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ISZ AMERIKOS
Nupjovė savo vyrui galva su 

britva.
Pittsburg.— Su rasdama sa

vo vyra pas kita moteliu, pati 
Tamosziaus Galevicziaus, tu
rėdama apie 27 metus amžiaus 
užklupo ant jojo su britva ir 
nukirto jam galva. Galeviezie- 

uždurvta 
josios

Zofije Kulziene pas katra už
tiko savo vvra.

ne likos 
kaipo ir

kalėjime, 
prieszininkc

Galeviezienei 
kas tokis pranesze buk josios 
vyras randasi 
paliko vaikus pas 
pagriebė britva ir 
narna kur kaip

pas Kulziene, 
kaiminka, 
nubėgo in 

kateinsiutus 
užklupo ant savo vyro. Kulzio 
tame laike nesirado namie.

Puikus atlyginimas už 
teisingysta.

York. Pa.— Edwardas Lau- 
12 metu senu-

nesziodamas laikraszczius 
tukstan- 

Su pagialba
IK

locnininko buk

d i s, vaikiukas
mo, 
rado krepszi su 
czeis doleriu.
apgarsinimo surado locninin-
ka ir sugražino jam piningus, 
už ka aplaike 12 doleriu ir pri
žadėjimą nog 
už jin pasimels.

Paliko 10 milijonu turto.
New York.— Kėlės dienas 

adgal mirė czionais gerai žino- 
filantropas 
palikdamas 

milijonu

mas finansistas ir 
George Perkins, 
turto ant deszimts 
doleriu, kuri nžjąsze savo pa- 
czei ir dviems vaikams. Būda
mas 20 metu senumo Perkin- 
sas nesziojo laikraszczius ir 
czvstino ezeverikus.
Toki ižgama reiketu pakart.

Milwaukee, Wis.— Palicije 
suėmė Aleksandra Sobocinska 
gyvenanti po
Avė,, kuris iszžagejo 

motu Klara OI ko,
nanti po No. 476 Grand Ave. 
Daktarai po peržiurejimui 
mergaites

ir merginu rengėsi in 
Amerika.

Brooklyn, N. Yr. — 
žmogelis isz Telsziu 

romą ta kurioje rnszo: 
vokiecziai

Lietuva, tai vokiecziu 
rai Lietuvoje turėjo po 
lietnviCites, su 
no. Savo ‘‘ 
labai gerai. Bet

Tūlas 
prisiuntė

užplūdo 
žanda- 
kelias 

kuriomis gyve- 
paezias” 

l i

vo arszesnes už paežius
rus ir gyventojai 
kentėjo nuo j u tu

Kada

užlaiko
paezios” 

žauda-
labiau

‘ ‘ paežiu, 
negU'iVuo žandaru. Jos stacziai

Savo bu-

mi-
.. y !

užsiimdavo sznipinejimu ir ka 
tik sužinodavo, tuojaus pra- 
n eszd a v o žandarams 
vvrams” 
si kaltelius.

Kada vokiecziai turėjo 
leisti Lietuvos teritorija, 
visas savo “paezias 
Lietuvoje. Daugelis ju susilau
kė kudykiu ir dabar esą pajuo
kiamos ir žmonių pirsztais ba
domos.

Kada užėjo kolezakiniai, tai 
ir-gi kiekvienas virszininkas 
ir net paprasti kareiviai turėjo 
lietuvaites, su kuriomis gyve- 

Kada kolczakiniams rei
kėjo apleisti Lietuva, tai ju i il
gy tos Lietuvoje “paezios” ne
norėjo su jais skirtis, 
darni ju nuo saves atsikratyti, 
indėje in maiszus, užrisze 
nuo kalno nurito in 
Kada “—1”*'z,''t’ ”

o tie bausdavo 
♦ >

4 < , 

4 4

savo 
prii

lip
iai 

paliko

no.
y y

Negale-

ir 
pakalne, 

nuvožė 
adgal, tai
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Iszmęte per langą penkis
tukstanczius doleriu.
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Besiau-Brooklyn, N. Y.— 
cziant nepaprastiems laikams, 
Gaetano Musso, gyvenas 525 
K. 149 gatvėje, .bijojo pasidėti 
bankon savo su taupi ntus pi
nigus, kad neprapultu. Jis bu
vo
dejos

te, 
dulkes

Antonette,

kuri

Ji

W. n. BfMZtOWHKf, Prr«. & Mfr. 
F. W. BVCZROWBKt, Hltor

Isz Lietuviszku kaimelu

M 32 METAS
. .■. -.-—■■■•=zz: z-1-'-- r --^2. i 'a 

isz miestelio ir iszkeliavo in 
Amerika.

I
41

SHENANDOAH, PA.

Birželio 
1920.

pasauliu

d ie-
su

12ta
Atsiskyrė

Magdele na

1

susi taupi nes $5,000 i r pasi- 
blekine dėžutė 

stovėdavo netoli lango. Jo dūk 
bcszl uodama 

iszmcte pro Įauga ta
dėžute su visais pinigais.

ant gatves vaikai 
paspardo ta dežiite inmete in 
szaszlavyna, o 
užilgo tapo iszvežtos, 
ji nežinojo, jog ten buvo sudėti 
pinigai. Tik vakare 
tėvui isz

mate, kaip

szaszlavos ne- 
vienok

, sugryzus 
darbo iszsiaiszkino 

dalykas, bet jau buvo pervedu.
Tėvai iszdaye 10,000 doleriu 

ant sunaus laidotuvių.
Fairmont, W. Va.— 

tėvu del savo vaiku 
pcrvirszina rubežiu savo mei- 

kaip tai padare Shahan 
Fordai kurie iszdave deszimts 
tukstancziu doleriu ant laido
tuvių mirusio savo vienatinio 
sunaus 17 metu Jono.

Laidotuves buvo

Tėvai iszdave 10,000 doleriu
A’1 — ■ - - ’ < r t f L

Meile 
nekarta

les,

To
nes 

czedino del 
sunaus kada daejs ly &

t 
na 
sziiiom 
Pužiene turėdama vos 28 melus 
amžiaus., 
uždegimo 
( 
ir dvi mergaites 
kita szesziu motu.
laidota 16ta dienu 
bažnytinėm apeigom. Lai ilsis 
jos liūnas szaltoj žemelei.

Velione mirė 
plauczių.

lideliam nuliūdime vyra Jurgi
- viena trijų 

Likos pu- 
Birželio su

mio.
Paliko

Nesenei 
sveczei isz

* *

lankėsi
Kūdikėliu Jėzaus 

. M at po karei I i ko
i i

Kauno

Baltimore, Mdj — 
pas mus 
Kauno nuo 
Draugijos 
si daug naszlaicziu alkanu, nu-
plyszpsiu, basu, kurie 
ant ulycziu kabinėjasi prie kož- 
no praszydami graszio, už kuri 
galėtu pirkti ka pavalgyt. Lie
tuvos valdže

“h;lB

IT.
Laime užžydejo del žydeliu.’ 
Vos praslinko szeszi mene

siai, abudu žydai nusiuntė savo 
moterems gromatas isz Ameri
ko, kožnoje gromatoje radosi 
keli szimtai doleriu.

Nog tojo laiko, kas keli me
nesiai žydelkos aplaikydavo 
piningus nog savo vyru.

Cypa negalėjo atsidžiaugt 
savo laime. Skupi motore, pasi
darė da skupesne, buvo darb
szi, bet dabar įdirbo da dau
giau. Viena szimtine paleido 
ant kromelio, kita paskolino 
žmoni m ir žodžiu darė stebuk
lus su aplaikytais piningais 
isz Ameriko.

Sura kitaip pasielgihėjo. 
Tuojaus nusipirko sau nauja 

iszleidinejo piningus
ant geresnio valgio, 
aplaike vela pinigu, pirko sau 
auksinius auskaras, auksine 
rinke ant rankos, puiku žiedą 
o likusius pravalgė. Po tam pir 
ko szilkine szlebe, pirsztines, 
nieko nedirbo tik valgė ir sil- 

Atejo kalejna ant ki
tu paredu, marszkiniu, panezia 
ku czeveriku ir iszrode kaip 
grafiene.

Tris meta praslinko — musu 
žydelei sugryžo adgal isz Ame
riko.

Kad Szloma inženge per 
slenksti savo grinezios iszejo 
pasitikti jin jojo Cypa, 

u
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Kolumbo kareiviai (Knights of CokifįbuB)
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paskyrė pusiau 
sugriuvusi narna be stogo tiems 
naszlaicziams, geri žmonys pa
dare draugavę, 
vargszus gelbėti, bet neturėjo 
pinigu idant taji narna patai
syt, intaist ’maszinas 
kius inrafildUs i 
kokio nors amato tuosius ap
leistus vargszus. Ant tojo tyks- 
lo duosningai 
sumėto 228 dolerius.

— Praeita Nedeldieni pri
buvo pas mus kun. 
geras kalbėtojas, kuris 
iszaiszkino 
Auku Tautos Fondan 
90 doleriu.

— Czionaitinei Lietuvekko- 
nia visi skaito Irtikraszezius ir 
puikei' gyvena už tai žino kam 
aukuoti ir ant ko ir nesiduoda 
save apgauti visokiams szpic- 

Lietuvos bonti parduo
ta ežio na i s už 40 
doleriu ir ketina subytyt visas 
kitas"kolionijas.

— Apie 2,000 Lietuviu 
dirba priekriauoziu o daugelis 
turi savo locnas dirbtuves. Vie
ni dirba 3-4 dienas kiti 
randasi be darbo.
bai ėjo gerai, tai bosai gaude 
darbininkus ir prižadėjo aukso 

Cicilikai gyrėsi, buk 
tai jieje iszkovojo 
kęsti, numėtė citra nog 
kaizeri
kada darbo nesiranda, cicilikai 
sulindo in skyles kaip szeszkai. 
— “Aszara.”

geri žmonys pa- 
idant tuosius

i ir kito- 
idant mokyti

Baltimoriecziai

katalikiszka 
organizacije, padovanojo miestui Metz, Fi*uncijoi, szita stovy- 
Ja Laffayetto, kuris kasztavo 50 tukstancziu doleriu.

sojos i.

Ar užsimoka moteriams užsi
muš zine t darbu ir czedint 

piningus9

cijos, taczians per keletą dienu 
nesurado.
betgi pavyko
ninja rado jau negyva, mirusia
• « '• .... j. • a • • d •» .j • ■ •

Popietyj, 7 d. bfrž. 
surasti. Mažes-

Mironas, 
viską 

kanuoaiszkiausia. 
sumėtė

vienos isz 
puikiausiu kada norints czio
nais turėjo aplinkinėje, 
vai nesigailėjo piningu, 
tuosius piningus 
savo 
metu.

Velionis isz tokiu laidotuvių 
nieko nenaudojo, tiktai grabo- 
rius ir; kiti.
kvailysta iszdavineti piningus 
ant iszkilmingu laidotuvių. Ge 
riau butu padare tiejei tėvai 
idant tuosius piningus 
laikytu sau ant senatvės.
Maszininis karabinas

szauna 11,000 kulku in 
minuta.

Washington, D. Q— 
atsibuvo

“pad vados, 
kolezakinius gryže 
atriszineje maistus ir iszleido 
nelaimingąsias.

Autorus laiszko 
dabar 
“paežiu 
gaivu ir nežino kur dingti, nes 

vien tik jias pajuo- 
stengiasi juoms 
padarytas 
laikais, 

“paeziomis” 
inkstai tau

kuose. Daugelis ju laukia pro
gos apleisti Lietuva ir keliauti 
Amerikon, kur ju niekas neži
nos, kas jos per vienos.

Žinoma, laiszko autorius pa
duoda net keliu pavardes. Jis 
nekaltina tu aplinkybių kokio
se jos atsidūrė ir tapo aukomis

kadsako, 
daugelis tokiu žandaru 

plaukus raunasi nuo»>

Yritini didžiause

pasi-

kuris

isz bado, 0 didesriioji dar maiti
nosi žolėms ir ja pavyko iszgel- 
beti.

Tėvai turėtu

(Tikras atsitikimas.)

neszvariam

pasitikti jin jojo Cypa, susi- 
kiiprinus nog darbo, apsivėlusi 
iszdžiuvus kaip rūkyta silke, 
bet nudžiugus ant veido ir ati-Gyveno mažam v 

miestelije du žydai, labai var
gingi, kurie' apsipaeziavo su 
žydelk iutems 
vargingoms.

Szloma apsipaeziavo su Cy
pu, o Joselis su Sura.

Szloma buvo kriauezium, 
faktorium kviecžiii ir kaip ka
da grujindavo kapeli jo j ant 
fleito ir dirbo*kas tik papuolė 
po ranka.

Joselis buvo blekorium, stik 
liniku, ziegormeisteriu, fakto
rium nog visko ir teip-gi dirb 
davo, kas tik papuolė, 
pardavinėjo vaisius ant 
kaus, buvo labai paezedus mo
tore ir labai darbszi. Sura toip 
gi pardavinėjo vaisius ir buvo 
paezedus, bet tankei neskupejo 
pavalgyt savo vaisiu isz locno 
gurbelio, o szabasines ' žuvies 
latike su didelia nekantrybia, 
bet žuvis Suros buvo tris kart 
didesne ne kaip Cypos namie.

- Taisės dvi szeimynas labai 
mylėjo ir laikosi beda, ir nie
kad juju neapieisdavo, teip be
galo jiaises mylėjo.

Joselis ir Szloma negalėjo 
ilgiaus kentėt tojo vargo.

Pradėjo vienas pas kita at- 
silankinet ir ka tokio rodavo- 
tis. Moteres buvo labai akyvos 
ka juju vyrai tokio slaptingo 
turi. Bet Szloma ant visu klau 

. Joselis ne 
.. Moteres susipra

to, jog gal ežia eina apie dide
lia sutartis kokiam norints gi- 
szefte, kuris reikalu ujo

duoda savo vyrui visa turtai 
viską ka jiai vyras prisiuntė 
isz Ameriko ir da daug dau
giau nes septynis szimtus dau
giau ne kaip jiai vyras prisiun
tė per tris metus isz Ameriko.

— Tai tu tiek uždirbai Cy
pu k? - 
džiuges.

— Ja Szlome, ich.
Joselis teip-gi inejo in grin- 

czia o Sura iszejo jin teip-gi pa 
sitikti. Bet ar tai Sura! Gi- 
valt, Ne. Tai ne Sura. Tai 
kokia didele poni, puikei pasi
rėdžius ir iszrode labai patogi! 
aukse, aksomosia ir szilkpsįa! 
O tokia ricbuke, balta, tokia 
patogi! A j vai!

Neapraszi nešiu 
apie taji pasisveikinimą abieju 
žydehi. Užteks, jeigu žinosite 
kaip tas viskas užsibaigė.

Toip tai buvo:

atkreipt dau
giau domos ir viihiu vaikūeziu 
nepaleisti.

Springfield, Ill. — Pas mus 
oras gražus ir sziltas, 
dirba neblogai o kas 
dirbt, tai ir uždirba kas dvi

apsipacziavo 
teip-gi ' labai

zmones ne 
kia, bet dar 
kerszinti už 
skaudas tais
jos buvo žandaru 
ir gyveno, kaip

liams.
tukstancziuNo. 734 Smith 

asztuo- 
gyve-

nuo- 
kuomet

rr
■a

nui

1)0 
persitikrino, jog

tikrai dasileido žveriszko pa
sielgimo ant kudykio.
bus nubaustas ant 20 metu in 
kalėjimą.

Mesute brangsta ir nežine 
kada atpigs.

Philadelphia. — 
brangsta pasiutiszkai ir 
ne kada atpigs. Priežastis pa
brangimo niekas nežino, bet 
pakerei gal susitarė npipleszti 
žmonis pakol duodasi

spekulantai

Už tai

Mesute bet Faltina jias, kad taip elge- 
neži- si.

Labai 
mas.

apsireiszki-

pleszt

New York.—

teip, kaip ir kiti 
daro.

Geradejingas garnys.
Pus M o r riša

Czemova atsilankė garnys pa
likdamas jam puikia dovana - 
trinukus.

Keturi metai 
tai szeimynai v

pusantro meto po tam antra 
pora dvinuku.
sziu

adgal paliko 
dvilinkus, o in

In laika sze- 
geraduszis

Ketu-

liūdnas
Bet tokiu apsireiszkimu 

dabar yra labai daug ne tik 
Lietuvoje, bet ir visose kitose 

Po szios kares 
szimtai, bet tukstųncziai 
nelaimingu mergaieziu ir mo
terių. No szimtai, bet tukstan- 
cziai bus sugriautu szeimynu. 
Pirmiau lietuvaites buvo vo- 
kiecziu žandaru ir kolezakiniu 
“paeziomis,” 
anglu, amerikonu, franeuzu ir 
kitu paeziomis.

Czia mes neprivalome smerk 
ti tu nelaimingųjų mergeliu ir 
moterių, kurios tapo aukomis, 
bet privalom smerkti tuos, kas 
surengė baisiausias skerdynes 
kas pagimdė tokias aplinkybes 
kad mergaites ir moterys pri
verstos buvo tapti aukomis.

szalvse. szios ne. 
bus

o dabar jos yra

Tomis 
band viriai 

maszininiu
dienomis
su uaujei iszrastu 

iszszauna iii 
vienuolika tukstan

cziu szuviu. Sziadien maszini- 
negali

karabinu kuris 
mimtta

uis karabinas daugiau 
isZszauti kaip 600 szuviu in 
viena minuta. Naujas karabi
nas neiszduoda jokio balso ir 
negali jn susekti neprietelei ko 
kioj vietoj jisai yra paslėptas.

Palieka viską Raudonajam 
Kryžiui.

Washington.— An-Monroe, 
ton Nygaard, kuris mire Mon
roe, suvirsz metais adgal, netu
rėdamas vaiku nei giminiu, 
paliko visa savo turtu Ameri
kos
Kuomet visos
apmokėtos liko $1,079.

Raudonam jam Kryžiui, 
iszlaidos buvo

Visi

Ant pir-

Kas nori

2,000 kas

kalnus.

nori, o po pėdo i tai

užklausė josios liū

visai
Kada dar-

dideli mo- 
sosfo, 

iszvare ir 1.1. Dabar

Fairfield, Conn.

kasiklos 
netingi I

sanvaites po 150 doleriu, o rau- 
galo teipgi galima gauti

nekurie 
vaikszezioje kaip iszpereti visz- 
eziukai. Szeip gyvenimas 
terp ezionaitiniu lietuviu gana 
malszus. 

Harrison, N. J. — Lietuviu 
ezion yra gana didelis būrelis, 
o gyvena tokiame 
jog sustoja prie baro 
protą ir politikiszka mokslą ne
sutikimo ir jieszko 
tamsybes

Szeip

Cypa 
r i n-

j

Tai ne Sura.

■‘">1

sutikimia 
remia jum daug

Ik

metu tasai 
pauksztis atnesze du kartus 
po dvinukus ir dabar net tri- 
nukus. Visi vaikai yra gyvi.

Ar daug panasziu vaiku 
randasi?

Worcester, Mass. —
riolikos metu senumo Wesley 
Sheldon, aplaikc dovana nog 
pavieto už geriausia pasidar
bavimu naminiam darbe. Jisai 
laimėjo pirmutiniu dovanu ir 
pcrvirszino darbe daugeli mer
ginu.

In laika trijų menesiu pa
dirbo tasai vaikas 58 kepalė
lius duonos, dirbo kulqiioje 76 
valandas ir praleido 48 valan
das laiko ant suvaikszcziojimo 
su visokcis reikalais del savo 
motinos.
tokiu šuneliu, kurie prigialbe-

Pasiutiszka soviatu valdžia.
Irkucke duona parsiduoda ■ 

po 250 rubliu svaras.
Irkuckas. — Soviatu tiesos 

likos inveslos czionais.
krornai likos suvienyti i.n viena 
o nekurie uždaryti.
kimo kokio nors tavoro reike 
turėti pavelinima.
nusipirkti koki laikraszti turi
neatbūtinai turėti ant to paye- 
linima nog soviatu.

Mujsto Irkucke randasi la
bai mažai duona parsiduoda po 
250 rubliu svaras' 
yra baisas.
250 rubliu svaras' Budėjimas

Oras szal- 
tas, tankei palijo o daržove ir 
kiti augmens nelabai auga, tik 
szienas gerai užderėjo. Darbai 
eina pusėtinai. Lietuvei nela
bai sutikime gyvena, draugys
tes tevp saves suyrtos, nes mu
su katalikiszkos 
persiemc atskaluiiysta, nes gei- 
dže iszbraukt ' katalikysta j r 
spaviedni ir permainyti jiaises 
ant laisvamaniszku o ne kurios 
nori net szventuju vardus isz- 
mesti.

— Aplaikyta pas mus gro- 
mata isz lietuvos kurioje pra- 
neszn, buk apie Zurbaga dvar- 
bonei užtraukė kariuomene ir 
nugirdė kareivius szaudo kai- 
muocziluc už nepaklusnumą, 
Maųpma, 
pareis baudževa ir

progreso 
Jaunesne gentkar- 

te lietuvaicziu ir jieszko pro
greso po pakampes lyg pusiau- 
nakt Panaszei atsitaiko ir su 
musu mamelėms, del kuriu po
ni Baltruviene jau likos užor- 
deriuota. —C. K. R.

atsitaiko ir su

Vokietijoj kalėjimai pripildin- 
drauguves ti su vageis ir žudintojeis.

Vilnis visokiuBeilinas.— 
prasižengimu Vokietijoj neap- 
simalszina, kalėjimai yra pri
pildyti visokcis vageis, žudin- 
tojeis jr kitais; vietos jait dau-
giau nesiranda del tuju prasi- symu buvo kurezes. 

Vagei apipleszineja 
antgrabius

St. Louis, Mo.’

Vakacijos sodžius 
vargingiems.

Vakacijos 
sodžius' bus Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus atidarytas szia 
vasara Forest parke del szei
mynu, kūręs kitaip neturėtu 
progos pasiliuosuot nuo bai
saus karszczio. Sodžius susidės

’ aP*“ 
f Miesto pen-

Ar daug randasi

isz trisdeszimts szetru 
mant 200 ypafu. , ~ 
kiolika labdaringu organizaci
jų paskirs virgingas szeimy- 
nas. Ypatinga priežiūra bus

szeimy-

---—•
Graikai paėmė in nelaisvia 
8,000 turku arti Smirnos.
London. — Graikai apsiau

bė visa turkiszka korpusą 
Philadelphijoj 83 myilęs nog 
Smirnos, paymdami in nelais
ve 8,000 turku ir daug visokio 
kariszko materijolo.
Salhilli likos teip-gi paymtas 
per Graikus. Graikiszka kava- 
lerije vejesi paskui likuczus be • « ’t

Miestas

jog Lietuvoje vela 
botagas.' 

Aplaike tokius žinias isz lietu- 
vos, žmonis yra nusiminia ir 
ne rymau je, kaip cze viskas pa
sibaigs Lietuvoje ir 
užeis kokis paredkas.

žengei iu.
namus, bankus ir
vidurdienije. Tula ūioterė pa
liko kudyki vežimelije prie 
k romo, o kada iszejo, ’
• . d x . i M . »

gb; Gerai, kad vagis 'nepasiėmė
__ m. — — a . * * . a A . 1 ft

mur hiur.

dide-

ar kada

Osceola Mill, Pa. — Nesenei 
czioruiis dingo isz namu Tokar- 
cziku dvi mergaites; viena*ke- 

Juodvi 
pasirinkti

turiu ir opuses metu, 
iszejo krumudsna 
geliu ir nesugryžo. Kuomet tė
vai. pasigedo, pradėjo jųdviejų 
• • • 1 # '1 <111

dyki hhi žemes o vežinlelis dihi 
xm1 ' ‘ • A fi S t M X • *J. J , ■ J L . • _ i 1 '

drauge kudykio kaip tai Ame-’ 
rike yra paprasta daryti.
NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 

TIEK SMAGUMO.
Sfunczlu Bzlrdinga padėkavone už 

toip puikia knyga kokia yra ’‘Tūkstan
tis Ir Viena Naktų**. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas Ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri, mane palink* 
Hinina diena Ir naktį. Kada paeinu iss 
darbo tai tuojaus grlebluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz redystea 
’’Saules". Vėlinu kožnam jlaja pirkti

rado ku- lios slaptybes.
NDžiaugėsi isz to, ypatingai 

Starą, kuri kalbėjo, jog isz be-
į

Džiaugėsi isz to, ypatingai 
1 | I <# • ‘ M . • • • 1

dos visos josios pajlogos jiaja 
apleido.

Bet toji visa slaptybe drau
gu buvo visai kitokia no kaip 
moteres mane. Karta Szlomas 
stojo priesz Cypa, o 
priesz Sura ir kožnas isz juju 
aprciszke jogj..., iszvažiuoja 
abu’tliUftnt keliolikos metu in 
Amerika, jieszkoti giliukio ir 
piningo. Bobos pradėjo de
juot, verkt ir rngoti, bet nieko
piningo.

i Ir Alrafivtl n turtui amanimn da.ii#rlAUi

Taip tai buvo: Turtingas 
Szloma atmetė nog saves zCypa 
su kuria persiskyrė pas rabinu 
po tam persiskyrė Joselis su 
savo Sura kad iszdave jojo vi
sus piningus, o ant galo Szlo
ma apsipaeziavo su Cypa isz- 
keliavo in Amerika ir pastojo 
dielium kupezium už suezedin- 
tus savo paezios piningus ir pa 
baiga mano apsakymo.

Moterėlės, gerai apsvarsty
kite szita apysakėlė!

M I! I w ................. —

Žmonis krinta negyvi ant uly- 
cziu nog bado.

Moskva.—- Moskva ir Petro
gradas randasi apimti kanuo-
dydžiausiama bacĮe. Apliiilcinfc-

• » • • ’ ■ • ’ * . i

*4

4"

*

I),

1krintašia kaimuosia žmonis 
kaip muses nog bado. Gyvento
jai miestuose suąimąjąno dau
giau kaip puse.
neižbega isz miesto, mirszta isz 
bado.
dien nieko ne turi

Joselis džiausiam varge, nes ’soviatu 
valdže viską sugriebė. Jokios 
mėsos nesiranda Moskvoje ir 
Petrograde; baltos
teipgi nesiranda. Svaras pas- 
mirdusios arklienos kasztuoje 
600 rubliu. Pastypusia arklio^

A »

Tieji kurie I11

Turtingi žmonis szia- 
ir yra di-

duonos
Svaras pas-

l»

t

4Ii

! * 
iiQ|

nepagialbejo ir abudu žydelei na vėža ulycziomis kuria žmo-
• f* * - • • w • • . . . 1 • __ • * * Vl<. 1 t v-
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peezosia gyventu 
gos butu.

Puikus parodai ir balti cze- 
verikai, tai niekai, 
tinos prigulincząi 
augytu, tai ir lietuvyste pasi
keltu. Dorybe užstotu o paleis
tuvystes ne butu.

9 tni laimiu-

Jeigu mo
dule reles

galva ir padėjo gale kojų ir vo
lei graba. užkasė. O kad in ke
ltus dienas tikrai pidiove lija 
tai žmonis intikojo, jog 
būdas pagialbejo. 
trauke 
burtininkus in sudn.

DU ATSKALŪNAI.

Bodin ink as valstin i o s nd o9

tasai apygardoje B. apsakinėja vie 
Valdže pa-

visus lengvatikius ir jo sekanti atsitikima:
įam katuli k iszkam laikraszti -

g’’Ci

ne
gaivos 

kaip

paprastai
Kaip suejna ir

v ra

Katrie norėjote in Lietuva 
keliauti, tai da susilaikykite, 
biųneužsimoka kiszt galva in 
glaistas, nes kaip girdot, lai
Lietuvoje velneva prasidėjo, o 
katras nuvažiuos tai no 
tai galosHSKVnžiuot. • —

Geriau da ant vietos sėdėt 
ir kas nusides žiūrėt.

F"*'" - "*■

Kopūstu ir cibuliu 
visada yra goresnes
nekuriu žmonių galvos, 

b „ —— ...... .
Lietuvei isz paskutinybos 

perkinoje 
miesteliousia, 
mokėdami ir tai per vienas ki
ta! Perka su keleis szimlais, 
užsitraukdami skole ant kele
to tukstaneziu doleriu, 
tai labai neiszmintinga', 
fabrikiniuosia miestuosia, 
kelis tnkstanezius doleriu 
Įima nusipirkti 
narna su visokioms vigadoms, 
kur apsigyvenin su vaikoleis

isz
namus anglininosia 

brangoi iž juos

Kad Lietuvei Ameriko terp 
savos nesirietu, tai paguodone 
nuo kitu turėtu.

Lietuvei 
karszto budo,
po stikleli iszgoria, tai teip pa
sidaro drąsus ir galingais, jog 
kalnus apverstu, bot jęas.isz to 
kad prie to drąsumo, 
vikrumo ir drąsumo.

tne v ra

i ra 
juk 
už

ga-
puiku murini

su 
suauguseis galima turėti pui
ku gyvenimą, ba czionais vai
kai prie tėvu neiszbus, namas 
supus ir ant senatvės galiiua 
sulaukti vargo.

Jau sziandien tokiu czion 
turime, o da už keliolika motu 
daugybe atsiras tokiu, 
žmogus ant 
in darbu ne toks, tai 
neiszmaitvs.

tokiu

Kndn 
senatvės pajiegn 

namas

Jeigu ka gerai padarysi, tai 
isztikro džiaugsimi turėsi.

Szia gadynia turi žmogus 
atsargiu butu, kad ir del szven 
to no reikia tikėti.

Navatnas daigtas isz neku
riu musu Lietuviu. Kol gyvena 
apigardosia kur yra bažnyczia 
tai baisei dievuoti ir nobažni, 
bot kada iszsibostiml tolyn kur 
no yra liotuviszku bažnycziu, 
tai pavirsta in didžiausius be- 

— užmirszta apie vis- 
apie Dieva ne nori nie

ko žinoti ir savo vaikus page
li i szk a i augina. Tai-gi, o 
priesz tai ne neprigulojo ne vie 
nas in parapini komitetą/szia- 
dien priguli in pekliszka komi
tetą. Nieko niekas nesakytu 
kad tai butu szviesus ir su 
mokslu žmogus, uos tai ubagai 
ant dvases, — 
kazo kalmukai.

dievins 
ka, o ir

Kur vieszi pas žmonis suti
kimas, ten yra Dievo padcji-Įj 
pins.

Dievo

-—
Didesniuosia 

Lietuvei ženklvvai pasikėlė 
koki paszlemekai buvo, tai ap- 
simalszino, o 
neszdino in 
kur da nekurio gyvena kaip 
apuokai skylėsią. Tonais nie
kas jiems neperszkadina pla
tinti tamsybių. Davadnas žmo 
gus už jokius piningus ne no
rėtu terp girtuokliu būti, tuo
jaus neszdinasi kur žmonis, 
ne puslaukinei gyvena.

Ir didesniuosia apigarduo- 
sia randasi insimaiszusiu pus
galviu, bet tiejei tūnojo mal- 
szei kaip po lapu, o jeigu kat
ras pradeda kiek szumyti, tai 
gauna apdaužyti ir turi tokis 
bolszevikas malszei sėdėti ar
ba in kalėjimą ejti.

Czion pribuvome durbszauti 
b ne kvailiszkui ponauti.

Alos czion Lietuvos nesu
tversime, apie tai nesvajokime 

kba ant juoko pasiliksime.

apigardosia 
ženklvvai •f 9

isssi-daugelis 
tolymas peczos

o

Lietuvei jau pradeda pa
bust isz miego ir suprast savo 

Jau suprato kas

pradeda

neranguma.
juos lyg sziol kliudė, kas terp 
juju sėjo nesutikima. Ant kart 
pradeda judytis ir bruzdet, o 
kur užejna reikalas, tai ir dra- 
pei pasistato.

Teip laikas Lietuviams sto
ps vyrais, ne žodžeis, tiktai 
darbais turi pasirodyt, jog ne 
yra puvėsiais, turi galvas ir 
smegenis nesugialtas ir yra to- 
keis, kaip ir visos kitos tautos. 
Apszvieta tamsybes prasklai- 
do!

ne žodžeis,

r— --------—•

Kanuodaugiause skaitykite 
5r kanuodaugiausia ezodinkite 
peš tas tai žmogų pakele, ir isz 
.Vargavęs iszkelia. 
į ,

Sutikimas
draugas visosia 
Jeigu kur 
būrys Lietuviu, tai gali terp 
Navos 
svetimtaueziu
ffik ant nelaimes terp mus di
delis stokus tojo sutikimo. Gal 
jr tas atsiras noužilgio. 
j A . I——■
! Gcriauses ir

yra geriausias 
apigardosia. 

randasi pusėtinas

gyvuoti ir nieko nog 
nereikalauti.

Jeigu lietuvisz-

pridereneziau- 
ses mokslas del mergaieziu, 
doras auginimas ir prie darbo 
lavinimas.
•kos mergaites butu darbszios
ir motinas darbia užvaduotu, 
tai in didelius miestus neva
žiuotu kur dingsta ant visados 
jarba nelaimes jiaises patektu;
gerus vyrus gautu, o kacį ir

Tai-gi

9

kaip nuo Kau
pa matysi te, 

jog ne trukus pavirs ant szun- 
galviu.
ne turės naudos, ba ne del 
vuliu pekla.
pastoje ir dievuoeziu.

Isz tokiu ne velnias 
gy-

Didžiausi latrai

Jeigu ant senatvės nori 
rai turėti, tai jaunystėje daug 
prakaito turi iszlieti.

r>

Szioje gadynėje doras žmo
gus ant svieto ne turi jokios 

Tiktai vagei, pleszi- 
kai ir visoki sukezei 
stovi ir toki vadinasi narsunai 
kurio yra arsziausi palaidūnai.

vertes.

Ar-g'i tai butu teisybe, 
proliibicije yra 
persiskyrusiu poru? 
tosios poreles gyveno daug lai
mingiau kaip vienas isz juju 
no būdavo namie. Teisybe, ki
tados vyras persėdėdavo dau- 
giause karezemoje ar kliubosia 
kur pasigiardavo, atojdavo na
mon ir atsiguldavo, norints ap- 
laikydavo szunepoterius bet 
juju negirdejo. Sziadion vyrai 
sėdi namie ir k riti kavoje savo 
moterėlės už mažiausia daigta. 
Isz to kyla barnei ir persisky
rimai.

.!<>g 
kalte už tiek 

O gal

kuris tinka

be kraujo, ir del

spaviednes ir 
duoti iszriszima.

Nusistebėjas žiurėjo in ma
ne, o kada užtikrinau jam tei- 
sybia mano žodžiu, džiaugsmu 
|)raspiiulo jojo veidas.

Del to tai, • vela pasilikau 
kataliku ir tokiu miriau.

LIETU VISZK AS 
SĄPNINYKAS 

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu810 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mos užmokame 
nusiuntimo kasztus/ Prjsiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paezta. Adresavokite:

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

žIN w ♦
VERY -
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AK ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GARFTLAX 
duos jums greita palengvinimą. Greit 
veikla, paluosuoja vidurius ir iszczl- 
tlna krauJa. Nesiųskite piningu bet 
iszkirpkite szi apgarslniina ir prisius- 
kito su adresu, gausite dykai sempeli. 
GARl’O CHEMICAL CO.

New York, N. Y.

k u.
Atsiduso sunkei ir 

nusiryto per jo veidą, 
labai susijudinias. 
sitikimas, vienas kunigas at
skalūnas prie lovos 
ežio kito!
didinosi ir negalima buvo lai
ko gaiszyti.

Jeigu buvai katalikisz- 
ku kunigu, — tariau ligoniui 

turi tai žinoti,
9

klausyti tave
aszaros 
Buvau 

Kas do at-

mirsztan-
Liga kas kartaskuriuom 

visokius 
atėjo karta pas

9

Mano brolis 
m vau 
Husincszimus

___ j, su 
pertraukiąs

9 
mano ir apsako man 

‘ptttOgia^rTiMHzlia Nellie žengo in zokona Trapistu, pa-

Siouxc City ’deszimts metu 
adgal II. P. Hohu, 
nais
Patton, kuri ne norėjo isz jojo 

Po nužudytai naszlei
pasiliko szcsziolikos motu mer- 

Hohn už žudinsta li
kos nubaustas

teketi.

nužude to-

gaito.
ant deszimts

duodamas
dežukia tarė:

— Dalykai, 
ant to žingsnio 
tose popiorosią, 

greieziau

man

bu k’ tn-

užpeczotyta

katrie 
priverto, rasi 

bet negali ju-
>

drūtas vidurius 
mes

L. ■ . r j

Mesa žuvine turi savije kaip 
žinome fosforą, 
žmogui del sustiprinimo kau
lu ir del gaivinimo nervinio 
sudėjimo o ir smegenų. Del tos 
prįežasties žuvis yra naudingu 
maistu del žmonių suvargytu 
galvos darbu, katrie yra isz- 
blyszkia,
silpnu vaiku del sudrutinimo 
kaulu. K ūdas žuvis greieziau- 
šia viduriuosią susimala negu 
riebios; kas turi sveikus ir 

, gali be bai-
valgyti visokias žuvis. 

Tiojoi, kurie ne turi sveiku 
plaucziu privalo valgyti žuvis.

.1 III * •,

Tūlas angliszkas profesorių 
Archibald Thompson iszrodo, 
buk pavirsze žemes nuolatos 
slūgsta, o kada didesne dalis 
žemes susilygins su vandeniu 
tada bus antras tvanas, .

Žeme turi slegt, ba kiek tai 
isz vidurio žemes iszdega per 
vulkanus ka iszmeta nog am
žių tai jau dideli tusztumai vi
durine randasi, o tiejei savo 
laike užgrius per ka pasidarys 
dideles daubos ir tosios turės 
prisipildyt vandeniu, Sziadien 
pavirszc žemes iszrodo kaip 
kiauszinio luksztas.

j ,

Kad nustotu lyt ir butu gra
žus oras, mužikai Veržbovo, 
paviete Kosbovo; iszkase la
vonu merginos, kuriai nukirto

M

kad laike 
kožnns kunigas,mirties

rints butu iszsižadejas kunin- 
gystos, vis turi galybių atleis-

’ asz 
katalikiszku kunigu ir 

įasilikau protestonu. Jau 
valandoje kada ejsi priesz var- 

ilga tus amžinystes, turiu vale isz-

mane

metu in kalėjimu, o kad gerai ju atploszti greieziau, pakol 
negausi žinios, kad asz jau nu
miriau.

Paslėpiau pop i eras ir 
Laika džiovinau 
maustydamas, kas tai buvo do 
priežastis, kuri teip greitai 
priverto mano broli, kuris pir 
miau buvo katalikiszku kuni
gu, paskui atskalūnu, po tam 
pasiliko protestonu, pridikan- 
tu ir jau norėjo 
su jauna ir 
Nežinojau, 
ties sugryžo vela prie 
ežios ir nužengė in i

Bot guododamas 
valia mano brolio, nežiūrėjau 
in popieras. Po keliolika, metu 
aplaikiau žinia, buk mano bro 
lis mirė. Tada paemias popic-

elgesi kalėjime, likos paleistas 
po asztuoniu metu. Dabar ana 
diena. Holui apsivedė 
mergaite, kurios motina nužu
dė deszimts metu adgal.

su taja
smegenis

no-

ti griekus... Žinok ic, jog ir 
mvau

esi

111 Avė. A.
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PRASARGAI Vilias laiszkus o Ir 
piningus J n. IszJcistuvo "Saule" reiko 
visados siusti ant salto adreso: W. D. 
Boczkomkl-Co. M aha.no y City. Pa.

Del ko žmonis sujena in po
ra?

Ant tojo užklansymo tūla 
motore atsako sekaneziai:

Pirmiause vyrai.— 
poruojesi isz meiles, 
piningu, 
manydami, jog vyrai 
ožiuotis, o kiti del to, 
ezesi vienais.

Merginos del to:— 
del to, jog nori 
turėt savo stuba 
gali to turėt.

Kitos del to, jog ne yra 
tiek drąsios likti senom 
gom. 
geidže turėti piningu ant paro
du, 
butu iszrosztas vardas 
guli pati,” 
jog ne moka vyrui 
kada tasai kalbina aut apsive- 
diino.

o kiti velei

Tiejei 
kiti 

del to 
turi pa- 
jog jau-

del
9

Vienos
9

šia zokona.

O PINIGUS IN LIETUVA
€♦

t

pasilikt Misis 
o be vyro ne- •/1

mer-
Kitos velei del to, jog

apsipaeziuoti 
turtinga motore, 

isz kokios priežas- 
i bažny- 
ruseziau-

ant ras> pradėjau skaityti jojo isz-

Kitos idant po mirezei 
“czion 

ir vela kitos del to, 
atsisakyt,

Daugumas teka už vy
ro del piningu tiktai. Ant galo 
nekurios del to, jog hisimyli 
iii vyra ir geidže būti del jojo 
prietelium ir pagialba ir kad 
amžinai mylėtis ir būti del jo
sios bernu.

T
X

t

IR IN VISAS KITAS SZALIS
Greitai ir saugiai nusiunczia

Lietuvos Atstatymo Bendrove

i
X X X X X j- 
XX * X 
I' 
X 
I

X

Pagal pigiausio dienas kurso.
ire isz k ima:

“Atsiskvrias nog 
kiszkos bažnyczios, kaipo teo
logas, buyau priymtas in skait 
liu protestoniszku pastorių 
tada buvau nusiunstas už pa
mokslininku in viena miesteli.

Noužilgio po mano atvažia
vimui, viena vakaru

Y 
J

ui u ir su prezideiitu AV. ir 
kandidatu leoliogijos 
tonu prie vyno.
paszaukimo in kunigysta, bu
vau vikaru parapijoj E., 
norėdamas apsipaeziuoti, 
stojau no kataliku tikėjimo ir 
p r i cm ia u i sįpa ž i n i m a 
tonu.
vo tai turtinga panele, dukte- 
re vieno isz protestoniszku 
kupeziu, <
rengtas ant penkiolikto Birže
lio.

Sėdėdami altanoj, 
linksminomės, tuom laike pas- 
toris G. likos pasmauktas pas 
ligoni.

— Ar norėtum nuvažiuoti 
pas ligoni už mane, mielas? — 
užklausė manos pastoris. Tei
sybe, jog pirmas iszpildimas 
dvasi szko luomo 
yra jum ne smagus, 
kaipo gaspadoriui 
palikti svoezius.

Tuojaus

Atsiskvrias katuli-

9

• su pastorium (
sėdėjau 

mano perdėti- 
su 

protes-
Inžengias be

X ♦

Sustato ingailiojimus (daviernastis) daliu atjcszkoįimu bei turtu 
pardavimo rasztus ir kitus natarialius dokumentus.

ISZRUPINA PASPORTUS IN LIETUVA

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
Home Office: 1712 WASHINGTON STREET, WILMINGTON. DEL

Bet laimingiau- 
se pora kuri suejna in vienybe 
isz tikros meiles.

—- - - -> - -ir---- --------------

MOTINYSTE.

viena diena kas met, l|et 
kiekviena 
nos Diena 
kata butu saugota.
deszimts motinu įniro gimdy
me kožna diena, 191!) m. jos mi
rė dėlto, jog motinyste negodo
ta, sako Darbo Dopnrtmento 
Vaiku Biuras, bet dėlto, kad 
nėra užtektinai priesz gimimo 
ligonbueziu, vieszos sveikatos 
slaugiu ir ligonbueziu.

Tik penkios motinos isz 2,728 
po isztirinejimo Vaiku Biuro, 
turėjo tinkama priežiūra. Lie
kamos 2,973 buvo neprižiūrėtos 
vientik dėlto, jog paezios neži
nojo kaip ir kodėl save prižiū
rėt ir neturėjo pinigu niokot 
gydytojui ar sluogei pamokint 
jas.

Judėjimas 
ežius motinu nuo mirties ar vi
so gyvenimo 
visoplatus. Praneszimai isz 
Franci jos parodo nauja veiklu
mą insteigime besitarnavimo 
centru del motinu. Nuo 1919 m. 
Anglijoje motinystes apsauga 
buvo padaryta prideringa per 
visa szali, puse kesztu ligonbu
eziu užlaikymo 
ežiu” ir net “ 
del motinu laike 
valdžios paneszta.
valdžia duoda piniginiszka pa
ge Iba 
centrams.
tas Australijoje pritaria medi- 
kaliszkos ir prižiūrėjimo pagel
bos motinoms. Australija mo
ku $25.00 del kiekvieno byvo 
gimimo bandyme apsaugot bu
dus motinu tinkamos priežiū
ros. i

'* • • • •NaujatZelandija turi puiku 
sutaiųymu ligonbueziu ir slau
giu del mqtinu ir,kūdikiu

v, Ae
Moii- 

jeigu motinu svei- 
Szeszias

diena butu 
, i

ir net

4 4

gelbet tukstan-

nesveikatos yra 
Praneszimai

“sveikatos ave
liam u pagolba” 

sveikejimo 
Belguos

motinu besitarnavimo
Valdžios komite-

bet 
at-

protes-
Sužiedotine mano, bu-

isz
o szliubas buvo pa-

gerom i rr-»

parapijoj, 
bet man, 
nepriguli

apųįrengiau ir nu
ėjau su pravadniku, kuris ma
ne nuvedė pas lova 
ežios ypatos.

— Esmių naujai atsitinstu 
pamokslininku jūsų parapi joj 

paliepimo jusu

mirsztan-

ir ate j nu isz 
pastoriaus.

— Czion yra kokis nesupra
timas, asz reikalavau kunigo, 
kataliko o ne protestono, — 
atsake ligonis.

— Ar ponas ne esi evange
liku, — užklausiau nusistebė
jas, — juk man pasako k^id....

— Teip yra, esmių evange
liku, bet norėjau mirti katali
ku.

užklausiau

mirė
Jeigu tvirtai

Nuosavybes Namas New Yorke:

Lithuanian Development Corporation
I

294 Eighth Ave. Corner 25-th Street, New York, N. Y. i
1
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Sveikata žmogaus tai didžiausias Turtas!
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NON-INTOXlcitiW

t Ursolo Special Bitters are z 
prepared in accurate propo- 
rtion from the best roots, g 
herbs and other ingredients & 
obtainable, producing an ar-

-

Ar vartojai kada Ursolo Special Bitters?
Jeigu ne, tai parsitrauk šiądien. 

•
Štai ką rašo vienas iš daugelio musų Bi- 

tterio vartotojų: “Dvylika metu atgal, aš pra
dėjau jausti skausmą vidurių ir kas diegą ėjau 
blogiu. Pradėjau j ieškoti pagelbos pas dakta-

i.

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 dėl vidurių su geriausioms pasekmėms, 
Ir dabar jou keli metai kaip jaučiuosi suvisu 
sveikas ir tvirtas."

Ursolo Specleil Bitterns, yra 
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus 
puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti ligose 
skilvio, vidurių, žarnų, įkstų, kepenų ir širdies. 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gesus iŠ 
vidurių, padaro gerą apetitą, prašalina kataro 
atsirūgimą, skilvio surukštejimą, galvos skau
dėjimą, vėmimo, nerviškumo, neuralgijos, skie
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
pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio 
bitterio, o prekės yra labai pigios:

1 Didelė Bonka - $1.25
6 ,, ,, - $ 6,50

12 „ „ - $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 Orderį dėl padengi
mo lėšij viršui paženklintą kainą, O męs aplai- 
kę, tuoj prisiusim reikalaujamų gyduolių.

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

URSOLO SALES 00.,
ISO N. Wills St., CHICAGO, ILL.

DEF. B.
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— Ir kas poną prie to pri
traukė ?

Po valandėlei 
vela:

— -Ar tamista tyki in Su
tvertojo katras už mus 
ant kryžiaus ?
tiki, bus Jisai jums mielasziis 
dingas sudže?

Ligonis skausmingai , nusi
juokė ir tarė:,

— Tik vienas mano tikėji
mas mano iszgialbos, geidžiu 
iszsispaviedoti ir gauti atlei
dimą mano grielyu. Asz buvau 
viena karta katalikiszku kunir 
gu, alsi skyriau nog tikėjimo 
ir bažnyczios ir pasilikau pro
testonu. (Žinau gerai, jog 
pats tikėjimas mano ne iszga-

giu del mqtinu ir kudiKiu, su- 
tasymas toks pasekmingas gel
bėjimo gyvasties, jog yra sto
kojimas viso pasaulio.

Prižiūrėjimas ir 
liszka pagolba 
mokinimas motinystes hygie- 
nos aprūpinta Sheppard-Tower 
Motinystes Bylos, iszklausy- 
mas priesz Senato 
Vieszos Sveikatos ir Tautisz- 
kos Quarantanos bus girdėtas 
szi menesi. , M .j jdoti įr aptukti atĮoidima/grip

medika- 
motinoms, ir

Kotniteto

i M

giliau gerai

nys, rodos kad Vioszpatą Die
vas atsake man top paskutines 
malones, kad , galeczia priesz
_ j e • 4 • * V ' ' '• •

kataliku kunigą išzsispavie-

B M

4^ 3



<1

fl

, SAULE

NAMELIS ANT VOLGOS.
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J — Duok man irklą 
in stora mazga ir uždengti b;4- kalbo jis. — Asz moku 

’ i

si. Szlapi balti plaukai suriszti J — pra- 
iriies.
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Tu ten neik: 
bus vėjinis nuliu

ta sziaudine skrybėlė placziai.; Tamstai dar 
krasztais; apsivilkusi jorkeli-.pailsi.• • I ne baltai plika blnzn, persi,juo- 
susi placziu odiniu dr.žu; pli-*

re i lies SUgryžti

O ne, asz tankiai per- 
; p!i-įplaukiu upe.

alkuniu rankose ture-Į Valandėlė jie plaute tyleda-
Vadink ma-

M
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TARADAIKA. f

AUGSZCZIAUSE .. DOVANA 
DEL AMERIKOS NOG 

FRANCUOS.
jog raupai gali but
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atsirado
Tuomet Svei-

kaip asz turiu pavadinti tams
ta saviszkiams. Juk be vardo 
tamsta negali būti!

Ji linksmai vaikiszkai nusi
juokė.

— Na, gerai.
no Volgin — tat bus musu suti
kimo atmintis. Vardas mano 
Vladmir, tėvas Piotr. Szio var
dui tikri, -— pridūrė jis rimtai.

— Vadinas, Vladimir Pe- 
Itrovicz Volgin? Atsiminsiu. 
Tamsta busi mano pažinstamas 
isz S. Asz tamsta sutikau misz- 
ke ir užprasziau pas save 
sveczins. Ar gerai taip? No, 
pasitaiso mergaite, 
atsiminusi. —

— Kasgi ten gyvena tame ĮErmolovkoje, 
kaime? — paklausė mergaite.[jo, kuris anoje puseje.
— Pažįstami? Gal gimines?

— Asz ten nieko neturiu.
— Kaip nieko? Tat kam I Ji vėl prasijuokė.

tamsta ten važiuoji? — Tamsta esi visai konspi-
Jie plauke upes viduriu, vie- ra toro — nusiszypsojo jauni

ni, tarp dangaus ir žemos. Ant Įkaitis.
vandens pavirszaus buvo atsi-
musze krantai, kaimai, medžiai I — No, ir niekuomet nobu-
— jie iszrode mažycziai, yt bu- siu! — atsake mergaite ir oner 
tu nupiešti ant paveikslėlio. Ju giszkiau pradėjo irties.
valtis iszrode maža, kaip rie- Jaunikaitis žiurėjo in jia il- 
szuto kevalas, kuri vejas nesza gai ir rimtai.
vandeniu. —1 Nesižegnok isz

Jaunikaitis szypsodamas pa-Į panele, — pamislijo jaunikai- 
klause:

— Ar žinai tamsta, ka mes
vadiname paklaidinti pedsa-[pasilsėti tik kelias 
kius? (jis vėl atsigaus. Jis jau visai

pasilsėjo ir pas ji atsirado agi
tatoriaus instinktai.

— Szit mes ir namie!
Mergaite pradėjo sukti valti 

in dcsziniaja puse.
Ant augszto kranto,

koše lyg i
jo irklus ir pamažu yrėsi prie 
kraszto.
smiltyno ir susilaiko, 
jos akis pamate 
prie vandens jauhika’ti.

— Atsipraszan, panele... - — 
prataro jaunikaitis.

iszsigandnsi pa
žiurėjo iii ji didėlėmis melsvo
mis akimis ir greitai pasistu- 
musi irklu nuplaukė nuo krasz 

Su-1 to.
— Nesibijok.'

nieko pikto nepadarysiu..

Ji prisistūmė prie 
Urnai 

prisiartinusi

mi.

Tu

— Szit, kaip pereisi lauka 
ir užlipsi ant anos kalvos, 
ten.... — linksmai aiszkino 
dietis, rodydama ranka, — po 
kairei pamatysi knimus
tarp krumu bus kelias, ne viesz 
kelis, szunkelis. 
po deszinei 
nas, ponu Paniutinu, jie pir
miau valde musu sodžių.
ir ten neik, nėra reikalo, malū
nas tuszczias, musiszkiai ji 
pakuroms drasko.
tiesiai ir bus tavo kelias. Keliu 
laikykis deszines, vis deszines 

Ten lo
moje ir yra musu sodžius, 
chomlia vadinasi. Taip jis nuo 
amžių vadinasi. Ten nebepa- 
klysi, galėsi pasiklausti.

— Acziu, — isztare jauni
kaitis ir greitai nuėjo.

— Laimingos keliones! — 
suszuko sodietis.

Jaunikaitis 
linktelėjo galva.

— tulikas!

musiszkiai
Tit ejk vis Mergaite

deszines, vis 
ir iszeisi ant kalnelio.

Ji yrėsi

atsigręžę ir

atsitolinus 
jaunikaieziui ’murmtelėjo 
dietis.— Matyt stotyje pavogė 
maiszeli ir paslėpti norėjo.

Jaunikaitis daejo lyg kalne
lio ir pamate viską, kaip aisz- |in kita puse, 
kino sodietis: maluna ir 
keli, 
nėjo.
pedsakius,
viszkai pasuko in kaire. Ji vi
liojo giraite ir jam rodėsi kad 
tuo keliu jis nuejs in koki nors 
gyvenimą.

Jis ėjo dvi valandas, 
prasidėjo laukai, 

Jis

Asz tamstai 
c u- 

stok.... — melde jaunikaitis.
Mergaite neklause.

szalyn.
— Palauk. Asz noriu tams

tai szi ta pasakyti! — suszuko 
jaunikaitis.

Mergaite sustojo.
— Ko tam i st a i isz

reikia? — paklauso ji, — 
balsas buvo žemas, 
szveplavo.

— Man reikia
szit ten, in ana 

Duok man tamsta su

so

szun- 
Bet toliau in kaima jis 
Kad suklaidinti savo 

instinktv- 
e

bėglys

niiszkas.
uno savo sako 
tankumvna.

Vėl 
paskui vėl 

pasiliuosavo 
- numėto in 

Dabar jis buvo
panaszus in jaunikaiti be tar
nybos, kuris neturėdamas

Iszrode jis ne

jimas dare Bet
Vienas daig

U Z 
ka važiuoti eina peszczias jiesz 
koti laimes.
perdaug linksmas: labai iszal- 
ko, boto nuovargis ir nemiego- 

savo intekme.
tas jo negazdino.
tas jam buvo labai nemalonus: 
kojas per kelius eme lenktis, 

-inatA’ti 'drąsus- szokimas -isz 
traukinio neapsiėjo veltui.

Jaunikaitis ėjo ir ėjo. Misz
kas pasidaro tankesnis. Tan
kiau matosi spygliuoti medžiai 
Dar paėjo ir giria pasidaro 
tamsi, stori, szimtamecziai me
džiai savo szakomis donge ke
lia.

Jaunikaitis tik

r»

Ūmai horizonto kraszto 
miszkas persi sky re

vilko kojas, 
ėjo beveik nieko nepatemyda- 
mas.
praszvito, 
ir jis pamate apipilta spindu
liais placzia vandens juosta. Ji 
buvo panaszi in ežerą tylioje, 
neūkanotoje dienoje.

Tai buvo Volyga, didi Rusi
jos upe, kuria jis taip labai m y 
Ii; prie jos*praleido jis savo ma 
Žas dienas. Kelias pasisuko in 
deszine pagal upe:

Jaunikaitis pasidrąsino ir 
nuėjo krantu; dabar jis žinojo, 
kad tikrai ras triobesius, žmo
nes ir pagelba.

Ant kito upes kranto buvo 
matyti kaimelis.

— Nusivilksiu, surisziu dra 
bužius iii ryszeli, užsidėsiu ant 
galvos ir perplauksiu in kita 
puse, — dingtelėjo jam in gal
va mintis.

Geriau ir nebuvo galima su
klaidinti savo pedsa kius.
mokėjo gerai plaukti ir tikėjo
si laimingai 
puse, 
nas, taip nuvargęs ir 
karta jau nebeiszdryso bandy- 
tis laimes.

— Reikia kur —nors gauti 
Visi cziauykscziai gy

ventojai žukliai.
Jis tikėjosi kur nors pama

tyti valti, jia nupirks, atims,— 
pavogs, jei reikės.

Jis

persikelti in kita 
Bet jis buvo taip silp

nai ra

valti.

- J’amstos veidas kraujuo- 
ten krepszolyje yra ranksz- 

luostis.
Jaunikaitis 

szluosti, pamirko 
nusiszluoste.

— Atsisėsk ant dugno; bus 
goriau, — patarė mergaite.

Jaunikaitis paklausė y t kū
dikis.

se I

rauk-paėmė 
vandenyje,

' J
-

M
gos.

geriau.
klaidinti.

in 

kasžin ka
Ne miszke, bot

— tame sodžių--
Taip 

Reikia pedsakius su-

Nesirūpinkite darbu bus in 
valos, 

Kad tik žmonis ingales 
Mainos dundės, 
Fabrikai dūzgės, 

Piningu bus, 
Vargo no bus.

Amerikas tai visu motina, 
Sziadion ir visa Europa mai

tina, 
Ir visokius padarus priduoda

J
I

s

kam

Ji pasidaro rimta.

įl

1J
Paskesnis buvo pada

la isant vadinama 
nuo “chaulmoo- 

Gydymas bu-
J

k,

I

J ?
aliejaus.

stiprinosi, 
gydyti, ir keli i sztyrine to jai tu
rėjo gan geras pasekmes. Buvo 
patemyta, jog
aliejus turėjo prielankia intek-
me ant ligos bet vis 
daug keblumu.
katos Biuras eme pagelbon L. 
E. Dean, virszininka chemijos 
Departmento, JlĮ^yaiįps kolegi
joje, ir pirmininkas tos instei- 

Buvo mėginta atskirti
nuo kilu szio gyduolio veikia
ma elementą, ar iszrasti būdas 
padaryti jo prailginta pildymą 
galima, 
rytas su

ethyl ester
gra”
vo vestas Raupu Investigacijos 
Stoties Kalihi, Hawii, po prie
žiūra l)r. J. T. McDonald sto
ties direktoriaus. Pasekmes 
gydymo ganėtinos ir raupuo- 
cziai atėjo su noru del gydymo. 

Hawaiios Sveikatos aficieriu 
peržiūrėjimas neseniai parode, 
jog nėra nei vienos užslėptas 
raupu atsitkimas. Sakant

i i

f '1 
MH

ežio n M

Tcip lenke ! 4

!i
Ji
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atsitkimas. 
ėjimą gydymo, tosant per me
tus, 48 raupuoeziai gydyti su
lig naujo gydymo buvo paliuo- 
suoti spalio men.
szlol liga neatsikartojo. Chi
rurgo Cumming’o praneszimas 
lieczia raupuotus, kurie buvo 
prižiūrėti per ilga laika.

Nusprendimas matomo gy
dymo buvo aficialei apspręstas 
ne Vieszos Sveikatos Biuro afi
cieriu, bet specialio bordo, ku
ris turi autoritetą paliuosuot 
ligonius. Sveikatos Biuras 
dabar veda atsarga atudijavi- 
ma gydymo, 
smulkmeniszkus rekordus visu 
atsitikimu ir ima paveikslus.

manes 
jos 

truput izemas ri e-

pervažiuoti
, in

ankszto

ką ima.
vo valti, asz jin adgal atsiusiu.

TamstaPervežk tamsta pati.
ta gali padaryti.

Važiuoti dviese su nepažins- 
tarou, žmogumi baisu.... ji vi
sai iszsigando.

— Asz nepervežoja!
sake mergaite ir griežtai, stip
riai pasuko valti in viduti 
upes.

— at-

valti in
Lengva valtis, yt vily- 

ezia nuplaukė ramiau upes pa- 
virsziu. Už poros szimtu žings
niu ji sustojo, atsigręžę: 
nebuvo jai jau jokio pavojaus. 
Jaunikaitis stovėjo prie me
džio, kabinosi in szakas, 
neparvirstu. Jam truko spėkų.

Jaunos mergaites szirdis su- 
Ji ilgai negalvojusi 

valti at-

ežia

kad

drebėjo.
stipria ranka pasuko 
gal, pasispyrė ir smaigaliu in- 
siskverbo in^uueli. . Mergaite

. -m> < • ■«* 'i* ' "i: *

iszszoko ant žemes.
— Kas tamstai?

sergi? — paklausė ji gailestin
gai, priėjusi prie jaunikaiezio. 
— Tamstos veidas krau juose.

Tamsta su-

Tamsta

Tamsta apvogė? 
žeistas?

Jaunikaitis pažiurėjo in 
mergaites geras mėlynas akis.

Jis 
jau neabejojo: mergaite, kuria 
pasiute jam pati laime pagel
bės.
galėjo veidmainiauti.

— Ne, — atsake jaunikaitis 
— manes neapvoge. Asz pabė
gau, asz iszszokau isz 
nio ir pats susižeidžiau.

— Isz traukinio Ak, Viesz- 
patie! Kaip tat baisu, kam-gi

pažiurėjo

Viltis vėl atgaivino ji.

Priesz mergaite jis no

trauki-

i?
Ji norėjo paklausti, kam jau 

nikaitis teip padare.
— Asz esu

Girdėjai ?
Ar girdėjo? Jos Jonutis, jos 

brangus Jonutis, kurio ji ilgė
josi szit jau visi metai, kuri 
apraudojo, juk ar-g ne toks 
pat politiszkas!

— Tamsta esi politiszka- 
Kode! tamsta man tuo

jau, isz pradžios nepasakei? — 
suszuko ji.

Jaunikaitis nusiszypsojo.
— Tamsta man nedavei pa

sakyti.
Mergaite ir prasijuokė ir pa

pasakojo apie savo kvaila bai
me. t

Tas juokas isz karto juos su
artino.

politiszkasis.

visi metai, 
juk ar-g

sis T

tis sau.
Jis tiesa sake: jam reikia 

miliutas ir

Laimingi mes
pitonas Stanford Hoffman 
laike medali nog

J 1919 m. lig )

neisz-
Jis jaute toki dide-

— patarė mergaite.

— Ne, žinau!
— Na, tai linkiu niekuomet 

ir nežnoti,, niekuomet.
Jau n i kail is insakmai 

aiszkino.
Ii nuovargi, kad jam ir kalbėti 
buvo sunku.

— A suprantu vadinas teip 
padaryti, kad tamsta butu sun
ku pavyti ?

Jis linktelėjo galva.
— Bet kaip tamsta keliausi 

tamsta ir nusėdėti negali?
— Niekis asz ilsiuos. Iszli- 

pes ant kranto asz atsigausiu.
Mergaite netikėdama pažiū

rėjo in jaunikaiti ir palingavo 
galva.

— Netiki? pamatysi tamta.
— Juk .tamsta esi visai li

gotas. i
— Niekis.
Mergaite nutylėjo; palengvo 

suraukusi antakius apie kažin- 
<a susimastė; jos Veidas pasi
darė gražus ir drašus.

— Kam tamista plauki in 
S’zali? — paklausė jaunikaitis, 
pamatęs, kad ji pasuko valti ir 
pasileido pavandeniu.

— Asz tamsta vežu pas sa

— Pasakyk tamsta, ar mos ni viena, 
kuomet nors nebuvome susiti
kę? — paklausė jaunikaitis 

savo

tarp| 7 I

medžiu matosi baltas namelis 
gontu stogu, koki esti pas ne
labai turtingus dvarininkus. 
Deszineje puse jo stovėjo spar
nas, kairioje daržines, o toliau 
didelis vaisinis sodas.

Priplaukė prie kranto, 
dimir isztrauke valti ant smė
lio, ir jie siauru takeliu nuėjo 
in ruma.

Prieszkambaryje juos 
ko senute, kuri nustebusiai pa
žiurėjo in jaunikaiti.

— Aukle, i ‘

VIa-
• •

suii-

Ir ginklus, ka in kaili duoda 
Ir monarkos nagus atkisza
Kuriuos auksas prie 

risza, 
galvas karūna

vote s,
Ba Amerikas yra bagotas, 
Lietuvoje da niekai gyveni

mas, 
jog in ezion 

pribuvome,
O kaip tai butu smagu ant 

szirdies,
Jeigu Lietuvei turėtu k i tok i 

būda,
Ne toki, kaip sziadion —bruda 

Kad visokiu niekyseziu isz- 
s i žado tu,

Kitokį gyvenimą pradėtu. 
Žinokite, jog metelei greitai 

plauke, 
Liūdna senatve daugeli lauke,

Bus vargszu, 
Daug ubagu,

Verks no vienas tu-ru-ru, 
10 asz vyruezei del jus iszti- 

kimai tarnauju,
Porinu visada teisingai, 

Ir ptigulmingai, 
O manos neklausote

Mano žodžiu nepaisote. 
Atsiminkite, valanda atejs,

Kaip vanduo užejs,
Tada ne vienas raudos, bet 

bus po lai k,
Vargk žmogeli, po tvora gy- 

vaste baigk, 
Czion niekas ant tavęs nesu- 

simvles,
Niekas tavęs nepasigailės, 

Ba ka nusipelnysi, 
Tai ir aplaikysi.

Asz senei del-jus tarnauju 
Nuolatos pranaszan j u,

Viskas stojosi, kaip kalbėjau
Ar gal neinspejau?

Persakiau patrijotizma ap
maudinga,

Ta kėlimą lietuvystes netei
singa,

Tai vis buvo del piningu, 
Ir muilinimo akiu.

Musu patrijotai iszgarmojo. 
Lietuvei in protą jau daejo, 
Dingo duokles ir rinkiniai, 

Ant saliu visoki susirinkjim ii 
Ir praneszimai.

Jau Lietuvei isznoko
Nog Amerikonu iszmoko, 

.Kaip czionais reik gyventi, 
Nog apgaviku iszsilenkti.
Žinote, czion Amerike vis

kas biznis, lup kiek gali,
In žioplis prakalba vali!

Pliovok, kaip krislots po bala 
Bile biznis ir gana.

Piningus duoda ir da ran-

ne ‘žino 
ka loję.

Sziadien viskas payro, 
j Žirnei visi iszbyro, 

Dingo sziaudinoi patrijotai 
Gala gavoj o tai, tai.

PAMOKINIMAI

J

Aukle aij* jau mama at
sikėlė?— paklausė mergaite.

•— Kaip-gi, atsikėlė. Kava 
geria. Tamstos laukia.

— Gerai. Asz tuojau.
nuvesk Vladimiru
ežiu in fligeli.
pas ji nuejsiu.

(Tolinus Bus.)

Tu
Petrovi-

Ir asz greitai

taro štai už

Na tai kas?
tar-

Maloninsi Vaikino žodžiai prie 
mylimosios merginos.

New York — Ana diena ka- 
ap- 

franciszkos 
valdžios, už pasekminga sutvė
rimą kariszkos palicijos Fran
ci joi ir vedimo pared ko 
kareiviu.
nas radosi ant
lika kartu ir likos 
sužeistas.

tarp
Kapitonas Hoffma- 

“frunto” 
pavojingai

kelio-

RAUPU NAUDAS GYDYMAS
MATOMAI PASEKMINGAS

Jog Suv. Valstijų
Sveikatos Biuras turi raportus 

gydama raupu, buvo pra- 
ieszta generalinio chirurgo
apie

Sveikatos

padarydami
Vieszos

generalinio 
Hugh S. Cumming.

Tokiu budu pasaulio baisiau
sia liga, laikyta kaipo 
;iszka ir neiszgydoma per am
žius, rodosi, apgalėta su pagel
ia Vieszos Sveikatos Biuro afi- 
cieriu raupuotu kolionijoje Ha
waiian salose/

Per kelius metus

būvi I-

Darbininko Draugas
* l» » >

PAIN-EXPELLER
Valzbftienklii užreg. S. V. Pat. Ofise.

(tarnus per daugiau kaip 
50 metų.,

T&nyk Įkaro (Anchor) Valzbažeuklį.

II

4

maža 
sa.

t,;k ji

staeziai žiūrėdamas in 
nauja ja pažins|ama.

— Ne, mes niekuomet 
buvome susitiko* Asz isz savo imu ant 
dvaro jau troli Inetai neiszva
žiuoju. Bet vis tiek asz tams
tai viską padarysiu, tartum 
senam savo phž^nstamam. De-

■ I.ĮROp-

i'

ne-

ve.
Jaunikaitis netikėjo ausimis.
— Ka? Kam? Ar žinai k a 

tamsta darai? Juk 
tat gresia....

— Žinau.
Mergaite nuleido akis, 

turn kažin-ko suai'gedusi; jos 
Ūkis žibėjo. Krutinę tankiau 
alsavo, skruostai iszpalengvo 
paraudo; toje valandoje ji buvo 
neapsakomai graži.

— Tamsta esi musiszke! — 
pasznabždomis isztare jauni
kaitis.

— Ne, 
pasižiūrėjusi in jaunikaiti tei
singomis akimis.— Ar gi ir be 
to negalima? Asz ta dalau dė
lei Jonuko. Ka gali žinoti, gal 
ir jam kuomet nors priseis būti 
tokiame padėjime kaip ir tams
tai, rasi ir jam už mane Dievas 
ka pasius.

— Gera, prasta
— pamislijo sau
Jam buvo labai malonu 
duoti iii jos globa, — jia neko
vojo su savim.

— Palauk juk tamsta gyve- 
Ar tamsta žinai ko

ki pavoju darai savo sziėmyhai 
slėpdama .mane ? ;

Męrgaite aiit valandėlės su
simastė. , 4 .r.

— Niekis, gsa; viskį pwi- 
saves. . Numiszkiai 

'I " . •.I1*' .J It 1-7'

atsake mergaite,

mergaite, 
jaunikaitis, 

atsi-

simaste.

III.
Jaunikaitis ėjo apie pusva

landi. Upe pasisuko, apjuosė 
, apaugusi medžiais rny- 
Ųžejcs ant jo, jaunikaitis

isztikro pamate valti, 
buvo ne tpszczia. No atimti, ne 
pasamdyti jos nebuvo galima: 
valtyj sėdėjo mergaite; isz 
pirmojo pažiūrėjimo ji iszrode 
panele. • ,

• •

pridūrė ji ty-lei Jonuko,.,. “’T 4 ' * wr- w

liai.'— Pasakyk, kas tamstai 
reikalinga?

Mylimoji rūtele, lelijėlė.
Brangioji mano laksztuto 

iszgirsk mano meldimu.
Priimk mano meiles žodi 

kuri tau iszreiszkiu. į
Szia dovanele, tau nuo tikros j 
savo szirdies tau suteikiu 

buk maloni jia priimti.
Tu man esi pasaidyje mie

liausia ir gražiausia.
Tu esi valdove mano szirdies 
be tavęs asz negaleeziau 

gyventi.
Tu nekaltas balandėlis mano 

suraminimo.
Tu pirmutine gelele mano 

atgyjimo.
Tu saldesne man už meęlu ir 

uždevyneriopa cukriu.
Tavo nekaltos rankeles man 

szirdi vedina. I
Tu, kai sziltas lytutis, 

žodžiais mane atgaivini.
Tu uždegi mano szirdije di

džiausias spėkas mano

savo

f

J

J

kom ploję 
Norints “Tamista

nuomone

I

I

“Kada ji buvo mažyte mergaite ir jos motina, 
neturėjo užtektinai pieno žindyti jos, ji davė jai 

' Nuo ko ji buvo tvirta ir sveika—ir, kada mo- 
cziute negalėjo žindyt mano motinos, ji teipgi 

! davė jai Eagle Brand pieno, ir dabar—mano
motina duoda man Eagle Brand pieną, ir asz 
augau sunkesne po virsz puse svaro kas sanvai- 

I te nuo to kaip buvau trijų menesiu senumo.”
Prisiuskite mums szedien kuponą, jeigu jusu 

l kūdikis tinkamai ne auga—jeigu verkia, nera- 
I! mus ir suvargęs—ir gausi dykai 54 puslapiu 

1 knygele apie kūdikius, teipgi maitinimo instruk 
t cijas, jusu kalboje.

’C

„ Z7<ZFM&W> % 
EAGLE BRAND

‘ ~ , {CONDENSED MILK)

Gerumas, atsakantumas ir ekonomija padaro 
Eagle Brand pieną pirmu pasirinkimui del sta- | 
lo ir gaminimo valgiu. Gaspadine neturės bėdos 
su cukrum, ir jis yra dar pigesnis. Pirkit deže 
szedien ir variuokite jin visur kur reikia pieno 
ir cukraus. Didesni vaikai jin mėgsta su duona

V vietoj sviesto. *
I The Borden Co. 108 Hudson St. New York.
I Szh Lobeiis Ir Vnr<ins Parsiduoda gerose aptiekose 

yra Jums Gvarancija. ir gTOSemOSe.

y,
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pasiryžimo. I 
Tavo regėjimas saldina ma

no dienas.
Del tavos esu pasirengęs 

kentėti ir mirti.
< Man ii* vejas malonus isz to 

kraszto kada puczia kur 
tu gyveni.

Tii mano akysiu skaitesne 
esi už saule.

Tu visuomet mano szirdije 
spindį, kaip ant dangaus 

skliauto žvaigždute.
Tu tyra esk^aip menesis, ir 

ramini mano szirdi.
Tu tik viena, gali iszgydinti 

mano kanezias, ’ kurias 
keneziu del tąvo meiles.

y

Didžiausia sopuli turėsi, 
Kaip vargia būdams apie 
gerus laikus sau primysi.

Jeigu tiktai proccvosi, 
O dorum visada, busi,

v
,3 1

Vi

tr J

M11 ***

• i ‘J ■
Iszklrpk kuponą. Pažymėk 
norima knykute ir prislusk 
jin mumis SZIANDIEN.
Mrs. _____________
Street. 
City. _____________
State • —‘ miiirT r it

----- Nurodymai apie Valgius.
—.... Kūdikiu Gerove.

I

Namiszlnai 
nieko neturi žinoti. ^Kaip ta
msta vadinti?

Jaunikaitis atsake -ne tuojau.
— Kam tamstai -reikalin

gas mano , vardas^ Tamstos 
kalte bus didesne deszimti kar
tu, jei tamsta žinosi, kas asz 
esu.

, ’ , r r

Tai ir gera vardu, turėsi.
Paczedumas yra protingu 

kudykiu, 
Sosutia del blaivininku. 
Jeigu skriaudas atleisi;

Tai guodone nuo visu turėsi.
Jeigu kalbėsi, 

Tai sesi, 
Kas klausys, 

Tas valys. 
* y •
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INSTEIGTA 1857 m.

Kiti Borden Produktai:
Borden’® Evaporated Milk.
Borden’a Condensed Coffcp.

— Man reikia persikelti in
----- ■ t

— Gerai. Meldžiu sesti.
Mergaite inszoko in valti,

AB! y i. »j t jį jįjį ?'

ana puse. ;

Ji ka tik buvo isz<imaudžiu-Jjaunikaitis ir.

i

Atsipraszau, ’ > tamsta
manos nesupratai. Asz žinai! 
nuo Jonuczio, kad jus fclepetė>
savo vardus. Pasakyk tamsta,

Sakyk man. -Ar myli mane?
įt • nr 1 * I*" ■' ’■ J t ' •» iv . ,

J- 'R ganenupis. Jojo arkloi ir protus tai yožoju
t

* i m.
j: t » • \ i

r?

(

Žmogus tai'yra vežimu 1

A

« ..u
LU

v

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

__________________ .-4^------

I,
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Utarninke Sz. Petro ir Vanda Silvostraviczuito isz 
Vaiguvos (Kauno g.) jieszko 
savo broliu, giminiu iv gerai 
pažinstamu, gyvenaneziu Ame 
rikoje. Atsiliepkite per laisz- 
kus, turiu svarbiu 
Mano adresas: 
Skapiszkis, 
Kauno gub.

Konstancija Patacku i te isz 
Papilio jieszko savo brolio 
Antano ir sesers Jogases. 
szvkit man: •f
gub. Rotiszkio aps. m. Skapisz 
kis, Klebonija.' •

reikalu. 
Lietuva, M. 

Rokiszkio

c

I

— K.

S" t , ...

Žinios Vietines 
t 
f u—
Povilo.

— Ketverge jau pirma die
na Liepos - July.

— Panedelio ryta atsibuvo 
laidotuves mirusio Williamo 
Vilkaucko, 53, ipętu amžiaus 
kuris nitte praejta ketverga. 
Velionis buvo naszliu, paliko 
tik viena aunu. Pirgulejo prie 
Gedemino draugystes.
Rėklaitis graborius laidojo.

— Mikas Shavors, 13 metu 
vaikas likos pataikytas per V. 
Jusaiczio automobiliu ir gana 
smerkei sutrenktas. Mikas va
žiavo ant baisi kelio, kuris teip 
gi likos sulaužytas.

— Isz priežasties iszejimo 
ant streiko nekuriu geležkelio 
derbiniriku Filadelfijoj ir ki
tur, konie visos vietines ir ap
linkines kasyklos buvo pri
verstos sustoti dirbti isz prie
žasties stokos karu. Jeigu dar- 
bininkiszkas klausymas ne bus 
greitai užbaigtas, tai kasyklos 
nedirbs, pakol geležinkelei ne
susitaikins su darbininkais. 
Sztorninkai pradeda
jog neaplaiko tavoro isz dides
niu miestu, kuris stovi kur ant 
kelio.
na be jokios pcrszkados tik ta- 
vorinei sutrukdyti ant kelio.

t Petras Pranckoviczius, GO 
metu amžiaus, mirė praejta 
petnyczia, sirgdamas paralizu 
konia keturis metus. Velionis 
pribuvo in Amerika apie 30 me 
tu adgal, paliko paezia, 
dukteres, 
dotuves

ruguti

Pasužierinci trukci ej-

ir tris sudus.
dvi 

Lai- 
atsibuvo panedelio 

rvta. Graborius Traskauckap.•r
— Sercdoje atsibus lenku 

bažnyežioje Shenadorije szliu- 
bas Juozo Raikaucko su pana 
Helena Narkovicz isz Gilberto- 
no. p. Raikauckas kitados dirbo 

spaustuvėje kaipo

mirė

* * Saules” 
press-monas bet dar turi užsiė
mimą Lenku spaustuvėje Wil
kes- Barre, Pa.

t Praeita Petnyczia
Raute Rutkaus angitine Kata
rina Valincziute 7 metu senu
mo, sirgdama difterija. Laido
tuves atsibuvo Panedeli 2 vai.

Traskauskas gra-po piet. — 
norius.

— Parsiduoda 
teris beveik kaip naujas. Atsi-
szaukite in Centre Store, 
W. Centre St.

geras regis-

107 
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jieszko savo
Ra-

Lietuva, Kauno

szvogorisMano szvogeris Antanas 
Dzietaveckas paeina isz 
kelaukio gmino, 
kamo; pirmiau 
mouth, girdėjau kad yra 
ros. 
pajieszko ji. 
apie ji, malonėkit praneszt: 

Juozas Antlruszkevczius.
1517 E. Sa ngaman St. 

Springfield, Ill.

Kro- 
Luklingienu 

gyveno PI v- r 
mi-

Jo motina isz Lietuvos 
Jeigu kas žino

Pajieszkau Silvestrą Kukai- 
Barana tick into 

Pirmiau
t i ir jo moterį
isz Leipalotu kaimo.
gyveno New Philadelphia. Tu
riu svarbu praneszima isz Lie
tuvos nuo giminiu. Meldžiu at
siszaukt ant adreso:

Miss Ver. Dvareckiute, 
2814 Alter St. 
Philadelphia, Pa.

(to 53.)

Pajieszkau
Veronikos Taniaszaicziu
9 metai gyveno Brooklyn da
bar nežinau kur.
svarbu reikalu jeigu kas žino
apie juos praszau praneszt.

Ant. Kubilskis,
Coal Centre Pa.

Jono, Vinco ir 
apie

mPuriu labili

Box 36

Mano dėde Matjoszius Ma- 
karaviezius seiliaus laike biz
ni Mahanoy City, vėliaus gy
veno Shenandoah. Turiu svar
bu reikalu praszau atsiszaukt 
ant adreso: (to 53)

Marijona Mantovich,
R. F. D. No. 1

Springfield, UI.
Box 172

a
r/ ■Q
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: $20,000 vertes visokiu apredalu
1 ■ i ža j; l
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MUZIKOS MYLĖTOJAMS
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano
Pas Darželi trys mergeles, duetas 50c.

•

Lietuva Brangi
Kas n u rainy s mano szlrdele.

1
I

’MI

f H

Mano broliai Kazimieras Ir Laurinas 
Klevai, isz Vilniaus Valkininku para., 

Praszau atsi- 
John Koris, Box 

(to 52

Vaiteklczmio kaimo 
Rzaukt ant adreso. 
331 Jerome, Pa.

Pajieszkau Onos Burduliutcs paeina 
Isz Kalvarijos apskr., 
cziaus, Vaiponiszklu kaimo. Mel
džiu atsiszaukt arba žinantieji apie ja 
praneszkit. Ona Sadauskluto 
E. Lloyd St. Shenandoah, Pa.

Punsko Valsz-
Vaiponlszkiu kaimo.

Ona 109
(to 52

BAMSSBINO
* t

del moterų ir merginu 
dar gausite už 25 procentą pigiau.

, t j

Exu ant kzIo svieto, solo

I
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••MADONA"VAIZBOS ŽENKLAS
Uircglotruota 8. V. 1'Al. Oflae.

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!

i 
■//

’ *,1
I
4, •

viduriu užkietėjimu kūdikio su niekingais, 
j trankančiais, aliejais. Duok Jani šaukštukų BAMBINO, 

turinčio prijimny skonį, lengvai veikiančio ir labai,pasekmingo vidurių 

timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.
Pabandyk buteli. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo isdirbėjų

Nekankink sergančio .
vidurini trankančiais, aliejais. Qpok jam 

paiiuosavimui vaisto, jis stebėtinai greita^ pagelbsti nuo gazų, išpu-

šaukštukų BAMBINO, t f < • • e ♦

6oc. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras.
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

DAKTARAS NAMUOSE.

Ka tik Iszejo isz spaudos nauja 
knyga “Daktaras Namuose”. Knygu
tėje apraszoma visokios vaistiuzkas 
žoles, szaknis, Žiedai, lapai ir 1.1, nuo 
kokiu liftu yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotinlszkais užvardijimals, 
teip kad kožnas gali Juos gauti bile 
aptiekoje.
geru pamokinimu, 
ceptu, Tokia knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Preke $1.00.

M. ZUKAITIS 
451 Hudson Ave.

FARMOS — FARMOS — FARMOS

—I ęii 1 1 — ■» 1

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖j 1 ■ ■ 
f • '■r ■ t

Didele kaucija sudėta Valstiją#
Banko Departamente.

'priežiūra Valstijos, teip kad pidi-;

§ 
Esi u po

Apricz to yra daugybe 
slaptybių ir re-

Rochester, N. Y

Dabar yra geriausias laikas pirkti 
ūkia nes matyt kur koki jevai auga. 
Fountain apellnkejc yra pagarsėję 
žemes kviecziu, dobilu, kornu, bulvių 
ir d&ržovu, 
žeme, molis su juodžeme. 
apellnkoje yra suvlrsz 400 
pirkia farmas, bet da yra geriu farmu 
dol norineziu pirkte. Yra da ant par
davimo 58 farmos su budinkals, sod
nais ir usetu jevals, yra 14 farmu su 
gyni leis Ir padarais, 
begąhcžiu vandenų 
ežerais. Reikalaukite farmu katalogo.
J. 'A Žemaitis, R. 1. Fountain, Mich.

yra

yTa geriausio gatunko
Fountain 

lietuviu

11 farm u su 
ir 9 farinas su

<i

'ji r
Xj

. 50c. 
50c.

• 50c. 
Siuskite piningus registruotam laiszko
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszlcistojas.
315 S. West St. Shenandoah. Pa.
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SZV. JUOZAPO PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS!

Delei svarbiu reikalu yra 
szaukiamas ekstra Szv. Juoza
po parapijos susirinkimas, ku
ris invyks utarninko vakara, 
7:30 valanda, 9-to _ Birželio 
1920 m. Boczkausku saleje.

Klebonas ir Komitetas.

Isz L. L. P. Stoties Veikimo.

Pajieszkau savo giminiu, mano bro
li Antanas Derutis ir Jonas Viszniauc. 
kas isz Slabada kaimo, Naumiesczlo 
para., teipgi Selvestras Vcnslovas isz 
Norvalszu kaimo. Praszau atsiszaukt 
ant adreso. D. Derutis, 1954 Scranton 
Rd., Cleveland, Ohio. (to 52

f

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

Del iszsiuvlnejimo Szlebes, Padusz- 
kaites, Staltes, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvietku.

JENNIE REF0WICH,
129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

$30 yertes siutai, kotai ir szlebes dar $22.50 M .... 11 "kt W1 i ‘ • i • 1 * ' m DU
į $20 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $15.00 
! $40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

3' *1 "W/
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— Petnyczios vakara 25-ta 
d. Birželio 1920 m. ivvko pa

ll L. P. 
Vakara

;r -

atidaro 
prakalbote, 
bažnytinis 
i i
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sudainavo

Bijune-
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rengtas vakarėlis.
Stoties Komiteto.

p. J. Žemanckas su 
Szv. Juozapo 

koras
Lietuvos Hvmna.

Oj kas sodai do sodeliai 
Važiavau diena.”

Po dainų kalbėjo vieti- 
Kun. P.
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i’his Klebonas gerb.
; Cžcsna ir p. Vaszkas iszir p.

Newark, N.-J.
— Padaryta kolekta Lic- 

• tuvos kareiviams.
sekanti:

Aukavo
Kun. P. Czesna $5.

PQ $1. V. Pangoniene, M. Ru-
T. Czi-

J.
M.

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams,

dieno, A. Batuticne,
J. Bendinskas, 

Radauskas, 
Burniekidne, 
A. Bartuszka,

vinskafc,
M. Geležėlė, 

O. Olenskienc
M. Gavėnas 

Fr. Sklera, K. Pangonis, M. 
Batutis, A. Yenkertiene, Mo- 
cejuniene, K. Diržis, 
braziejus, 
Zeglys, Ig. Pangonis, 
saitis, 
pinskas.

r

J. Ain- 
P. Yen kerta, K.

V. Ju-
P. Dunczikas, V. La- 

Smulkiu atiku su
rinkta $18.70. Isz viso $47.70., 

Ant galo buvo rodomi Lie
tuvos paveikslai kurie publi- 
Vni labai natiko. S. R.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavoms 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION, 

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

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

t

GUINANS MAHANOY CITY, TA. 
MT. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, PA.

I

■NATIONAL 
L BANK 
k MAHAHOY k
K. CITY A

Capitol Stock S125,WM)je 
Surploi A Profits MWO0M

’ n

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
■uose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jas turė
tumėt reikalą au musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryto lig IJi vaL

I

gal sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Siunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai.

| szyklte
| teisinga atsukimą. Adresą vokite:

V. Lapinskas <
601 Mahanoy Ave» 

Mahanoy City, Pa.
Ii

kursą.

Ra
upio kainas o gausite

<>

SKAITYKITE “SAULE“ 
SKAITYKITE ' ‘ SAULE ’ ’
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Slaugiausias ir geriausias 
jums ir jusu vaikams
COLGATE’S TALCUM pauderis 
sutaisytas pagal medikales f or mu
los, naudojamas vaiku ligonbutyje.

Jis yra antiseptiszkas ir vedinan
tis niežineziai ir užsidegusiai odai, 
ir kada naudojamas liuosai ant 
kūno kūdikiui, padarys jo oda sausa 
ir patogia.
perfumuotas.

Moteris patirs, jog Colgate’s 
Talcum pauderis yra užganedinan- 
cziu rengiantis, ir vyrai patirs, kad 
tai yra vedinaneziu po skutimosi. 
Naudokite jin bile kada, kuomet 
szilto oro prakaitavimas suteikia

Pauderis maloniai yra

4 
VjrwiRiBy

¥4^

i

B

'-I

jums nepatogumo.
'įv t .1 .

^Rcikaluukite Colgate’s Talcum
S * nk 
90

aptiekoje, 
■ 'v ,!j t,*’

Jei norit lSį^gittW^aaiszkinan<'zios 
kaip maitinti 
tai atsiųskite 10 centu ir reikalau
kite nuo mus 4‘Colgate’s Baby 
Book”. Colgate & Co. New York.

ir prižiūrėti kūdiki

MJ

H*

7 . T

>

> ■
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COLGATE’S
* t ' ‘ ‘ -

TALC POWDER •
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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 mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbcti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
-DIRKKTORlAl-
L. Eckert, Vice-Prea.
W.F. Rynkcwicz

T. G. Horn<by

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

P. C. 'Fenton

D. F'. Guinan, Treaa.
A. naniscwici M. GbtuIa

1

h PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Sluncziu pinigus In Lietuva pagal žemiausi dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Teipgi siunczlu lenku pinigus in lenku užimtąją Lietuva Ir 

. visa Lenkija. Suteikiu rodąs grįžtantiems in Lietuva, pampinu pas- 
portus, laivakortes Ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

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

K SQEinDOI3DDB Don BūBEO XS E

Siuvamo Yla* Su šita yU galima pasitaisyti: čcvcrykus maišus, karpetus ir kitus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kampoleli siūlo ir 3 adatas. Kaina <bl.OO

SkiiHklHtiatiiioMU gera brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR MAKERS Sila

*

britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa A merika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailčsite ją jsigyję. 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 jotui ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti Šeimyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pilna kaladė Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniškos magiškos 
Štukos su instrukcijomis (anglie 
Kai) ir TRIS LIETUVIŠKOS KNY’

•»

KOc.

GUYKS: DPanlnptys Gurtlrtltikci. 2) OlHnpriM Knygele.
Už šešias kitoniškas magiškas šlakas ir tijs lietuviškas knygutes kaina 1*1.IB

Nauins PilmiH Ornkiihiw arba burių, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa
veikslėliais. Lietuviškai sutaiač J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. A1-4 puslapių Gražiuse 
audimo apdaruose ' >3.KO

’j , Šitįsdami pinigus adresuokite: , ,

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112tlt STREET, CHICAGO, ILL.

. ViOMMI!WiWWmifflOmWIlBIWJWiKSMMWMiettMfeWW
/ • '■ ji. v-
1 SSI..J .t,       .................................................. . ....... * —*     Į-.I .... ■ I.IH.I II -s- I !■! I I*    tu. .

‘Slaptybe Antgrabio”

iff'H

sa ta isz 
puslapiu, L.

jz gyvenimo
Prrlio 35c* W» I

Erančųzu 
I), BocaonakbCo

I

Daktaras KOLER yra vienatinio tarpe Lietuviu daktaras 
LIGOS PHtaburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije

Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes

VYRU

fe L

32 metus invalidas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta,
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas 
paoinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukito ypa- 

| tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
kai ir Lenklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakaro.
Ncdellomis iki 2 vai. popiet.

k Dr. KOLER, 638 Penn Avo. Pittsburgh, Pa.

i

n DATA/, Prezidentas
F. J. NOONAN, V Ice-Pre z.
J. E. FERGUSON, Kaaierlna.
R. T. EDWARDS. VlceJCaa. I

DAKTARAS W. BURKE
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.

•" * • ** — IH 1 W Bl
Telefonai, Bell - Kensington 5SK J 

i Keystone, - East <720
Dr. E. G. KLIMAS.

PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA
Priėmimo valandas: 1

Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare
! 2538 E. Allegheny Ave.

PHILADELPHIA, PA.

Naujas Lictuviszkas Grabo r lūs
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W.- Spruce St. Idahanoy City

k Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Bnvuris Daklnras Karinmencje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

'I 
ii 
a

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.l 
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare t 

Telefonas—Bell 359 R. 9 
3113 E. Coal St. Shenandoah ■

e — e «■» » e e w i —i —> — —i —i
r

LIETUVISZKAS GRABORIUS
; A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje Mi milijono tmonlu ui 

pulkus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, ia 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacija* dykai.
Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics,
Sta. W. Brooklyn, H. I.

| A. 0. NOVAKAUSKAS

> ADVOKATAS
C Kampa* Main ir Centre SL
> SHENANDOAH, PA.

Merginu balberlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmokiname 
vyrus ir merginas balbo- 
riautl. Neužmirszkitc nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Pen n Avė. Pittsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

X'* *• -• ■ * ■ ■ * *1 *'*T

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus Ir vežimus de! 
laidotuvių, krlksztinlu, vcselllju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus Ir tt, 
r»20 W. Centre St." Bfnhanoy City. Pa.

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduoklte In hotel! „

HOTEL LAWRENCE
J. W. rilALEIKA, Savininkas

Ruigiai: <2.50 Igl 14.00 ant savaites
50c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas Ir szaitas vanduo kožnam 
ruime. Garino sziluma.

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




