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Sužinojęs apie tai karininkas 
tuojau kreipėsi prie kun. Posz- 
kos, kad szduotu
Paaiszkejo’, kad keltininkas bu
vo vietos zakristijonas.

Mat, kame dąlykas: zakristi
jonas yra didis spekuliantas ir 
geras kunigu draugas —

Aiszkinas
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Paveikslas parodo szafta, prie kurio ingriuva in kasyklas 
puikus namai, isz priežastes iszkasimo 
svklu.

pileriu 
kuriuos

“pileriu” isz (uju ka-
Gyventojai užvede teismus per kuriuos geidže už

drausti kompanijoms kasti migli isz tuju kasyklų.
eidže

IC 7 AMPRIirO^ Republikonai iszrinko Hardin- 
mOXj jTbI f 11L£\a Ikk/ O rro o n f Tim 71 d PY11 A

Perkūnas užmusze keturis vai-1 
kus o sužeido septynis.4

Detroit, Mich.— Keturi vai- 
nog 14 lyg 18 metu am

žiaus likos užmuszti, o septyni 
sužeisti, kada perkūnas trenkė 
in medi po kuriuom pasislėpė 
laike lietaus.

kai

‘ ‘ 1 ’riežast is 
persiskvrimu terp poru 

Teip 
Fra u-

Atskyrios lovos priežaste daug 
persiskyrimu.

Pittsburg.
daug
vra atskvrios lovos.• *

kalbėjo rasztininke Mi
ciszka Watson, kuri taji daly
ką visiszkai isztirynejo.
soiiiene
ros
vosia, ne
vien del kitu ir greitai 
skvria.

Bandytas pakorė moteria,
likos suymtas.

Pottsville, Pa. -
Kazimieras Sotusk

1 >
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Wat- 
sako, jog vedusios po- 

gulinczios atskyriuosia lo
tini jokios jauslus 

persi-
Teisvbe.

Isz Lietuvos
Surdogs (Panevėžio apskr.) 
1917 lietuviu prieglauda bado 
prispirta atsikraustė isz Vil
ūnus in Surdegi, kur iki sziam 
laikui dar tebevargsta.

Lenkai ir Vilnius, 
lenkai baisai insulo
jog Pilsudskis neperseniai 

iszsi tares

kaltininku.

mat

prie būrimo paszaliniu nejun
tamu budu, stengiasi sužinot, 
kurios dalies kareivis yra, ir

ga ant prezidento.
Chicago. — Republikoniszka 

konvencije iszrinko ant prezi
dento senatorių Warren Har- 
dinga isz Ohajaus, aplankyda
mas 692*2 balsu.
dentil iszriūktas Gaivinas Coo- 

I lidge.

Vice prezi-

- Sebon 
t avoru

Vilnius 
sužinojo 

szi- 
teip iszsitares del VIniaus: 
“.Jei lietuviai nenusileidžia del 
Vilniaus, tai nėra kitos iszeities 

atiduoti ”, 
to 

net savo namu nepapuosze Pil
sudskio portretais jo vardo die
noje.

Vilniuje stoviueziu lenku ka
riuomenes daliu tarpe 
k via riaUsziu.
imta apie 300 kareiviu. Karei
viai labai nepatenkinti savo ka
rininkais ir blogu maistu. Ba
daujanti legioniukai eina ele- 
ir pleszia ramius gyventojus.

Lenku legoninkai, norėdami 
pasipleszti isz užimtosios Lie
tuvos, dalies gyventoju pinigu 
pradėjo juos kaltinti .nesaugo
jime telefonou stulpu.
liszkiu kaime Želvos 
tuo budu gyventojams iszplesze 
be jokio reikalo 1000 rubliu.

Biržų apylinkėj labai iszsi- 
prekiavimas 

latviais. Dail
iausia iszvežama javu ir linu, 

i pabran- 
pe riek liūs 

spekuliantu rankas, 
Biednuomenei gi tenka net ba
dauti, nes ji neiszgali tiek mo
kėt už javus, kiek spekuliantai.

Sakalai, Stacziunu v., Sziau- 
liu ap. Musu kaimas pernai vi- 

l’kininkai nuta- 
vienkiemiais.

kaip j i mus V ii ui u 
Lenku juodaszimcziai del

pakėlimu prekių be 
priežascziu. Valdže 

t uju ne-

Cukrinei spekulantai nubausti 
ant 35,000.

' (1harleston, W. Va. 
Stevenson valgomųjų
kompanije likos nubausta per 
suda ant 35 tukstaneziu dole
riu už Spėkųliavojima su cuk
riniu ir 
jokiu
pradeda ymtis prie 
savžinszkn spekiilantu 
nog žmonių lupa už 
padarydami ant to milijonus 
doleriu. Xorints sziadien 
cukriaus yra užtektinai krau
na jin in magazinus ir neiszlei- 
dže, laukdami vis didesniu

Xorints

kurie 
cukriu

gera liežuvėli turi.
pirkęs isz kareiviu, ku- 

grudai
!sikad ji u» I • •

dažnai
Kovo 29 d. su

platinės slaptas
per siena su
o* b
Vietoje maistas labai 
ges, nes visas javu 
eina in"*

1

Roza- 
valscz.

sas iszdege. 
re iszsidalvti
Trobesiams pasistatyti valdžia 
buvo pažadėjusi duoti girrios. 

lauke
tos girrios. Ir susilaukė tik pa- 

Dabar sunkiau yra
civiliu.

Per visa žiema žmones

vasaryje.
medžius vežti, negu žiema.

Kaltiu kaimas,

laukdami 
prekių.

geliui ir iszdvesa.

1 Yrnaucko, 
apiplesze

pakorė
narna

u z 
po

Bandytas 
( ?) likos 

Kiiynitas ir uždarytas kalėjimo. 
Jisai užklupo ant paezios Mi
ko I o
ranku ir 
tam užkluno ant kitu moterių. 
Marlini*, bet likos suymtas.

Sūnelis apvogė neregi savo 
tęva. L

Pittsburg. — Niekiauses 
žmogus ant svieto, yra tas, ku
ris apvogė neregi žmogų, o jei
gu tumu vagiu yra tikras tavo 
sūnus, tai 
mo. 
Gee,

vertas ant pakori- 
Tokiu ižgamu yra James 
19 metu vaikas, neregio 

pardavinėjo laikraszczius ku
ris per daugeli metu pardavi
nėjo laikraszczitfs ir sunkei 
dirbdamas surinko sau ant se
natvės maža turteli, kuris bu
vo dideliu del neregio žmo
gaus.

Ana diena tasai ižgartia sū
nelis pabėgo isz vaisko, pribu
vo namo ir vela dingo, ] 
jin nesueme valdže Columbus, 

Tėvas buvo paszauk- 
tas už liūdintoji! prieszais sa
vo sunu ir su aszaromis apsa
kė kapitonui apie pasielgimą 

Kada atbėgo 
1354 dolerius 

ant juodos

rr

Ohio.

neregio

Kemsza snilkas in savo kuna 
kaip in paduszkaitc.

Reading, 
aresztav.ojo nepaprasta 
Joseph Ross, 
traukinėjo aplink save daug 
žiopliu ant ulycziu, jog 
vežimai negalėjo praejt, o 
del to, jog tasai nigeris kimsz- 
dave iii savo kuna špilkas, ada
tas ir vinis, teip kaip in kokia 
paduszkaite, be jokio blogaus 
pasekmes ir praliejimo kraujo. 
Teip papuosztas 
po ulyczes ir

Pa. — Palicije 
nigeri 

už tai kad su- 
aplink

pakol

savo sūnaus.
namon, paemo
kuriuos suezedino

uNesitikėjau idant 
tikras sunūs, apvogtu
neregi tęva ant senat- 

ir sziadion pasilikau tik-

valandos.
mano
savo
ves”
rm ubagu — kalbėjo tėvas pro
___ —K—_____
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k a re i ve i s isz

VI

sužinojes pradeda:'fizi ta pasa
koti. Jis žino, sakysim, kad 
tokia dalis buvo frante, ir pa
sakoja ta, kas kiekvienam ka
reiviui galėjo ten atsitikti, isz- 
skvrus viena kita asmeni.

— Tamsta buvai dideliame 
pavojuje, netoli nuo mirties,— 
pasakoja toks chiromantas 
nes kiekvienas kareivis,* buvęs 
frunte, buvo netoli mirties.

turi 
viena

tamsta turėjai daug vargo ir 
t. t. ir t. t. — pasakoja vis ta 
pati, kas su kiekvienu atsitin
ka, o klausytojas sėdi ir klau
so, s ‘ ‘ \ ‘
ponas gali žinoti jo visa pra
ejt i, nesu Į> rasdamas, 
yra paprastas plepalas, 
gus, insitikinės, 
jam praejti, aklai tiki ir 
pasaka apie atejti; dažnai isz 
tokiu insitikinimu pasidaro 
sau daug nemalonumu.

Dar vienas atsitikimas. Vie
nas kareivis susitiko su čigo
ne, kuri iszdejo jam kortas ir 
pasakė:

— Jei nori 
riuomenes, tai duok man 
rub., o asz tau duosiu tokiu 
žolių, kuriu 
pagerės, stosi in

S 
M >';>4

is
rie jam sake, kad tie 
yra nuo spekuliantu atimti, ir 
pamatęs, kad bus blogai, nes ži
nojo, jog nuo kareiviu pirkt 
draudžiama, tai jkuo greieziau- 
sa puolė prie ktuj. Poszkos pra- 
szyti užtarymo.. ■ Visa ta isto- 
rja, praszant zaKristijonui, kun 
Poszka, sa pagalba priprašyto 
Bmcisio, nori užslėpti, kad ne
prieitu prie valdjžios ausų.

Lėiikii puolimai. G a u toiii i s
Žibiomis, balandžio 2(rd. lenkti 
kareiviai perėjo f demarkacijos 
Inija ir užpuolė N. kaimu, pa
dare nuostoliu 111.700 auksi- 

iszsivesdami 8 arklius, ra
tus pakinkius, ir palaike arkliu 
savninkus keturias dienas ka
lėjime.
praszo Lietuvos valdžios dary
ti reikiamu žingsniu ju turtui 
gražinti.

Isz Balstogės pranesza, kad 
lenkti karo okupacijos valdžia 
pakeista.
lenkai Balstoge skaito Lonki- 
josdalimi. Visus gyventojus 
verezia imti lenku pasus, o tuos 
kurie prieszinasi tam, persekio
ja r pagaliau priskaito pre už
sienio piliecziu (užduoda jiems 
ypatingus bilietus ir liepia kas 
savaite rodytis policija). Jau
nimas bėga nuo privereziamos 
‘ ‘ sa vnoriu ’ ’ mobilizacijos.

Klaipėdos kraszto žemes 
ūkio rūmai kvieczia visus ūki
ninkus ir dvarininkus prisiųsti 
savo veisliniu gyvuliu saszarus 
kuriuos jie norėtu duoti Lietu
vai pakaitomis 
isz jos javus.
szams paduoti laikas liepos 7 
d., Gyvuliu prekymeliai 
liepos men. vidury.
Szalyn blogi žaislai ir burtai.

Kaunas. — Paskutiniu lai
ku Kaune priviso daugybe vi
sokio plauko, lengvo uždarbio 
jieszkotoju: chiromantu, kor
tu kėlėju, saldainiu ir 
žaidėju ir t. t.
dainių žaidėjai turi prisitaisė 

Te- 
ka- 

loszti kauliu- 
Ar ne laikas

nu,

t

To kaimo gyventojai

Balstogės apskrity

Visus

už gaunamus 
Vėliausias sara-

bus

tamsta
Tamsta 

m vi i
prieszu, 
asmeni,

stebėdamasis, kaip tai tas
1 • v • J • * ♦

it ad tai 
Žmo- 

kad inspejo 
in

b

iszejti isz ka-
300

pora savaicziu 
komisija ir 

tapsi muno paleistas.
Draugai! Atsargiai su viso

kiomis žolėmis!
Jus gerdami jias pakenksit 

savo sveikatai ir, gali buti/vi- 
gyvenima ga i lesi tęssa savo 

tai padare.
Ar negeriau but tuos 

pinigus kurios iszleidžiat žais
lams, burtams ir kitiems
nasziems dalykams, suvartoti 

laikraszcziu pirki-

V1SUS

pa

nini ir
Tad prie darbo, 

Ne- 
nei

guberna- 
kad

Ana diena laivas pribuv 
Franci jos ant palaidojimo 
atsibuvo del visu isz vien.

o su 153 
ezionais.

miruseis
Pamaldos už mirusius

ISZ ROSIJOS Pirm kares Kijevas

Nes tai buvo
3in

1 jenkai negale- 
bolszeviku už

imsi -

PRA-

LENKAI APLEIDO KIJEVĄ 
ATSIDURDAMI IN 

ZITOMIRA.
Wai^zawa. 

darni atsipilti
klupimus apleido Kijevą 
duodami in Zitomira.

Ant žieminio f rimto lenkai 
karsztai plaka bolszevikus ir 
kuopina savo pajiegas. ant Bere 
žinos fru n t o.

SOVIATU VALDŽE
SZALINTA, TROCKIS UŽ-

MUSZTAS O LENINAS 
PABĖGO.

Moskva. — Badai 
valdže liko praszalinta Leonas 
Trockis likos nužudintas, o Le- • 
ninas pabėgo, tokia žinia likos 
prisiunsta iii Vladyvostoka del 
j a p o n i s z k o 1 a i k r as z c z i o

. Badai nauja valdže 
po

y

“A sa
likus 

vadovvsta

— 130 rubliu dienoje ma-

UiH
Bet tu daiktu nebuvo ga
ganti nei už

t urojo 
apie 750,000 gyventoju. Kares 
metu gyventoju skaitlius pa
siekė milijoną.
svarbus susiekimo centras.

Sziandien Kijeve vargiai bus 
kokie 300,000 gyventoju.

Gyventoju skaitlius sumažė
jimui yra labjausia kaltas bol- 
szeviku terorizmas ir pasekmė
je stoka maisto.

Bolszcvikai Kijeve mokėda
vo augsztas darbininkams-al
gas
žiausia kiekvienam. Bet kas isz 
to, kad už tuos rublius nebuvo 
galima nei prasimaitinti.

Pav., svarui žuvų reikdavo 
mokėti 240 kerenskiniu rubliu. 
240 tu rubliu buvo lygus 15 bol- 
szevikiniu rubliu.

Mesa tam žmogui ilgas lai
kas nebuvo žinoma, Nors žmo
nėms buvo padalinti ženklai 

uiti pirkti maisto arba drabu-
v zu.
įima gauti nei už didžiausiu^ 
pinigus Darbininkai su szeimy 
nomis buvo priversti badmi- 
riauti.

Lenkai duoda in kaili 
bolszevikams.

Warszava. —
Beresinos, kurie prasidėjo nog 
14 Gegužio, iszejo su dideliu 
pasisekimu ant Lenku naudos. 
Norints bolszcvikai tonais pa
state devynes divizijos pckszti- 
ninku ir norėjo atimt paymtas 
vietas, 
sisekimo.
lenkai ižgujo bolszevikus toli 
nog upes Beresinos, pay uida
mi 600 in nelaisvia, daug ka- 
i;iszko materijolo ir 
inaszininiu karabinu.

Prie Gurvalo lenkai paskan
dino penkosdeszimts dideliu 
valcziu su kurioms bolszcvikai 
ketino persikelt per upe.

Artimoje Kijevo bolszcvikai 
be paliovos užklupineja ant 
lenkiszku pulku, bet be jokiu 
pasisekimu.

Nori investi Lenkijoj 
blaivybia.

Warszava.— Po visa Lenki- 
je eina didele agitaoije ant už
vedimo blaivybes ir jau apie ro < . « *

ki”
suorganizuota 
generolo Bruislovo

Kiek (ame teisybes,, tai neži
no, nes tosios žinios oficialisz- 
kai neužtvirtina.
Kijeve baisybe, didesni namai 
uždaryti, gyventojai sumaže- 

didelios algos neužtenka.
Kijevas. — Kijevas yra vadi

namas visu Jlusijos miestu mo
tini 

Lenku užemi-

knygų ir 
kitiems naudingiems 

re i kabi ms.
draugai, prie szviesos! 
reiks tuomet nei žaidimu
buriniu, ir pinigu daugiau ki- 
szeniuje liks.

Susisiekimas su Klaipėdos 
krasztu.

K la i pėdos kraszto
torius gen. Odry sutiko 
vienas musu laivas atplauktu 
isz Kauno in Klaipeda. Balan
džio 8 d. isz Kauno iszplauke 
pirmas laivas,
neužilgio musu garlaiviai 
les laisvai pasiekti jura

Gen. Odry sutinka 
telegrafu 

ir telefonu tiesiog isz Lietuvos 
, apie n-

linkiu v. 
iMaž. ap. Szitame kaime dauge
liui ūkininku serga avys, dau- 

Papjovus 
avi, vietoi kraujo vanduo bėga.
Pas mus arti jokio gyvuliu 
(lytojo nėra. Bet kad butu 
labai naudingas butu ir darbo 
turėtu, 
turėtu.

Pabaiskas. Nakty isz ko
vos 18-19 d. kareivis, stovėda
mas sargyboje apie 2 vai. nak
ties iszvydo nuo ukin. Tuszo 
klojimo einant tris žmones. Ma

tai nydamuas kad tai bus prieszai 
szove tris kartus: pirma ir 
antra karta in aukszta, bet kuo
met pastebėjo, kad žmones to
liau slenka, tai treti szuvi pa
laike in einanezius. Po treczio 
szuvio iszvydo gulinti 
kaip ir žmogų, 
klebonijos link, 
ne, jog nuszove viena 
Jam besiartinant prie nuszau- 
tojo, atvyko dar du kareiviu, 
kurie buvo sargyboje tuo lai
ku.

Bet

Nakty isz

net

kartus:

sy
pinigu

Rinkose sal-
Muszei prie

kauliuku pinigais žaisti, 
ko matyti, kad daugelis 
riszkiu intužo 
kais isz pinigu.
butu, draugai kareiviai, . avsi-
mesti nuo tokiu žaislu ? Laikas 
but suprasti, kad tokiu žaidi- 

isz szimto vienas tolaimcs.mu 
Laimėti 50 
saraszu

Tikimasi, kad 
ern - 
per

Klaipeda, 
investi susisiekimu

Sziandie Kijevą

vaikszcziojo 
rinko piningus. 

Ne gana to, paymdavo žiupsni 
sumalto stiklo, parodyt žmo- 
nims, jo
kenkdavo.

viena 
o kiti pabėgo 

Kareivis ma- 
lenka.

(Y 
O tas jam nieko

TELEGRAMAI.

nc-

žaidėju 
reikalinga iszmosti 

trisdeszimt szeszias akis 
atsitinka labai retai, kąip ak
lai visztai grūdas, — imant 
musu teveliu priežodi, — o ka
reiviai godumo pagauti, žai- 

, kad nesiseka 
Ana diena, man oe- 

, vienas

auksinu

o tas

n Klaipėdos kraszta 
kiant Vokietija.

Okupuotose Lietuvos vieto- ‘ 
se lenku žandarai atima isz 
žmonių maž ne paskutinius ja
vus ir varu vcrCzia tuos pa
ežius gyventojus atimtuosius 
javus vežti-in Vilnių. Surek- 
vizuotu javu dali lenku žanda-

bėt neturėjo jokio pa- 
Juniaus asztuntu

szovikai ir viena karta 
nikino kariuomene.

daugeli
kuomet

Almer, — Ugnis sunaiki
no dideli maisto magazina pa
darydama bledes ant $400,000. 
Maistas prigulėjo prie Francu- 
zu ir Angliku.

§ Bei linas — Per ekspliozi- 
je dinamito kasiklosią Anina, 
192 Anglekasiai pražuvo o dau
gelis likos sužeista, 
zije kylo kada anglekasiai zap- 
leidinejo kasikius.

§

Eksplio-

§ Paryžius. — Ersod Pasha 
likos nužudintap per savo taū-
delegatas Albanijos in czionais
1U.A! a— 1- ___

Prisiartinę nustebo isz- 
vyde vietoj nuszauto žmogaus 
maiszu rugiu. j

Ryta iszauszus paaiszkejo,
kad isz Tuszo klojimo prapuolė 
jo nuomininko Rimeiszio 18 pė
du rugiu. T ir rugiu savininkas 
tuojau kreipėsi prie karininko, 
kurs yra Pabaiske, kad padary
tais rat a pas tuos žmones, 
riuos Rimeisis yra įntares 
girna, 
nesusekta.
valandos kun. Poszka pasiva
dinės Rimeisio su nu pranesze, 
jog* jis žinąs kas vogė ir kalti
ninkas labai atsipraszias ir ža
das užmokėti pinigais tiek kiek 

I Rimeisis pareigiausias, o gru- į t T L./

paaiszkejo,

ku- 
vo- 

Pas intartuosius nieko
Už kokios puses

džia ir keikia
laimėti.
stovint szale losziko
kareivis in kokia deszirnti mi- 
nucziu pražaidė visa savo mė
nesine alga.

Antra. Daugelis kareiviu 
vaikszcziojo pas kortu kėlėjus 
chiromantus, norėdami 
no t i savo atejti ir 
už viena atsilankymu nuo J30 
iki 50 auks. Kareiviai buvę 
pas tokius ‘4atejtis žinovus,” 
persza juos ir savo draugams, 
pasakodami, buk tie žniovai 
jiems visa praejti gerai atspė
jo ir papasakoję atejti.

Asz ežia trumpai noriu pa- 
užino-

suži- 
mokedami

atejtis žinovus,
v *'**

aiszkinti, kokių budu 
vai” spej a praejti, o apie at- 
ojti gali kalbėti, kaip nori, nes 
jos niekas nežino^ Atėjus ka-
reiviui pas chiromantą ar kita ____ 2!-. ____ J_ _i.

tina, 
užėmė lenkai.
mus yra devintais isz eiles.

Kijevą buvo užėmė keturis 
ttirtus Ukrainai tris kartus bol- 

gen. 1)(‘-
Devintuo- 

ju kartu užėmė lenkai.
Matyt, deszimtas kartas teks 

iv vėl bolszevikams,
lenkai nieko nelaimes Ukraino

je! Kijevas butu baisiai 
arba sunaikintas, 

_________ Bet 
Praktikaiiai imant 

Kijeve nesimato jokiu bombar
davimo pedsakiu, iszemus prie 
miesezius.

Uždaryti mieste visi restora- 
Nera ban- 

Visur namai npartamen- 
Jiniai bustai riogso tuszti. Gat-

y

je 
apgriautas

rai parduoda spekuliantams. lieriiketu ]|ci stebeties.
Be to lenku legion inkai žiau
riai pleszia užimtu vietų gy
ventojus, užpuldami juos daž
nai naktį ir pajiega insilauž- 
dfimi in namus. Taip pav., 
Dųkszto apylinkėj legioniukai

Taip pav.

nakties metu isz 25,- 26 Kovo 
papjovė pil. Petkeli ir jo žmo
na su dviem vaikais.
to apylinkėj lenkai rengiasi 
mobilizuot lietuviu vyrus.

Lietuviai gryžta isz Angli
jos. Anglu laikraszcziu pra- 
neszimu 60 lietuviu szoimynu, 
240 moterių ir vaiku, apleido

Duksz-

I

te i p nėra.

nai ir vieszbucziai. 
ku.

vekariai kai kada pravažiuoja 
be paskirto laiko. Kai kurio
mis dienomis gatvekariai visai 
nepasirodo.

Ne kasdien dirba ir szviesos 
(elektros) ir vandens sistemos. 
Maisto kaipir nėra. Nukeliavęs

ta užmanymu ėjo svarstimai 
Lobjausiu gellaike sejmo.

dže investi blaivumą terp ka
reiviu,

f

’ «

Sanersiro anglių kasyklas ir Kijevan žmogus arba turi nusi-
rengiasi keliauti Lietuvon. vožti savo maisto arba badauti.

Žmones bolszeviku taip daug 
Dvi mergaites terp savos kai iubauginti, kad sziadien jie bi

josi pasirodyti ir lenku karei
viu akyse. Tad daugelis vis 
dar neiszeina isz namu rusiu, 
kur jie ilgas laikas slaptyda- •

bejo:
-1- Mano tėvelis turi tiktai 

viena koja.
— 0 kur kitai

JI ruil

t

kurie pasigeria pildo 
visokes bjaurybes.

' '"w —p » » ——.

Rodą del buezieriu.
— Kam tu Juozai pakabi

nai buezerneje teip dideli zor- 
kola !

Buczeris: —

i

Tai mat, 
kaip motore ateina mėsos, tai 

ir nežiūri 
drd "ill iii moGtr

ŽLurysi. in zerkola,
1

M

j
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7 SAULE

KAS GIRDĖT
Lietuvei 

nuomones,
vienokios 

vienaip dalykus 
todėl nuolatinei 

Kaip

ežia prie zerkolo pnikoi pasi- 
“ Nesitikė

jau buk sėdosi ir numes lauk- 
Ant

Asz tave visai nelaukiau, ba 
ir asz ka tik sugryžau na
mon !“

Vyras
nieko ant to
bai nžsimnnste ir daugiau jau 
nesi trankydavo naktimis.

rėdžiusia ir tarė:

si?
4 4

> > ko alsi liepia u:

sugryžau

kibainusistebėjo 
neatsako tik la-

žuvininkai 
ba tada didžiause 
Teip ir ežere lietu- 

vejai

no yra 
ne 

apsvarsto ir 
armiderei pasikeliu ėja. 
smarkus vejai sujud i no ja van
deni ažere, jog net lyg dugnui 
sudrumszoze plakami balvonai 
in k ra sz t u s, isz ko 
džiaugėsi, 
turi laime
vystės panaszei dedasi: 
(intrigos) judina vandeni (Lie 
tuvius) 
dnnnszeze vandeni, o žuvinin
kai graibsto žuveles ne su tink
lais, tiktai su saujomi! Bet 
jau tiejei 
apsimalszina, jau 1 
slegsta, jau vanduo

balvonai pakelinėje

su saujomi!
szturmai po truputi 

“balvonai“ 
> nusistoja, 

jau žuvininkams ne teip sekasi 
nutvert žuvytes, o jeigu pasi
sektu kokia pagriebt, t ii per 
slvdi ir netrukus visos žuvytes 
bus slydžios (apszviestesnes,) 
jog bus sunku iszlaikyt o ir 
tlrucziauses 
kvs!

kutulvs ne atlai-

t ■ ■ ... ......................

laikraszozei bikvsisJeigu
ir ne kliudys tikybos, tai už.ojs 
sutaiką ir dings visos bjaury
bes.

Lietuvei
ramumo neturės,

Amerikeniekad
kol apie sa

ve gerai neapsižiures. .Jeigu 
kožnas savo užsiėmimo žiūrė
tu, tai sziadien Lietuvei Ame- 
rike kitaip stovėtu.
♦» *--------- *---------- -

pyksta kada ap- 
laiko žinia nuo redakcijos, 
buk jojo laikas prenumeratos 
jau iszsibaige.
žino

Ne vienas 
žinia nuo

be 
paczti- 

aa-

Gal ne visi 
kaip yra rustos tiesos 

laikraszcziu, kad ne vale sius
ti per paczta laikraszcziu 
piningu, nes valdžios
nei inspektorei lankei ats’l 
ko in redajccijes ir peržiūri su- 
j-asza. skaitytoju, o mes turime 
tujų tiesu laikytis, 
pacztas
ežiu ant paczto. 
siuneziame 
da tik laikas pasibaigė. , 

Ant galo kožnas privalo ne
mani rszt kada pasibaigė jojo

nepriymtu
nes litaip 

laikrasz- 
taiTodėl 

kožnam žinia ka

Ko tu motyn teip nulių*4 4

dus? Ko nerimauji ir dusau- 
ii f () kur tavo mergaites, 

Ar
O kur tavo 

kad viena sėdi namieje? 
gal skalbei, kad rankoves pa
raitytos ?

Jau pabaigiau triūsa 
bar noriu valandėlių pasilsėti.

O kur iszleidai mergaites? 
Nu-gi kvaraba žino,

Eni priesz 
vakara, o Mete turbut nubėgo 
in kaimynus.

“Jau tu misiuke 
pasilsėt, prie nieko rankos ne 
kiszt, jeigu 1 
suaugusias turi?

“Teip tau rodosi 
tu jiaises! Ana in akis kabi
nasi kaip ka pasakau, 
užynitos parodais, 
kas brangu, levas vienas dir
bą ir nežinau kas isz to bus!

Tui-gi misiuke, anot tos pa
sakos: “Maži vaikai, maža
beda, dideli vaikai didesne 
beda.
ne buna užganėdintos isz dra
bužiu. lutaisei naujausia dre- 
sia, greitai apsidžiaugia r

nakti 
kaip josios 
nogla

.)> i

4 4 da-

4 4

4 4

nes po piet iszejo,
Ag-

galėtumei

y

gornduszis
prabaszczius lietu- 

pa raj rijos Gi ra rd vi 1 le,

kunigas
Praejta suimta iszkeliavo in 

Lietuva 
Valaitis 
v isz kos
Pa. o ant jojo vietos pribuvo
kun. Valanczius isz Filadclfi- 

In Filadcl])liia del kun. 
Kaulakio likos duotas vikaras 
kun. Karalius isz Wasbingto- 
no. »

Iszkeliavusiam kun. Valai- 
cziui vėlinamo laimingos ke
liones o ant nauju vietų kuni
gams gero pas i vedimo.

Girdot, jog neužilgio da isz- 
keliaus in Lietuva 
gerai žinomu kunigu.

Teip, iszkeliauna seni kuni
gai, o juju vietas tižyma jau
nesni, czion i---------

JOS.

keliolika

iszsiszventinia ku
nigai, už keliu metu gal netu
rėsimo no vieno 
kunigo czionais.

europiszko

Szitie paaukavo savo gyvastes 
idant Lietuva butu laisva.

Andrius Kostas — Žarėnų k.
tokias dukrukos ir vnK( Telszin ap. Tuszn Jonas

t 
♦ Priversi

Galvos 
o ežia vis-

“Maži vaikai 
dideli
— Merginos

TRIS ŽYDAI.
—---------------------------------- ----------------------------------------------------------------;

Isz Lietuviszku kaime CARO SESUO BADAUJA. KUR BŪNA?

Tytavenu vai., Ra- 
Juozas — 

Veliuonos vai.,
-----

— Budos k. 
sęinu aj). 
Ąntkasiu k.. 
Kauno ap Mitkus Teofilių 
Braezniku, k. Lekecziu v., Sza
kiu ap. Plinka Norbertas — 
Dokmann k., Dusetų v., Ežere- 
nu ap. Makauskis Anufras — 
Alytaus m. ir ap. Varszlauskas 
Antanas — Plateliu ih., K reti n-

Ve Ii czka

B link a

niekados g0S ap (visi asztuoni palaidoti

mada persimaino 
ir nori kitos teip 

kurios
isz kur gauna piningu ant tu 
visu paredu.

Teip, beda levams, 
turi du ar tris kaitimus ant 

ypatingai mažesniuo- 
Moksla szioki 

toki turi, o ypatingai kaip už
kabinti nepažinstamus ant 
ulveziu idant 
sės su automobileis.

Mamule duoda vale dukre
lei, o da net džiaugėsi kaip 

apie szlapnosiu tupi- 
Teip mamuže, kaip už

drauges r

tris
galvos, 
šia miestuosia.

per

Soniai, seniai, 
Lietuvoje,nebuvo žydu, 
gražia, diodu ; 
jauni žydeliai Lietuvon apsi- 
žiurelb ar jioujs nepatiktu te
nai apsigyventi ir varyti savo 

Lietuvos kaimai ir 
lUeisteliai jiems labai patiko 

, bot 
kad negali susikalbėti.

Beva i kszcziodam i, 
džiodami jie sutiko 
kieti, 
ka ina į susikalbėti 
papasakojo vokiecziui

kuomet d a 
vienu 

atkolinvo, tris jįjį^usi.’

I )arbai

geszefta.

ir jie norėtu apsigyventi 
vargas,

beklai- 
vieua vo- 

su kuriuomi galėjo tin- 
•' ” < ŽvdeliaiŽydeliai 

su ko
kiu tikslu jie ežia atkeliavo ir 
kokios priežasties delei negali 
apsigyventi. Vokįętis, iszklau- 
ses ju nusiskundimu, valandė
le pagalvojęs tarė:

— Jei jus duosite man visi 
po szimta asz iszmokysiu jus 

kalbėti per trislietuviszkai
dienas. —

Žydeliai nustebo, pagalvojo
džiaugsmu sudėjoir visi su 

vokiecziui tris szimtus rubliu. 
Vokietis paėmė pinigus, parsi
vedė žydelius namo, gerai pa
valgydino ir pradėjo mokinti 
juos lietuviszkai kalbėti.

Vokietis
4 4

taip ir bus.

liepia

Torrington, Conn. - 
gerai eina bet, uždarbei neper- 

y ■ * * “
ba net 10 valandų 
tai gauna tik apie $5. 
tais, 
ja kiti isz 
Nekuriu vyrai ka yra atvažia
vo isz Anglekasiklu

Nekurie vyrai d ir
au t dienos 

su cen- 
Vioni isz ežia iszvažiuo- 

kitur atvažiuoja.

sako kad

Bolgrnde, 
vilkus 
ploszczi u, Kiuuuso neapripre- 
kiuojamu, bet dabar žiauraus 
oro padarytas bevertingu, didi 
kunigaiksztiene Olga, paskuti
nio Rusijos Caro sesuo, yra vie
na 
jieszkodama

Serbija: — Apsi- 
sudraškytu 
1

szarmens
kndhi.se

isz tukstaneziu 
pagelbas

jiabegoliu, 
nuo

jeigu teip sunkei ir ilgai dirbtu Amerikos Raudonojo Kryžiaus
kasiklose tai gautu 
10.00 ant .dienos.

Anglių tonas ežia

mažiausia ezidnai. Be kepures, jos pirsz- 
, suplesztaistinęs skiiduriuo.se

kasztuoja czeVerykais ir tuszczia inaszne-
net 16.50 ir tai tik ketvirta da- l(! kunigaiksztiene
Ii tonu duoda kiekvienam žmo^ krūvos pabėgėliu sustoju- 
gili-

stojo isz

Šlubės teipgpi brangios s5u Belgrado* stotyje., Arneri-
ju mažai randasi o žmoniųnes ju mažai ranujisi o žmonių 

daugybe ir tai begali gauti ko
kiu nori. Lietuviai

stuba^Į bet jau keli parda- 
Svetiintaucziai perka nuo 

sakant 
p ragy ve n i ma s 1 a ba i

savo 
ve. 
Lietuviu, 
c z i on ai s 
brangus.

Žodžiu

vis turi

kos Raudonojo Kryžiaus darbi- 
kos Raudonojo Kryžiaus darbi
ninkas padavė jai torielka sriu
bos, ji valgi

Jau savaite praėjo
• godžiai sakydama: 

kuomet 
asz tiek daug valgio gavau ant 
syk.”

4 4

Asz Adomas ir Petras Smctonfal 
(szioje szalije raszomes Smith), pa- 
pujleszkom musu broliu Jokęba ir Au
gusta Smetoniu. Paeina isz Lietuvoj, 
Rasclnu apskr., Jurburg miesto. Bro
lis Jurgis yra miros—reikalingi del pa- 

Jcigu kas žinbtu, malonėkit
praneszt man. ADAM SMITH, 
320 Central Ave., Collinsville, III. (t.49

likimo.

Mano sesers Magdelcna, Franciszka 
Ir brolis Boleslavas Radutai, kales lai
kuose gyveno Punckp miestelyje, da
bar girdėjau kad Kaune. ‘Praszom atsi- 
szaukt arba žinantieji apie juos, ma
lonėkit praneszt ant szio antraszo: 
Ona Rauducziute arba po vyru pavar 
de: ONA PAKROl’IENE, 
316 E. Union St., Nanticoke, Pa. (t.49)

Mano tėvas Vincas Raduta, apie du 
melai adgal gyveno Nanticoke. Užsi
ima szlauczyftta. Paeina isz Puncko. 
Kas žino apie ji, praszom praneszt.

ONA PAKROPIENE, 316 E. Union St 
Nanticoke, Pa. (t.48)

/

Pajicszkau Liudvika Szukvicti, 14 
metu atgal gyveno Brooklyn, N. Y., po 
adresu 86 Sand St. Praszau atsiszaukt 
arba jei kas žino apie jf, praszom pra
neszt: AUG. NARUSEVICZIUS, 
14 Sheridan St.. Shamokin, Pa. (t.50)RAUDONOJO KRYŽIAUS

“MIRTIES SKYRIUS“Sagamore, Pa.— O kad czio
nais dal bai eina gerai ir žmo
nis uždirba gerai, todėl ir 
ria ant ]>ra])al medini alkoho
liu ir nevienam jau ir žarnas 
ir smegenis iszede, bet turėda
mi lietuviszka konstitucije da 
prie gyvasties užsilaiko.
11 ž i I gi o Ta ra d a i k a
dint tuosius prageltsmegenius 

ramybes
i szj nokdami 

bažuyczias ir viską kas 
yra gero ir puikaus. Nevienas 
ejditmus apsvaigintas

ire-
FAR.MOS — FARMOS — PARMOS

Dabar yra geriausias laikas pirkti 
ūkia nes matyt kur koki jevai auga. 
Fountain apclinkcjc yra pagarsėjo 
žemes kviecziu, dobilu, kornu,. bulviu 
ir daržovu, yra geriausio gatunko 
žeme, molis su juodžeme. Fountain 
apelinkejc yra suvlrsr 400 lietuviu 
pirkia farmas, bet da yra geriu farmu 
del norlnczlu pirkte. Yra da ant par
davimo 58 farmos su budinkais, sod
nais ir usetu jevais, yra 14 farmu su 
gyvuleis ir padarais, 
beganczlu vandenų
ežerais. Reikalaukite farmu katalogo.
J. A Žemaitis, R. 1. Fountain, Mich.

S k a i s z< • z i a i sž v i < •<• z i a n t 
jrabdengte skurdo, 
lines plega apmėtė apie rytine 
bairopa, yra rekordas aukavi- 
mo ir n u veikimo 
riaus”, 
kecziu, kurie kasdien akyveiz- 
doje mirtino ]>avojaus per 
szis. menesius kovoja epidemi- 

Sziandien tik vienas isz 
septynių nariu tarnauja nepa

iki isz ju mirė ir tris 
ženklą baisios 

gavo atlikime sa
vo pavojingu priedermiu.

c r
per 

kuria szil-

žydeliams 
Mes tris taip buvo, 
y)

Vokietis liepia žydeliams at
kartoti tuos tris salcinius iki 
jie juos gerai isz< atminties ži
nojo.

Kuomet žydeliai tuos 
sakinius gerai iszmoko, vokie
tis tarė jiems, kad jie jau da
bar žino visa lietuviu kalba ir 
gali keliauti per visa lietuviu 
kalba ir gali keliauti per 

Tada jis juos 
vede prie miszko, Įiarode kelia 
kuriom i 
Pats ; v
ir nuėjo namo. Žydeliai, pade- 

gora 
szirdi, leidosi kelionėn, atkar- 
todam iszmoktus sakinius. Jie 
bekeliaudami priėjo 
vieszkeli, pųmate pag 
linti negyva žmogų, prie kurio 
pi’ieje sustojo.

Vieszkeliu atžvenga

sakyti:

J

Ae-
pribus gy-

“ M il ties Sk v- 
mažo pulko uolu ameri-

sze-
kurie 
rimus 
Dieva

ge-neduoda 
žmoni m s 11 farmu su 

ir 9 farmas su
ja.

tris JA. Panemunes kataliku kapuo- 
Raila Antanas — Diržu 

Ukmerges ap. 
Sal iczkas Jooas — Pat ren i u k. 
Alovės v., Alytaus ap. Szima- 
nauskas Juozas — Jaskoniu k., 
d rijos v., AlytausU ap. Tiszke- 
viezius Pranas — Dirdiszkiu k. 
Sidlavos v., Raseinių ap. Tolei- 
kis jonas — Mekužiu k.,Szven- 
czioniu v., Tauragės ap. Valei- 
kis Petras — Žarincziu k 
a vos v.,
Vincas — Gižu k. ir v. 
viszkio ap, Urbotis
Zindaicziu k. Jurbarko v. Ra
seinių ap Kazanaviczius Jonas 
— Iszcziuzu k., Kamajų v. Ro- 
kiszkio ap. Sandomaviczius Ze
nonas — Surviliu k. C^kiszkiu 
v., Kauno ap Czetvergas Petras

se).
lies k., Dcltavos v

J

žino

katrie

nepažinstamus 
pavėžintu jiai-

., J nn - 
ukmerges ap Miltakis 

Vilka- 
Vincas —

y

Lietuva.
visa
nu-

jiems liepe keliauti, 
atsisveikino su žydeliais

kavojo vokiecziui už jo

szpiclei
neja.
auginai dukrelia tokia ir turi.

Kam tokia
Szun verta?

dukrelia tykus? _pasavai,iecziu k, Pasvalio v.

prenumerata, nes aptuko pa- dolia pakramta o
kvitavone ant kurio
diena ant kiek laiko yra 
mokėjas.
davadnas žmogus, neskriau- 
dže iždnotoju, o jeigu ne nori 
skaityti, tai apie tai pranesza 
in redyste.

Ba kas ne užmokės 
“Saules“
lys, ba jos neturės.

t—...... .. I I

Dėkui jums mylemi skaity
tojai, už prisiuntinejima 
ju skaitytoju. Teip yra kril

Kad tau patin
tai ir del kitu ia-

randasi v •
11Z.S1-

Tevai turi di- 
motina jo-

dideli 
ra be j gu-

i ulvezia 
yra arszesnis už gyvuli ir 
mata žiūrėti ;mt tokio sutvėri
mo kad tai 
tautos. Juk 
lyg laikui neszioje. 
ir su jei s.

sar-

žestas. 
nesz lig 
sziĮtinęs, kuri

kapo

priguli prie musu 
“uzbonas vandens 

l’eip bus?)

Knygu- 
vaistiszkas

EXTRA DEL VYRU
SkuskiteH su gvarantyta britva 
fabrikus Jones Mfg. Co. Ir nemokėkite 
$4 ar $5 už prasta britva. Prisiuskitc 
mums tik o mes pasiusim britva 
su kuria skustos su džiaugsmu.

J. Ycruscvlczius, 
Box 68 Lawrence, Mass.

isz

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nauja 

knyga “Daktaras Aamuose”. 
toje apraszoma visokios
Žoles, szaknls, žiedai, lapai ir t.t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto-

Su lotinis/kais užvardijimais,

ANT PARDAVIMO MASZINSZAPIS.
Isz priežasties jog iszvažiuoju in 

Europa, esmių priverstas parduoal sa
vo visa maszinszapi maininiu tulsziu, 
varoma per elektriką kuris užsimoka 
gerai, o kuris susideda isz 5 arkliu 
motoris, 1 Welding outfit; 15 arkliu 
motoris, 1 punezing, euting ir žirkles 
maszina; trip hameris bar maszina; 
tekilai, sukama maszina; plūkia mo
torine del geležies, clektrikinei fanai 
del ugnies; 2 
2 sziubreples;
daug szriubu ir kitokio reikalingo ma-

geru 
cept u.

to yra daugybe 
slaptybių ir re-

jam i.
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekojo. Apricz 

pamokinimu,
Tokia knygute yra reikalinga 

kiekvienam. Preke $1.06.
J ui 21] M. ZUKAITIS
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y,

fornesai; 3 priekalai;
1 fire Shrir\kcr; ir

terijolo del varlino tojo biznio ir viso-
Atsiszauklt grei-klu gatavu tulsziu.

tai o pirkite pigei (t. J. 11)
FRAKAS WI^NIAUCKAS

524 E. Centre St.» Shenandoah, Pa.
, atva

žiuoja palicija, kuri pamaezius 
žydelius ir negyva žmogų, su
stoja.

4
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» 1 ’ f ' * I ■■ ■f

Į Sveikata žmogaus tai didžiausias Turtas!Panovežio ap. Žemaitis Pranas 
—Zugoniu k., K idilių v. Sakiu

— Izraelitai, ka padarėte?
— ruseziai suriko uredninkas.

— Ui, mes t vis — 
nusiminė žydeliai.

— Judosžiai, jus žmogų už- 
muszete — piktai atkartojo

H

$f

J J > ,

j i

4t

rtion from the best roots,

F

J

Ursolo Special Bitters are

c
§
§

pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio 
bitterio, o prekės yra labai pigios:

1 Didėlė Bonka

prepareįi in accurate propo-
( s and other i

kios pagialbos. ] 
dukrele ant mameles plusta

___ __ ____ i rodo, 
galo kada visi ajriszines, i ta
li joniszkos ir kitu veisles szpic 
lei apsidžiaugia su lietuvisz- 
kom mergaitėm, 1 
kaip koki skudurą.
tis yma žmogų, kada žiuri ant 
suvytusiu musu lelijėlių, 
rios yra patogios, 
sveikos o po 
iszrodo kaip szipulei.

M oti uos, neprati n k i te 
dukrelių isz 
puiku Įiaredu

Puikus, doras ir korszina ir liežuvi

Kaa diena ap Aniolaitis Juozas — Atn- 

ant

atsakę

žmogus,

nereges, ir ne

czioniszkai: 
ka Saule

tasai 
skai-

nau-
<sz-

kalbinėki® kad skaitytu, o ant 
galo, kam da

Juk1 vti f 4 4
sakyti ka skai- 

, >Saule del visu 1

jdoru ir iszmintingu Lietuviu!
►......... . ■

O j szlektai dedasi ameriko- 
Miszkoj Lietuvoj!
mieste, m i estei i je ir apigardo- 

naujenos duodasi 
Kas bus ir 

atejteje! 
ir tikri amerikonai 
sznabžda apie

i

Kožname

jje ne kas
Oj, oj!

trumpoje
tikri

Lietu-
Lai-

tai yra 
laivynia

girdet. 
kas stosis

Jau 
bjaurei
vrus ir juju pasielgimus, 
įkas apsimalszint.

, ---4
, i *

Daktaras Jonas Szliupas ku
lis nesenei sugryžo isz Lietu- 
Vos su svarbia misije, 
sutverti lietuviszka
kompanije ir pardavinėti sze- 
rus po 30 doleriu ant nupirki
mo keliu laivu kurie plauktu 
in Lietuva ir isz Lietuvos, 
į, ' »----- <

Kaip galima iszgydinti sa<- 
Vo vyra nog valkiojimosi nak
timis paduoda viena isz musu 
skaitytoju:

Viena nakti inaniszkis
gryžo labai vėlai ir tai no kar
ta tik tankei darydavo nakti
nius spacicrius.
savo czeverikus prie duriu, 
atidaro duris ir tykei užsilipo

’ inejo 
Nnsistebe- 

įo kąjja paūgėjo nįftnę stfixia-,
11 ■■ . į -ij“ '.j, 1

811-

kalniszlciu k. Jurbarko v., Ra
seinių ap. Salczius Juozas — 
Cžiudiszkiu k., Klcbiszkiu v., 
Mariampoles ap. Czerkeviczius 
Jonas — Venzu k. Plokszcziu 

Pranas

M

tai numeta v., Szakiu ap. Czerisu
Gailės-

drūtos
kokiam laikui

gavo 
prie 

brangios

— Szakiu.
Andriuszkaitis Ignas — Gir- 

. Kauno a p.ky- nikų k., Vilkijos v.
,r Marma Juozas — Jonczikienu 

k., Vilkijos v., Kauno ap. Kuz
mickas Antanas — Malvos k., 
Garlevos v., Kauno ap. Voltai- 

,, Gar
levos, v., Kauno ap. Litvinas 
Tadas — Patulcziu dvaijo, Bar 
tininku v., Vilkaviszkio, ap. 
Petrauskas Julius — 
k., Czekiszkes v., 
Laurinaviczius Kazys — Bau- 
bateniu k., Vilkijos v.,

atkirto

dabar pa
lipdamas

mažumes
, prie 

skrybėlės ir ezoveriku!
Konia kožnam name randa

si siuvama, masziua, tegul 
dukreles užsiyma siuvimu, te
gul sena andaroka suardo ant 
tos sukerpa ir pasiuvu, 
gul mokinasi naminio

prosyt, duonelia kept
Tada po atrytus 

nesi valkios, dantų ne. rodys ir 
vakarais aut trepu nesedes ir 
automobileis nesi trandys.

Motinos, jus paezios dukre
les iszpaikinate i y kada dvyle- 
kos metu szlapuose pasiprie- 
szina tai liutyli — nieko nesa
ko, ba dukreles bijeisi ir laz- Abelių V., Rasein.u ap.

tis Antanas — Al senu. k 
Kauno ap.

uredninkas.
— Taip ir buvo — 

žydeliai.
— Jus, bestijos, 

pulsite in kalėjimą,
isz karietos —tarė uredninkas.

— Ui, taip ir bus — drąsiai 
tarė žydeliai.

Uredninkas nieko nelaukda- 
liepe sargybiniams aresz-

O

v.,
Užbutu

Kauno ap.

mas, J
tuot žydelius.
tuojau buvo indetos in
ii i u s ir jie nuvaryti ir 
in kalėjimą.
jimo jie turbut, iszmoko lietu- 
yiszkai kalbėti.

......... -—«•—

Žydelių rankos 
geleži- 

i nines t i 
Bebūdami kale-

A. Dvylis.

skalbt, 
ir valgi virt.

Tc-
darbo, ap, Glcbaviczius Petras — Isz-

Kauno

ticu k., Panevėžio ap. Kazlaus
kas Kazys -— Vilkaviszkio ap. 
Domokas Juęzas — Kaviliu k., 
Vainuotos v. Tauragės ap. Kai 

Vaina,tisz-
Pauemuncs v.,

Kn rawo mile knyga “'I’uhNtuntis 
Nakfu ir Vienu”

Gcrbjaml'Tamstos:— Sziuonii duodu 
žinoti Tamstoms kad asz esiu aplal- 

’ i “Tūkstan

riuksztis Kazys — 
kiu k., 
vp d $k i s R ob er tas 
ožiu k., 
ap. Diržys Jonas

Voje- 
. Vasztai- 
Ruseiiiiu 

f

dos gaileHL, o gal ne viena bijo
si kad dukrele 
in platu svietą.
Kad kitaip dukrelia augytm 
mei, tai nenmytu in svietą!

Mamelei gražu kaip dukriu- 
ke pasiputusr nežino isz man-

4 4 neiszrunitu“
O motineje!

Kelmės v.,
Pakopiu k.

, Ždana- 
Baęzeliu k., 

Tauragei
viezius Kazys —
Eržvilko v„ Tauragei «P- 
^tarskis Juozas — Ąngupcs k. 
Vilkijos v. Kauno ap. Szimkus

Rukszįeniti k.,

M

Jpnas— Rnkszįenįb k'., Ve
liuonos v. .Ęauno ap., Juszczius 
Martynas — Svekszjiiu k.?

1 , - 
ėlavas Sen.

, ' ' 7 ir 
Taurhges ap. Pitldpkh^ Va- 

, KietavUzkiu k., 
Kictaviszkiu v., 
Seblotkn Jonas -

d rūmo kaip apsisukt, .lupa par 
tempus, kita susieziaupo; akis 
primerkia, žydįszki kringelei 
ant ausu idant užslėpt purvina 
ausysia. Tokia dukrele parer jr v,, Szakiu ap. Tiszkus Anta-

Nusimovė

tropais ant virs^aus ir 
in miegkambari.

gejus savo motinelia.ar tęva 
ant ulyczios užpakaliu atsisu-' 
ka o ir lietuviszkai sarmatina- 
si kalbėt. ■ < . ■

Del tokiu dukteriu nepavy- 
dekite lazdų, duokite kad net 
kaulai braszketu, kad naktimi 
nesivalkiotu.

< tmur'i
> 11 :«l> . ' J .

Trakiu ap., 
Sintautų k.

Eirogalos 
BiržinsHas 

Jonas - Kutriu k., Jurbarko

Jias — Paliepiu k.,
v., Kedainju ap. •

val., Raseinių ap. Ūsas Vincas 
— Pilviszkio mięst., Vilkavisz- 
ko.

Aw. u •

SKAITYKITE "SAULE”
SKAITYKITE “SAVUS’’

. . , : I W ■ j •
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Ar vartojai kada Ursolo Spacial Bitters? I
Jeigu ne, tai paysitrąuk šiądien. I 

‘I * *
Štai ką rašo vienas iš daugelio musų Bi- I 

tterio vartotojų: “Dvylika metu atgal, aš pra- I 
dėjau jausti skausmą vidurių ir kas dieną ėjau į 
blogio. Pradėjau j ieškoti pageltos pas dakta- 8 
rus, daug piningų man kaštavo, ir daktarai ant 
galo pasiūlė man eiti ant operacijos. Norėda
mas apsisaugoti operacijos ant patarimo mano 
prietelip, až pradėjau vartoti Ursolo Special Bi
tters del vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabar jau keli metai kaip jaučiuosi suvisu 
sveikas ir tvirtas.“

<Jr»olo Special Bitters, yra 
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus , 
puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti ligose E 
skilvio, vidurių, žarnų, jkstų, kepenų ir širdies. || 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gesus iŠ H 
vidurių, padaro gerą apetitą, prašalina kataro wVIUUllip UOClllAICA

atsirūgimą, skilvio surukštėjimą, 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 
Bitters ir Jums suteiks sveikatą.

URSOLO SPECIAL BITTERS yra labai pa
sekmingas. Jis išlaikė ištyrimą per daugel me-' 
tų, ir tokių būdų jis teikia save pats savo nuo-

ltes puikia knyga po vardu 
kuria man pri- 

šiuntet, norint asz prisluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau,,kąipo dovana, už tai 
asz prisiunęziu tanistpms mąno pade- 
kavone kuria praszom nuo manos pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinusi 
puikus apiaszitpus, turį neapsakytai 
vertumą; Vęlinn del ko$no, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knygą 
neturi reikalo vaikszcžioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
lajko ant visokiu dcreikalingu zobovu, 
žmogus skaityjjamas tups puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmiršta visus vargus ir 
rupęsęzLus sąvo knsdienipio gyveni
mų, praleidžia nąudingąi laika savo 
namuosią su savo miiema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puildoą knygps ąurl gąji suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi dėka-

L 
prisiuntet kaipo dpyąua. Duok Dieve 
tąjĮnslųmš svę^ata, ir laimėj sziamo 
gyvenjme. Visą giąro vclijentls pąsi- 

“Saules”, skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn, Jeigu reikalaujate 
virsz^minetos knygos tai prisiusite $2 
in “Šaules” iszleislyves o gausite luo-

—u ilįLL_X_ i_

tis Naktų ir Vieną”

imtam
V3F

$; 1|25
6 ,, ,, - $ 6,50 •

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

tai ne imkite kitoniško bet reikalaukime tiesiog 
iš musų. Norėdami greit aplaikyti siuskit sy
kiu su užsakysiu ir Money Orderį dėl padengi
mo lėšų viršui paženklintą kainą, o męs aptei
kę, tuoj prisiusim reikalaujamų gyduolių.

kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi defca- 
V0Ju už puiku kalendorių ka man 
] ■ • y.......... ~ ,■
tajnstpjijs sveikata.ir laime, sziamo

lieku’ °

virsiminetos knygos tai prisiusite $2 
f J " 
jaus inir pacztu,

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

URSOLO SALES 00
160 N. Wills St.,

.......... iPP
CHICAGO, ILL1 r 1 ’ f

kndhi.se
skiiduriuo.se
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GERAS TARNAS.

Karalaitis nusistebėjo labai 
isz tokio darbo, o karaliszki 
dvarokai pradėjo isz pavydu
mo priesztaraut isztikimui tar 
nui:

SAULE

I
'iI

V

arkli ku-

nu-

I

J

I

— Kaip tai dryso padaryt? 
užmnszt teip puiku 
ris tik karatui vra tinkamas! les 
Tas užsipelno ant didelio 
baudimo.

— Apsimalsziukit! — tarė 
karalius užsirustinias —papil
de tai mano isztikimas (arnas 
ir pietelius, o per tai žinojo 
gerai del ko teip padare o gal 
buvo tai reikalinga.

Ir nuėjo su savo puikia su
žadėtina norint gana gailėjosi 
užmuszto arklio.

Salėjo kur radosi
kas sostas, gulėjo ant auksines

t i
it

IĮ
J

I

J
J 

/
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į
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joju gyvenimo.
In koki laika vela žužibejo 

laime in karaliszka palociu: 
atėjo ant svieto dvinukai, pui
kus vaikineloi su aukjsineis 
plauk nežeis su veidoleis ptuia- 
szus in lapeli rožes.

Karalius ir karaliene mylėjo 
juos už gyvasti ir ano valande- 

nenuleidinejo juos nuo
akiu.

Viena diena motina, nuėjo 
in bažnyezia ant malcĮos, o tė
vas pasiliko prie vaikiu. Diena 
buvo litinga, vaikuczc/i bovijo- 
si pakajuje o karalius' žiuroda- 

nonoriai pakele 
akmenio 

su tikra

motinu

LAIVELIS KURIS PLAUKE 75 MYLES IN VALANDA.
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KELIONE PAS SAVO 
MYLEMA.

yasztininkas, 
Burskis,. laike save už laimin- 

kaime. 
Jo mylema Mare, su kuria susi
pažino ant vesęiįios kaijne

Siulo ponas

ginusia žmogų visam

Norėjo kudi- kada pabaigė visi pradeikaip užkeiktas. • ’ 
ki palikt vyrams nes jie tolinus 
važiavo ir pasakė: — 
ome kūdiki po savo apieka to
dėl turi su savim paimti.

Jau mate kaip jojo mylima 
Mare pu motina stovi prie sta- 

Na ir turi iszlipt.
Ka ir padare, su kūdikiu ant 

ranku, nes niekas nesirado kad 
butu nog jo paeini as.

— ’ Suriko Mare ne 
bidsu, kada pamate savo myli- 
Juozuti su netikėtu daigtu, ir 
suriko “likau apgauta 
iii motinos glebi.
subėgo daugybe žmonių atbėgo 
žandaras.
su pirsztu ant Burskio 
danui; “Tas rakai is 
mano duktere”.

— Ne mano mylima moto
re — (are Burskis, kuriam pra
dėjo akyse viskas Suktis.

Ponas pa-

o 
juoktis.. Priėjo ųrednikaš Įr 
liepe Burskiu <apsimalszint ir 
nuneszti kūdiki pas Astrauska 
kur pribus ant kito vagono, ta 
motore kuria pasivėlino.

Visi ant naujo pradėjo juok- 
Burskis nunesze kūdiki 

pas Astrauskus kui\ pribūto 
motei e ir linksmai paėmė kūdi
ki Mare su motina teip-gi ant « » a*

tis. 'WI

pažino ant veseilios kaime, ra- 
s/.e pas jin, idant atvaduotu pas 
jia susipažint su josios tėvais.

Vakar nurasze ilga gromata 
kad atcinanCzia nedeliiir atva- 

jiui netikėta

c įjos.

>■
3?“

P'y i savo galo apsispakajiria ir in trum
po laika po atsitikimu apsipa- 
cziavo su Mare. Prižurejimą&[ 
kūdikio nieko jum neužktmke* 
In meta po tam garais atnesze 
jam puiku sūneli.
mokės kelionėje bovyt svetima 
kūdiki, dhr mokėjo ir locna ku- , 
diki bovyti.

žinos ir atvež 
daigta.

Atėjo nedelia. Burs|<is greit 
apsirėdęs szventadienims dra
panoms linksmas nusidavė ant 
stacijos. Ant galvos cilindcris 
ran ko i uždarytas parasolus.

Pribuvo ant stacijos, nusi-

■•Jžlj:

puolė
Tame laike

? ?

oIi > • -x-.'
r''

Y Burskis išzmas ant juju 
stovinezio 

savo tarno ir isztare 
gailesezia.

— O viernas ir
1

akis ant .<:■

N l M
^x<
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mano prieteliau 
czian idant tau atverst 

tacos du puikus ploscziai ir ti!

karalisz-

jog kara-teip puikei pasiūti, 
laitis net suklykė isz džiaugs
mo ir norėjo ant saves uždėt: 
nes tarnas greitai priszoko su 
geležinėm replem, atstume ka
ralių ant szono, o pagriebęs 
abudu plosczius inmete in ilg
ui.

— Tai jau per daug — pa
szauke karaliszki dvarokai,— 
kas-gi girdėjo, idant teip pui
kus plosczius sudegint ir teip 
stebu kl i ago pad i rb i mo.
tarnas papaiko arba pats nori 
būti vaklintojum sosto.

Nes karalius vela apmalszi- 
pasake jiems

(lai

no dvarokus;
jog
padarys tai turi būti gerai.

Stalai likos užkloti ir prasi- 
Kada kapelije 

karalius

k a-g i
brangus 

duo-
arv va s-

I
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Maros motina rode 
szauk- 

užmuszePribuvo ant stacijos, 
pirko gilėta, ir kada mąszina 
su sztunnu atbėgo, i n I i po greit 
in
tai moteres, su kudikiti ant ran
ku.
na

vagonu, sėdo szalia kokios Sudia.
— Sudžia:— Po velniu! jau 

tu velei czionais! Asz tau an
dai sakiau, idant mano akis ta
vęs dauginu nematytu!

Vagis:— Asz gana nesirodys 
ežia in akis ponui sudžini, kad 
ne ta prakeikta palicije.

" 1 s

Sudia.
— Te i p, teip mane pavadi

no asilu, idiotu, kvailiu, avin- 
galviu ir galiu prisiekt jog 
teip yra.

*

Tame laike inejo in vago- 
teip-gi tris vyrai ir pradėjo 

tarp savos sznekuczuoti.
Motore su kūdikiu paklauso 

Burskio: — In kur ponas 
žuoji ?

— Iii Kauna. — atsako Bur
skis.

Ant kart sujudo akmenines 
lupos o grabinis balsas davėsi 
girdėt:

— Gali man atvert jiaja, jei
gu norėsi paaukant ta, ka turi 
brangiausio.

— Viską! — paszauke jau
nas karalius su karszcziu —vis 
ka ka tik turiu ant svieto, ati
duosiu lie svarstinimo, idant 
tau isznagradint už papildin- 
ta skriauda, atverst tau gyvas
ti kuria man paszventei.

— Gyvastis už gyvasti --at 
sake stovylas — kraujas t-ivo 
vaiku gali mane iszgia.lbet. 
Jeigu locnoni rankom perdursi

• karsztu 
krauju pakrapinsi mano veidą 
ir krutinę, 
vast i.

Nutylo stovylas nes karalius 
stovėjo nepasi judinda- 

nas nog vietos, rodos kad pats 
n stovyla buvo pavirtęs.

Tuos mvlemus vaikelius turi 
savo ranka užmnszt, idant isz- 
'remt kalte savo,

I 
r

tiki savo tarnui, ir ka jisai szirdis savo vaiku ir

dėjo besieda.
užgrajyno, karalius padavė 
ranka savo mylemai, o isztiki- 1 
mas tarnas paregėjo, 
tuojaus visa pabalo ir vos ke
lis kartus apsisuko puolė 
gyva ant žemes.

Persigando visi

jog toji

ne-

nes isztiki-

Igai

tada atgausiu gy

iszpildint
mas tarnas pakele jiaja greitai skole dėkingumo? — tai baisi
ir nunesze ant karaliszkos lo
vos, kur su peihiku perdare 
balta kakla karalaites ir pra
dėjo giulbt krauja teip ilgai 
pakol ne atidarė vela. akis.

Ir tada net stojo ant kojų 
nes karalius stovėjo prie jo ir 
viską mate, o perpykias baisei 
liepe savo isztikima tarna in- 
trenkt in kalėjimą. Ant ryto
jaus, kada nenorėjo priesz su
džia iszsiteisint likos apgudin
tas ant pakorimo.

Priesz langus palociaus pa
state kartuvias,

J

ja.

ba užpykins 
karalius, pats norėjo būti liu- 
dintojum pakorimo tokio niek 
szo kuris dryso perdurt kakla 
jojo paczios ir da giulbt kraa- 

Kada uždzvanijo ir apgu
dintas stojo po kartuvių tarpo 
kareiviu, dirstelėjo iii 
ciaus Įauga o 
liu paklausė, ar da 
vėlins jam praszneket.

—- T 
sės karalius kožnas 
tis gali priesz smerti 
ka nori.

— Esmių ne kaltas, — 
sake isztikimas tarnas — 
papildžiau jokio prasikaltimo.

Ir apsakė garse i girdėta kal
ba juodvarniu, 
apsaugot karalių ir jojo pa
ežiu nog smert. Karalius klau
so jojo su aszarofnis akyse o 
isztraukes rankas in ji paszau
ke:

— Dovanok man, prieteliau 
dovanok mano paszelusi pik
tumą dovanok 
mane niekados! f

Nes isztikimas tarnas tylėjo 
negalėjo atsakyt, ba jau buvo 
visas pavirtos in akmeni.

— Nieko ne gialbejo pavė
linta gailestis, 
liaus ir karalienes ne atverto 
gyvasties viorniausiam tarnui 
o ant amžinos atminties savo 
baisaus nusidėjimo, liepe ka
ralius akmenini stovi nuneszt 
in savo pakaju, idant kožąa 
diena galėtą jin matyt, 
karta sėdėdamas su savo 
cziule, atsidusdavo sunkei, žiu 
rodamas in akmenini stovila 
savo isztikimiaąsio tarno, kal
bėdavo:
- Q,

palu

<ora.!... Nes isz antros puses 
atsiminė sau, jog tasai viernas 
arnas gervelei paszvente. savo 

gyvaste del jojo....
Pabalęs, su drebanezia ran

ka, paėmė karda kirto smarku 
ypa vienam ir kitam in szirdi; 
po tani greitai karsztu krauju 
pakrapino veidą stovylo, kuris 
visas sudrėbėjo ir vela adgavo

savo mieliausiu

nasties ir

peregejas kara- 
karta pa- '

Teip, — atsake pasipuo- 
mirsztan- 

pasakyt

at-
ne-

per ka galėjo

ir neapleisk

aszaros kara-

Ne 
pa-

ka-gi neduoeziau, 
idant tau atverst gyvasti! , 

Karaliene ir gailėjosi tarno 
ir kas tik juoą labai vargino

Francuzai padirbo laiveli kuris plauke ant
T 

plauke jog tik po virszunia vandens sly da. 
cziauses laivelis ant svieto.

greitumo 75 myliu in valanda.

TARADAIKA.

tai ne

Nekurie musu patrijotai 
Tai tikrai yra varijotai, 
Teip žmonis sukvailino,

Ir pasikėlimo sutrukdino,
O ka apie tikėjimą,

vra ka sakvti
Reikt' veluk nutylėti.
Vieni tauta gaivino,

O tikėjimą kiti marino,
Per pirsztus ant visko žiurėjo, 

Nieko ant to nekalbėjo.
Su tikėjimu tiek to, 

Bilo drūtas savo tauto.
Ir ka mes sziadien turime ?
Tamsybėje ir jiedorybeje gu

lime, 
Nog visu kitu atsilikome, 
Už kitas tautas užpakalije 

pasilikome,
Dievui ir mamonai tarnaujeme 

Jauslus puikios savije netu
rimo, 
kad ki-

vandens
Pasai laivelis teip smarkei 

Yra tai grei-r>

Ir da sako: ■ l 4
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Mid, daugumas paklydo, 
Kreivais kelois nuklydo.

Žinau tokius ka buvo davad- 
ni vaikinai, 

O sziadien* stojosi bolszcvikais.
Kvailu buvau,

In kokius ten Dievus intike- 
jau!” 

Sziadien stojosi isztvirkelei.
Nelyginant kaip gyvulei. 
Vyruezei, tiek to su Dievu, 
Nes reikė pildyt tikėjimą 

tėvu, 
Ba jeigu tėvus paguodosim,
Tai ir tėvu tikėjimą užjai- 

K kysim.
Jeigu esi protestonu, 

ir bukie.
Bą kas maino savo viera, 

Isz to jau gero neyra.
Kokio vieroj gymei, tai laikyk 

Ant kitos

>

tokiu

pri-

va-

— Aliai tai gerai. Asz teip- 
gi in ten važiuoju. Pas k a po
nas važiuoji, jaigu vale pa
klausti?

— Pas Astrauska, — atsa
ke Burskis.

— Ali! kaip tai grąžei susi- 
Asz važiuoju

kaimynus, 
keliu drauge.
ir mane priėmė kadangi 
gerus

deda. pas j u 
Važiuosim puikiu 

Esmių tarnaite 
turiu 

paliudinimus... O mano 
Dieve! Mano knygele palikau 
ant stacijos. Ar nebutu ponas 
teip malonus palaikyt kudyki 
ant trumpo laiko, idant gale- 
czkiu atsineszti savo knygele. 
Maszina d a negreit eis.

Burskis negalėjo atsakyt, pa
ėmė kūdiki. Motore iszejo. 

perėjo ir da 
Burskis jau pasi-

—- Atnesze kūdiki del savo
mylimos ant apiekos.

— Ale tas kūdikis nė ma

<1

Trumpa atmintis.
— Sveikas drūtas! per ciela 

meta nesimateva. Na kaip pa- 
cziule tavo laikosi? Ar sveika 
ar gyva.

— O teip.
drūta ir linksma. Be to, ka asz 
szneku. Užmirszau suvis, jog 
jau nuo puse meto po žeme.

Visada sveika*

r

lH1

t

no.

Varde valdžios aresz-

kūdiki.
nes keletą miliutu 
nesugryžo.
dare nekantrus
paszauke “Jau laikas”, maszi- 
na pradėjo eiti, 
tik ne apalpo 
rojo keikt.

konduktorius

Karalius priszoko prie jojo 
ir glebije savo vienio tarno ap
siverkė; verke ilgai, ba ne tu
rėjo drąsos apsidairyt ant ne
gyvu kimu 
vaikeliu.

— Apsimalszink — tarė ant 
galo atgautas prietelis, tai bu
vo tiktai mėginimas tavo vier- 

karsztu vėlini imi, 
kurios teip tankei isztarinejai.
Dirstelėk ant savo vaikucziu.

Karalius dirstelėjo su asza- 
romis, nes tuojaus klyktelėjo 
isz džiaugsmo: dvinukai sto
vėjo szale saves, sveiki ir juok
damiesi szoko prie tėvo.

Dabar nieko ne stokavo in 
laime adgavo savo prieteli, tu
rėjo mylemus • vaikelius, nes 
norėjo pažint szirdi savo my
limos paczios per tai pasitiko 
jiaja. kada sugryžinejo namon.

— Ar meldeisi už 
musu prieteliaus? —

— Teip, atsake —
gai meldžiausi už tai;
dos neužmirsztu, ka jisai pada
re del mus.

— Tai

gyvasti 
paklausė.

szirdin-
nieka-

gęrai, 
idant tau pasakyt, 
prietelis gali pastot gyvu jeigu 
paszvensiiri gyvasti savo vai-

JujU sziltas kraujas

ba atėjau, 
jog musu

keliu.
duos jam gyvasti.

Pabalo karaliene ir 
rankas; ilgai tylėjo ir.su ata
romis tarą:

— PriValoitte paneszt taja 
afiera... jisai atidavė savo gy
vasti už mus.

— Acziu tau, brangi paeziu- 
le! — paszauke karalius links
mai. — Prietelius musu gyvas 
ir vaikuczei. t^ip-gi; norėjau 
tiktai peysikaąot ar vienokiai 
mislinam.

Ir apsąką jąi viską, kas a.tsį- 
tiko, o po .tąin* nuvedą jia j a in 
pakaju, kur pasveikino jiaja 
mieli vaikuczei irY isztikimas 
tarnas.

užlaužė

isztikimas

% (GALAS.)
■ t

1

Bažnycziu pristato, 
tiems neapsileisti,

Kad paskui isz bažnyczios 
kunigą iszmesti,

Kaip tai siziadien daugeli uo
siu vietosią girdėti, 

Isz savo dvasiszko tėvo ne- 
užganedint i.

. Visi aut Lietuviu pirsztais 
bado

Ant szando stato.
Lietuvei ir politiko,

Toli nog kitu atsiliko, 
Norints uždestineje kliubus, 
Tai del to, kad gero ne bus. 
Amerikonai ta jau pažino.

O ir visi apie tai žino,
Jog del kitu politikoje ber

nai! jom, 
Už stiklą alaus pritarnaujem.

♦ # #

Kerszinautis straikas ne vie
na inbaugino, 

Tegul kožna pamokina, 
Geriause piktus paproezius 

parneški te,
O kitoki gyvenimą veskite.
Ba jeigu kas centu ne turės

Dideli vax’ga paregės;
Bada kentės, 

Nog bado niupirs.
Bijokite Dievo prie tokiu 

uždarbiu,
O ar daug yra tokiu, lea turi 

piningu, 
Keli szimtąi nieko jjiegeliuoje,

Su tuom tegul pasikavoje.
Jeigu keliu tukstančziu ne

gali turėti 7

Tai kam po nogiu sunkei
dirbti ir gyventi?

Asz kalbu tik apie seniau 
pribuvusius,

Ba tuju tai verksminga pa
baigą bus.

'bBus vyruoji tik tada gerai
Kaip nupuls ragai. ?

Del tu ką sziadien bujoję,
Apie Dįeva suvis hedboje, 

To visko nedatures, 
Kvailumo iszsižades.

kaii) čigonas ku
meles nemainyk,

Tinime dabar apie ka kita 
rūpintis,

Ne apie tikėjimą vaidytis.
Ne u ž k a b i n e k i me nematomu 

daigtu,
Rūpinkime save pakelti, 

Nepersekiokime dvasiszku 
Ir isz to sunkaus miego

si kelti.
Tada bus gerai, 

Nuslinks visi musu vargai,
Visi mus paguodos, i 
Teip man rodos.

Ta viską už gera palaikykite 
Ant manes nepykite.

asz ant piktumo 
nepaisau,

Ba tuom varda Lietuviu taisau 
O kol gyvas busiu, 

Pamokinimus duosiu.
Kas mane paklausys, 

Tas nesigraudins,
Ba. ka sako fraradaika, 

vyruezei ne yra jokia

O ant galo,

Tai
baika 

Bus ant sziadien gana.

Dėkingas levas.

Burskis k a 
isz piktumo no- 

Vyrai pradėjo po- 
valei juoktis ir paszauke: 
mat, ant kart pasilikai i 
Ha, ha, ha, Vėlinamo viso 
K)

Kad tas, ka Burskis turėjo 
rankose ne butu kūdikiu, butu 
metes jiems in galva, teip su
pykino. Norėtu iszsiunst ta 
motore po szimts — velniu. Va
dino save pus-galviu, durnium 
ir 1.1, nes nieko tai ne gialbejo. 
Ant galo kūdikis 
savo balsu klikt.
Borskiui pasirodo dideli laszai 
prakaito ant veido. Vyrai pra
dėjo da labiau juoktis.

Borskis mislino ka darys jai
gu ant stacijos jin lauks Mare. 
O tai baisus laukimas bus. Pa
sibaigus atidarė akis, 
mirt, ant ko vyrai juokėsi.

— Kaunas! — 
konduktoris ir atidaro

‘‘Tai. 
tėvu! 

• ge-r>

pykino.

vagono.8

pradėjo ne
Biednam

norėtu

paszauke 
duris 

Borskis atsistojo

— Ne pabaigė ba žandaras 
padėjo ranka ant Burskio ir pa
szauke: “ 
linu poną.

— . Ale del meiles Dievo — 
tenejo Burskis — tai ne mano 

kūdikis, esmių nekaltas. Duo
kite man daeit in žodi — tame 
laike aidare Mare akis ir tarė.

— Duokite jam iszsiteisint 
isz to viško.

papasakojo, jr

s

juokiamasi 
Burskis viską

Ir

Su tavim tai laikas. 1
Mužikas:— Na, mano bobe« 

le, prie Naujo Meto vėlinu ta« 
vo karvutei gerai duoti piene* 
lio ir kad kiaules laikytųsi.

— O man ne veliji sveika
tos? — klausė Magde.

— Ka ežia su tavim, bile 
gyvulėlei bus sveiki, su tavim 
kaip dedama. lt

Kada jos paczios pienas netinka kūdikiui, tai

ku ir tvirtu.

11

Kada jos paczios pienas net 
koki maista reikia duoti, kaa palaikyti jin svei-

t
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— Ponas pulkauninkas gal 
žinai istorija apie Androklusa, 
kuris pasitikins Ieva su paszi- 
nu kojoje, pgsziąa isztrauke, o 
levas paskui per dėkingumą, 
neatstojo nuo jojo per ciela gy
venimą. .

— Tai da nieko, brangi po
niute, kaip su manim buvo ka
da kaipo porncznikOs stovėjau 
su vaisku mažame miestelije 
A trike,. Pasitinku, karta gir io- 
ej meszka, kuri turbut buvo 
persiedias na ir buvo susirgus. 
Daviau jai ricienavo aliejaus 
ir tuo, meszka pagelbėjo. O ar 
žinai poniute kaip man už tai 
užsimokėjo už padaryta gerą?

su vaisku mažame miestelije 
A trike,. Pasitinku, karta girio-

ricienavo aliejaus

Priselino prie palatkos kur
A 4* a "A ft ft * ft

buvo visi afiecieriai, visus sp- 
ede. Tokiu spasabu asz ap- 
emiau virsžininkyste, pulkau-
ninko, o kad ne tai, tai buczia
laukias kokia 15 metu.

Tai nieko.
— Ar girdi, bąqąi subatoje

gavai peržuąda? . j
— Teip, ries tai nieko! turi į

X/ • • Ijis gana už tai.
— Ar gal tu jam atidavei?
— Asz ne, 

davė per žaiida, tai sau ranka 
iszsisuko. .

1 *> I »> v1**-*'f '•» ■
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PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 
LIETUVISZKAS NAMAS ARBA 

Kotelis new yorke.

(Lietuviai kreipkitės prie savųjų:— 
Jeigu ne norite būti nuskriausti 

atvikia in /New Yorka, thl tiesog 
kreipkitės pas Geo. J. Bartaszia, 
Agentą, nes jis yra visiem gerai 
žinomas žmogus. Parduoda Lai
vakortes ant visu linijų in ir isz 
Lietuvos. Iszmaino ir siunczla 
piningus In visas dalis svieto 
pagal dienos kursą. Parūpiną 
pasportus iss$ Suvienytu Valstijų. 
Pasltinkam žmonis ant geležinke
lio stoeziu Now Yorke pribuviis 
'isz kitu miestu. Suteikiam nakvine 
nes užlaikom narna su 38 kamba- 
rais. Paleidžiam pasažierius ir ju r. 
bagažius ant laivu. Žodžiu sakant 
pilnai būna aprūpinti kurie kreip- 
piasl iri musu vlrsz-piinctą agen
tūrą su reikalais, vargo ir nelal-- 
mlri nedatirs niekados. Tautieczlal 

i brangus kurie manot keliaut in 
Lietuva, kviecziam visus kreipki
tės in musu agentūra per laiszkus 
ar, ypatlszkąi. Gausite sąnžinisz- 

, kus patarlniiis nes mus prlderiste 
!yi*a' tarnaut visuomenėj labu j.
i Reikąlaukitę. laivąkęięziu ir pi-

* nlngu kurso in musu artimiausia 
> ofisą.
• GUO. J. BARTASZIUS,
[) 498 Washington St. New,York.

Tejefimasj Spgl|ig_ 9537
t f (**•!> V I* ‘
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(CONDENSED AffLK)

S7A klausima tukstančziu tukstanuziams 
gtntkarcziu, ir

■ daugiau kūdikiu mito ant Eagle Brand pieno 
' negu ant kitu visu pritaisytu maistu .sudėjus in 

Jeigu jusu pienas neatsako — jeigu 
jusu kūdikis neauga vogoj, arba 
piktas, pasiusk mums sziadien kuponą ir gausi 
dykai instrukcijas savo kalboj apie maitinima 

i kūdikiu, teipgi 54 puslapiu knyga apie kūdi
kius. Kam rūpintis apie užtektinuma cukraus 
ir pieno stalui ir virimo reikalams? Eagle Brand 
pienai del savo gerumo ir atsakantumo, pajiuo- 
suos jus nuo cukraus, dar gi jis yrą pigesnis ir 
tolinus siekia. Naudok Eagle Brand pieną visur • 
kur reikalinga cukrus i y pienas. Mėgink jįn su

į motinu bėgyje pereitu trijų 
į
viena.

» j

i

tach I®

Parsiduoda gerose aptiekose 
ir grosemose. «r •

Iszkirpk s kuponą. Pažymėk 
norima knykute Ir prisiusk 
jin mumis SZIANDIEN.
Mrs. —....--- ...4—

Street._____________ _____
City. ______________________
State. ..m

Nurodymai apie Valgius. 
Kūdikiu Gerove^

K

I

neramus ir
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ryžiu kosze.
The Boyden Co. 108 Hudson St. New York, t ' ■ u .. . ...

Sds Lebelis Ir Vardas
yra Jums G varanci ja.

INSTEIGTA 1857 m.
Kitt Borden Produktai: 

Nl | Borden’s Evaporated Milk.
Borden’s Condensed Coffee. Borden’s Mllk ChocolatBorden’s Condensed Coffee.

Borden’s Malted Milk.
Borden’s Milk Chocolate.

T?

J1

70

rr

»

*•11

kf.

% *

1

i

I

I

ir.su


* 1

I

II.

I

Į

i

i

M*

I

♦

it

I

<r‘

If
■4.

B...Hl

f ML*.
, <

4 f

ffc'—< i nil li iFii'f 4 i—lihM<i

SAULE
Stovylas ant atminties ATSPĖJA.

Monologas.
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Žinios Vietines
ii........i ... ...

— Sziadien Ameri- 
konine szvente “Flag 
Day”.

— Naujas vikaras kun. Bu
kimas jau pribuvo.

— Perstatymas Chautnugna 
East End parke-prasidės nog 
16 lyg 22. *1 Atvažiuos ir pni-16 lyg 22. ‘ Atvažiuos ir pui
kus msiszkas koras kuri verta 
iszgirsti.4' ’*^1 " *

— U tarn in k o 
ymtines Zbiszkaiis Boczkaus
ku saleje ant kuriu atvažiuos 
daugeli sportu isz visu 
pavieto.

— Angline 
ženklinta per prezidentą 
sona ant sutaikimo anglekasiu 
su darbdaveis, laikys savo po
sėdžius 21 Juniaus Washingto- 

Isz pradžių, buvo mano
ma, jog suvažiuos in Hazletona 
arba Pottsville. v

— Utarninke prasidės ug- 
nagesiu sejmas Pottsville, 
musu ugnagesiai, daly baus soj
ine ir parodoje kokia 
ta ja sanvaite.

t Saint Nikolas kasyklosia 
pruejta petnyczia likos 
musztas Franas Staszaitis 26 
metu amžiaus, paeziuotas žmo
gus palikdamas dideliam nu- 
liudimia paezia ir du mažus 
vaikus, tris brolius ir viena se- 

Velionis gyvena 
No. 16 D. ulyezios. 
go žmogaus galva likos baisei 
sutrinta, sulaužė kakta ir vie
na ranka. Laidotuves atsibus 
po direkeje graboriaus Reklai- 
czio.

— Suimtoje du 
tnikei ant Readingo geležinke
lio susidūrė arti Catawissos 
ulvczios.
tivu likos visiszkai sunaikinta 
bet ant giliukio 
musze ne sužeido.

— Mare Narbutai t iene 
laike liūdna žinia, 
16 metu duktė Albina, nusken
do Filadelfijoj per 
ma laivelio, 
iszvažiavo ir badai buvo iszte- 
kejus. Velione paliko naszlia 
motina, tris brolius ir dvi sese- 

Kuna atgabens iii Ma-

ne.

šeria.

I
vakaro bus

kamisije

daliu

pa- 
Wil-

Ir

atsibus

v uz-

po 
Nelaimin-

tavorinci

arti
Viena isz lokomo-

nieką neuž-

ap- 
buk josios

apsiverti-
Albina nesenci

rcs.
kanojų ant palaidojimo.

t Suimtos ryta, Bukmauto 
kasyklosia, per ekspliozije ga- 
zo likos mirtinai apdegintas 
’Antanas Pavasaris, 
amžiaus, ir likos tuojaus nu
vežtas. iii Aslando ligonbuti, 
bet vakare apie 9 valanda mi
re dideliosia kankesia. Priesz 
iszvežima, ambulansas sustojo 
prie klebonijos ir kun. Czesna 
iszspaviedojo nelaiminga. Ve
lionis paliko dideliam nuliudi- 
inia paezia, tris mažus vaikus 
ir broli Franciszku.
tuves atsibus utarninke po di- 

graboriaus Sakalauc- 
Velionis gyveno po No.

1018 E. Pine St.

rekcije 
ko.

4 V

33 metu

Laido-

Daugiau 
kaip ugnies.

Druugy^

— Tukstanczei žmonių mate 
dideli areoplana Lakewood, 
kuris ir po Mahanoju lekiojo 
kelis kartus.

— Nedėlios diena pasirodo 
ugnis Guinano kromo, bet tuo
jaus likos užgęsinta. 
buvo durnu no 
B led c maža.

— Labdaringa • 
po apgloba Szv. Vincento pa
rengė didelia vakariene 14 d. 
Juniaus Boczkausku saloje. 
Pelnas nuo vakarienes paskir- 

suszelpimiu naszliu ir 
naszlaicziu. 
tai 15c.
dos naszliu ir naszlaicziu teip- 
gi atsibus vakare laiko vaka
rienes.

tas naszliu
Iužauga bns tik- 

Traukimas ant nau-

Vietinei Sportai turės 
garsinga 
ymtines

pamatytiproga
Zbiszka, kuris turės 

saleje ateinanti 
utarninka, Szenadorije scredo- 
je, Mount Carmel petnyezioje 
o Szamukuosia

Visiems ^ra žino
mas Vladas Zbyszka ir vėlina
me visiems atsilankyti ant tu- 
iu vmtvniu.J rl

— Svarbi žinia Lietuviams 
praneszu visiems kad uždėjau 
Banka po numeni 601 West 
Mahanoy Avė., Mahanoy Cty, 

Czia pat parduodu Lai- 
siuneziu pinigus, pa- 

paszpbrtus keliaujan- 
tiem in Lietuva ir in kitas sza- 
lis, pinigai yra priimimi sau
giam palaikymui ir iszduoda- 
mos knygutes. Meldžiu kreip
tis ypatiszkai arba per laiszka.

Su pagarba
V. Lapinskas

Boczkausku

su būtoje kita
sa n vai te.

Pa. 
vakortes 
rupinu

Shenandoah Apskriczio
Paskolos Valdybų domai!

buvo na- 
Saules” nu

statyta nuo 12 iki 15 d. Birže
lio perkelta ajit 22 iki 26 d. 
Birželio. — Sulyg pemainos — 
pranesz suvažiavimo pirmi
ninkas A. Klimas laiszkais.

Marszrutas kuris 
garsintas 46 No. < 4

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaikimui. Siuncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
ižykite apie kalnas o gausite 
teisinga atsakinia. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Esiu po

DIDELES YMTINES
UTARNINKE

Boczkausku Saleje 15 JUNIAUS
Pasaulės Garsingiausi Drųtuoliai 

Vladek Zbyszko su Juozu Juszką
' Lenkiszkas Drutuolis Lietuvis isz Chicago

su

pirmutiniu gyventoju.

h"U

r

Atejnanti Septemberio me- 
nesije, Plymouth, Massachus- 
settts apvaiksztines, 
ui atplaukima angliszku 
ventojū iii 
kaipo “ 
buvo in Plymouth, Mass. 1620 

Ant tos atminties iras 
atidengtas stovylas 
niszkos Mergaites.

Amerika 
Puritans”

pirmuti-

inomu 
kurie pri-

(Szi kulbesi gali kalbeli vai 
<inas arba mergina, tik vartoti 
tos lyties žodžius:)

Gerbiarniojei. 
ir žmones, 
jumtepraneszti, kad noreczia 
jumi' daug ko naudingo pasa
kyti.

Gal jus dar nežinot, kad asz 
dar esu pabaigęs augsztos- 
nes mokyklas; atlankiau daug 
žymiu vietų.
atlaiduose, Trakuose mugėjo. 
Per Pilviszkius važiavau. Ve- 
liuonuoje dvi savaiti malkas 
kapojau. O Szakiu mieste pa
dėjau moli minti isz kuriu pas
kui puodus darydavo, 
šeiniuose syki nito paliceiskio 
muszti gavau. Na o Vilniui 
po žaliuoju tiltu 
kranto miegojau.

Tai daug laiko užimtu viską 
iszpasakoti, ka asz ėsi u mates 
ir pastebėjas. VietfOg prie to, 
tik pasakysiu 
naudingus mokslo patyrimus, 
kurios 
riau.

ponios, ponai 
Turiu už garbia

Buvau Szilavoi

Rn-

Na o 
ant Vilijos

ViotiOg prie to 
kelis gerus ir

mete.
»c Parito-

DANTIS.

pats per save paty- 
Jeigu jumi kuriems bus 

naudingi paklausykite, ir insi- 
teminkite. o*l<uriems bus ne
naudingi, tai tie patylėkite ■su- 
lyg asz pabaigsiu pasakoti. 

Jau dabar klausvkifo.
yra...

Asz patyriau sziuos dalykus: 
Jai esti apsiniaukus, 

debesuotai; o 
lis debesys

save

Taip

arba 
’•ai kartais' dide- 

Reikia
gi.. _—
užeina.

Szepctukas dantim-tai duig žinoti kad neužilgio bus lytaus.
tas daug reikalingesnis žmogui 
negu muilas.
lingesniu daigtu kas rytas isz- 
mažgoti (iszvalyti) sau dantis, 
negu nupraust veidą.
kožnam
po piet ir vakarienei
plauje burnos, tuom

smirdės

Yra daug reika-

$20,000 vertes visokiu apredalu
------ ...... .... del moterų ir merginu 
dar gausite už 25 procentą pigiau.

( r,. ! ' M! >. f h į a .. '

$30 vertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50
i j | { A ‘ ( 'f’H r i , .

$20 vertes siutai, kotai; ar Szlebes dar $15.00 
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Piano 
J’ns Darželi (rys mergeles, duetas 60c. 
Esu ant szio svieto, solo 
Lietuva Brangi . . .

« • 60c.
, 60c,

. 60c.Kas n u rmn y s mnno szlrtlelo.
Siuskite piningus registruotam lafszko 
ar per Money Orderi, steni pu nepriimu

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

II*

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

GUINANSI.

Sztai Koki Prieteli Turite

MAHANOY CITY, FA. <
M T. CARMEL, FA. S

SHENANDOAH, FA. <

, UNION i 
^NATIONAL.'] 

BANK 
MAHANOY 
L. CITY J

i
i

F

Capitol Stock S125,00(MMJ
Surplus A Fronts •iCO.OOO.M

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

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banks 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vah 
ryte lig 3 vai. popiet. Substo- 
mls 9 ryto lig 12 vai.

f

J 

Merchants Banking Trust Co. Banke į 
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 5 

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

kada perkate namus. 5
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 5 

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip j 
jumis geriausia iszpuola mokėti. i

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 5 
pažinstami. j

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa- i 
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 5 
namus. j

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name. <
Yra tai juso Banka. 5
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.

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

| DAKTARAS W. BURKE
C LIETUVIS
> 418 W. Market St. Pottsville

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

!

•• •" • — —■ »o 'i — o o i i i i — — Oi
| Telefonai, Bell - Kensington 5S1< 

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

PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 
Priėmimo valandas: 1

Llkl 10 va), ryte. 6-8 vai. vakare 
2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

ir saule 
ga

lima sakyti kad giedra diena.
Jei medžiai linguoja, triobos 

irdet lyg kad kas 
Žinok kad pu-

U ei Debesiu 
aiszkiai szvieczia;

nėra 
tikrai

braszka;
ūžia, 
czia vejas.

Jei triobu stiklo langai 
moja, ir ant balu, upiu užside
da ledas, žinok kad szala.

Jei tavo akys merkėsi žinok 
kad tu nori miego,

< ta ' • •

Kas po 
valgiui, o ypatingai 

ne iszsi- 
trumpoja

1ai eite je

<r
— y 

szvilpia;

sar
f

isz burnos 
kaip isz kiaulinyczios. Burnoje 

dau- 
bakteri-

yra vieta del vaisinimosi 
gybes visokio sztamo 
•’u,\

Ne yra geresnio lizdo del ma- 
žiuleliu gaivaleliu, kur geriau- 
se del juju veistis; tur drėgnu
mo in valės; turi ant galo mais
to užtektinai, ba ar tai
randasi dantų norint szvariau-

ne 
bakterijų 

randasi kožnoje burnoje, norint
szvarausioje ir (ai randasi ne 
mažai, ba milijardai!

gaivalai

mažai

se dantys užlaikyti, tai ir 
dyvai, jeigu svietas

yraNe visi tieji*, 
Yra tokie* gavalaikenkenti.

I°K .imj*1’ Du’’1 būti kaipo reika
lingi, nes yra ir tokie, ka insi- 
gaima isz oro in 1 
burnos in plauczius, isz kuriu 
nekurie baisei prasiveisia vidu- 
ruose ant plaucziu ir 1.1.

Už tat dantis i 
užlaikyti.

reikia paimti

vra ir tokie

ir jePturi 
pramigsi.valandėlė laiko, eik

Jei tik dar snaudi, ypacz se-
dedamas kur tarpe žmoniurda- 
bokis kad visai’ neužmigtum; 
b.us tau negražu pavadis tave

• • • « • H z-x i • i •O aplinkuivisi' miegalium;
tave sėdintiems bus nemalonu 
in tave žiūrėti* Juk žmogus 
miegodamas, kitąsyk nei nesi
jauti ka gali padaryti...

Manau ant szio vakaro 
teks kitu kartu pas jumi atsi
lankęs gal ir vėl ka naujesniu 
pasakysiu.

Beje, dar pamirszau 
pastaba.

(lyg eina.)

uz-

viena
Szi vakaru kaip jau

burna, o isz pareisime visi namon, tai oši
me miegoti!... Acziu!

J. V. K.

labaireike
Ne reil^e

iszbružyt da
ili drumbna

sz varei
bjaurėtis muilo
in puoduką ar in stiklą drumb- 
no vandenio, pažadyti szepetu- 
ka pamuilyti’szepetuka in mui
lą, gerai dantis 
žant szepetuka
vabuleni, paskui iszplaut -gerai 
burna ir ant galo su užsudytu 
vandeniu perplaut. i 

Daugelis yra tąsias
nes, jog kieti daigiai kramtyti 
tai dantimi kenke.
dingą nuomone. x 
dantis drutina: duonos plute
les yra geros del suaugusiu ir 
del vaiku. — Saduminai kenkia 
del dantų visokemia amžinoje,

Viętoju sglduniiiių,Jęgul vai
kai Valgo ruginia ktambe d no- *a ▼ « i t -i i . •

1 BplįiiCn^

iniomo-

Tai klai-
Kieti daigiai

na daug szebelbopu 
pru^i'^ako: 

tobsėji un<

bą kaip

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORK

Dcl iszsiuvinejimo Szlebcs, Padusz- 
kaltcs, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvletku.

JENNIE RE^OWICH,
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

D. M. Graham, Pref.
J. H. Garrahnn, Attorney W.F. Rynkewicz

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Treaa.
A. Daniaeivic* M. Gar lia

T. G. Hornsby

Naujas Lietuviszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siuncziu pinigus in Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Tcipgi siuncziu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Sutelkiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinu pas- 
portus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines isz. Lietuvos. Adresas:

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

mt saoaDaranos uao snaran trES K

Mluvtitnn Yln« Su šita yU galima pasitaisyti; čeverykus maišus, karpetus ir kilus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siuto ir 3 adatas. Kaina

MkuwklH tiattilo mm gem brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Šita

I

I

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bnvnsls Daktaras K a rl n men c Jo.
GYDO VISOKIAS LIGAS

‘Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
K 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakaro 

Telefonas—Bell 3.59 R.
$113 E. Coal St. Shenandoah

<*• <1 — W 111 H M|> ■> O —

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. I’inc St. Mahanoy City, Pa.

N A OJAS 1SZRABIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje % milijono žmonių nft

♦ 1.00
pulkus plaukus', o telp-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
viela iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.
kito pas: Drs. Rrundzas Cosmetics.

Sta. W. Brooklyn; N. Y,

Informacijas dykai.
Rasry-

britvayra padaryta iŠ geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę i r besigailėsite jį įsigyju. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina !$3.9K

: in t

>1

cucn«AVi» 
fortune: 
TELLING 
CARDS 

MADAMijUipaHAND 

svanoaho 
Hay’w* CAao COl 

CMKAUO. HU.

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šio? Ka- 
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit) (spėti. 
Šios Kazyros yra geriausia žais- 
rtiė liuosame laike ir su jonii ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina FJOc.

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

OUTEs: l)Pa«lapty$ Burtininku, 2) KnbnhiH. a)S«pnu Knyuole.
Už šešias kitoniškas magiškas štukąs ir trjs lietuviškas knygutes kaina slK

INnnJitH OrnkMlm* arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa«
4M.1K

> A. 0. NOVAKAUSKAS
> ADVOKATAS J
i Kampan Main Ir Centre St. 4
> SHENANDOAH, FA. 1

Merginu balbcrlu szapas. f 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szoni. Teipgi iszmokinamc 
vyrus ir merginas balbe- 
riautl. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. N’ossokoffs, 
1202 Fenu Avc.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

i* I' *'

Pittsburgh, Piu

xjwr - * -
H u 
1veikslčliais, Lietuviškąi sutaisš J.' Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų kny^a, 

burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41*1 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose #O.SO

.Siųsdami pinigus adresuokite: PIRMUTINIS LTETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kun us numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus del 
laidotuvių, krlksztinlu, veselllju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigius Ir tt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa*-

Macht der žaehiuy iCronem I ' S. P. TANIS & CO.,
31 CAST 112th STREET, CHICAGO, ILL’.

Siunczia Pinigus in Lietuva r

?¥ai^ei pięhingi yrą svįikiau-

O' a

doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pag

Ivanovas Podubnov ir Clarence Dorker
Rusisžki s Drutuolis Isz Tamaqua, Pa.

I" ' ♦ ' .

Phillip Uggir
Isz Coaldale, Pa.

Karol Vogei
; Kanados Drutuolis

■ • . ..

I

A

mėsos tiktai tikt kiek del
;Wiiuq pajiegu reikalįiiįa.

Kaii jta.ie rodu ųžljįliiys,

su
Ka^taje rodą užl^kys, 

Tas auksiniu danfit 'nesitaisys.

♦

portus. Siuncziame tavortis 
in Lietuva.

, Ymtines Prasidės 7:30 vakare.
INŽANGA - $1.10 ir $2.20

% B, ■■.■■II . ........ . .

Shenandorije ymtines atsibus
Seredoj 16 Juniaus ant Maher

**** ’sales.

indejo inDel ko Mnižiesziu 
gurbeli ir paleido ant vande
nio in szvendrina ? — užklausė 
daraktoris. • >

— Ba jojo motina nenęrejo 
i'dant jam daktaras cziepintu
raupus, atsake viena Isa mer- 
gaioziu*......

Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome raszy.ti ant^žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
* CORPORATION,

• 414’ Broadway,
So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos
laikraszcZius.

; ----- -—--- —-----
‘Slaptybe Antgrabio”

VYRU 
LIGOS 

j . : ■

sa ca isz į
Preke 85c

gyvenimo Francuzu 
eko 35c* W« D. Boczonskl-Co

Daktaras KOLEI! yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus Invalrias Ilgas vyru ir motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsiu. . Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, Invalrias ligas 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszaukite ypa- 
tiszkai, per lalszkus asz negyriau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai Ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedellomis iki 2 vai. popiet. t i

v Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. * ' * ’ . 
wo o o 'ei » o

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite In hotel!

HOTEL LAWRENCE /
J. W. PRALEIKA, Savininkas

Ruimai: 12.50 igl $4.00 ant savaites 
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

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




