Kokis tai džiaugs

< c High

ku teatra 
Alena ’ \ 
patiko.

— Szimet pabaigė
School” mokslą, Elena Kuber- 
tavieziute ir Antanas Pango
nis.

Draugy ja— Labdaringa
po apgloba Szv. Vincento pa
rengė dideliu vakariene 14 d. 
Juniaus Boczkausku saloje. 
Pelnas nuo vakarienes paskir
tas suszelpimui naszhu ir

1 užauga bus tik-

Boczkausku

suszelpimui 
naszlaicziu. 
tai 15c.
ANT PARDAVIMO MASZINSZAl’lS.

iszvažiuoju InIsz priežasties Jog
Europa, esmių priverstas parduoai sa
vo visa maszinszapi mainlniu tulsziu, 
varoma per elektriką kuris užsimoka 
gerai, o kuris susideda
motorls, 1 Welding outfit; 15 arkliu 
motoris, 1 punczįng, outing ir žirkles 
maszina; trip hameris bar maszina; 
tekilai, sukama maszina; piukla mo-

isz 5 arkliu

Dave vaikui auk- 
Po tam

Kriauezius 
po surdotu ir 
grinezin paszauko: 
paeziulia ka tau parnesziu.

Pati su vaįkais jin apstojo, 
mine, nes atmint negalėjo.

Kada kriauezius parode zui
ki, vaikai suriko: ‘‘Zuikis! 

ir d a va i vyt tęva po 
grinezia ir toki riksmą padare 
kad kaimynai atbėgo pažiūrėti 
kas dedasi, nes kriauezius 
jiems pasako:

“Pas mus džiaugsmai, dide
le naiijena. Mano paeziule, rei
kės taji zuiki palaikyt, tegul 
auga o po tam turėsimo gera 
valgi.
gis.

Grinęzioje užstojo džiaugs- 
Dave visi kopūstus ir 

salotas, davė zuikiui gert pie
no kiek tik norėjo. Ir ne dy- 
vai, kad zuikis turėdamas ta

Zuikis!

mas.

suriko:

nes

Pamatysi koks tai val-

turine del geležies, elektrikinel fanai visa gera, augo greit ir pasida-
del ugnies: 2 forricRai; 3 priekalai;
2 sziubreplcs;
daug szriubu ir kitokio reikalingo ma- 
terijolo del varlino tojo biznio ir viso
kiu gatavu tulsziu.
tai o pirkite pigei (t. J. 11)

FRANAS WISNIAUCKAS
Shenandoah, Pa.

1 flre Shrinkcr; ir

Atsiszaukit grei-

rę labai didelis, nes pats kriau
ezius ne valgė tik davė zuikiui.

Po dvieju menesiu pati sako 
in vyra: “ 
papjaut ta zuiki/ha vaikai ne
duoda man pakajaus. ”

Ignotai, laikas jau

524 E. Centre St.,

A

Sveikas ir linksmas kūdikis yra 
džiaugsmas kožnai motinai

Visi kūdikiai jeigu gauna tinkama maista, tarps 
gerai ir iszaugs in tvirtus ir kuningus. Jeigu ne 
gali žindyti savo kūdikio,

nis!
— Jau tai teisybe — atsako 

pati— neįkąs jin nuszaus 
kad tu szapdyt nemoki ?

— Nesirupinkie apie tąi! 
Pažinotu czionais sena žmogų 
kuris mane nuo to iszvaduos.

Ii* tuojaus petnyezios 
ateina senelis su dvivamzdia 
ant pecziu.

Visa ezeimyna 
iszejti isz miesto, 
nesza zuiki 
sutojo.

— Czia, tarė — kriauezius 
— yra atsakanti vieta, 
atsisveikinsim su nebagelium 
su szitu svietu!

Ta pasakius, iszemc isz ki 
szcnia.us szniuroli.

— O tai kam? paszauke se
nolis.

— Tuojaus tau pasakysiu. 
Netikiu kad isz tavęs butu in
kis geras medėjus, nes su 
szniureliu surisziu zuiki, idant 
mums no pabėgtu.

— Daryk kaip nori, atsako 
senelis, su piktumu.
atsitraukė keturesdeszimts pė
du atitraukė gaidžius karabi
no ir lauko ženklo nog 
ežio.

Kriauezius pririszias 
prie kelmo, prasiszalino su j»a 
czia ir vaikais ir visu balsu už 
reke: ”

Ka tik isztare tris, 
bino senelis iszejo szuvis isz 
vieno vamzdžio. Žiuri kas czia 
dedasi — ir pamate kad szniu- 
relis likos perszautas o zuikis 
durno kaip pasiutias in krū
mus.

Senelis isz didelio iszgasczio 
pamirszo 
radosi vienas szuvis. 
antra karta szaut, nes jau per- 
velu, zuikio jau ne buvo matyt 
Dabar visi pradėjo užpuoli net 
ir keikt ant senelio. Tas labai 
susisarmatinias apsisuko ir

ryta

pasirengė 
Kriauezius 

inejo in girria ir

Czia

nes

J

Po tam

kriau-

zuiki

4 C vienas, du, tris.
isz kara-

kad da karabinia
Norėjo
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nuėjo sau juokdamasis ir veli
jamas jiems gero apetito.

Lengvai yra dasiprast ko
kiam padėjimo gryžo kriau
ezius, pati su vaikis namon. 
Vaikai pradėjo vetkt, daug 
motina prisivaike kolei no ap- 
malszino. Kriauezius isz pik
tumo ne valgė per Visa diena. 
Ant rytojaus viskas apsiinal- 
szino nes ir sziadien jeigu kas 
nor kriaueziu labai supykint, 
paklausė jio: u 
czia.u, ar gardus buvo zuikis?

Na kaip kriau- 
t >

gali žindyti savo kūdikio, kam rizikavot! su 
tokiu maistu, kurs sugadina vidurius. Pirmiau
sia jusu mintis turi būti

V

eagle brand
• (CONDENSED MILK)

Tai maistas, ka buvo “pirma mintimi” trijų 
, gentkareziu motinu. Veik visi kūdikiai pradeda 
urnai progresuoti kaip tik padedami ant Eagle 

. Brand pieno.
I Jeigu turit kelbuinu su maitinimu kūdikio — ar 
jis ne auga kaip reikia, verkia, atkaklus ir ne 
smagus — pasiusk mums sziandien kuponą apie 
maitinimo instrukcijas jusu kalboje, teipgi 54 
puslapiu knygos apie kūdikius, dykai, kurioje 
paaiszkina kaip užlaikyti kūdikius tvirtais ir 

Nebedavokte apie cukraus ir pieno 
stoka. Nusipirkite dėže Eagle Brand pieno szia
dien ir naudokite jin ant stalo ir valgius gami
nant, kavoje ir szokolade — fakXinaj, visokiems 
tikslams kur paprastai reikia pieno ir cukraus.

sveikais.

i 4 pirma mintimi

' Jis yra pigesnis ir skalsesnis, ir del jo atsakau- 
• • a a a _ a Btumo jis yra geriausias ant jusu stalo vartojimo. .

The Borden Co. 108 Hudson St, New York.
Parsiduoda gerose aptiekose 

ir grosemose.Szls Lebells Ir Vardas 
yra Jums Gvaranclja.

I

I 
i

7^77.
I^'Bo55įN-čoM^’</ 

YORK. U 3-A—.*tw yqw».v *A.

USTEIGTA 1857 m.
Kiti Borden 

Borden's Evaporated Milk. 
Borden's Condensed Coffee.
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Isz Lietuviszku kaimelu

kada likos
naujas komitetas.

czion ran-

()

Saginaw, Mich.— Darbai ei
na. gerai ir visokiu czionais 
randasi kaip: kasyklos, fabri
kai ir geležiniu dirbtuvių, bu
riuosią galima uždirbti gerai. 
Turime czionais ir lictuviszka 
parapijo po vardu Szv. Jurgio 
kuriuoje yra didžiausia tvarka 
ir sutikimas nog 
iszrinktas
Vedusiu szeimynu 
dasi suvirszum szimtas ir visi 
priguli prie parapijos, bet terp 
tuju randasi visokiu kaip: bol- 
szevikai, ciciliku ir versziuku, 
kuriems bažnyczia nerupi,
kas kiszasi apie gyvenimą mu- 
su moterėliu, tai terp juju ir 
randasi keliolika pusgalviu, 
kuriuos savo persistato už jau
nas merginas ir siauezia per 
dienas, jieszkodami visokiu“ 
sviotiszku smagumu. Geda jog* 
musu Lietuvei' ir ant senatve^ 
neturi iszimnties ir elgėsi kaipt

dienas, jieszkodami

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

Nurodymai apie 
.......  Kūdikiu Gerove.

.... f r
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J
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Produktai:
Borden’s Malted Milk.
Borden's Milk Chocolate.

I
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Kokios Muzikes Reikalaujate?
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MUZIKOS MYLĖTOJAMS. -
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
Pna Darželi try« mergeles, duetas 50c. 
Erų nnt hzIo svieto, eolo • 
Lietuva Brangi • • . . . 
Kur nuramjH mano szlrdcle.
Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojas.
1 315 S. West St. Shenandoah. Pa.

. . 50c.
. 60c.

. 50c.
Turimc Columbia maszina suAU11J11U VU1U1UUUV „iuwu.ui. o IA 7A 

drūtais viduriais. Galima gauti 
daugybe visokiu Lietuviszku 
rekordu, ’ ' ;z 5
Edisono maszina, žinoma kai- 

po geriausia maszina pasauleje,

Pathė ir Rishel maszinos gra- g 
jina bile kokius rekordus. g

>r>

Ateikite ir paklausikite kaipxiiviniiv ii puiviiuinnviiu nciip 
szitos maszinos grajina ir galit ę 

tokia kokia jumis g 
geriausia patinka. Žj
iszsirinkti

Sz vedi jos karalius Gustavas V. 
yra geru sportu ir tankei 

daly vauna. visokiuosia 
žaidimuosia.

beproezei. ■ Ant tuju inotero- 
liu kailio,. neužilgio užklupę 
poniai Baltruviene, o > tada vL"

—’’’’t i 
nes i

užklupk

sas svietas, dažinos kokiu Ind 
torelių randasi Saginave, 
ITėdysto turi visu pravardes ir 
apie tai trumpam laike ap
skelbs visoms.

— Saginaw Darbininkas.

GE1U PUIKINEI AUT SHOP SZTOItE

Del iazsluvlnejimo Szlebcs, Padusz- 
kaitėb, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu /r padirbtu Kvietku.

JENNIE REF0WICH, /T rti --------a-a.1 Oft TV

DI DELIS ISZI’A R D A V IMAS

H. Ball & Son. iszelna Isz biznio. 
Galima pigei p|rkli visokiu Kvarbu, 
Lnkicriu, visokiu Geležiniu Dalgtu, 
Elektriklniu Stiklu, Medžiu ir t. t. 
435 W. Centre St., 

1
Mahanoy City, Pa.

MLaĄį

,r

V i J

Lietuvos Prekybos
Bendrove

•k

bankieriAi
Tarnauja Lietuviams.

Siunczią Pihigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva, 
platesniu 
szonie
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So, Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

Reikalaudami 
informacijų pra- 

raszyti ant žemiaus

PRASARGAl Visus latszkuf o h 
piningus in iszlcistuve "Saule” reikė 
visados siusti ant szito adreso: W. D. 
Boezkowskl-Co. Mahanoy City. Pa.

1RPIRMUTINI3 IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

liOTELIS NEW YORKE.

> Lietuviai krdipkltCH prio saviiju:—•
‘ Jeigu ne norite būti nuskriausti
, atvikia in New Yorka, tai ttesog
> kreipkites pan Geoi J. Bartasziu,
t Agentu, nes jis yra visiem gerai 
J žinomas žmogus. Parduoda Lai- 
į vakortes ant. visu linijų in ir isz 
ii Lietuvos, 
‘piningus in visas dalis svieto
* pagal dienos kursą. Parūpina
> paspirtus isz Suvienytu Valstijų, 
rPasitinkam žmonis ant gclcžlnkc-
* lio stoczlu New Yorko pribuvus 

isz kitu miestu, Suteikiam nakvino;
»nes užlaikėm narna su 38 kujnPa
irais. Paloidžlam pasažiorluH 'h' Ju 
J bagažius ant laivu? Žodžiu sakant 
' pilnai buna aprūpinti kurio krclp-
> piasi in mušu vlrsz-mineta agen
tūra su reikalais, yargo ir nelai
miu nedatiripniekados. Tautioczial 
brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kviecziaią visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus 
ar ypatiszkal. Gausite sanžlnlsz- 
kus patarimus nes inus pridoristo 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Rėlkalaukito laivakorcziu ir pi
ningu kurso in musu artimiausia 
ofisą.

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

Iszinaino ir Hlunczja

Parūpina
. H x -

Pasitinkant žmonis ant geležinke
lio stoczlu New Yorko pribuvus 
isz kitu miestu. Sutciklam nakvino

Paloidžiam paKakioriufi-ir Ja

t

GUINANS MAII ANOT CITY, TA. 
į MT. CARMEL, PA. 

SHENANDOAH, PA.

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

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

kada perkate namu&
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yrą tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- 
x cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
- a • • • * « A *Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-DlREKTORIAi- 
L. Eckert, Vice-Pree.
W.F. RyuRewics

D. M. Graliam, Prer.
J. H. Garralian, Attorney

P. O. Fenton
»'1

y

D. F. Guinan, Tre**.
A. Danisewict M. Gavila

T. G. Hormby

UNION 
(NATIONAL 
d m. a n ■ a

i

BANK
NAHANOt

CITY
*> r

X

Capitol Stock S125JMMLM 
Surplus A Profits $460.000.06

Mokame antra procentą ant 
audėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos raene- 
auose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jas turė
tumėt reikale su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaraa nuo 9 vat 
ryte lig 3 vai. popiet, Suimto
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON. Kaslerlua.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kaa.
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| DAKTARAS W. BURKE | 
C LIETUVIS }
? 418 W. Market St. Pottsville <

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
vnlnndoR Iki 10 valanda Isz ryto, 
1 iki 3 vai popiet. 0 Iki 8 vakare.

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East 6720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

> ss ša i O O 1
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PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siunczlu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Teipgi siunczlu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. Mikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

/ 7^

a
i*

53 Hudson Ave. I
MF SQEJnnDQllDll DQO BHISEU

I

G

m nvnnin Ytu. Su šita yla 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 kainuolčli siūlo ir 3 adatas. Kaina #1.00

HkHRkin nnmlc HU gera brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šita
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yrą geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailčsite ją jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina 4*0.9K

FORTUNE 
TELLING 
CARDS 

MADAHfljVoRMAND 

ar AMOSno siAviMn esat*
A»<>. KU

sou.

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCUOMIS. Šios Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) įspėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais
mė liuosame laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kaayrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškosmagiškos 
štukos su instrukcijomis (angliŠ 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY- 

GUTES; i)PnwtnptyH Burtifiitik<i. ii) Kalcito*. a)SnptiM Knygeles 
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaina

vfIJcsĮėliaiš^Lietuviekai eut^isė J. Laukis. Yna tai didžiausia ir praktiškiausia Wnų knyga, 
bartų Ir delnažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -414 puslapių Gražinte 
audimo apdaruose #O.SO

*, Siųsdami pinigus adresuokite:

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

INnM jnH OrnkulnM arbą burtų, tnonų ir visokių paslapčių knyga. Su pa-

į “Į

| M
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‘Slaptybe Antgrabio” 1 veninio Francuzu 35c, W. 1>. BociownkLCo
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VYRU
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Pittsburgc. Jisai mokinosi Vąrszavoje, studijavo bęgijo 
32 metus invairias ligas vyru ir moteru, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodlnima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležojimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paoinanezias nuo ueozystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai Ir Lenklszkal. Ofisos valandos ąuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedaliomis iki 2 vai. popiet

TK ir/YT THTJ POO A /K -

S
 Naujas Lietuviszkas Grabo r lūs s

KAZLS RĖKLAITIS. <
51C W. Spruce St. Mahanoy City i

... ■■ , , , I II ■ .J _

jį Daktaras Juozas J. Austrą
£ LIETUVIS
T BuvorIs Daktarą* Karlnmeneje.
jj GYDO VISOKIAS LIGAS
į L ------------

Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
*! 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
(į Telefonas—Bell 359 R.
ft 113 E. Coal St. Sheqandoah
i! 
i!
1

i — «b» i

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje Vi milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, In 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas: Drs. Bruadiai Cosmetics, 

Sta. W. Brooklyn. N. T.

Informacijas dykai.
Raszy-

MW^AAAAAAAAAAAAAAAA

I A. C. NOVAKAUSKAS
> ADVOKATAS
i Kampas Main Ir Centre St
> SHENANDOAH. PA.

------- -- --------- ---------— - ■! .1, |

Merginu balberiu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szoiu. Teipgi iszmokįname 
vyrus ir merginas balbo- 
riauti. Ncužmlrszkito nu
muro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffc, 
Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORlpS.

1202 Penn Ave.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAIJĄNOY CITY, PA.
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, voSeillju, pasi
važinėjimo Ir tt. Krausto daigius Ir tt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Fau 
------------u.■■■■„...... ...............

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokito in hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. IV. PRALEIKA, Savininkas

Ruimai: $2.50 igl $4.00 ant savaite*
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

Puse bloko nuo Marketo.
Vienas blokas nuo Paczto,

I




