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ISZ AMERIKOS
Turėjo savo laidotuves priesz 

mirimą.
Brent wood. Tenn. - Baptis

tu kunigužis Iskam l)av*s, pra- 
baszczius nigeriu parapijoi 

praknl 
se

nigeriu | 
ezionai laike pamokslo 
bėjo in savo parapijomis 
kanezei:
“Mieli parapijonai, paprastu 

daigtu yra laikyti gailės pa
maldos už žmogų kada jisai nu- 
jnirszta, o pats negali iszgirsti 
ka apie jin kiti kalba ir kaip 
velioni apgailestauje. Asz gei
džiu idant gailės pamaldos bu 
tu už mane da už gyvasczio to
dėl susirinkit visi iii bažnvezia 
ateinanezia Xedelia ant mano 
gailės pamaldų “Bažnytėlė bu
vo pripildyta su parapijonais 
ir žioplvis kurie norėjo iszgirs
ti tuju gailės pamaldų už gyva 
nebaszninka.
pijonai turėjo kalbas apie 
venima 
jo.i<>
i
x emma.

Žymiausi para- 
o* V- 

kun. Daiviso, iszgyre 
darbus ir pasiszventima 

lel savo parapijom! ir jojo gy- 
Davis turi 54 midus, 

sėdėjo prie 
užganadytas 
pamaldų.
14 žudintoju nusprensta ant 

pakorimo.
Chicago, 

lojimai turi net 14

altoriaus ir buvo 
atilosisz savo O'

Czionailinei ka- 
žudintoju 

ant pakorimo isz kuriu keturi 
ta paezia diena. Priekmirs Ta paežiu diena.

tam da 27 žmonis bus teisiami 
už v i sokes ž-udinsles kurie vra 
kandvdatais 
kėdės, 
motas
apio szimtas ir daugiau ypatų, 
bot žmogžudystes visai nesusi- 

pasi-

ant elektrikiues 
Norints Czikage kas 

vra baudžiama mirėžia

mažina, ne> da daugiau 
daugina.

Eksplozije užmuszc szeszis
anglekasius

Cokeshurg, Pa. — Mažiausia
anglekasiai>z(‘szi anglekasiai likos už- 

muszti ekspbozijoi szafte Onta
rio Coal Kompanijoj arti czio- 
nais. Visi likos užgriautais per 
szimta tonu akmens ir žemes 
Da nežine kiek žuvo, nes kūnai 
da neatkasti. Ekspliozije bu
vo smaijsi, nes davėsi jaust po 

isz kitu ka
su bego 

nelaimia gelbet
draugus kuriu da nerado.
Praszalina daug darbininku 

nog darbu.
Washington, D. C.

visa aplinkine, 
siklu anglekasei 
girdia

1SZ-

savo
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PRISIEGDINIMAS PIRMUTINES MOTERES KAIPO
SUDŽIA MEMPHIS, TENN. — PONI F. F. KELLEY.

I
Tragiszkas perstatymas tri- undo ir kaip sunkus yra darbi- 
juosia aktosia: Burdingieris, ! mote ir kaip sunku yra

adgal

Prezdentas-paskyrė angline ka-
misi j e kuri užbaigs ergelį,Iri 

60 dienu.
Washington

>

į ninkui
I Mete 190

Du meno- Je aplaikydavo
«) 
«)

darbi- 
iszsmait vt.

Aleksa Miszkelis, 
pabcgo su savoj 

Xemieeienia i..
pasiymdama 

savo vvro 
Pabėgėliai likos 

konsztabeli, isz pi-

dienos ir 55 
j nude 1920

sziadien
anglekasiai Illinoju- 

po $2.50 ant 
rimtai

I). C. Prezi
dentas Wilsonds paskyrė angli
ne knmisije susidedanti isz tri- 

l|Villiam Thomp- 
proziilentak Ohio universi

teto ant szalies žmonių; Neil 
Terrv isz Mr’Adoo, Pa. ant sza
lies anglekaSmi ir William 
Connell isz ^rranton, Pa. aid 

Angliniu kompanijų, 
nuspręs ir 

pakelirpa mo
kėsi ies, ant lo turės anglekasei 
ir kampanijos sul ik t.
n imas mokesties skaitysis notr 
Apriliaus 1 mo;

rroji knmisije turi 
savo užduotia in laika (>0 dienu 
arba greieziau.

Svarbus praneszimas 
jautiems Europon.

Washington, D. C. 
praneszta Valst ijos 
menini, .jog daugelis 
Suvienytose Valst i jose 
dam

ju sąnariu: 
son.

r

anglekariu

sza lies 
Kaip to,ji knmisije 
kiek apsvarstys

Padidi-

'S

□

užbaigt

kėliau-

užtona, o 
aplaiko po $(> ant 

ju dienos ir $1.04 už tona.
reikėjo mokėti už szimta 

svaru sekanezio maisto sokan- 
cziai, ir kiek sziadien reike mo-

M ete
1903

k (d i:

pasportu

- Buvo 
I )epart- 
žmoniu 
neži no- 

reikalavimus
turi mokėti veržanezias sumas 
pinigu visokiems ypatoms, ku
rios siekia pagelbėt arba žada 

ga visavo intekme pastūmėti 
ma pasporlo.

Patarta

Meilinga gaspadine ir 
žudinsta.

Carbondale, Pa. 
šiai
burdingieris, 
gaspadinia 
Branford, Conn, 
su savim 400 doleriu 
piningus, 
surasti per
nign likosi tiktai keli centai, 
bet vyras nesigailėjo praleistu 
piningu, dovanojo prasižengi
mą savo pacziules ir sutiko 
priyinti 
pastogių, 
kiu isz lygu 
jeigu josios 
kas teip-gi bus 
gal ant burdo.
paezia, Nemiecas sutiko ir ant 
tuju iszlygu. — Kvailas sutvė
rimas!

Praejta ketverga, kada Alek- 
pusry- 

savo

pncziules ir
jiaja adgal po 
bet pnrzitile ant 

sutiko
mvlentas Aleksu- 

priymtas ad- 
Idant turėti

savo 
to- 

sugryžti,

1903 mete 1920 mete

sukas 
ežiu,

nepasirodė ant 
gaspadine jjalii'pe 

asilui paszaukti prielaidini ant 
pusrycziu. Vyras užbpias ant 
virszaus, rado Miszkeb negyva 
ir apio tai pranesze savo pa- 
(•ziuh‘i^

Boba iszgirdus, 
my lemas yra 
pasiuto isz 
ma klvkti

savo

Imk 
nnrias

JOSIOS 
sta iga i 

gailesezio, pradeda- 
neiszpasakytai, jog 

net visi kaimynai subėgo 
žinoti ko jiji teip klykia.

nuvede 
Xemeca in kalėjimą, o insiutus

o*

buvo ir palicije, kuri

5

da-
Pri-

lavonu

Milini 
Kumpis 
Cukrus 
Taukai 
Stoikas 
Szebelbonai 
\’iszta 
Tameieziai 
Komai 
Bulves 
Pork czaps 
Kapustai 
(Jbuolei 
Kornmeal 
Bulves s: 
Sviestas 
Pienas 
Varszke 
Rvžius 
Kava
Už 2000 svaru

$115,44.
suprasti kiek 

darbininkas pasinaudojo. Mete
1903 dirbo 45 dienas ir mokė
davo už maistu pd'$2.50 ant 
dienos.

$.250 
7.50 
5( H) 

0.50 
8.33 
4.00 

15.00 
2.78 
0.25 
1.25

1.50 
1.00 
1.50

ddžios 1.25 
20.00 

1.50 
1.25 

10.00 
10.00

$8.80 
45.00 
35.00 
.’>5.00
45.00 
15.00 
45.00

8.33 
15.00 
1 2.50 
45.00

8.33
8.00
7.00
5.00 

05.00
7.50
3.12 

25.00 
,”>0.00

nat uralizuotienis 
nmm’ikieczinms, jog 
kas mokestis dej pasporlo, 
renkamas vientik Valstijos l)e- 

ttr jos ai stovu
New Yorke ar San Francisco, 
ar teismo rasztiyinko (clerk of

partamento,

legalisz-
su-

court), kuris priima pasporlo 
aplikacija, yra $2.00 ir bile ap
ykantas,
randa prįesz jo rekordo, ir ku
ris sutinka su paprastais reika- 

gaut pasportu be 
kokiu kitu iszlaidu.

Buvo Deparmentui pranesz
ta, jog daugelis
užmokėję nuo $10.00 iki 50.00 
ir dar (langiaus del darodinetu 

sziu

jeigu niekas nesi-

lavimais gali

nežinancziu

Isz to galima

Iszgavime

Kada 
nuėjo in
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PASVElKINxMAS VENGRISZKO GENEROLO PULK. LEHAR KURIS SUGRYŽO 
ISZ KARES IR BUNA SVEIKINTAS PER GYVENTOJUS.

ISZ ROSIJOS LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

Bolszevikai kursto Lietuvius 
idant ejtu prieszais Lenkus.

Soviatu valdžios
Lietuvos

Kaunas.— 
tarėsi su 

valdininkais,
delegatai

idant Lietuva 
susidraugautu su jais ir padė
tu jiems užklupti ant

Grodniaus.
i nga let u ir

prie Vilniaus ir 
Jeigu bolszovikai 
pasisektu

I j'iiku

Lenkus,sumuszti 
tada atiduotu Vilnių ir Grod- 
niu Lietuviams.

Kokis
jimas, nes žodis 
sunkiausia ingaleti. m - - - - - -

Jįlb
:w

ISZ VISU SZALIU
—- - ———• ■ —

Lenkai paėmė 2,000 
bolszeviku in nelaisvia.

I ’olocko
bolszeviku 
paneszda- 
Tris divi-

Warszava.— X
lyg Molodecznos, 
užklupimai aptylo, 
mi didelos Modes, 
zijos bolszeviku armijos likos 
sumusztos 
Jakezycu kur 
bolszeviku in nelaisvia,

terp

OLTr>

()ssowo 
pasiūta

APIE KŪLIMĄ.

Penki 
tukstanezei darbininku kurie 
turėjo visokius 
landaviszkuosia darbuosia 
prasidėjimo kares lyg s..'..’ 
nai bus praszalinti nog dinstu 
1 Julajaus.
praszalinta apie 2000 darbiniu 
ku isz visokiu kancelariju.

Webster, Mass. — At ydos li- 
czeve- 

Bates and Co. 
sk ei bent i buk isz priežasties 
sumažėjimo darbu 000 darbi
ninku bus neužilgio praszalin- 
tais nog darbo.
Ekspliozije sudraskė narna ir 

užmusze Lietuvi
Omaha, Nebr. — Per eksplio

zije dinamito likos 
lietuvys Frank Zolep, 30 m. 
buvęs saliuninkas gyvenos prie 
5213 S. 33 St.

Kaip ta ekspliozija atsitiko 
ir jos priežasties neatspėjama. 
Tūli sako, kad velonis 
daug prieszu 
kad galbūt 
bomba, kuria gal 
kiemo varteliais, 
darius bomba ir sprogo, 
len užmuszta kaip tik jis 
gryžo namo,

Ekspliozija pavėnė
i H-zi mil i n«. Irna nnnimk'i.

užsiėmimus 
nog 

sziai die-

Praejta menesi

kos iszkalbytos po visa 
ryku fabriką

užmusztas
Frank Zolep J

nius.
TYH1Q in

ir todėl 
kas-nors

turi'jo 
mano, 
padėjo 

sujungė su
kuriuos ati- 

Zo- 
sii- 

ar ejnant in na-
pa

paskui
net plaukus 

isz gailesezio, jog jo- 
negvvu

boba nubėgo
pas graboriu ir 
sau rove
sios prielaidomis yra ..., 

lamonejo ir bueziuodama su
kimą

vvras 
‘ i

maistu
Mete 1920 dirba 79'/j 

įimtas ir moka už ta pati tavo- 
ra po $(i ant dienos.
i
(

žinoma kaipo 
cziulbdamas 

Suki v ko

Tai vra 
lirba 34,//2 dienas 1920 mete už 
lyka. Jaigu aplaikytu po $6 

ant dienos už taji laika, tai ap-

“intekmiu” 
valdiszku dokumentu.
Kirmėlė iszcziulpe kudykio 
pieną ir atsigulė szale vygeje

Pleasanton, M d. - 
Mrs. Manuel Peranti
szepa paymti pieno del kudy
kio, rado tonais penkių pėdu 
ilgio kirmėlių, 
‘‘barszkutis,” 
sau malszei piepa.
nebagelo paregėdama kimtelia 

grindų apalp- 
Ant riksmo subėgo 

caimynai, o nežinodami kas at
sitiko, o kirmėlė tainc laike 
dingo isz akiu.*

ir sugriuvo aut 
dama.

stingusi
‘ ‘ mano
užvydejimo!" i?m>ar g 
nele kerszina atėmimu :

i. szaukdama:
jin nužudė isz

Dal mi r ęaspadi- 
sau gy

vasties, nes be Aleksu ko nega
li ilginus gyventi.

V y ras i szs i k a 1 b i nėjo, 
savo prieszo 
Jomis Gombeta 
M iszkelis

buk 
nenužudė tiktai 

kurio 
, bet

laikytu $207 uplaiko sztor- g.ia" isz lauko'aat kurio

Labai stmoves gadyneja, ka
da musu prosenei pamėtė pie- 
menavia ir pradėjo užsiiminėt 

tai turėjo po 
ir jovus iszkulineti, o ir

žemdirbyste,
jdrang
spasaba iszmislyti, kaip iszimi- 
neti grūdus isz varpu.
mas daigias jog raukomi trini 

įr varpas ir tokiu spasabu iszgau- 
davo grūdas. Kada vienok 
ižemdirbvste

I

Zino-

Kada 
prasiplatino, tat

2,000 
.. ______ liku- .

sieje pabėgo. Linije prie upes,sl1* spasabas buvo persunkus. 
Tada griebėsi kitokio sjpa^ubo 
prddejo su- gyvrileff mynt.

paskutinis spasabas, 
mint jevus da lyg sziadie nžsi 
liko, tiktai su maža permaina, 
kaip katrose szalyse. Ypatin
gai Vengrijoje ir kitose pieti
nėse szalyse tai da ir sziadien 
su gyvuleis jevus kulia.

Bet jau gali sakyti, 
tas nuėjo iii

• lukininkai turėtu bledos į)€»r to-

fada ;riebesi kitokio spnsubo
Hk. ‘J *». .Ji ■nr* r _ *

trrBereznos Ivg 
Upes 
per Lenkus.

1500 turku užmuszta muszije 
su franeuzais.'

Konstantinopolins. - 
mojo Aintabo, franeuzai sulau- 

užmuszdami 
tukstaneziu 

visokio ka-
Francuzai i

Borysovo 
Du iepro likos

prie 
pa y m t amaloningas" prižado- 

jeigu< < ; * > v ra t Tasai

Tokiu budu bolszevikai gei- 
dže užklupti Lenkus isz užpa- 

Lietuvei pristodami 
pasiraszytu 

p<pys sau. 
Iždą v i mas liet u v isz kos 
irieszais Lenkije, 
<iltu pasikėlimas Lenku 
Lietuvos ir 
publikos 
vaisko, 
Mitingu

Tas viskas

kalio.
prie , ..v..,
ant mirties v i rok o

bolszeviku

kares 
vienkart pa- 

ant 
liotuviszkos ro

ku r i mažai turi
ir 

karos, 
tuom, 

vaiskas payro
ll et u v isz kos 

bolszevikisz- 
Lietuvos 

ir duotu Lietuviams proga isz 
rinkimo sau tikrųjų vadu del 
naujo sklypo.

Priežodis kalba 
uis yra medinis pakajus 
kaip auksine kare.

< i

mažai 
ginklu 

vedinio

) f

zoposties, 
ant

pasibaigtu
jog lenkiszkas 
m likusi szmota 
žemos, iszguitu 
<us agitatorius isz

>

jog geres
ne 

Niekas 
negalėtu inspeti kaip toji kare
užsibaigtu del Lietuviu. 

, ne

A rt i-

glitas turku 
arti pusantro A 
paelne daugybia 
riszko materijoje, 
teip-gi paėmė Aintala. Sirijoj 
randasi 
franeuzu.

Da viena palaimintoji.
Popiežius Bene- atrado ant pavidalo masziitos

z e
i r

užmirsza.
jog jau 

Daug *

apie 40 tukstaneziu

Rvmas. — 1 e
(liktas su didele iszkilme ir ee-

ki kūlimą, ba daug grudu ant 
niek eitu.

.Jau ir senovybeja palaikine 
jevu, taijo už ne gera mynia

panaszes ant vežimo, kuriamo
remold joms lintrauke in palai- puvo apaczioje keli volai su
mintųjų skaitli Auna Marija
Trigi, kuri už
buvo labai dievobaiminga
tore. ♦

savo gyvasczio
mo-

krumpleis, na ir padare gren
dymą isz akmenų,
ant to grendimo, ir ta vežimą 
valkiojo. Tasai vežimas buvo 
labai .sunkus, o da ir žmogus 
sėdėdavo del valdymo gyvuliu. 
Buvo tai spasabas minimo ir 
su gyvuleis ir kūlimo su maszi-

dėjo jovus

y

Du Rumuniszki draugai.

w. &

r
< *L'<*

<

v^.

Du drangai kurie

|na ilga laika tokiu spnsabn k u » 
le jovus.

I Jeigu kur tiktai varpas nu
pjauti i nėjo, tai kuldavo su laz- 
Įda atsiklaupė ir 
žemes.

Kada jau pradėjo žemdirby- 
imine*

Motinos

lt e- 
riau sėdėt malszei, ne kaip 
jieszkot szunvuotes, kuri gali 

negalėjo susikalbėt su paezia, būti labai skaudi.

Szvenczionu pusei bolszevikai 
paėmė keliolika kaimu.

“Szvenczoniu 
puseje bolszevikai užemo daug 
kaimu netoli nuo Germannovi- 
czi ir Szarkoviczizna. Molo- 

sza-

Vvras adbo-
V

meteninkas.
užjodavo 210 tonu augliu idant

Loderis 1903
nes toji isz sodinti antpersigandinio ne-- 

• žodelio. 
Po keliolikos riiinutu kada mo
tina atsigaivino, nuėjo pažiu- 

L’ _ „..I*______ vygeje
da sitklyko. Vyras adbego

užmokėti tuosius 20 dalyku galejo prakaIbot
maisto po 55 centus už tona, o 
meto 1920 turi užloduof 460 to
nu po $1,04 už tona arba 250 
tonu anglių už dyka, atyduoda- 
mas sztorninkui $260.

Dabartės darbininkas gali 
suprasti, del ko ant jojo stalo 
nesiranda tas, ka kitados jisai 
su savo szeimvna turėdavo ir 
tai užtektinai.
Barbariszkas pasielgimas 

plesziku su moteria.
Kada poni Al- 

’ i namon isz

Moskva. ■— ste visi užsiiminėti ir 
, ti maista isz tosios __ .

žemeles” tada iszmislino spra-
< 4

rot kudykio gulinezio 
ir ve
pažiūrėti ko vela jojo motore 
išsigando ir paregėjo kirmė
lių gulinti szale kudykio ka- 

Peranti už
muszc kirmėlių, su kirviu, 
bijojo szauti idant nesužeisti 
kudyki.

Lietuvis prisipažino prie 
žudinstos.

Steger, III. — Palicije aresz- 
tavqjo Tadeusza Lauczi mieste 

prisipažino, 
i Joną 

Užmuszima

gilus ir tas net lyg sziai dienai 
užsiliko, o susideda isz kialtii- 
ves (smaigelio) ir buožes pri- 
risztos su

*tuves.
Sziadien jau atsirado maszf t 

uos arkeli 
rios draugia kulia. 
R 
dže.

Szarkoviczizna. 
deczno puseje aut abieju 
bu Polotsk-Molodeczno gelžke- 
lio, siauezia labai Kdideli mu- 
sziai.

“Mozirio puseje lenku ofen- 
syvas tapo atmusztas ir prie- 
szas tapo priverktas pasitrauk
ti atgal iki Berezina upes. Ties

llOff 1
pavogė britva, 

gaspadine tvirtina buk josios
I nes jisai patsvyras meilioje 

jin nužudė.
Palicije daro slieetva ir nu

traukė daug budintoju dažino- 
ti apie gyvenimą tosios 
ir ar vyras tikrai turėjo prie- 
žasto iiužudinimo savo prieszo.

Tokis perstatymas atsibuna 
Amerike ant kasdieninio 
redko terp atejvin 
tojo yra, 
mas musu gaspadinebu ir žiop
liu vyru, kurie tokius žalczius 
lako ant burdo.

poros

pą- 
, o priežastis 

per didelis meilingu-

Chicago.— 1
berta Gamble ėjo 
Morrison hotelio, likos sulai
kyta per du muskulus pl.eszi- 
kus, kiiYie pareikalavo nog jo
sios visu 
ant savos turėjo.

pasiprieszino, 
mėtosi ant josios nutraukdami
tore

brangenybių kokius 
Kada mo- 
pleszikai

nuomalsziausia.
nes

v 1

st.

szikszna prie kol-

nos ir garinės, ku
rnėto ir 

gatavus jovus in maigus lei-

Kiek kasztavo pragyvenimas 
1903 o kiek kasztuoja szedien 
Indianapolis. — Janies Ru-

dolph isz Herrin, 111 prisiuntė 
akyva surasza del ‘‘United 
XI i tirt WT/irl.Tnt'a 11 lnilzi*nuiz/*,zin

surasza del

Kijevu, kairiame upes pakrasz 
tyje, atkakli kova 
prieszo fortifikuotas pozicijas.

«A. * • -a 1* ■ •

tęsiasi už
♦

Louis, kuris 
buk 19 gegužio nužudė 
Domina, lietuvi. - ___
patvirtino nužudyto pati Mor- 

Lancis radosi ant burdo 
insimvle- 

isz- 
in girria ir ten 

S

ta.
pas Domina ir buvo 

žiedus nęg pirsztu ir auskaras jes in jojo paezia. Lauczis i • • i • 1 1 1 • < f • • • • • į

Tiefciame Dniepro pakraszfyjo 
prieszas tapo priverstas pasi
traukti atgal. Pietuse nuo 
Tripolio musziai tęsiasi laipeji- 
maįs musįi puseje. |

atgal. neteko 
nieko per kare, turėdami po 78 
metus ir dabar aplaiko paszial 
pa isz Raudono Kryžiaus.

* J<og pirmo Julajaus dru- 
koriszka popiora pabrangs 
nog 90 doleriu už tona

popiora
N

isz a u su,
lis ausu su kunti.
pleszikai da iszbjaurino inote- 

Brangenybiu paėmė ant
3,000 doleriu vertes. — Tik
P vi b n o-i n n i nlna-zilrni fnin mnkft

jog net iszpleszo da- 
Negana to,

Tai nieko.
(laspadine'in slūgine: — Nu

ria.

nog 90 doleriu už tona ant 
$110,000 už tona. .Po tam ke
tina da pabrangt ant 132 dole
riu.

*

sziadien turi'
milijono gerai apgi^ikluotu ir 
iszlavintu kareiviu

Žino kur geriau.
— Ar tu Katrinka no galė

tumei sėdėti prie pecziaus o ne

vede į)oihina i
jin nu?ude ir po tam pabėgo
bet vėliaus likos suymtas kadą'gitu begede, su padalka toriel-
Domihiepę ’ nusiuntė jam gro- ka szluostai,, kaip tai iszrodofprie szulinio sukinėtis?

I

matu o detektyvai šeke paskui
ornihntn. ir tokiu budu suemo dinnlo. ian nadalka ir toiDjju- pecziaus'vaikinai arkliu negir

Slūgine: —- Tai nieko* gaspa- žinomą galetau, nes prie

Bolszevikai skelbia, buk 
apie pusrinirp 

uiKiuoiu ir 
net kavUz-i i 

ka ju'ju dvase’yra labai silpna • * X • * J 1 • Lir sziandien pamestu glitas jei

ii
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KAS GIRDĖT
Aplaikeme keliolika groma- 

tu nog savo skaitytoju, kurie 
skundžesi ant savo moterių, 
katros nriiruli in motorines

savo 
priguli in 

draugystes.
Sztai viename miesto, 

nei motorus turėjo 
o vienas 
perymtns,

nese- 
savo susi

rinkimą. o vienas žmogelis 
akyvnmu perymtns, pasislėpė 
ant sales ii- girdėjo viską apie 
ka tosios moterėlės npsvarsti- 
nt'jo, o viena badai sziteip 
kalbėjo:

“ Vienvkimes!

viena

nn- 
o 

musu vyrai mus kaip 
turėsime

musu 
sprendimu ir konstitncije, 
tada
pririsztas nelaikvs;
atsakymu ir galėsime pasikal
bėti, kada tik norėsime. Priek 
to galėsimo 
pasilinksmyt. nes musu drau- 
gnveje randasi fain motorėliu 
o vyrams kalbėsimo, jog turė
jome svarbu susirinkimą ir 
t. t.

Vyrnezei, del bobos geriau
si' draugvsti' 
Teg 
yma saminka, 
ties, proseli.

Jau dvi bobi 
zije, o kas darosi, 
desetkas subėga ?

Namie bobai sėdėt, narna ir 
va i kelius serget!

Jau ir trip 
ke, nekurios bobeles 
rus už nieką 
arkliu juodo, 
vaiksztineti ant 
rinkimu, klubu ir pradės bal-

sau kaip kada ir 
nes

svarbu susirinkimą

vyras ir vaikai, 
ui vietoje plunksnos 

o
pa

virtoje pecze-

gana pritau- 
k a i p kokis

czionais Ameri- 
savo vv- 

laiko ir kaip ant 
o kada pradės 

visokiu sn.si-

suoti, tai norints butu ir 
riausia — kaip aniolns, 
trumpam laike in 
v i rs.

velnią

ge
tai
pa-

U- i ....................................... ..

Apszvieta ir blaivumas ne- 
Juk ir 

žydai neturi jokios savo tevy- 
o 

i r

duoda tauta! pražūti!

nes, 
ta ir solidariszkuina likosi 
valdonais ne tik vii'szpatys- 
cziu bet ir visu žmonių.

\ "įsus 
niek mus laiko, 
szinvi b i skapai 
a ius 
vedinei 
mokyklas ir 
kintusi poteriu angliszkai.

Visur del mus vejas puczia 
in akis ir net szitam laisvam 
sklypia per savo kvailumą už
sitraukėme junga ant 
do. I

Bovijemes 
megždžiodami 
Turime prikabe 

o 
i’ekalingiausia 
tikrai kiszasi

bet per dideliu apszvie- 
solidariszkuina

ne tik

mus persekioja ir už
o net ir 
pradėjo atej- 

persekioti ir prisakė už- 
angliszka kalba

Turime 
daigiu.

ajri-

m
kad vaikai mo

spran-

kaip vaikai, pu
ta utas.

kas

kitas
prie dideliu 

apie mažiausia ir 
daigteli,

veikalu, 
neturime iszmanvmo. - Esame 

ir in kur 
mus garnei

musu

tiejei “polande- 
kad turėtu lygias nuo- 
butii pusią budos, bet 

razumu. F.sa-

il- plonu ir 
Juokingai 

mes pa-

i

suodys uždraustojo
Badai patys biz-

Tomis dienomis landžioje 
szuipukai jieszkoilami kur su
ras ar 
“vaisiaus. ”
niūriai vieni ant. kitu užsiim
ti no ja. szni pus.. Butu tai tik
rai juodosiszkai. O ka, tai vis 
didinasi apszvieta ir tamsybe.

Pastoris Richards, Bostone, 
ana diena kalbėjo ant pamoks
lo, jog seni jaunikiu stojosi la
bai navatnais žmonimis. Jauni 
žmonis privalo paeziuotis, bet 
jeigu sau renkasi mergina už 
moterių, 
mieruoti merginos.... 
Jeigu turi

sau renkasi mergina 
pirmiausia turi pa- 

liežuvi.
suvirszum 

ijeszimts coliu, tai mi'gsta sa
vo artima apkalbinėti.
gerai temyli ka tokia mergina 
iszmeta in bleszines su szasz- 
lavoms.

liežuvi

Re i ko

Jeigu joje 
daug duonos, szmoteliu keik

tai isz tokios 
gaspadine ir

randasi

su ir vaisiu, 
bus gera 
mano apie namima 
rysią, mėgsta viską miikyt
vyras tiek per priszakines dn-

kiek ji j i per

ne 
neisz- 

gaspado- 
o

Xeinsimy le
pi i kem

iszrodo kaip

Nemanykite, jog gir-

teip-gi ne- 
jog tiejei

geidže
o ne su

4

Detektivai gaudami kyszi ir 
da gera, tai regis da prigelbsti 

gaut mulo-ki'nitrabandnikiii 
n i ligas guzes.

Kad teip vadinama sausuma 
iszlaikys ilgai, negalima tikė
ti, o tumu Įnik kas iszgert. kad 
ir po sunkaus darbo nori stik
liuką sznapso, tai reik' 

iaus mokėt lupikui
kni, negu 
duolias. 
sausumai važiuojant, 
kai nenukenczia nieką, 
laishai ju no senoviszki

gnul

gana darbo net apie 4 Diolpro 
ižvadytoliai, Naczelninko 
golbininkas,. proizvadyteliu pa 
geibi įlinkai, 
kiloki plunksnagraužiai.

fpa-

o‘
dau- 

saliniiH)- 
aptiekoriui už

nenukenczia 
ne 

temprencinia i.

gy-
Szilokiais keliais 

saliimin- 
ues 
bet

Ant drabužiu ir 
preks musei krinta 
žemyn, nes žmogus kaip 
darni senus
nauju neperka nes per brau 
nybes negalima priėji.

apjiirt uviu 
po biski 

gnle- 
dnigtus luposi, o 

gr

Dr. Szliupas dar aivažiaVes 
paskoja, kad Lietuvoje dideli' 
stoka esanti darbininku ofi
suose, nes nėra lietuviu tanu' 
tiek prasilavinusiu kiek ju ten 

Paeztas sako negaliI ’ 
groma-

esant i 
nes nėra

kaip tosios varles 
pasisukame visur
— dykaduonei ryje ir isz mus 
naudojęsi.

Vargszai 
rei!“ 
monvs,
kiek gaivu tiek 
me kaip tvora isz nelygiu kuo
lu ir kuoleliu, ka, susideda isz 
žemu ir augsztu, 
storu kuoleliu,
tokia tvora iszrodo ir 
iffiszei iszrodome prieszais ap- 
bzviestiinus.

Lietuvei ir Lenkai vra h-hai 
godus garbes, 
sus piszezikas, 
virszu ant
kaip U’* vadina

tureli 
žmonelių 

” Ne
ne Lenkai,
patri jotai

kožnas mažiau- 
noretu

prastu
“karnų.

geresni ne Lietuvei 
isz vienu ir kitu, 
mintu prakaitu tuju vargingu 
“kam u. ’’

iLietuviszka dirva Amerike 
likosi iszskirstyta ant szesa- 
inargu!

Kiek gaivu, 
Raugia use mulagalv iu .

Visi geri, visi teisingi ir visi 
Juokinti (!) 
claigto stokus daugiausia 
sveiko proto! 

.— ■
Jeigu daug 

įjieszkot prieteliu nereikalau-
Kaip dolerei suskambęs, 

isz visu

iszskirst vta

t iek razumu o

O tiktai menko

— ,, ■——I 
piningu turėsi,

si.
szaliu prieteloi su-

H—• ■r 4 H

ekspgditoriaj ir 
To

li i osc j’aszti ny czl ose (11 j 11 rose) 
kai Į) pavieto,.
i va iri u szaku 11’ szakeliu žmo
nijos rekalai — miestu ir vnls- 
eziu, vis~gi tiji^į but apdirbta, 
o ežia durbininlĮU 1lprn ypacz 
lietu\’iszkai prie i n mest u rasz- 
tu, tokiu bildu sparta (greitu
mą) negali ten įvykinti 
t ingai da. ir tam t i krn 
neturint, tankiai gal 
ant senoviszkii.

< >s
gauna

kasztįloję NESITIftEJO .10(1 JAM l’ADAILYS

J
TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdlnga padekavono ttž 
tclp puikia knyga kokia yra “Tukstan-

u k v ra
H *' sue,ja

y pa
istalu 

remiasi

Isz Lietuv 
pažinslamu 
su neįižgaiiediiiimais isz 
bartines tvarkos kad 
kanceliarijose 
na, sako prie 
geresne tvarka. 1

dauguma
gromatas 

do
vi skus 

vėžio sparta ei-

1)110

procento. I)rapanos
Paryžiuje 300 franku 
tantinopoliuje kaszt uoje 
200 franku. Pora
paneziaku kasztuoje 300 fran
ku. Vienafi kambarėlis !iom?- 
lije be jokios vigados kasztuo
je 80 franku ant dienos. (Ernu

• »«

Tiktai 
ta-

kas turi verties apie 24 am 
rikoniszkus centus.) 
milijonieriai 
kimu mieste, o 
ta isz bado ir gyvena ant

LIETUV1SZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

Ko.. .-
1,-

szilkinill Un Ir Vienu Naktn”. Da tokiu istęrlju 
ne epiniu girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink-, 
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo lai tuojaus griebiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau noparstgabenau Isz redystes 
"Saules”. Vol Inu kožnnm jiaja pirkt! 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. SparrowH Point Md.

II

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

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY. PA.

gali gyventi 
vargszai dings- 

l.iii- 
ku be jokios pastoges. --- Lai
mingi esame, ka.d 
1\nicrike.

maskoliii buvo s 
rramo žmo

nių yra gal klaida, nes reik su
prast, kad
naujo kokio sntaisymo, 
ta juk būti
I Jei u voje. I ‘ri leisk im 
kolijos valdvmo lake, juk 
žai labai kur užėmė urėdu vie- 

masko- 
;i dabar 

prasi- 
kiek ten ju 
tokiu bildu 
galima, o

visur prie

negali,

ilgai tas lietuviai, vis buvo 
liai ir lenkai, tai kur 

t “ij Liet uva
la\ iniisiii žmonių 
rei kia.?

+ 4.

ųv veliamer**.

Pas sziuucziu.

Sveikata Arba Teisus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata----

J

Sveikata” turi kelis szimtus visokiu, 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgii 
ajnaszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų, 
kalboj dAr nebuvo, 
ir drueziai
Prisiuskite mumis $2.00, 
jumis iszsiusta per paczta.

Knyga t <

Praszau pono meisterio, 
poni meisteriene sako, kad asz 
spaugas....

— O tai kodėl,
— Ba davė man duonos su 

sviestu o asz sviesta ne mataubent
sPnf* tiktai duona...I

teip ir
— Mas

ina-

<>«)

apdalyta

()•

gali gauti tiek

.Nerti,

ANT I’AKDAVIMO MASZINSZAPIS.
Isz priežasties jog ■ iszvažiuoju in 

Europa, esmių priverstas parduoal sa
vo visa maszinszapi maininiu tulszlu, 
varoma per elektriką kuris užsimoka 
gerai, o kuris susideda
motorls, 1 Welding outfit; 15 arkliu 
mot oris, 1 punczlng, euting ir žirkles 
maszina; trip hameris bar 
tekilai, sukama maszina; puikia mo
torine del geležies, elektrikinci fanai 

fornesal; 3 priekalai;
1 fire Shlinker; ir 

daug szriubu ir kitokio reikalingo ma
teli jolo del varimo tojo biznio ir viso
kiu gatavu tulszlu.
tai o pirkite pigei (t. J. 11)

FRANA.S WISNĮAUI ’KAS 
Shenandoah, Pa.

Tokios knygos Lietuviu] 
9 didehi puslapiu. Puikeii 

audekliniais vyrszais. 
o knyga bus tuojaus 

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

is/. 5 arkliu

sXVffl* !

H

-r

reikia.
jokiu budo apsidirbi, 
tos neiszsiimtinetos turi 
pragulet paezte kol jos pasie
kia darbo ranka iszsimist 
kur reikia.

Visokiu urėdu vietos, paves
tos paežiu žmonių valei iszsi- vargstamu kaip tik
rinkt, tas sako labai gerai liet Į su atejezia prasilavins viskas, 

i žmonėms nebus 
kiek vra dabar.
galim tarei Ukrajina kur kaip 
lenkai sako kad

apszviet os,

iiiaszina; /X3ET.
3t

** ■r f "4 r..WJM
XL

r
■xxr .i-c-rjjt

i1x2dot ugnicp; 2 
2 sziubrcploH;kada reik urėduinkai rinkt, lai ii* liek bėdos 

neturi tam darbui tinkamu] 
žmonių, vienok iszsirenka 

niekad

i'^'s
Al lakstei ntis Nakfa 

irViena

tam
vienok

uredninka kad ir
kioje rasztineje nedirbusi 
kiu bildu kada prisieinu

Pavvzdžiui i II m. 
I* H 
j 4d

Atsiszaukit grel-jusli 
gy- 

jusn

ris jai noprint'sz, 
užpakalines iszmes.

d'asai kunigas duoda tokia 
rodą merginoms: 
kite in stiebkojns su
panosėm kurie mėgsta uždirb
ta pinigą pKaleidineti ir jokio 
zoposto neturi, o 
vaszkines lelukes ir dideli tin
gini'i.
tuokli ])ataisysite po apsivedi- 
inui ant blaivaus, o 
užmirszkite, 
numylėti per jus,
vent i su jumis 
motinoms.

u. —

sziandien ir pats 
Uliristus ant svieto atėjiu, tai 
krikszezionvbes 
pirmutinei nukanky t u!

Jeigu

y

ir

vadovai .Jin

Isz Kauno pranesza, buk; 
Lenku misije pribuvo in Kau
na pasiulindami Lietuviams 
Vilnių ir Grodna po tam tikru 
paduotu iszlygu.

geresniu sklypu

pranesza,

pasiulindami

Neroikotu
jeigu Lenkai su Lietuva susi
taikintu o tada butu szventas 
pakajus terp tuju dvieju tau
tu.

Lenkai užvmdami Vilnių, 
numanė jin sau užsilaikyt tik 
po kokiam laikui vėla jin Lie
tuviams su gražy t.

Motorolos 
monetis su.... žalczeis,
va “užsidavus“ 
juje papuolė in nelaime. Apie 
tai užmirszo apmalszytoja 
žaleziu Ciro, vengriete, 
davinėjo 
czeis Genevoje, Si

Perstatinėjo ji ji dideli žal- 
glamonejosi,

saugokites gi ti
nes Jo

sit žaleziu ro-

užui i rszo
vengriete, ,v.1&i.vvv, kuri 

perstatymus su žal- 
,’aicarijoj.

su kuriuom1i’. 
apjuosdamas moterių, bet ana 
diena, ar tai žaltis buvo kuom

’ nesijautė kaip 
i metgi- 

pradejo szaukti 
regėtojai many

tai tiktai perstaty
mas pradėjo ploti delnais. I)i- 
rektoris teatro dasiprates, jog 

randasi 
nuszove žalti.
teszkino 
žaltis, nog ko tuojaus ir mirė. 

Todėl moterėlės

užpykintas ar 
reike, pradėjo spausti 
na teip, jog 
pagialbos, o 
darni, jog

mergina

VISUS

nelaimėjo 
Merginai su

kau lūs tasai

.Juk 
gyvenimo

saugokitės 
žaleziu koki jie nebutu. 
nog pradžių savo 
neturėjote su juom giliukio.

Nors sakoma kad S. V. Ame
rikoje nuo svaiginaneziu gėri
mu yra sausas, bet tai tik ant 
popieros sausas.
• New Yorkb, ir Pennsylvuni- 
joj valstijose po teisybei, nėra 
sausos, nes kiekvienam saliu- 
ne gausi žmogus sznapsa tik 
reik but saliiminko pažinstn- 
mas, tai ceremonijos gavime 
jau nėra, bet kiek aplupa, tbi 
saugok. Dieve, 
nūs saliuninkus, 
stikliukas už 75c. ir beveik vi
suose saltunuose tas pats o pas* 
lietuvius visokeriopai. Brook- 
lyne kai pas kuriuos stikliu
kas 50c. kitur 75c. bet pas vie
na gudruoli tai net $1.00. Kas 
pas ta gudruoli syki jau isz 
dolerinio stiklelio liokarstu 
pamėgina tai antru kart pi'o ta 
sali ima eidamas net uosi užsu
ka iu szali*

Pas apie r i ko
tai gaunama

9

to- 
rei- 

knlni vesti, tai darosi dideles 
painybes ir neparankumai.

kad beda, 
gauname ezion

aiszku, 
k>-•

ten žmones 
tai

11

Tas vra t 
nes ant kiek
Imdami sužinot, tai užima vie
tas ūkininkai
ju vaikai net tokias, kaip seno
vės

Pavieto
tai buna žmogus

pramokint i ar

Pavietavo Naezelninko.
Naezelnin kas, 

vis-gi
gerai apsipažinęs su 

tiek toje bjuroje 
t uredavo

juk 
gana 

reikalais
kuriu 
daug-S ’

v ra 
kad seiliaus

IŠ

bi*
prigelbet ofisuos dirbt lenkai.

lenkas
' kalba ir raszta žino,

perszasĮ

l ’ k rajinas 
bet lietu

viu kalba ir raszta juk svetimi 
mažai kas žino.

V- . ■ . - I I r -J

Brangiausiu 
svieto tebyriam
Konsfantinopolius, kuris skai
to piistreczio milijono

Už tris mažus kamba
rėlius reike mokėti 12,000 frau
ku raudos ant meto. Duona ir 
enkVius

524 E. Centre St.,

(torai, tai

. —..-u 
miest u

la i k e
ant
vra

i
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DOVANA
Didelę, $1 vertes,

gvven-
tojll.

pabrango ant 2500
"1------ *—
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artistiškai paveiks 

dovanai

ariisusKŲ paveiks
iu knygą duodame 

kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILI; 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pi n hm s siuskite money orderiu arba popierini 
doleri ir h tampu.

MEILE Ir ŠEIMYNA
2023 Si. Paul Ave, Chicago, III*
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Sveikata žmogaus tai didžiausias Turtas!
B

E >44^ '4l*A

f Biifitep® t:■

i

« CHICAGO, ILL.

SOLD BY

URSOLO SALES @.
(not INC.) 

180 N. Wells Street.

s

o oi

,*X>

Ursolo Special Bitters arc 
prepared in accurate propo- 
rtion from the best roots, 
herbs and other ingredients 

a obtainable, producing an ar- 
tide of extraordinary quality

1
A.

*r *1' Į

58

Dvylika metu atgal, aš pra-

Ar vartojai kada Ursolo Special Bitters?
Jeigu ne, tai parsitrapk šiądien.
Štai ką rašo vienas iŠ daugelio musų Bi- 

tterio vartotojų: “
dėjau jausti skausmų vidurių ir kas dienų ėjau 
blogiu. Pradėjau j ieškot i 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 del vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabar jau keli metai kaip jaučiuosi suvisu 
sveikas ir tvirtas.”

MJr«olo Special Emitter*!**, yra
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus [{I 
puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti ligose 
skilvio, vidurių, žarnų, jkstų, kepenų ir širdies. ||| 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gesus iš ĮU 
vidurių, padaro gerą apetitą, prašalina kataro

rSatsirūgimą, skilvio surukštejimą, galvos skau
doj imą, 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 U rsolo Special 
Bittei’s ir Jums suteiks sveikatą.

j URSOLO SPECIAL BITTERS yra labai pa
sekmingas. Jis išlaikč ištyrimą per daugel me
tų, ir tokių būdų jis teikia save pats savo nuo
pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio 
bitterio, o prekčs yra labai pigios:

1 Didelė Bonka $ 1.25
6 ,, ' - $ 6.50

12 ,, n - $12.00
Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne gausite, 

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

Siųsdami užsakymus ir Money Orderius, 
uždekite aiškiai savo antrašą ir adresuokit pas 
mus šitiaip:

URSOLO SALES 00
160 N. Wells St., CHICAGO, ILL.

• . h DEP. B.
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Knygos Didumas 6% per 9%. ■Pilrfai ft 21 fill
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. * Ijl A.VV
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Griebe už masznos ir pa kilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu niilžiniszku 
į:nygu in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susiūta 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. Adersavokite:

W. D. BOCZKAUSKAS.. CO. MAHANOY CITY, PĄ ;

/
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Vahei Maldos
Antanukas perskaito apysa

kėlė ir ant galo apsiverke.
— Antanėli, — tarė gaspa

dine, — ne verk Dievulis ir ta
vęs neapleis. Apsakykie mums 
isz kur paeini, kuom buvo ta
vo tėvas.

Va i kinui is 
pabalo.

Turėjo iszpažinti tai, kas jo
jo dnszioje slėpėsi, kas labjan- 
se sopėjo.

— Nesibijok, Antai cli. man 
rodosi, jog tu esi gerus 
ka Ibe jo gaspad ori u s.

Vaikinelis svarstesi 
landele o paskui pradėjo:

Mano tėvas buvo 
teipos-gi ir motina, 
pas labai turtinga gaspadoriu 
N. Buvo turtingiamuas cicloje 
aplinkinėje ir ne vienas nega
lėjo su juom susilyginti. Kaip 
mama numirė, turi’jau asztim- 
nis metus, 
mokykla, o 
primaezijau 
Tasai gaspadoris 
ras del mano tėvo, o kaip 
turėjo negi linki 
tai pavaro jin. 
namon ir tarė nosiminias:

— Esą va vaikeli bu kąsnio 
duonos. T.,.. 
jam isztikimai, 

nežinių.

t,

apkaito, paskui

I
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ja dirbo. Net ir vakarais abu -J džiaugsmo ir paszauke: 
du poteriaudavo, net gaspado- 
roi isz to didelei džiaugėsi.

Po sunkei
vasaris ir paskui vasara, 
gutis turėjo darba laukuose 
Antanėlis su gyvuleis in I 
nūs ba jau pradėjo kalnuose 
žaliuoti žole.

Reike žinoti, jog kalnu gy
ventojai, iszleidinejo piemenė
lius su gyvuleis ant 
saros.
Jurgiu pamaezijo nugyt gyvu
lius, parodo kur ganyt, užtva
ra in kuria parvaro ir 
del piemenelio.

Net ir vakarais

žiemai užėjo pa- 
Jur- •«
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KUR BUNA?
I 

sesers

I: £

ISZ KUR ĖMĖSI UGNIS 
ANT ŽEMES?

Mulungas liepe keleiviui ap 
si rinkti del saves viena isz ia- 
du, o kada tasai isztrauke ran
ka prie puikiausio indo ir ati
darė jn rado jame tiktai pele-

r>

SAULE
■t ! * t k*et

TABADAIKA
y?

i

J
4
I-r- Motinai Dievo tarnavo ir 

jin sveika užlaiko!
IV.
tapo laimingas, 

, . ............ ; . - - . - J ’r
Kal"|jau tarnavo kaipo bernas. Gas- 

padorius ir pati' jojo turėjo 
prisiriszima kaip prie savo vai 
ko,-4) jis atsimokinejo su šuni
niu meile. NoužmirsZo jis apie 
tai, jog jin kaipo sierateli pri
glaudo.

Gaspadoris nusiuntė 
noli in kita kaima su reikalais. 
Po gerai valandai paszauke sa
vo sunu:

— Jurguti begkie skabei 
pas kuninga. Prie vartų radau 
mirsztanti žmogų, 
kunigo, tegul aleina.

Jurgis padare kaip buvo pri- 
, o tuom lai k 

mirsztanti in grinezia. 
tai būti isz toli, 
lova ir sziltai apklostė, 
poikojo dairydamasis aplinkui 
prakalbėjo:

— Kur asz esmių.
— Pas gerus žmonis, atsake 

gaspadoris.
— Teip, pas gerus žmonis,- 

dadavo gaspadine.
— Netrukus numirsiu 

prijaueziu gana gerai.
— Tuojaus atejs kunigas.
Dieve jums užmokėk. Dieve 

susimilk ant mane nusidej(‘Jio!
Paskui volei dairosi aplink, 

.........   gaspadoriaus, tai 
jojo paezios.

Už valandos 
su Jurgiu.

Ligonis

j Antanėlis
* isz vai kinelio stojosi vyras

Mano sesers Magdalena, 
Eranciszka ir brolis Boleslavas 
Radutai, kares laikuose gyve
no Puncko miestelyje, dabar

* SŽmonių pasaka.

Senovybes Graikai tikėjo niu8 ir anglis, o ugnies jau nee
j jog ugnis paeiną isz dangaus, buvo pa j8Zge80.

girdėjau kad Kaune. Praszom^ Įa; pCr žudant pusdievaiezio 
ii 4c» i Ir 4- f/iiinnliori nmnl . « • i*

1

ei olos va-
Gaspadoris su .sunum

būda
Prisako idant

3 vaikas, prižiuro!u gyvulius ir turėtu

per va

biednas, 
Tarnuvof J

Ejtinojau tada in 
kada pabaig.au, 

gaspadnrysioje. 
nebuvo ge

da
Tsu gyvulei 

Tėvas part'jo

Tiek metu tarnavau 
o nelaimu atsi

tiko isz nežinių. S Jgman- 
žias kumszezia kerszinu: — 

tu g
asz tau už tai atlyginsiu 
gul tik atejs vidunaktis.

Antanėlis pertrauke ir 
delnais akis 
sarmatos, 
pikto padare.

— Ir ka padaro tėvas? 
paklausė gaspadine.

— Apie pusiaunakti
Po teisybei 

•>

nes mano te- 
uždoge. 

apskundė,

aspadoreli guoduoliau, 
te-

su 
nuo 

rodos kad «ai jis k a
užsideng?

visos

Anta-

triobos sudegu, 
daug iszgelbejo, 
vas prisipažino 
Tasai

J<>g 
gaspadoris

jin paemo in kalėjimą ant pen-
kiu metu, asz per tai likausi be 
tėvo ir motinos.

• ♦ • • '* "**

Vaikindis negalėjo tolinus 
kalbėti. Parėmė galva ant ran
ku ir graudžei verke.

— Tai tu Antanėli isztikro 
biednas sieratelis, — tarė g<is-

Patinki man, ba 
Ka tėvas padare, 

tai ne tavo kalte, 
tavęs, ir noretau tau 
ti. 
mus ant tarnystes.

— Ar pas jus pasilikti 
paklausė Antanėlis 
damas.

— Na teip, pas mus vasaros 
laike, bus reikalingas antras 
piemenukas, o žiemoje yra in
vales darbo. Turi akvata dirb-t

padorius. — 
ir atviras.

i;

Gaila man 
pagelbe- 

Jeigu nori, tai pasilik pas

f _
neisztike-

aki ant juju.
Pirmutinesia dienosią Anta

nėlis labai lindojo, 
nes paskui paprato.

ir ilgiuosi, 
Aplinki-

Praszykie

//
, ■ u*;. ? p* t? *

nereikalingas ti
kėjimas,

Ba apie tikėjimą mažas juju 
^.iszmanimas

Tokie sau misi i na. nuolatos, 
Jog po smert nesiranda peklos.

atsiszaukt, arba< žinantieji apie 
juos, malonėkit prapeszt 
szio antraszo, 1 
cziute ąrbu po vyru pavarde.

(to 49

Tada užpykęs dievas Muitui-
ant

ne nieko ne buvo matyti, kaip sagvta 
« | . • 1 • 1 • I 1 * Z M • *:iktai pliki kalnai, 

ant griovų,
Kada būdavo pagadly- 

va diena, tai matydavo tolimo
je pakalneja savo kaima o ir 
grinezia gaspadoriu.

O tonais po deszinei 
už aim tamsiu kalnu guli jojo 
gimtines kaimas.

Gerai kad jau motina po že
mo, ba josios szirdis butu tru
kus nuo gailesozio, kad tęva 

in kalėjimu už padegimą, 
mistino

uote.

" ■ *

Kvailiams
T“ -iw

Tai vyruezei geriause viera, 
Jog po smert peklos nėra,

G riovas 
kaip tik akimi už-

nunosze 
Turėjo 

Paguldė in 
Atsi-

szalei
g

J asz

varo
Nesvki Antanėlis 

apie tęva.
— Tėvas mano kalėjime, to

li nuo czion, tin i sarmata 
cielo gyvasezio o asz pas gerus

Ach kaip tai

a,'t tai ant ant

Tik sziadien ir gerai gyventi 
ant svieto, jaigu po smert sma
los neragausime. Bet kaip gir
dėt, tai smalos pekloje nenau
doje tiktai gazolinu ir medini 
alkoholiu, kurio da 
( lega neg

Tai tik vvruczei J sa ve

smarkiau 
u smala su siera.

taip 
ramina

Bot asz nenoriu to vargo ka 
beduszius vargina

Apie tai nekalbėsiu 
Vėl i k nutylėsiu. 

Ne vienu kartu asz

9

žmonis hunu, 
graudu!

Sunku buvo mislyti biednam 
vaikineliui! Niekas jam ne pa
silikdavo, kaip tik paėmus.ra- 
žanezin, kalbėt ir su tuom sa
ve ramint.

Va.kar buvo gi 
pas jin, rado viską, 
net pagyre jin. 
maisto ant ciolos 
kitus drabužius del 
nos.

atėjo kunigas

visiems 
minėjau,

Jog re i ko czedyt pinigą kal
bėjau,

Jeigu darbininkas paruokuotu, 
Kiek per meta

ispadorius 
paredkia 

Atnesze jam 
. nedėlios ir 

penna i-

Ryto, mano Antanėli nu- 
kur 

paszaro ba jau
gysi gyvulius in pakalne 
yra daugiau 
sziezion nuganyta viskas.

Parode jam keleli per grio
vas ir nuvedu in pakalne tolyn 
kur buvo geresni būda o ir na
mon buvo areziau.

Gaspadoris sugryžo namon.
Ant rytojaus anksti Antanė

lis nuginė gyvulius ant naujos 
ganevos. Buvo daug žemiau 

Persižegnojo 
gyvulei 

skambuezeis po

iszsispa.viedojo, 
<ada priimi nėjo komunije Sz\n 
inejo in grinezia Antanas, ant 
pirsztu, ba slūgine apsako apie 
viską, kas ežia pasidaro. Ap
teikus kunigas ligoni paskuti
niu patepimu, kunigas iszojo 
namon, prižadėdamas atejti 
rtto.

Antanėlis prisiartino 
ligonio, o prisižiurejas gerai in 
veidą, paszauke:

— O Dieve! 
tėvelis!

M i rszt antis pa s i j u d i n o, i sz- 
girdias tuosius žodžius. Dirste
lėjo ant Antanėlio, nes jo nepa
žino.

prižadėdamas

juk tai

O

prie

mano

uždirba, tai 
nedejuotu, 

Ir nerugotu.
Girdėjau kaip daugelis sako: 

Mainuosia darbas smagiau- 
ses

I r .uždarbis geriausos, 
Bet senatve bus sunkiuose, 

mažiausej() Kada pajiegu turėsi 
M

Tiktai turėsi naszta vargu.
Ar turime norints viena tureziu
Kaip kiti vadina bagoezu?
Jeigu metini uždarbi paruo- 

kuosim,
Tai ant blogu laiku

Ne pinigu,
t

Tėvo, ar nepažinsi i ma- 
Esmiu tavo sūnūs, An-

ganė vos.
negu pirmutine.
va ik i nelis ėjo pirma o 
paskui jin su 
kaklu.

Džaugesi isz 
vos, ba žoles 
viską mato pakalneja.

nes?
tanas!

jGaspadorius su, gaspadine 
drebėjo nuo susijudinimo. Die-

y

neru-
rugosirn. .

niekados negana,
teip kaip toji boba pasakoje:
Norėjo boba turėti nauja lo-

vyti,
Kad turėtu už ka szerti par-

szyti,
y

nauja

Žmogui r->

gane-naujos 
buvo invales ir 

O ir 
isz pakalnes buvo matyt kai
nuosiu gyvulius ant kuriu Jur
gis rodydamas tėvui kalbėjo.

— Žiūrėk teveli, tai musu 
ti, norint trumpai esi pas mus, Antanėlis su gyvuleis.

Tame sudundėjo rodos kad 
griausmas isz po žemes davėsi 
girdėti.

vas iszklause maldų Antanėlio 
surado tęva. >

-— Ar nepažinai manos, 
ve? — klauso su verksmu.

— Ar tai tu Antanėlis
tarė vos gridetu balsu.

.. — Teip, pažinau tave. Die- 
jog tavo norint

te

i

Žiūrėk teveli tai musu

vui dokui, jog tave 
priesz smerti pamatau. Bukie 
geru žmogum Antanėli, asz ej- 
nu pas motinėlė.

Paskui baudė seneli 
Kad pampintu jai 

nameli 
Ant galo užsimanė, 
Kad būti karaliene.

žinoma

vienok maeziau.
— Noringai liksiu pas jus, 

jeigu tiktai priimate, —- 
Antanėlis, 
kaS gaspadoriui ir gaspadinei.

— Kaip busi geras ir grą
žei vesiesi, tai su laiku busi už 
berną.

Kada jau ėjo gult, tarė gas
padine in savo vyra:

— Juk tu turi gera szirdi, 
tėvai jeigu teip puikei apsiėjai 
su vaikineliu.
pripažinstu tau, 
vo labai gaila jojo, jeigu butu 
isz mus ėjas.

Ir man teijTtmt, teip man ro
dėsi, jog tai buvo musu kudy- 

Geras vaikas, o teip tu
ri patraukenti in save veidą.

k

tare
bueziuodamas ran-

Mėgstu, jin, ir 
jog man bu-

kiu.

jog jis czion yra

III.
Ant rytojaus paszoko Anta

nėliu anksti linksmas, ba žino
jo jog jau turi vieta ir pasto
gių ties galva. Nereikės klam
poti po sniegą ant szalczio. Ma 
te ir žinojo,
koneziamas, jog neturės ne var 
go, ne bado ir dori 
iszvarys jojo, 
ir gera szirdi.

Gaspadoris ir gaspadine pa
sveikino ji meileis žodžeis, ka
kadu atidavė del ju laba ryta.

Diena atsirado biski darbo 
o gaspadorius pasakė ūbiems; 
— Turite viepas, antram yisa- 

, me prigelbeti. — Naap teip bu- 
. vo ka vienas negalėjo, tai dvįe-

žmonis no
Rado duonele

Nugriuvo kalnas! 
keliu jau nuo 

kuriuom Antanėliui 
yti gyvulius, kybojo baisi uo- 

Na ir toje valandoje griu
vo su dideliu griausmu vertėsi 
akmenis ir medžei.

Gaspadoris tai matydamas 
rankas užlaužė ir paszauke.

— Dydis Dieve nelaime, ne
laime !

Viskas griuvesiuosia dingo! 
Antanėlis! Antanėlis! Biednas 
vaikelis!

Gaspadorius verke, 
jis su sununuJurgiu leidosi sku 
bei iii kalnus.

Cielas kaimas 
Didelis kalnas nugriuvo!

Kada gaspadine apsakė, jog 
toje vietoje buvo Antanėlis.

— Ar Antanėlis jusu pie
menukas? Tasai geras vaikine- 
lis. O ka turime pasimelst už 
jojo duszele.

Kainuosią pats Antanėlis 
už save mokiesi klūpodamas 
ant žalios pievos.

Gaspadoris 
gyva, pagriebė jin in glebi:

— Doku Tau Dieve, 
esi gyvas!

— Motina Dievo užlaikė gy
vo, o ir musu gyvulėlius.

ries amžių, 
reikėjo

g 
la.

t no ja u s

sujudintas.

rado Antanėli

jog

Dėkui ir 
jums gaspadorelei! — 
kus numirė.

Kaime niekas nedažinojo, 
kas tai buvo per vienas tasai 
numirėlis.

Numirėli palaidojo kriksz- 
czioniszkai o Antanėlis kasdie
na meldėsi už duszias savo te
veliu.

In kelinta diena po szermenu 
tarė gaspadorius in savo pa
ežiu.

Netru-

niekada žmogui ne 
buna gana ir niekad nepriso
tintas, ne noras, ne akis, 
pilvas.

Piningas labai sunkei žmo
gui pareina, turi nemažai pra
kaito iszlioti kolei keliolika do 
leriu uždirba.,: O asz vyruezei 
žinau gera būda,

ne akis ne

— Ar žinai motyn, man ro
dos, jog Antanėlis rodos suvis 
musu sūnūs kaip dabar neteko 
tėvo.

—• Vertas yra būti musu su
num ir turime.

— Tokia yra mano noras,
tegul pas mus ant visados pa
silieka.

•— Tei Antanėlis buvo ju 
sunum ir vadino savo gerade- 
jus, tėvu ir motina.

‘ kada, po smorties tėvo Jur
gis apėmė gaspadoryste, tai 
Antanu laike už broli,
sutikimas namuosia ir laimino 
Dievas visame, 
Antanuku sioratuka.

(GALAS.)

Buvo

etai vis per

Visur teip.
Tėvas; — Na kaip tau sūneli 

'patinka pas sziaucziu?
Gaspadoris tuojaus leidosi j Sūnelis: — Ū-gi teip kaip

adgal kad nuneszt paczei apie namieje......Namieje tu teveli 
taje linksma naujona. | muszoį o pas sziaucziu,, jis nuo

— Gasnadine su aszaromi lutos musza.Gaspadine su

jog be jokio 
darbo gali uždirbti nuo keliu 
centu, lyg keliu doleriu ir tai 
sėdint stuboje.

Kaip stuboje sėdosi,
Ne cento neiszduosi, 

Kaip koja iszkelsi per duris 
Ižduosi ne tik centus bot 

dolerius kelis.
mokintis

, apsiejimo nuo kitu 
tautu, o paezedumo nuo žydu, j 
Jeigu mes 
sukezeis,

Turime vyruezei 
gražaus

■I
, *

..... 'L ii

■ fflll

iPI’ometeuszo, kuris ketinius di- gas įare jn jįn:
Del ko iszjuokei mano 

trijuose danguose f 
neszti aut žemes. jAr-gi pas jus ant žemes ne yra

Piuiczini ir kiti sztamai žiiioljųoking.'siiiti daigtu, o bet isz 
! iszjuoki? už bausme 

k’k sugryžszi ant žemes aJgalios 
be dalios!

Susisarmatines sugryžo ant 
'žemes.

[džiausiam graikiniam
Ona Raudu-Įnuo ^ajbo pavogt ugni i

Ona Pakropiene, 
316 E. Union St.

Nantikoke Pa,

dievui
ir nu-(vaikelius

nijos turi savo padavimu apiojjuju ne 
b 1

*■

’•'■i ''tį
■

agni ir da lyg sziandien ne 
rie puslaukinei prilaiko.

vienas
misionie-[žemes. ]
jog ritin-daugelis vyru ateiti parneszti 
..i gyve- ugnies isz dangaus, nes vis ant 

ma ten sztamas Vagogo, ir tiki itnszczio.
I • • . • . • • ■ -■ I « a .

an-apsako 
dvasiszkas

Ir teip 
liszkasMano tėvas Vincas Raduta, . - . - - g.... ......gyveno ■ * , Tp .”• rius pravarde Eole,apie du metai adgal 

Nanticoke, užsiima 
ta.

Po juom da mėgino
Į

sziauczys-
Paeina isz Puncko. Kas' iam Afrika vokiszkam

v« ... 1 1 IIžino apie ji, praszom praneszt. i.
(t 48 ’gaus

į Į jog ugnis atėjo tiesiog isz dan Į Sztai atsirado viena drąsuo
liui) juju Dievuko vadina le motore, kuri apsiėmė keliaut 

mo Mnlungu. ,parnoszt ugnies.
Nanticoke, Pa. .

Ona Pukropiene
316 E. Union St.

?
. |3

i i_____  jo,
Mano draugas Juozas Ramu- 

nelis, kitados gyveno Pittston, I 
Pa. Isz Kauno gub. 
žio pav., 
Teipgi pajleszkau Jurgio Mar- 
tinaiezio kuris gyveno W. Vir
ginijui po tani girdėja# 
iszvažiavo in ____  , ____
Teipgi pajieszkau Jono Oželio’Į” .i,l°kti
kuris gyveno Mahanoy City irj 
iszvažiavo in Hamburg, Pa. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

(J. 11.) 
Geo. Andruszonis

Mbrea Colliery, Pa.

Paneve-
Pakrojaus parap.,

Kudikiszkai jieji'i apsakinu-1 Drasei inejo 
jog viena diena insiverže .dangų, praėjo pro gyventojus 

;i .
va. Mulimgu tame mierijt
kokis tai Brasus vyri

in pirm lit ini

nesijuokė isz juju, 
: 1 teip-pat ir antratne ir treczame 
gjdanguja, net gavosi in ketvir

ta.
Czonais likosi prielankei pri- 

dangu ir'imta per dievuką Mulunga ku . i- i i ; 
L...  ,

juosiusislaptingus 
s ’ '

CZIO-
Ksz-'gaus

is o is Die malszei ir 
k- , A < 

žmonėm parneszti nuo jojo ug 
nies.

Pirmiause tasai drasulis da- 
sigriebe in pirmaji < 

lenais, labai
— is

Ėjo toliau 
dangų,

iii

navai-|ris nuvedė rnotere pas tuosius 
i indus ir liepe jei 

viena pasirinkti. Iszlavinta mo- 
pasigodejo ant bran- 

nes pasirinko ne- 
puoda. Mulunga 

turėjo isz to atidarė jii, o motore paregėjo 
lugni. p — ■ ..... :«.i-
'ir s kube i sugryžo

(\jo in treezia dangų, ir pamate į 
Adomas ir Amile Czernauc- žmonis ant keliu 

S.

ku<] paregėjo

Box 55

Detroit, Mich.lnas žmonis, parnacziu 
.................. is. F’ 

[ir atėjo in antra 
i na is žmonis vaikszcziojo auk 
[tyn kojom, tai pamatias teip la- ‘szvai iaus< 

>ai juokėsi, kad 1 
dangaus iszeiti

Ėjo tasai žmogus, na ir

tere ne
indo,

gub.

bai

kai isz Vilniaus
pav., Lelonu kaimo.
bieta Kuprevicziene po pir-'bi

Pagriebė tuojaus indą 
ant žemes, 

kur apteiki1 žmonis geradejin- 
cziužinejan yffnelia.

■ ■ • | 'Tokia tai pasaloje
; At riko ja apie atsiradimu 
nies.

da-

mato ja 
ug- 

Tame apraszime užsL 
vore toji teisybe, jog inotere, 
įnoriui silpnas sutvėrimas, bet 
Ine karta daugiau gero padaro, 
negu keli vyrai.

1 r tas iszrode jam juo i 
gavosi i 

ketvirta dangų, kureme bu-

, Traku [ežiu
Asz Elz-[kingu tai nuėjo tolyn ir

Į

mam vyrui Czerniauskiene ju'vo sodyba augszcziausio Dievo (
lajieszkau todėl tegul alsiszau- Mulun

Mulungas priėmė jin paski- 
rium o paskui nuvedu jin in ki- 

kurioje stovėjo daug 
Girardville, Pa.'indu (sudu) uždangstytu: ba 

murini 
uždan-

<ia ant adreso. (t. J. 8.) 
Mrs. EI. Kuprevicz, 
426 E. Mahanoy AvėM ta vieta,

prasti

•llb

--------  [tarp juju ir du
Pajieszkau Frana Baranaus- indai, abudu po vienu 

ku isz Cimaniunu kaimo, Seinų galu.
1 • -4 J t I *

i

apskr., priesz 15 metu 
ženotas su mano sesere Katre 
Padalskiute, ji mirus paliko 3 
vaikus Antanu Petru ir mer
gaite, vardo nežinau. Jeigu kas 
žino apie juos meldžiu pra- 
neszt. (t 47

Stefania Ycnaviczicne
(po tėvu Padalskiute)

556 City Farm Lane, 
Homestead, Pa.

buvo

Burneikienės
Redybos,

Pajicskau Mares 
tėvais Maejrke isz Kauno 
Tauragės apskr., Pagramanczio para., 
Gudlaukio kaimo. Meldžiu atsi
szaukt nes yra laiszkas nuo jos ma
mos. .

po

T. P. Križanauskas
137 S. Main St., 

Shenendoah Pa.

Liudvika Szukvietl, 14Pajleszkau
motu atgal gyveno Brooklyn, N. Y. po 
adresu 86 Sand St. Praszau atsiszaukt 
arba jei kas žino apie ji, praszom pra- 
arba jei kas žino apie ji, praszom pra- 
neszt. .(to June 20)

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

IM—.......... Ml II >

Pajleszkau mano ^roliu
Aleka Gotauta pirmiau gyveno Eliza-

Pra- 
(t 45)

Fayette, City, Pa.

Frana ir

betb, N. J. dabar nežinau kur. 
szau atsiszaukt ant adreso. 
William Gotauta.

vadinamo* žydus ties plyszta.

PKASARGAI V Įsuk lalazkur o ir. 
piningus In iszlefstuve “Saule” reikė 
visados siusti ant szito adreso: W. B. 
Boczkonski-Co. Mahanoy City. l’a.

i

t

hJ

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA 
SVARBIAUSIAS

Jo tinkama pradžia gyvenimo priklauso nuo 
maisto gaunamo pirmuose 12 menesiu. Maistas I 
Maistas sudrutinimui kaulu ir stiprinimui kojų

L.<>
K B1

T

turi būti atsakantis, maistingas, ir gero skonio, KS
tuo tarpu turi būti lengvai ir pilnai suvirszkina- 

. J eigų pati motina negali žindyt kūdikio
*

I

*

u

mas

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Turi būti pirmutine mintis.

I'

i

iiiidTris gentkartes j 
motinu pasivadavo juomi. Eagle Brand pienas 
labai rekomenduojamas ir patariamas daktaru 
del jo szvarumo, saugumo, lengvai prirenghno 
ir gatavai suvirszkinimo.

Jeigu jusu kūdikis netarpsla kaip reikia, jei 
j s neramus ir piktas,—tai gal maistas jam ken
kia. Pasiusk sziadien mums kuponu ir mes dykai 
prisiusime jusu kalboje apie maitinimu instruk- 

! cijas, tqipgi 54 puslapiu knygute apie kūdikius,

9
I

Paczedi naszle.
— Cit ne verk, Jokubiene, 

;ba net man szirdis nuo gailes- 
Nebaszninko ne 

insisirgti.

J Jokubiene
prisiusime jusu kalboje apie

tai nieko nekenks, atverksi o pati gali
kad ir mes mokytumėme nuo sirgti.
juju suktumo ir solidariszku- 
ino.
Kas yra musu, turimo mylėti, 

Kas blogo reike nutylėti,Kas blogo peikė nutylėti, 
Svietui iicgarsinti, 

Ir nesityczioti.
' Tankiause 44? ■thrp Lietuviu

atsiranda, palaikiu, jeigu gan-.
i / • i ■ 14 * r< • i

na katras inkasti, tai net sma
giau jam ant szirdies buna.

Szia gadyĮiią, ' žmonis szu-
* O; n is užstoja, 

Ba vieni fcjtu kaip isz- 
&iano loja,

Szia gadytii#, žmonis szu-

'’mano loja, 
Yra žmonid geru, 
Bet daiigiaii bĮągti Ji V. ' A' •» '

Niekai juju apsiejimas, 
Kiaulis&kas gyvenimas, 

1P pašielgiinas.
Ir Dievas teip sutaiku, 

gero nėra isz juju 
vaiku ........... < 7 '

. , - , - . .. 1 ' H
Toki ir vaikai.

Jog ir nėra isz

'j Oakoki, te va i
9

Atsigulk gerinus, 
viską aptriusiu.

Tiktai Motiejepele, 
ten kur gerai 
baszninkui žibino

asz czion

O, tu mano vargeli!....’., 
pakavoki 

* 1 '<r

' gramnieze, k a ne- 
gal da del 

kito'prireiks!
‘ I *—— * I 

Žiūrėk paeziut, rąnkove
i

»i|» imu—n n »

man praira nuo surdoto? Butu 
apžiurę tumei ir

... "

laikas idant i _ 
pataisytumei kur suyri#

— O ką tu sau mislini, jog 
jau kaip paeze turėsi, 
siules ne irs?

tai tau

i

Protavimas girtuoklio.
Arielka 

siu, ; 
ant svieto! Arielka inprapulti 
žmoni jo stūmė!.. Už tat asz, pa- 
siszA’entinau < 
įnadunu taje smarve kas diena 
r— kVortomi!

asz sakiau ir šaky- 
yrą tai, niekiausiu daigiu

del žmonijos ir

tl

t

*

N

/

s

i

*

kur pasakyta kaip užlaikyti kūdikius sveikus ir 
Eagle Brand pienas padirbtas isz ge

riausio karves pieno ir malto cukraus, tikainiau- 
jin galima naudoti visur kur rei- f 

kalinga pieno ir cukraus ir jis yra daug pigesnis.
1 'V 1 1 • 1 « -v

tvirtais.

s i as del stalo

Bandykite jin su kava arba czekoladu.
The Borden Co. 108 Hudson St. New York.

Szis Kebelis ir Vanias Parsiduoda gerose aptiekose
yra Janis Gynrancija. ir grosernose. ’!7

’’Ii.
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1NSTEIGTA 1857 m.
Kiti Burden 

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

Si .... .. .......... V“*'"“" ....... .. ii.oii «

Iszkirpk 'kuponą. Pažymėk 
norima knykuto ir prislusk 
jin mumis SZIANDIEN.
Mrs.
Street.
City.
Stato.
....... Nurodymai apie Valgius.
.......Kūdikiu Gerove.

Produktai:
Borden’s Malted Milk.
Borden’s Milk Chocolate

; j

JI
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Žinios Vietines
a.. .Bi i.,,ma

Vakacijos.
Ne visiems.
Moteres pradėjo

Damns.
va) v t

namu,■— O vyrai bėga isz 
idant surasti sau malszu kam
peli. >

vasari-— Chautauga arba 
uis perstatymas visokiu pui
kiu veikalu ir prakalbu 
bus Hast End parke nog 16 lyg 
22 dienai.

atsi-

— Szv. Juozapo lietu viszka 
parapije aplaike nauja vikaru 
kun. Bakuna, kuris nesenoi 
iszsiszventino in pagialba pra- 
baszcziui kun. (’zesnai.

parapijos
uz-

t

I 
t

n

1I

I

SAULE

I

7tt:

f
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$20,000 vertes visokiu apredalu
.— ? del moterų ir merginu 

dar gausite už 25 procentą pigiau.

apvaikszcziojimas atminties KANONIZACIJOS JOANNOS DE ARC, KU
RIOS STOVYI.AS STOVI ANT RIVERSIDE DRIVE NEW YORK.

Kun. 
Klevinskas bus vikaru Shena- 
dorije. Kun. Stachowicz likos 
perkeltas isz lenku 
in Philadelphia, jojo vieta
vms kun. Wroblewski. Slavo- 
ku kun. Zbojewski isz miesto 
likos perkeltas in Philadelphia 
o in jojo vieta pribus kun.

Kun. Cze-
jojo vieta 

Jork isz Treškaw. 
pukaitis likos perkeltas in Phi 
ladelphia. Arei biskupas 
Daugherty ketina padaryti da 
kitas permainas Skulkine 
užilgio.

no-

grosern inkai 
ir kiti kromai uždaro savo biz
nius kožna ketverga 
lyg Augusto 
duoti

Buczeriai,

nog piet 
menesiui idant 

darbininkams trumpa 
A’akacije.

SUVAŽIAVIMAS
ATSTOVU APSKRICZIO.

Mahanov
Citv, Pa.

• F

su-

Xew Philadelphia 
Prasidėjo 2-tr;t 

Tikslas suvažiavi-

, Birželio 6-ta d.
Boczkaucku svetai

nėj i vyko L. L. Paskolos Sto- 
cziu valdybų Apskriczio 
si važiavimas. Su važiu vinie
dalyvavo atstovai isz Shenan
doah, Mahanoy City, Tamaqua 
M t. Carmel, 
ir Reading, 
vai. p. m.
mo buvo pasitarimas padaryti 
didesne agitacija idant pasek- 
mingiau užbaigti bonu parda
vinėjimu iki paskirtam laiku. 
Isz svarbesniu pasitarimu, nu- 

kolionijai 
A. K. Kli

šu važia vimo

tarta
rengti prakalbas.
mas pirmininkas
pranesza kad Lietuvos atsto- 

Majoras Zadeikis aplau-

Iii

I 
k

y
c
r
$

į

f
<

If j <
I

kiekvienai

paskyrus laika.

Kulpmont

va S
kys szi Apskriti suvažiavimui 

Sutvarkvta 
’ marszruta sekaneziai. M t. ( ’ar
inei, Shamokin ir 
12-ta d. Birželio;
! Tamaqua ir Coal Dale 1 
d. po pįet;

Mahanov Citv 13-ta vakare.
♦ •'

Shenandoah 14-ta d.
Reading 15-ta d.
Tartasi apie kolionijas ku

riuose nėra susitverusios Sto- 
Igaliota A. Klimas ir A.

Bridickas apvažiuoti szias ko
lionijas ir 
zuot Stotis.

■ užsbaige 4:30.
1i užsibaigė 4:30

tvs.
«P

•> o— ta

bandvt
Suvažiavimas

suorgani-

Praneszimas.
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New Yorko valstija 

tris
gy- 

at ojvi u,

> i

k-rt

vona tris milijonai 
kurie da neturi ukesiszku po* 
pieru.
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Sziuomi laiku darbqi eina gerai ir 
darbininkai uždirba daug piningu, 
vienok daugumas žmonių pranaszauja 

bedarbe 
Bedarbėms 

i paneszti

L<x

' y
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didele bedarbe nuo atoinanezio ru
dens. Bedarbėms užėjus žmonėms 
parsieis paneszti daug vargo o del 
dldelu brangumu, teks no vienam ir 
skurdo pamatyti. Bet bedarbiu pavo
jus Iszsisaugojimui yra būdas kuriame 
yra apsigyvenimas ant farmu.
rlausias farmas galima pirkti ant 
lengvu Iszlygu, Lietuviu 
prie Hart, Michigan.

farmas 
Iszlygu,

Ge

kolonijoi 
Kas ežia pirks 

sau farma, bedarbiu nepažins ir no Jos
I

3
nieko nenukentės, 
jaus

Reikalaukite tuo- 
slkiuinformacijų ir katalogo,

>v

A

'iiifa-

s®K M
NENORI PRIVATISZKU KELIU.

j pažimekite kokios didumo farmos no- 
rosite o gausite viską teisingiausia, 
teip pat ir laikraszti 
Ūkininką”. Adrcsavokite sziteip:
M. Walenczlus, P. O. Box. Hurt, Mich.

*

pat ir “Amerikos

Ajriszei sugriovė plitino tvora kuri likos 
kelio idant niekas nevažiuotu ant 
worth Parke,

privat iszko 
K laudijoj. Ajriszei sako, jog 

ti atidarytais del žmoiiiti be jokiu perszkadu.

SHENANDOAH, pa.
Pagal 1920 

ventoju, 
pasididim

suraszo gy- 
tai Szenadoris mažai 

> in
metu, tai yra ant ‘_’4j2(» 

nog

laika dos’zimls
arba;I
1910'sumažėjo ant 1,0 IS 

meto suraszo.
o Szenadori.je raialn^i 

o yra žmonių
visai no<nr i•/e...

A1 >! • >aiaif: 
vaiki.ilzas 
aul inamilm ir

Tiek t 
gaivu, 
vu kuriu

♦J uozas 
metu senumo 
pataikytas per 
skaudžei sužeistas.

rr

!•• I e gd-

pastatyta ant 
kelio Heii- 

visi kolei turi bu-

Dcl pakajaus.
Slidžia: -■ Jau 

karta nubaustas ir sedejej 
lejinie.

Kalt minkąs: 
vau nubaustu,
menesius turėjau 

Įmano bobos.

K, 
t ibiai

pakaju

buvai
ka-

tai ne bu- 
|»(*r tris 

nuo

Dfaiigy ja

10 | 
liko <

AKYVOS ŽINUTES.

Suv. Valstijos kas metas 
iszdirbo pusdvylekto 
svaru tauku.

Amorike randasi 193,o5 
dailydžiu kurie priguli in uni- 
je-

bilijono

♦ )

Ant kožno szimto gyven
toju Tibeto, Azijoj, 
po septynis dvasiszku.ju. — ..... - ■ ---
GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

pripuola

Del Iszsluvlnejimo Szlebcs, Padusz- 
kaites, Staltcs, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu Ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REFOWICH,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

* f

— Labdaringa 
po apgloba Szv. Vincento pn- 

vakariene 14 d. 
saloj;-.

renge dideliu 
l>orzkauskuJ įminus

Pelnas nuo vakarienes paskir- 
suszt'lpinmi 

naszlaiczin.
tai 15c.

tas naszliu ir
Inžanga bus tik-u -

SKAITYKITE
SKAITYKITE “ SAULE’'

SKAITYKITE “SAULE”

SAULE”

Visos szitos istorijos užCl AB
36 istorijon. GO8 puslapci O I * UU

Petnyczioje Birželio 11 die
na, 1920 m. Boczkausku saloje,1 
7:30 v. vakare įvyks Szv. Juo-. 
zapo lietuviu parapijos 
hanoy City metinis susirinki
mas. Visi,'kurie reikalaujate 
bažnyczios ir rūpinatės para
pijos reikalais kviecziami da-

Tvircziausia
Lietuviszka

M a-

v,:lyyrąuti. • i
Szy. Juozapo parapijos

(to 47.)
1Klebonas ir Komitetas.

t METINIS SUSIRINKIMAS.
/ E”1 ■ ■ ■ I ■

t
Parapijos Szv. Juozapo Liet.

Rimo-Kataliku Mahanoy City, Į 
Bus laikytas Petnyczioj: v1 • r rr 1 1 'pa.

• 11 Birželio, June 7 vai. vakare ' 
Lietuviu Parapijos Mokslaine- 
įe. Kiekvienas parapijomis 
užsimokejas metine mokest i i n 
Parapije Szv. Juozapo yra pra
šomas atsilankyti ant szito su- 

‘ sirinkimo, nes yra daug svar
bu reikalu ant apsvartymo.

Per paliepimą Komiteto
V. Kriczina, Prezidehtas

/X \LU*

Banka
—■ I ■■ o —i ■——■ "■ "■ ■*"<

Didele luutcljii sudėtu Vals* 
stljos Banko Departamente. 
Esiu po priežiūra Valstijos, 
teip kad piningai sudėti mano 
Lankoje negali pražūti. l‘rl« 
imu piningus saugiam pnlal- 
khnul. Sluncziu* piningus in 
visas 
dienos
laivakortes 
statytams kainoms. Parūpinti 
paszportus 
in Lietuva; 
teisingai, greitai Ir pigiai.
Raižykite apie kainas o gau
site greita Ir teisinga ntsn- 
kima. Adrcsavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avc.

Mahanoy City, Pa.

dalis svieto, pagal, 
kursą.

kompanijų nu*
Parduodu

keliaujantiems
Viskas daroma
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Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams, i

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva, 
platesniu
szome raszyti 
padėto adreso:

LITHUANIAN, SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami 
informacijų ’pra- 

ant žeminus

SZTAI K A GAUSITE UŽ $1.00
Prakeikta. Graži ilga istorija. 
Vaitas Szvilpikas.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tarnas.
Vargdienis, Jonukas Karalium.
Keidosziu Onute.
Kaimynai.
Kuo bacz.ka prismirs, tuo ir dvoks. 
Apie sena boba kitresne už velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatna liga ir navatna gyduole.
Du medejei.
InŽeldingas neatbolnumas.
Dorybe ir milaszirdlngumas.
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvo mlszkai.
Apleista naszlaite.
Jeszkok aukso szirdijo.
Lapo ir vynoges. ,

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

C PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS J
J LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 5
> MOTELIS NEW YORKE. <

.1

Ir AUana.
Pavojinga klaida. ;
Oniika, pulkus apraszyiuas. 
Apie tris bi 
Katvifi. , ;

olius.

Jonas Ir jo biilukas.
Merga-Kareivi s.
VloszpatB Jėzus ir Vaikelis.

Lietuviai kreipkitės prie savųjų: — 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in New Yorka, tai tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Bartaszlu, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu Unijų in ir isz 

^Lietuvos. Iszmaino ir siunezia 
piningus iu visas dalis svieto 
pagal dienos kursą. Parūpiną 
pasportus isz Suvienytu Valstijų, 
Pasitinkam. žmonis ant geložinke-

Parūpiną

Užganėdino save, paezia ir dukters. 
Gregorius Puiki istorijų. 
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe Vedu iii laime.
Szaltlszaltis.
Debesėlis, Y

35 gražios istorijos. 608 puslapiu. .
Szitos vIbob knygos susideda isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa setą. 
Nusiuntimo kasztus mos apmokam. 
Prlsiusklte $1.00 Ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ąnt keliu vakaru. No 
laukite bet raszyklto szladlon.

W. I>. BOCZKAUSKAS-CO. 
UHItVnV ffiriiv T>A

z

llo.stocziu Ne\y Yorke pribuvus
isz kitu mleatu. Suteikiam nakvlno 
n0s užlalkom narna su 38 kamba* 
nils. Paleidžiam pasažierlus ir ju
bagažlus ant laivu. Žodžiu nakant 
pilnai buna aprūpinti kurie krolp* 
piasi in musu vhsz-niincta agen
tūra su reikalais, vargo Ir nelai
miu nedatirs niekados. Tautiecziai 
brangus kurio manot keliaut in 
Lietuva, kvlccziam visus krolpkl- 
tos In musu agentūra per lalszkus 
ar ypatiszkal. Gausite sanžinisz- 
kus patarimus nes mus prideristo 
yra tarnaut visuomenėj labuj.

Reikalaukite lalvakorczju ir pi
ningu kurso In musu artimiausia 
ofisą. \ -

GEO. J. BARTASŽIUS, 
■108 Washington St. New York.

Telefonas: Spring 9537
i

iwww
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MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano 
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c< 
Esu ant szio svieto, solo 
Lietuva Brangi . . .

$30 vertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50 
$20 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $15.00 
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

Moterems ir merginoms naujos mados pava
sarinei apredalai už 4-ta dali pigiaus. Daug 
visokiu gražu apredalu. Turime extra dideliu 
šaižu del diktu moterų.

GUINANS MAHANOY CITY, PA. 
MT. CARMEL, l’A.

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 namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

Yra tai Banka, kurioje jaucziatcM 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 pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 

MAHANOY CITY, PA. 
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vico-Pres. 
W.F. Rynkewics

T. G. Uornsby

D. M. Grahum, Prvf.
J. H. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

1?. F. Guinan, Treaa.
A. D&nisewicz M. Garda

M*

. . 50c.
, 50c.

« 50c.
f

Kas nuramys mano szirdele.
Siuskite piningus registruotam lalszke 
ar per Money Orderi, stęjnpu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlelstojaa.
315 S. West SL Shenandoah. Pa.
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BANK 
MAHANOY 

CITY

Capitol Stock 9125,00(100
Surplus ft Profits |i60,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu pininga 1-mt 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
finose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

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

II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.
R. T. EDWARDS, ViceJCas.

4 
f
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DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

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

Telefonai, Bell - Kensington 5319 
Keystone, - East C720 

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

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lictuvlszkas Graborlus
NAZIS RĖKLAITIS.

616 W. Spruce St. Mahanoy City

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Sluncziu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
ranclja. Teipgi sluncziu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinti pas-

Teipgi sluncziu lenku pinigus in lenku 
Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva,

poitus, laivukot\es ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

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

I
I

r
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Daktaras Juozas J. Austrą
Įį LIETUVIS
K Bnvnsls Daktaras Karlumeneje.
5 GIDO VISOKIAS LIGASI

J
3... . rrm mmaffiMamrowniffv.

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

ig Telefonas—Bell 359 R. į
S113 E. Coal St. Shenandoah i

> 6 lig 9 vakaro

K 0l3BnHH3I3HS lirai! SOSESJ ’WS E

81hvnttiH Yla* Su šita yU galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kitus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir taiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Erie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina .OO

t»M,A 
k i

K
v

MKsimIcIm tinttiic gera bultvn. UNCLE SAM’S RAZOR MAKERS Šita 
britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia bntva 
už taip pigę prekę ir nesigailėsite ją įsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

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

ŠEŠIOS kitoniškosmagiškos 
Štukos su instrukcijomis (anglil 
kai) ir TR|S LIETUVIŠKOS KNY-

FORTUNE 
TELLING. 
CARDS

MAfAMUtNORHAND
S T Akio A«o 

F LA*'N (į (ARO C<X 
CM4A. AdO. IkL.

ROc.

GUTES; l)Pi).lnptyn BmUltiliikii. 2J) KnbnltiH. O)St»piiM Knygele.
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaiuaUž šešias kitoniškas magiškas štukas ir trįs lietuviškas knygutes kaiua #1.1S

INiAtilnM O «*«*!<. ik les m arba burtų,,monų ir visokių paslapčių knyj(a. Su pa-
veiksičliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir deinažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. *41-4 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose SKJ.KO
' Siųsdami pinigus adresuokite! • , >

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

■ ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

‘Slaptybe Antgrabiov Apysaka isz gyvenimo Francuzu
287 puhUplu. Preke 35c. >V. D. Bociow»kl'Co

< LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

NAUJAS ISZRADD1AS PLAUKAMS.
Dekavojo milijono žmonių už 

puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 
viota Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: O varan ty. 
Pasakykite kitoms tautoms. ■ Raszy- 
kite pas: Drs. Brundzas Cosmetics,

St a. W. Brooklyn. N. T<

Informacijas dykai

| A. 0. N0VAKAUSKA3 I
> ADVOKATAS 5
C Kampas Main Ir Centro St. <
> S11ENANDCĮAH, PX. )

Merginu balberiu szapas. ■ 
Uniojs prekes tiktai. Pi‘a- 
szom. Teipgi iszmokiname / 
vyrus ir merginas balbe- r

i „ _ . A f M. ▼____ * . i____ a , A _ v,liauti. Neužmirszkite nu
muro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Penu Avė. Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

tii

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY; PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laldotuviu, krfkszttniu, veseiliju, .pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus ir tt. 
520 W. Cea t re SL Mahanoy City. P«r

VYRU 
LIGOS

Pi

&

Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes

Jelgu kada busite San Francisco 
tai nusiduokito In koteli

HOTEL LAWRENCE
J. W. PllALEIKA, Savininkas

Ruimai: $2.60 igl $4.00 ant savaites
50c. 75c. Igl $1.00 ant dienos

Szlltas Ir szaltas vanduo kožnam 
ruimo. Garino sziluma.

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

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Įdctuvlu daktaras 
Plttsburgc. Jisai mokinosi Varszavojey studijavo begije 
32 metus invalrias ligas vyru ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažinsta. 
vyru, spuogus, niežėjimus, ilgas tinimo, Invalrias Ilgas
paolnanezias nuo nęczystumo kraujo. Atsiszaukito ypa-

> tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
t kai Ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakaro.
> NodeliOmls Iki'2 vai. popiet.

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




