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Ttaliszkos kazarmes del jaunu rekrutu kurios likos pastatytos pagal naujausia sistema.

■Ml

> I

M
f I

W. n. IIOCZKOWSKI, VrfK. & M<r. 
F. W. IHK ZKOIVSKf, Edllor 32 METAS

i m
I . I ' u

Isz Amerikos Norėjo parodyt kad moka;Baisus atkerszinimas. — Nu- 
szauti, na ir lietuvaite

nuszove.
I h*t roll, M ieli. — i

Nužudė paczia, kūdiki ir pats' lllls j( mylines Stas'vs
Zelioms nenorėjo jiosios paly- 

Martinas dėti namon nog
Bullman, nuszove ant smert sa-i laike Szv. Juozapo draugija, 18 
vo paczia, penkių menesiu kū
diki ir pats savo. Badai Bull-i 

1 influenzos o 
kentėjo dideli neda- 

tekliu laike jiojo ligos ir tuom 
labai rūpinosi.
vo sumiszima proto, prie ko da 
ėjo prie žudinstos. 

.-v f

save.
Cleveland. ()liio. —

manas sirgo ant 
szeim vna

infhienzos

Ant galo ga-

i

r* • •Zelionis

met u 
nia

Susirupi-

baliaus kuri

senumo mergaite Virgi- 
Piet rule, iszsitraukus 

volveri vidurije

I igonlmt i. 
nesitiki, jog merginar>

__ r rit r..- - -T-i -m ju -m- „r -t—,—. - r- - M r u n .t"l * ** ■     ■■ —i n   

ISZ VISU SZALIU
Daug kariszko materijolo isz 

siunsta del Lenku 
kariumenes.

Szimtas vagonu 
kariszko mate

rijolo likos iszsiunsta isz czio- 
nais in Limkije del lenkiszkos 
kariumenes.

I

siunsta 
apal iniu

Paryžius. —- 
amerikoniszko

I ra panų del 300 tuks- 
Lenkiszko- 

namfoje visas 
kas mandieras ku- 

Li'iiku
S- 

arba

Terp kitko isz- 
paneziaku, sveteliu ir

( 
taneziu kareiviu,
je kariumeneje 
amerikonkz 
rios užsiliko ezionais 
kariuomenėje tarnauji* 70 Inks 
taneziu vvrn kurie 
yra ukesai.- Suv. Wdstiju.
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žudė savo priesza ir atne- 
sze namon del paezios.

Pit tsburgli.
mainieris, gyvenantis Lange, 
likos aresztavotas už nužudini- 
ma sziaueziaus Juozo Foat.

Keliolika sanvaieziu adgal 
Kiszas s 
svilino padus

Do vidus K isz 
gyvenant is

Indijonai nužudė 17 
darbininku.

- San Bias indijo-

palici-

Penki darbininkai sudegė ant 
smert.

( larion, Fa. — 
szimts szantukiu, kuri uosiu gy 
veno darbininkai dirbanti Car- 
negio plieno dirbtuvėje likos 
sunaikintos per ugnia. Bo ug
niai surasta penkis sudegusius 

Visi buvo atei-
Bledes ugnis padare ant

Apie Ant kalno

darbininkus.
viai.
12.”) tukstaneziu doleriu. 
1200 darbininku 
pastoges.

mo.

re- 
szokamosios 

des paleido in save kulka ir 
likos nugabenta in 
Daktarai
isz to pasveiks.

Bet rinte papasakojo palicijei 
kad ji t ik noriko p.«vodyt44elio- 
niui ir kad ji turi revolveri kad 
ir naktije pati nesibijo eiti na- 

Revolveris isz nctycziu
iszszove ir pataikė iii mergina. 
Palieije pai'ine Zelioni ir pen
kis liudininkus, bet po iszklau- 
sinimui visu, paleido namon.
Statys koplyczia ir kliosztori 

ant didelio kalno.
(ilenwod Springs, (’olo. —■ 

vadinamo Mount
pasiliko be; ilolv Cross, ant kurio stovi ak-

meninis kryžius apie tūkstanti 
pėdu ploczio, neužilgio statysis 

■ežia ..
apsigy vens

Karmelitu zokoninku.
riu< Wadsw)>rth, perstatė savo zokonas Ims statytas ant kalno 
bile idivfHSuorganiza vot i arm:-j turint is 1.1,978 pėdu 
je susidedanti* isz du milijonu j Ant tojo kalno ketina atsibūti 
vyru in penkis metus 
užlaikimas kasztuotu

Amerikas nori sutvėrt didelia' koplyczi
■ me

Senato-
Armije.

Wasliingmn, I). (’. -

ir kliosztori kūrin
simas zokonas 

Tasai

sanvaieziu
uprato, jog sziauezius 

pas jojo paczia 
irstaezei pasakė sziaueziui kad 
szalintusi nog* jojo paezios ir 
kelis kartus iszmete jin laukan 
parojus nog darbo, 
persergejo savo motere, idant 
su sziauczium neužridavinetu 
ir jin nepriyminetu pas save, 
nes per tai užsitrauks ant suves 
ir sziaueziuus neluime.

pusuke savo Dovi- 
deliui, jog szianeziu myli ir ne
paliaus jin priyminet pas save. 

Negalėdamas ilgiau nukens- 
ti atsilankimu sziaueziaus, Ki
szas pasiėmė revolveri ir nuė
jus pas szianeziu szove 
kartus sužeisdamas jin

Sziauezius dūme 
laukan, bet inirszes anglekasis 
leidosi paskui, paleisdamas da 

priesza 
Po 
la-

m

ne tiesiog

šia vietosią.

reipgi

Kiszie-

kelis 
kelio

kelis szuvius in savo 
pakol jin visai nenudejo. 
tam pasiemias sziaueziaus 
vona ant pecziu,

suorganizavot i ariu:-1 d vdžio.

kurios I metine szvente in kur eis tuks- 
daliuvaldžei! tanczei žmonių isz visu

daugiau kaip $590,987,(MM) ant Ameriko.
Tame užmanime prie- Kiek tai bledes padaro nelaba 

influenza del žmonių.
Chicago.— (iiovani Guaran- 

totto kurio motere mirė nog in- 
l'luenzos atėmė sau gyvaste per 
perpjovima sau gerkles. Sumiš 
Antanas per daugeli diimu ir 
naktų sėdėjo prie serganezios 
motinos ir apžiūrinėjo sergan- 
czius vaikus ir laike mirusios 
motinos ranka j)er kėlės dienas 
Ne ėjo jisai laukan ir neszauke 
pagialbos kaimynu. Kada juos 
atrado valdžios sveikatos sąna
riai,\ paėmė visus in ligonbu- 
tia ounotina palaidojo.

un name buvo

meto, 
szinasi kili senatoriai ir 
rodos tokis milžiniszkas 
gan i žavimas armijos 
vyks.
Tris metai in kalėjimą už pa

vogimą milijonu.
— Tomis 

mis likos apsodintas kokis tai 
George Rice ant trijų metu in 
kalėjimą Sing Sing už vagys- 

Badai tas žmogelis papil
de visokiu vagyseziu ir sukty
bių net už 35 milijonus 
riti. — Kožnas eitu in kalėjimu 
už tiek pinigu.

Permaino szvina ant aukso. ■
Louisville, Ky. —

M. Reese tvirtina, buk jisai isz-' 
rado slaptybių, kaip permainy 
t i szvina ant aukso ir kitu mo

ji sa i dirbo ant tosios 
slaptybes per dvideszimts asz- 
tuonis metus.
Moteres ruko paperosus

Chicago. — Loenininkas vi
J 

vėlino moterims rūkyti teatro 
laike pertraukos rodime teatro 
Ant to tykslo paskyrą tam tik
ra kambarį in kuri moteres su
sirenka ir ruko.

New York

ta.

tai i u.

kaip 
šuor

ui* in-

dieno

r>;

dole-

Thomas

Nese- 
grazus

m

tre,

no isz czionaitiniu teatru pa

Loenininkas 
sako, jog moteres kurios lanko
si in jojo teatra yra papratia
rnkyti paporosus ir be to nega-
Ii nnsirnt.i

Panama.
nai netiketinai užklupo ant ma 
žo Panamos miestelio, nužudin- 
dami 17 darbininku i r
jautu o sužeido konia du kart 
t iek.
vado Qhilo, kuri palieije nese- 
nei aresztavojo už tai, buk ke- 

gyvu savo su-

Buvo tai atkerszinimas

tinias palaidoti 
nu kuri labai nekentė.

♦

Nauji Loszimai.

“rl1evynes” 
sys Vitaitis parasze

“Susiprato 
ta knygute miletojai scenos ga
li loszti puiku 
Knygute kaip tik isz spaudos 
iszejo, tuojaus “T. . 
darbininkai susitarė 
sei ta veikalėli suloszti

vadinama

darbi trinkas Sta- 
knygute 
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Isz Lietuviszku kaimelu
I 
Visados asz gudrus, 
\risados asz linksmas, 
Rupesczius ir vargus, 
Tokis mano paskirimas. 
Siunczia man kas diena, 
Asz ju nebijau, 
Juo labjįjus vargina, 
Tuo daugiau dainuoju. 
Kada nusiszypso laime, 
Tad linksmas sau szoku, 
Iszsisziepe nelaime,

* Giniuosiu kaip moku. 
Ranku neapleidžiu 
Nnsimvt nenoriu, 

A Į Su nelabiu esmių, 
j() Asz naršei kovoju.

j Žinau kokiu ginklu, 
Varga ingaleti.. !
Tad su noru dirbu, 
K a d jin. juiga^dy t i.
Nes tinginis vargas, 
Darbo labai bijos, 
l’uojaus szalyn traukės, 
Nieko nelaime jas.

sau linksmas, 
Juokinusiu isz vargo, 
Nes jokis sunkumas, 
Neslegia man sprando.

Bridgeport, Conn. — Sausio 
28 diena L. L. Paskolas soties 
komitetai turėjo antra jau isz 

Alatvt kadeiles susirinkimą.
stoties valdyba ir kamisije de
da visas pastangas kad grei- 

l ’askola.
pastangas 

eziaus sukyląs L. L. 
kad ncĮiasilikus nog kitu kolio- 
niju, nutarė pareikalauti nog 
centro’ knygueziu il
ia formacijų.
kviesti Lietuvos Finansine Mi- 
sje ir surengti j u 
puiku programa 
pamarginimais, 
miesto majoru 
miesto valdonus.

rrfeipgi
platesniu 

nutari1

priėmimam 
su invaireis 

szio 
szio 

Tas viso su-

pa k v iesti 
ir kitus

T... /.
rengimo darbas pavestas val
dybai ir prie tos valdybos pas
kirta da penki nariai kaipo ren 

, Pagal g’LR' kamisijos: J. Sziaucziu-
A. Vilec-

perstatymą.

DARBININKAS.

Pagadytu “geszefta.
l’bagas in poną:— 

ponui už teip 
nes neszioti juju 
ciola “

Dėkui 
kelnes,geras 

negaliu, ba 
geszefta’’ pagadyczia.

1 I ... I

Norint karta.
Tai tu Antanai vakar

gavusiu kaili ?
- Tai nieko, dėkui Dievui 
jau pasibaigė, ba jau man 

kerszino nuo ano karto...
jog

Pas turtinga merga!
Jaunikis:— Nu-gi tu padla! 

ar da tu ne vierini, jog asz ta
ve myliu! * M Tegul mane vėl

į
11

Ji a

|
I
■i

•49

•S
\e ui) iiuj ^icgui luune vce 
nei pagriebė, jeigu asz meluo
ji!. <

Turtinga mergina:— 
tu dobilėli labai esi prastas ir 
ne szvelnaus apsiejimo.

Jaunikis:— Kvaila esi, kur 
eina apie piningus, tai ne yra 
ka taikyt ir gana, — reike sku 
bei imtis prie 
mo.’....

Kad
mis, Al. Veleezkiute,
kis, K. Ambroziunas, lt. Tamu- 

Kaip matyt tai
s

mat vt 
m* pasilik

. nog kitu kagreieziausios, ir ne- 
na ir ra abejones, kad bridgeportie- 

nutarę loszl Susivienyjimo L. iszdarys

l’ev vnes 
pirmiau- 

y 1 -

1 y

le vieži us. 
bridgeportieeyJai

Tada asz vėl

o

A. savaitėje mieste Brook lyne.
Pažiūrėt in ta perstatymą nu 

rioglinau ir asz kad ir su neno
ru, nes mat senas žmogus tai 
naktimis trapalinet be reikalo 
nelabai linksta.

l’žsimokėjas 35c. žiurėjau su 
dideatvda in visa loszima. Lo-

kurias apigardas il
gai bostonieczius.

Spaudos kamisijos
J. Jodvs.

pakviesti kaip 
lenktynes

narvs )

apsipacziavi-
•* *

Nelaimingi žmonis, 
Ymkite paveizdan, 
Kai Į) reikia nog saves, 
Nubaudinti varga. 
Elgkites, kaip elges 
Anas darbininkas. 
O kiekvienas galas 
Bus nuo vargo liuosas.

• į Nes tas yr teisybe, 
Kaip Dievas danguje, 
Jog vargas tik procia, 
Žmogus nugaluoja, 
Vargas kaip kad liga, 
Ji prikimba prie žmogaus. 
Kankina nelaiminga, 
Savo baisiuos .naguos. 
Ne tu jin parduosi, 
Ne peiliu papjausi, 
Ne truciznos užduosi, 
Ne kulka nuszausi. 
Bet veik paskandysi 
Savo prakaituose, 
Tik darbu užmuszi, 
Taja pikta dvasen. 
Nes kuom esti velniui, 
Kryžius, vanduo szventas 
Tuomi, tikrai, vargui, 
Ž m og i sz k as p ra k a i t a s. 
Kaip vanduo szventylas, 
Szetona degina, 
Teip žmogaus prakaitas, 
Varga nužudino. 

-

■*

Veluk mainieri negu dreiveri.
ne— U-gi kodėl kumute 

emei Simona ant burdoT
— Nu-gi ne ėmiau, 

ne prastas burdingieris tiktai 
Miltevicziaus dreiveris.

— Taika!
— Na teip, tokis dreiveris 

ant vežimo trankosi, tai daug 
suėda du svarai mėsos per ma
žai, o mainieris prisidirbias ir 
nuvargins, vos pora kąsniu nu 
riję.

ba tai
Du Bois, Pa. —- /jii'ma 

nais ilga ir szalta 
puolė konia ant 15 coliu.

C‘ rS 
aplaikyti

szikai gerai losze ir pridarė juo ‘S^^()s pradėjo diibtinusinesze na
mon ir pastate ant trepu, kur
jin galėtu matyti Kisziene. Ka- gus būdamas kaip nagine susi- 
la jin užtemino stovinti negy- raukas, negali nuo juoku atsi- 

iszbego
Lyg sziam, laikui prie dabar

1
va motere suklyko ir 
isz namo.
moters niekas ne mate ir nesu
rado.
bet be jokios pasekmes. — (lai 
ir jiji sau atome gyvaste.

Palieije jiosios jieszko,

Imigracijos
Island

kanopos,

visu

aplaikytu isz

ku bei juokeliu tiek, kad žino-

lai k vii. Viskas pritaikinta 
gy v u o j a n c z i u Susi

vienijimu krutėjimu ir faktisz- 
ku atsitikimu.

Susivienijimas mat organi
zatorius landžioja po stabas, ir 

naujus narius.
Vienoje šluboje organizato

rius kalbina prisiraszyt burdin 
gieri kursai vis atsisakinėja 
galop pati burdingbosi prikal
bino prisiraszyt ir tas apsiim; 
iszgirdus pikta boba gaspadine 
visaip organizatori žodžiuoda- 

paemnsi szluota apvele- 
iszvijo.

priraszi lieja

CZ10- 
smego nu

ly a- 
gerai o

į’ Id

darba kožnas gali 
katras nori dirbti, tik žmonelei 
daugiausia rugoje, kad jau nė
ra guzutes ne aluezio o nieku- 
rios moterėlės tai rodos apgai
lestauju savo geriausios drau
ges taip vaikszczioje nuliudia.

Du Bois, Pa.— Czionai dar
bai mainose ir szapose eina la- 

gyvima su- 
savias apielinke 

sveikas oras,
žmones teip ne serga kaip kito
se vietose.

bai gerai, Lietuviai 
tikime terp 
graži ir dailus

.1
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su daigiais
mocziute
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Geras spasabas.
vienos poros gyveno 

sena mocziute ir reikėjo kraus
tytis isz vieno miesto in kita. 
O kad butu pigiau už važiavi
mu geležkeliu, sena

užkalė in didele 
skryne padaryta isz lentgaliu, 
kail ne reikėtų bilieto pirkti. 
Kelione daigfu ketino užtrukti 
per viena diena ant paskirtos 
stacijos. ’ Tuom laik ant vie
nos isz didesniu stacijų, turėjo 
ilgiau užtrukt dvi skirstinimo 
vagonu ir ten stovėjo 2 dienas. 
Senukei teip daskudo, jog pra 
dėjo skrynioje bruzdėti ir vai
toti ir nusistebėja stacijos tar
nai skryne atmusze rasdami 
pritroszkusia senuke. Tuosius 
jauslius vaikelius pastate 
priesz suda už apgavinga ke
lione. III    X. —..    ■ II ■! !!■■ I Į
MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

ma, 
jo ir iszvijo. Burdingbosis 
prisirasze moterei nežinant ant 
$1000 pomirtines.

Žmogelis moterei nežinant 
bemokėdamas doklia in S. L. A 
numirė palikdamas pora vaiku 

Boba i iš
puolė in rūpestis/i r varga, ver
kė bėdavojo ir, sztai tas orga-

Tikisi daug nauju ateiviu isz 
Europos.

New York. — 
virszininkai ant Ellis
rengėsi ant priėmimo daugeli 
nauju ateiviu szimet isz 
daliu Europos, nes kaip dagir- 
do isz raportu

tai ateiviai ketina
plaukti tukstanezeis.

Sausio menesije, szimet, isz- 
plauke in Europa apie 49 tuks- 
tanezei o atplaukė in Amerika 
apie 30 tukstaneziu. Tiejei ka 
iszplauke in Europa, ketina su- 
gryžti adgal ir atvežti su savim 
savo tėvus, brolius sesers ir gi
mines.

1

■ 
fc’f 

i"',"!

<:'d 
i J

irnei 
tinksinas gyvenimas. Sziadien 
viskas žuvo, influenza suardo 
visa szeimyna.

Panaszus atsitikimas buvo ir 
^Mahanojuje, kada nelaba in
fluenza iszsmauge konia visas 
szeimynas.
Drabužei neatpigs igi 1921 

metui.
Washington, D. C. — Kriau- 

czei pranaszauje, buk visos dra 
panos szimet visai neatpigs nes 
da daugiau pabrangs 
bus lyg ateinaneziam 
Fabrikantai sako, buk

padidinimo 
didesnes mokesties neužilgio 
ir todebdrapanos pabrangs — 

’ne tik vyriszki bet ir inoterisz- 
iz**! -rvci ■ i

r>

ir tei p 
metui 
kriau-

Visos protestoniszkos bažny
czios susivienis in viena. 

»

Philadelphia. — Ant czionai- 
tinio seimo protestoniszku b<iž- 
nycziu, Įikos innesztas užmani- 
mas 
C 4
tušo Amerike.” 
tonai geidže susidrutyti prie- 
szais' katalikiszka

idant užvardyt jiaises 
Suvienitos Bažnyczios Chris- 

Mat protes-

yra papeiktinu F. W. S. B.

ežiai vela spirs is
bažnyczia 

kuri Amerika labai milžinisz- 
kai užaugo, per ka protestonai

4 Inkrti rvnn/Ir\

ir paczia siuntomis.

nizatorius kuri su szluota mu- 
sze, iszvijo kaip valkata, atne- 
sze bobai dieki ant $1000 vyro 
pomirtine, . Tuomet motore 
dažinojus kaip tai buvo dėkojo 
organizatoriui, net ir tas bur
dingieris kurs atsisakinėjo prie 
S. L. A. prisiraszyt, jau su nasz 
lo ženytis norėjo.

Tokis buvo tai perstatymas, 
“Susiprato.” Perstatymas ver
tas pagyrimo, nes kaip geri bu
na aktoriai, gargei ir retai kal
ba, tai jau 
V^rtįlj kad visur 
į u.. .

— Netolimam miestelije yra 
keletas Lietuviszku szeimvnu 
kur yra priauganeziu merginu, 
tai-gi isz stokos lietuviszku 
vaikinu, merginos pradeda kib 
ti prie khcapu su kuriais net 
kartais ir pas skvajerius apsi- 
veda, kas
daigiu kad tėvai būdami kata
likais laiko ant burdo, kokius 
ten netikėlius kurie iszveda lie 
tuviszkas mergaites galima sa
kyti in prapulti kaslink tautos 
ir tikėjimo, kad paskui tokia 
mergina nežino kas ji yra, ir 
toks gyvenimas nėra užganėdi
nantis iki grabo lentos, —szita- 
me miestelije yra pageidauja
mas geras Lietuvys daktaras, 
kurs užsidėjęs ofisą turėtu ge
ra pelną nes lietuviu ir lenku 
yra gana daug. *

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS. vaikelius

1 ui

a!

III

— Po užsidarymo 
ežia labai yra tyku ,miestelis 

ir juoku padaro, iszrodo kaip paszventintas nei

gėrimu

perstatymas
a tz”

provu nei musztyniu,,žmonelei
•i— i------------- 1-1-------- ‘ ir

Kazis Venslauckas isz Crys
tal Falls, Mich., aplaike-groma 
ta nog motinos'isz Szypliszkiu.

Vaikelei, mano gyvenimas 
sziadien yra verksmingas, tu
riu trankytis po svetimus žmo
nis jjeszkoti priglaudos, nieko 
negalima pirkti, o kad ir 
kas siunezik tai prapuola. 
Czion iszmire daug žmonių: M i 
kas Gavina, 
Andrius Kauzla, Jurgis Uzdila 
ir kiti. Naujenu daug, bet jų
jų negalima raszy t i.
lįju trubežiaus pas mumis lenki-

siunezia
ku

Vincas Agurkis,

Aleksne

Nauji veikalai:
Lietuva Brangi piano solo ir 

Kas Nufamys Man Srirdele 
duetas ant piano. Abu veika
lai su prisiuntimu už $1.00. 
Siuskite doleri registruotam • 
laiszke arba money orderi. 
Stampomis nepriims.

J. A. Žemaitis Isžleistojas.
315 S. West St.
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KAS GIRDĖT
Tiejei, ka perkrato tebyri pa 

įėjima, pranaszanje, buk Xau- 
juosia Balkanuose sziadien kož 
mis sklypas 
galėdamas ir pasirengint'ja ant 

kurios negales 
pai ižinia ka r isz k a 

kare ketina 
atsiimti I ngarijoj, kurioje da- 
libaus visi balkaniszki sklypai, 
o prie kurio pi iside> 
1 talije.

(

O*ginkluojasi kiek

f

GRAIKISZKAS ARTISTAS.
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LIETUVOS N EPRIKLAUSOMYRE^
SZVENTE ,

g: 
naujos kares, 
užbėgti ne 
kamisije. Toji

badai ir

mot iniam

4C< ■■ • v it
* . 4 a-

5
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dar
žiaunai aps
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Lle-

Po deszimts 
bu i t’rancuziszk i 
kaitė, buk ant viso svieto gema 

riudas po :’>S milijonus vai
ku arba po 7<> vaiku kož,na mi
liutą arba daugiau kaip vienas 

sekunda.

ka?

Jt'ign 
vyges 
< ku- 

likei>. tai pasidarytu diržas su
galima butu apsubt 

\ įsa mil"U žeme.

r
Ifi:

>

k ml i k is kas 
sustatytu in t‘ilia visas 
su tais naujei užgymusri?
<
kiiriiiom

Xe senei likos surastas 
telnikas Kontuekvo

duoti Rave antra kart prigauti, 
niun buvo atvyko isj. Lietuviu 
to.s ir patHai generolas Hoffmann’as 
Ir politinis Vokiecziu atstovas Nadol- 
ny, bot Lietuviai drąsini reikalavo, 
Idant szioj pasiskelbjmo formoj be no-

vii- 
Bras-

n nrT 

i

^4, < J "l i

gaudavo nog 
Ta-

pus- 
girriosia, 

kuris nuduodavo ubagu ir mai- 
1 ino.'i t uolu, ka 
žmoniil arba surasdavo.
>ai pustelninkas ana diena ap 
sirgo,
t imu jlažinojo. Kz pasigaileji- 

gerai kaimynai atvožė sene 
Kaimynai užeja 

szva

apie ka kaimynai notike

Il)<>, 
liui daktara. 
p;i' pu.'telninka prad(‘.jo 
i\l jojo grinezelia. kurioje isz 
net vožiu >urado pinigu,* paslep 
1n> po \ i>us kampus vargingo-

Pasirodė, jog ta
sai pustelninkas turtėjo sus:cze- 
dinia? 
leriu.

Senuką 
ta jojo.

je bakūžėje.

keliolika tnkstaneziu do

pasveiko ir užklaus 
kokiu budu surinko 

liek pinigu ir del ko teip var
gingai gyvmio, jaigu galėjo gy- 
vent gerai. Ant ko senukas at- 
>ake. jog 
pratimą czeitimmo pinigu, o 
pripratęs prie tojo czedinimo 
pasiliko skupuolium.

Tokiu atsitikumu 
isz kuriu galima ymti pavejzda 
czedinimo, jaigu kas gerai ap- 
mansto apie ateiti*, 
dinkite centus, o < 

ivc apsisaugos ir

nog mažens turėjo pa- 
ezedinimo pinigu, 
prie tojo

yra daug

l’eip ez<‘- 
loleriai patis

> i i \ r < i į ’ > i > * i u m j > i r < 
rinkti in laika puikia suma ant 
senatvės.

r | -J

na su-

Penk(‘sdesziints 
dėti bank(‘ 
mete 1S74 užaugo ant $l,t>3L!M) 
tai via in laika 7.‘> metus ir tiek 

tai mot(*riai

doleriu 
Winstead, Conn.,

su -

iszmoketa tai moteriai kuri 
mažens ezedino pinigus.no

*
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4Zmoguc kasosi galvų, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

i. Bet jis 
kad jam niežti,- ir 

visi kiti tų žino.
Vyrai ir moterjs kenčia• v m • • a • g

Ii I iH I i1 JI d Į P t LHI ) j i l 11 M I JAV l /- 
7‘ >sos> Dcjučioms

.....................Ji-tos delel atsisklrimo nuo Rusijos butu 
indeta, Jog visa valdymo fotbna ir san- 
tikius su kitomis valstybėmis nustato 
galutinai demokratiniu budo suszauk- 
tas Seimas
slnerti isz kilpotaji kuihlbhvo užnerta 

j 11 * . Iii 11 1M - i _

tuome buvo norėta isz-

r
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo, ir kit'pnesmagumų,

niežėjimų nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tų niežėjimų galima 
lengvai prašalinti. Nebus

kenčia bereikalingai,

doknmotu Isz 1 i GfdližfoljipitZ! m. Buvo

Ii dienos fki Sausi^/ b’et tinka-

L Tautos szvOnto jau Artinasi.
Vasario 16 diena s. m. sueina ly

giui du metu, kaip Lietuvon žmones, 
sutraukdami by kokius riszius su ki
tomis valstybėmis (Rusija, Vokietija, 
Lenkija) yra paskelbė visa Lietuviu 
Tautos apgyventa kraszta, kaipo lais
va ir nepriklausoma Valstybe,
tuvos vyriaUBpbes instatymn yra nu
nirta kasmet apvaiksztyncti szia die
na kaipo Lietuvos Tautos Szvcntc. 
Pernai visol Liet u vol Invaliduose mles 
tuose Ir miesteliuose Ir sodžiuose bu- 
vota diena daromi susirinkimai, vaka
rai spektakliai ir 1.1. Buvo svarstoma 
tos szventes svarinimas, buvo minta
mi visi musu paskutiniu laiku lalmejl- 
mai, buvo daromi nutarimai, kas 
reikia daryti toliau, kaip tikriau ginti 
Lietuvos nepriklausomybe.

Sziuoml yra kvleczlami Ir visi Ame
rikos lietuviai prie tautos 
apvaikszcziojimo. 
tęs jau artinasi ii1 
Amerikos lietuviai Ir lietuves supras
tu tos Szventes svarbumą ii’ reiksz- 
mo Lietuvos valstybes tvėrimo.

II. Kas buvo nutarta IG Vasario 
1918 m.

Didžioji Lietuvos dalis pateko Rusi
jai pabaigoje XVIII szlmtmeczlo )r 
iki sziol 
metu kentėjo ant saves tos valstybes 
junga. Prusu Lietuva kentėjo po

Prūsijos valdžia kelius 
szimtmeczius Suvalkų gubernija nors 
ir buvo po ta paezia Rusijos valdžia, 
bet lenkai vis kėsinosi ja prisisavinti. 
Neszdaml svetimu valstybių junga, 
Lietuviu Tauta neturėjo 
bes, kuri galėtu pratarti visos 
vos vardu.

Viena syki 1905 m. suszauktas Vil
niuje invalidu atstovu seimas buvo isz- 
neszes relkalavima, kad Vilniuje, butu 
suszauktas demokratiniu budu seimas 
kursai valdytu visa kraszta, bet Rusu 
Valdžiai inslgaiejus, tas balsas

Užėjus rfziam 
rul buvo susidariusios lietuviu Tary
bos tai Szveicarijoje, tai Rusijoj, tai 
Amerikoje, kurios keie klausima Lie
tuvos nepriklausomybes, 
riausiuoju Lietuvos atstovybes orga
nu liko apszaukta Lietuvos Taryba, 
kuri buvo iszrinkta Rugsėjo 18-22 dien 
1917 m. lietuviu suvažiavime Vilniuje. 
'Pen buvo susirinkę isz invalidu apskri 
ežiu ir vietų iki 210 atstovu, kurie isz 
savo tarpo iszrinko dvideszimts nariu 
kurie ir sudarė Lietuvos Taryba. Tuo 
laiku Lietuvoje, kuri buvo užimta vo
kiecziu karlszkos Valdžios, vokiecziai 
neprileido daryti by kokiu rinkimu ir 
todėl prisiėjo pasinaudoti 
teisėmis suvadlnimul to suvažiavimo, 
kurios okupacijos valdžios buvo leiš- 
t os.
koše, 
lovai iszdestinejo vokiecziu 
bjauriausius darbus, piesze 
nežomniszkląusio pasielgimo tos val
džios su žmonėmis,1 bet neturėjo kitos 
galybes, kaip tik reikszti savo nuomo
ne.

Szventes

Tautos

Diena 
svarbu,

Szventon 
tos flzvcn- 

Jog visi

X V111 
pasauliinio karo apie 120

Prusu
Vokiecziu

daug pykezio, noryhiavlinĄiposedžiuo- 
se nuo 9 dienos ml Sausio/ b'eb tinka
mos formos, ant kurios butu tikusi Ivl 
ša Lietuvos Taryba, gauti negalėjo.

Dalis Tarybos buvo jau sutikusi ant 
tam tikros vokioczlams priimtinos 
formos be aiszkaus paminėjimo Sei
mo Ir susirado net 13 nariu, kuriu bu
vo Jau tiko pasirasyli, bet tuomet ke
turi Tarybos nariai M. Blržiszka, Stop 
Kairys. Stan. Narutaviczius

Ta-

įvykstančių nou pleiskanų.R U F F
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgytnas galvos apsaugos jų nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. v _ * ' ’ v
RUFb’LES, ici turite pleiskanų.

Jus negalite apsieiti be

Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto

I markėmis ar money order, kuriuos siųskite Šiuo adresu:
Viwowxne F, AD. RICHTER G CO„ 326-330 Broadway, New York f

t

Pasekme pa 211 diene 
arba grąžiname |umi 
pinigus. '

-K -k -k -k' -k *
Nuga-Tone

ir Jonas 
Vileiszis paslskubo paskelbti protestą 
prlesz Steigiamojo Seimo teisiu užur-

i puvimą Ir isz Tarybos iszstoja.
po sužinota, delel ko vokiecziai taip 

sau rezo
liucija, ant kurio vos tegali nuo Tary
bos nariu 13 paraszu surinkti ir su 
goda nuo Jos 
nariu 13 paraszu surinkti 
jos atsisako, tardama, Jog ji nieko ne
bepadės Tuomet likusieji Taryboje na
riai vėl suėjo in kontaktu su iszstoju- 
slais ir susitaiko ant formules, kuri 
buvo iszstojusl paruoszta ir ant kurios 
jau neatsižiuredama in vokiecziu no
rus, sutiko visi Tarybos nariai pasira
šyti.

Taip atsirado 16 Vasario aktas, kur
sai jau umu laiku buvo žinoma Berll- 
ne ir kitu valstybių atstovms. Nuo to 
liko ju prsldojo planinga kova su vo- 
kiccziu okupacijos valdžia ir jos daro
momis pastangomis pavergti jos nepri 
klausomybe.

spyrėsi iszgautl prielankia

surinkti 
atsisako nuo Tarybos 

ir su geda IPADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ J
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikinti) Sveikatų ir Spėkas; ture-* 

imant vnijitUM dėl padidinimą veiklumo ir vaUtu* uvaiginun- 
f * *_ ’ .. __  *_ ___ ?_________ " -
Re*tj visnl nauju žmogų ! Dcvynes ii* deSimte* viau žmogum HfTuAjS 
tokiu kaip blogas apetitas, nc^ruoniulAvimns viduriu, garai 
i A puti m n I, uiketėjimus skllves, tulžinls, anemia, kankinimai rcu- J 

jirrias nervu Ir negalėjknns mirguoti, paeina nuo vitoka *nervtt 
kraujo.

KoŽnn dali* kūno ir kožnn jo veikme remias? ant nervu pnjirgots 
kurios didžia use i užjalka geram stoviuje pilvą, jaknas, inkltus Ir 

protingus gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo

damns neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis^l 
imant vnistua dėl padidinimu veiklumo ir vaiatua avaiginan- VįS 
čhiH, bnndyk Nugn-Tone Ir pcrflltlxHk kfdp greitu laiku jau- i ’ 1 * ’ * II 2. ____ _
tokiu knlp bloga* apetitas, negruomulAvimas viduriu, gazni ir\^ 
iAputimnl, uiketėjimus skilve^, tulžinls, anemia, kankinimai rcu- j 
matlrmo, skausmai galvos, neuralgia, štokas energijos, nu^ilpne-

pajlegoti, skinto vandeninote kraujo Ir neuitektinios cirkulacijos 
k ritu jo.

Kolna^ dalis kūno ir kožnn jo veikme remias? ant nervu pajirgon* 

grobus, Širdęs plakimo, kraujo clrkulavlmo. Nuga-Tone yra Tūbai 
i \ ___ _________ ____________
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra nutaisyti ii aAtoniu brangiu, 
sveikatų dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra Jie ypatingai maistingi j Geležę ir k 
Fosforų-maistus del Kraujo ir Nervu. 1r- ~
jog jo tustiname rcgularifckai. ________ _______  ______ ______
^uodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir-

giarų gruoMulaviincj, tvirtus nervus ir kietų pastiprintų miegų. 
/VUga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumų akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes Ir, puikesnes moteres. 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei
i . — ‘ J ‘ *
nava oretelems.

MUSU ABSOLIUTISZKA GVARANCI.U:

J-IHIWSSIM.
MMfe, «a«a.* ii* » m *» • i • • — Rii n•> mm*(*/ ♦ — A

r v • v

Im a? (’zazabi.s ;;r;iik iszkasPer vienuolikti indu Teo<
pn\<'ik>liis bažnyeziositi, bet ana diena 

idant i>zmalavot u
tista>, dirbo hihliszkiis 
atmeti* pasiulima JDOJlOO doleriu 
Szv. Jono bažnvezia.

La i k raszcz i imx1 susitinkamew . . . . . Isu žiniomis imlia svarbiausio-1 duotlianaK

> yra sali gosi' 
pendijas

mis i>z dabartinio lietuviu gy-' kad ir norėtu.
venaneziii 
davimu.
viszk* > ]e

savoji' szalije misi 
Žmones 
szaleje

audringose valando
nt'ramy l»i u

ir khiojasi per ta< vilim
džiausiu

darni

ar-

viduri

ir negali teset 
moksleiviams 

vis
ikas dabar suprantama isz atsi-
szaukimo Lietuvos

A iszkiai

svetimu valstybių 
savo atstovy-

Lletu-

vol užgniaužtas.
buvo

kil

teeziau vy-

niu-ii s(»iio 
g V\’(

skendi'
*m la m: Smetonos.

prezidento

Kodėl? Todėl kad jie yrn nutaikyti ii altoniu brangiu, 
. ‘ ‘ ’ “ • • / ____ ________________ i,.a

per garslrurua Gydytoju*. Yra jie ypatingai maistingi j Gėlelę ir 
Fosfori)-maintun del Kraujo ir Nervu. 

Nuga-Tonc priduoda gyvybę jnknoms. pastiprin grobu* teip.

Laimėjimas toj kovoje 
daug paėjo nuo Isztlkusios revoliuci
jos RUsijoj, o paskui ir paezioj Vokie
tijoj. Bot buvo laimėta ir nuo tos 
dienos prasideda jau naujas lapas Lie
tuvos istorijos.

IV. Kaino buvo svarbumas szio 
nutarimo.

Pirma kart Lietuviu Tauto satsto- 
vybe vardan vlsu? žmonių 
nias apsisprendimo teise, 
savo valia visam pasauliui. Tiesa, 
Lietuvos Taryba nebuvo iszrinkta or
ganu visos Lietuvos.
buo ne žydu, ne lenku, kurie 
Lietuvoje, ne atstovu isz pietines Lie
tuvos. bet tuo laiku tik tokia atsto-

Jeigu butu 
kviesti ir visi kiti kltatnuczlai.

nutarime negalėjo
Lietuvos gyventoju 

daugumos balsas ir jo prisėjo klausy-

vaduoda- 
apreiszke

pasauliui.

Atiraivin inkittun, 'ISvara laukui

tnčio kvapo ar apvilkto liežuvio] Nujra-Tone duos Jumn rtehjjklingf)

Nutfa-Tone netalpin savyj jokiu 
ikiam pundelei. Yra apvilkti cuk

i misd*inu »r 
apvilkti cukrum, priimnovilti Viliu |/I»|UVV^ K.J M V. <7 l I J » <7 | » I» I « I I I « I I I >/M I I V t<T i t, t IO U p Y 11 M I luniuin, piJIIJlllU

nkonj ir vartuoti Kalema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems

Treke Nuga-Tone yra vienas 
doleris ir 25c. ($1.25) už bonkute. Kožuii bonkutę talpina devynios deszimta 
(90) piliuln, arba vieno menesio gydimo. Galite pirkti szcszins honkutes, arba 
szeszhis menesius gydimo už szeszls dolerius (#0). Imk Nuga-Tone per 
dvideszlmts dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugražink bonku
te ir pilnus, o mes įmini sugražinsime justi piningus, 
ne viena centu. Mes imame rizika.

PRIS1USK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicago, Ill.

ir meldžiu prisiųsti man ....

Imk Nuga-Tone perJoj tuomet ne
gyvenoar gabrijadikai kiek 

so
meto czion Amerikoje ant

I Jetuvos 
; | n ieszais, o k it i | >at ys neži no ka 

nau
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SZTAI NAUJAS LAIKRODĖLIS

t is.
Paskui tardami ta savo valia Lietu

vos Taryba ncatsižiurejo in kitu vals
tybių reikalus. Ne tik lietuviai, kurio 
kentėjo nuo Rusijos valdžios, 
kurie buvo taip po 
rclszke savo valia 
mals.

Pagaliau visa vidaus tvarka it1“ san
tikius su kaimynėmis valstybėmis, o 
tuome ir santikius su Vokietija turėjo 
galutinai aptarti Steigiamasis! Seimas 
demokratiniu budu suszauktas Vilniun 
Tokiu nutarimu liko isztrintas ir pa
naikintas duotasai 11 Gruodžio 1917 m 
pasižadėjimas voklecziams sueiti su 
jais in amžinus ryszius. Nemažai svar 
bu buvo ir tat, Jog pati Lietuvos val
dymo forma, ar respublika ar monar
chija turėjo būti nutarta tik paties 
Lietuvos Seimo.
rojo didele verte, kuomet paskui Lie
tuvos Valstybes Tarybai prisėjo, tar
ti delei pasikvletimo Lietuvai monar
cho Uracho ir Wurtenburgo. Nors 
buvo toksai nutarimas padarytas, kad 
apsaugojus Lietuva nuo insivyravimo 
Prūsijos, bet jis nustojo vertes, nes 
jisai nesutiko su priimtu nepriklauso
mybes pasiskelbimu.

Jokis Laikinosios Vyriausybes 
tarimai kurie ilgesniam laikui varžy-

2-Diena sanvaites, 
5-Sekundas. 

turi 1G akmenų.

Szis laikrodėlis eina 8 dienas su vienu 
užsisukimu. Tur 5 rodyklas kurie rodo 
1-Diena menesio.
3-Valandas, 4-Minutas, 
Druezei padirbtas,
Gvarantytas ant 25 metu. Regularisz- 
ka preke szio laikrodėlio yra $19.00 
bet per trumpa laika mes parduosime 
drauge su puiku lencugeliU už $12.95; 
Nesziokite per 5 dienas ir jaigu jumis 
jis neužganedins, sugražinkite mumis 
atgal ir mes sugražinsim piningus. Ne 
siuskite visu pinigu. Prisiūkite tik $1 
su orderiu, reszta užmokeste kada 
gromat-neszis atnesz laikrodėli in jus 
stuba. Reikalaujame agentu.

NOVELTY SALES CO. Dept. D-lll 
New York, N. Y.

Buvo iszrinkta atstovybe, bet ji 
neturėjo Jokios teises by ka nors žmo
nėms insakyti, neturėjo spėkos, kuri 
butu galėjusi ju nuatrimus paremti, 
bet ji turėjo teise kelti protestą prlesz 
vokiecziu žiaurumus ir kalbėti vardan 
viso kraszto apie jo siekimus. Toksai 
žodis ir buvo pasakytas Vasario 16— 
ta diena.
na sukaks lygiai du metu, kaip Lietu
vos Valstybes Taryba, kaipo vienatine 
visos Lietuviu tautos atstovybe vaduo
damas! apsispredimo teise ir žmonių 
balsu yra parelszkus: visoms valsty
bėms, jog nuo szio laiko ji sutrauko vi 
sus valstybinius riszius su kitomis 
valstybėmis ir skelbiasi kaipo liuosa 
ir nepriklausoma valstybe, kurios val
dymo forma ir visus svarbiausius vi
daus reikalus, o lygiai ir santikius su 
kitomis valstybėmis turės galutinai 
nustatyti Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, suszauktas Vilniun visuotiniu, 
lygiu, slaptu ir betarpiu balsavimu.

Tokia tat buvo isznoszta forma Lie
tuvos nepriklausomybes apsiskellMmo, 
po kurios yra pasirisze visi 20 Lietu
vos Valstybes Tarybos nariu: Dr. J. 
Rasnaviczius, Banaitis, Bizauekas, 
Biržiszka, Dovydaitis, Stop. Kairys, P. 
Klimas, D. Malinauckas, Kun. Mironas 
Stan. Narutaviczius, Kun. Petrulis, 
Kun. Szaulys, Jurg, Szaulys, Jok. Szar 
nas, Ant. Smetona, Jonas Smilgevi- 
czius, Kun. Staugaitis, Al. Stulginskis, 
J. Vailokaitis ir J Vileiszis.

Atsimenu, pasirasze p oszios 
liucijos, visi nariai atsistojo ir pasiža
dėjo amžinai jos ginti. Pluksna ir 
raszaline liko pavesti 
in Lietuvos Muzeju.

III. Kokiu keliu buvo prie szio nutari
mo prieitai

Tokia rezoliucija nelengva buvo tuo 
met iszneszti, nes ji buvo reiszkiu pro
testu prlesz vokiecziu okupacijos val
džios darytąsias
Lietuviu tautos suverineta.

Vokiecziu valdžia jau buvo iszgavu- 
si nuo Lietuvos Tarybos prlgatilingu 
budu dokumeta isz 11 Grudžio 1917 m. 
Ten vienoj to dokumento szalyj buvo 
skelbiama Lietuvos nepriklausomybe, 
o kitoje buvo žadoma sueiti su Vokie
tija, jeigu ji rems Lietuvos nepriklau
somybe Taikos Konferencijoj, in am
žius ryszius ant pamato bendros mui
to, monetos sistemos, bendro kariuo
menes ir geležinkeliu tvarkymo. Tiesa 
ant Gruodžio dokumoto ne visi nariai 
yra pasirasze, bet buvo tat Tarybos nu

progimiiazijii o
t(‘ip >.iu inokyklcliii....

Kaip at menama
M ariampolcje
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KUR BUNA.
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tik viena miestine 
kuria \adiudavo 
keturklase kur jau 
buvo miinduruoti, 
niekur 
kaimiszkiu ar baždvtkaimisz- 
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Jeigu ūkininkai isz 

vaikueziiis in 
mokykla

Mano dede Adomas Laukonis, apie \Vu rtenburgo.

francuziszkas f urmo-kilias
< susilaižino ant $11)00 fran

ku su savo draugais, jog snru- 
in laika 

In pirmutines 
valandas

rp

na< t ■

kys tūkstanti cigaru 
dvieju dienu.
dvidoszimts keturos 
suruki* 66 cigarus, o po dvieju 
valandų atsilsejimo ėmėsi vela 
prie rukimo ir priesz piet pas
kui inin valanda pabaigė rūkęs 
visus laimėdama laižybas. Kas 
akyviausia, jog tasai žmogelis 
da randasi gyvas.

Paeina isz Suvalkų gub., Seinų 
pav., Veseju para., Paieru kaimo, 
gul atsiszaukla ant adreso: 

I’l. l.aukonis

Pa
Te Sta. 1). Box 124.

kia

nesigy ventbivo 
ar

mokyklėlių, 
zanavvku 

ta 
mokintis.

apart :5(‘ l'morick St., Shenandoah, Pa. (2t 

Antanas Jasunas kuris kita- 
los o’x vmio .‘>42(i \V. Street

at veždavo 
miest ine 
tai ženklas kad ton apart darak 
(oriniu mokinimu nebuvo kito- 

Mai Mariampoles 
<li(l(‘sni vaikai,

turėjo mokintis lenkiszkos gra
mai iko.', lotyniszka
ir gramaiikos pradžia, bei (leo- 
grapijos pradžia,
kilosi* m. daraktoriai to 
kino, tai del to isz net 
ūkininkai vaikuezius 
vo Mariampolen.
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'Tegul
pranesza apie

gvveno > 
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nu-

kiu.
moky kloję

L’.jc 
jau

1S(>6 mete 
menulio.

dabar nežino kur .jisai, 
jis pats ar kiti 
.jin dtd

Tame
Banaitis,

V asario menesije 
visai ne buvo pilno 
Sausije menesije ta pati meta 
menulis pasirodė du kartu pil- 
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teip brangu, nieko negalima 
sz tos
iszduoda ir nieko 

neczedinn, kaip seniau daryda- 
Toliau kalba: Ir teip nie

ko nesuezedysiu, norints ir no
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Tame turi didelia klaida. Ba 
jaigu viskas pabrango, tai rei
kėtų pagal ,supratimu daugiau 
czed y t, idant snmrtžyt kasdie- 
nias iszlaidas. Tuorn kad, žmo
nis geriau valgo brangiau 
dosi ir dydesniu smagumu rei- 
kalauje, ne kaip kitados, 
nas žmogus turėtu atsirnyt ant 
ateities ir iszleidineti tik tiek, 

• kiek galima ant savo užlaikimo 
iszleist be nuskriaudimo saves 
ir savo Szeimynos.

4 J ‘ T

re-

Kož-

savomis
se-

aki-natves amžiaus,
mis matome kad mus atmintijt* 
tokios didės yra permainos ir 

apie ka
ne sapnuot negalėjome.

gyventojai anot prie

i n vyko tas, anuomet
Lie-

tuvos visi gyventojai anot prie
žodžio: “visom keturiom grie
bėsi prie apszvietos bei plates
nes tobulybes.”

Prie tokiu
aplinkybių', didel
matom

musu

M r. J. (’zereviez,
- Box 145 
Du Bois, Pa.

IL l-\ I). Xo. 2- Narutaviczius, Kun.

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ka iszejo Isz spaudos nauja 

knyga po vardu: Daktaras Namuose, 
apraszoma visokios vais-Knygutėje

Itlszkos žoles, szaknis, žiedai, lapai ir 
teip tolinus, nuo kokiu ligų yra vaistai 
vartojama. Su lotyniszkais užvardiji- 
mais, teip kad kožnas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Boto yra daugybe geru 
pamokinimu, slaptybių ir receptu. 
Tokia knygute yra reikalinga kožnam. 
Preke tiktai $1.

M. :

slaptybių ir

Adresavokite: 
ZUKAITIS,

•151 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

rezo-

ginti.
Basanavicziui

pastangas pavergti

paskolos pravedimu.

Tokiam apvaikszcziojlmul pas-

Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti
nėję, influenzos, pasirodymo ženklai.

0
| Ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN-EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas šal
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniją 
iufluenzę ir i kitokias pavojingos ligas.

pfiekoje l‘alu-Expcllcrio. 35o. ir 
butelis.

Nusipirk Siandieu^ sau parankiausi 
oje aptiekoje Paiu-Expellcrio. CT 
05c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkll

ikarą 4a
Nepriimk kitokiu pamainymu arba

Lonkni yra 
Vilnių ir didi 
Vokiecziai ne-

T

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER & CO.

326-330 Broadway - - New York
. ......... . , ..... . ......... .................. .

gyvenimo 
iszmintinga 

valioje žmonių apsi- 
r(‘iszkinia ir linkėjimą szuliai 
savo tėvu, nes ' 
pirma matome
t. y. Lietuvos Atstatymo Ben
drove kuri isz savo uždarbio 10 

paszvėnczia I ji etų- • 1 . • •

pagirtina ir tai
1 Organizacija

NAUJA IR PRAKTISZKA YLA
Su szia yla galitp taisyti czoVoVykus, 
mtllszus ir 1.1, Siuva druezei ir gerai, 
greit kaip maszina. Kasztuoja drauge 
su 20 mastu siūlo ir 2 adatas su paro
dymai kaip naudot tiktai $1.00. Septi- 
nios ylos'už $5.00. Užganedinimas gva- 
rųgtiname. Pi’lsiUHkite popierini doleri 
su szitii apgarsinimu szadien, dabar, 
ant Rzlld adreso:
NOVELTY SALES UO

Sta. D. Box 121.
]>ept. A-110 

New York, N. Y.

nuoszimti |
vos biedniemš mokslaeiviams

Tas sumanymas pla- 
cziai prakilnus, nes L. A. Ben
drove intemija gerai, kad Lie
tuvos dabartino valdžia sunkio

gulbei. m
mokslaeiviams tf

GERIAUSIA

DOVANA
su kuria džiaugsis 

per visa meta, yra lal- 
krasztls “Saule”. Skai
tys jftja ir džiaugsis mo 

tyna, tėvas, sesuo, brolis ir prletelis.
Tiktai $3.00 ant moto.

gaus Puiku Kalendori. ... •.
w. il boczkomski—comVany 

Malianoy City, Fn*

Priek tam

1 M

tarimas, kuri Vokioėziu Valdžia norė
jo inteiktl Lietuvos Brastol, prasidė
jus taryboms su bolszovikais.
ma, jie butu galėjo parodyti Lietuvos 
Tarybos dokumentą isz 11
bet buvo nesmagu rodyti antroji dalis, 
kur vokiecziu tikslai buvo aiszkus 
link Lietuvos, o patįs paraszal lygiai 
buvo po ta antraja dokumoto dalimi. 
Todėl vokioczlams prikejo praszyti 
nuo Lietuvos Tarybos jau kito doku
moto kur butu viontik aiszkus ju nu

Žino-

Grudžio,

tarimas dėlei atsjsklrinld nuo Rusijos,
bot llOtuvlal jati it nesutiko

' . . lu; >i <1 ‘Ui •

tu politiniu Lietuvos nepriklausomy
be arba dėtu ant jos kokias nepake
liamas sunkenybes ukio srityje, be 
paskelesnio Steigiamojo Seimo patvir
tinimo negali turėti vertes.
musu ginklas nuo visu pricszu, kurie 
ndretu pasinaudoti isz laikinos Lietu
vos silpnybes.

V. Kaip apvaiksztyncti ta szvente.
Apskritai, kiekvienas lietuviu būre

lis teapvaiksztineja taip, kaip nusima
nys yra tinkamiausiu.

Teeziau sziais metais tos szventes 
apvaiksztynojimas lygiai su Laisves

Todėl prie tos
szventes apvaikszcziojimo reikia orga
nizuoti ir platu bonu pardavinejiina 
visur, kur tik bus koksai susirinki
mas.
kirti visa sanvaite.

Paskui iksziol dar nevisa Lietuvos 
teritorija yra atgauta, 
užsoine musu sostine 
Lietuvos plota žemes.
r aatldavo Klaipėdos ir nors tos da
lies Mažosios Lietuvos, 
Konferencijos yra pavedoina Lietuvai. 
Todėl reikia iszneszti nutarimai, pas
kelbti reikalavimai, idant visa Lietu
vos žeme galutinai patektu Lietuvos 
Valstybei.

Pagaliau, Lietuvos Valstybe dar nė
ra pripažinta, kaipo neprikla'usoma, 
kitu vaulstiju pavyzdžiui Suv. Valsti- 
iu. Reikėtų priminti, idant szys pripa
žinimas butu greieziau suteiktas. Ly-, 
giai galima priimti ir musu Vyriausy
bei, idant iszkolti Lietuvos ncbrfklau- 
somybos paskelbime obalkis r ‘Veikiau

Va,^Iįavlsir
Taigi atlikIriio pftvo darbu! 

Lietuvos Misija.

butu gyvenimu invyktl, 
darbu. ‘

kuri Taikos

REIKALINGA— Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, piinozaku,
szlbbld, jeku Ir del pardavliho marsž^ 
kiniu, apatinu andaroku, tlesog In Dil
inus. Rašykite o gausite riemptjlius
dykai. Madison Mills, 503 Broadway,

York City;. (adv)
VI*
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Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
262 puslapiu- Treke 85o. IT. O. BocvkowskbCo« Mahanov Cily»

Sveikata Brangesne už Piningus-
Kada privalote kreiptis pas specialistą? Tada kada jau buvote gydomi

A

■per kitus daktarus Ir nebuvote iszgydxtl — arba jeigu sergatė ir da nė
buvote pas joki daktara, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisą ant 
rodos, pasikalbėsite savo kalboje. Privalote paisetl apie savo sveikata.
Daktaras D. Wa^6ęnnati per .daug metų ingyjo stebėtina pasisekimą 

gydime Ilgas vyrtt/piotoru ir vaiku. ,* ' ' ’ ’
gera rodą. Atsismaukite in jo ofisą o duos jumis paturima kas-link just) 

’ligos. Tukstanczlai kurie buvo neiszgydoml, gryžio prie sveikatos per

gydimo Ilgas vyrų, pioteru ir vaiku. Jisai peržiūros jus dykai ir duok
’ ? I _ % t. ,V:|*

naudojima mano naujausio ir geriausio eįęktrikos aparatus,. kaipo tai 
“Vibratos” ir “Wall Plate.” High Frcquedoy*’ Static Machine'’ ir X-Ray. 
Asz teipgi naudoju naujausias gyduhl^jętr valstusAlel gydimu. Abz aplab 
kiau geriausia pasekme kroniszkuosc ir kraujo Ilguose. Skid tylite: Szita 
gazlota jumis vertes turi $2, jeigu atnoszite su savim in mano ofisą ir

High Frequehoy” Statfe'^iachine1

iinslto mano spccialiszka gidyma. Nepamlrszklto ka duodu rodą dykai ir 
ręgzaminavoju dykai.
pacijentu

‘ Dr. WASSERMAN
„ Telefonas, Spruce 17CG. ,. Valandos 110 lig 12, 2 lig 5, 0 lig 8.

Atsilankusiejl persikanuos per daugybe dėkingu

1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA.
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v11 ’

LO
t

4
i

A h* JI

II



*

4*

j

Kas gi buvo kaltas 
nupuolimui 

Zabelės?

■!

J. D. T.

— Koki norėsi.
— Ha, ha, — nusijuokė 

nas ir pradėjo, — dirbau, kaij) 
žinai, už agentu Woodman In
surance kompanijoj ir, biesas 
žino del ko, supredentas mane 
atstatė. Gailiuosi. Darbas 

neblogiausiai

Jo-

i

I y

Kaip viskam yra galas, taip 
buvo ir toms kalboms, 
aprimus ir ]>amirszus tuias pra 
e«ti< j nesmagumas. Zabele 
vei prad *jo visur iszeiti. iszva- 
žmc J.

Knin nelauktai
isz dangaus 

ieke ju szeiir vpr

lk iek

i

3SAULE

ŽIEDAS. oiviu tokio atsineszimo. Ji pri
ėjo prie tėvo ir užpykusia bal-

— Tote, tu perilgai meldie- 
'si. Laikas namon ejti. Kelkis.

— fl'ai dar tu neapsiredes. 
Ji jau buvo apsitaisiusi.
Jis pnszokp,

apie mirusia savo žmona...
Jis nieko nekalbėjo iki pa

baigai pusrycziu, paskui paki-

I

" ’i« <.

TARADAIKA

pertrauke savo j su tarė: 
mintis ir užsimirszes paklausė

i
lo ir užsidarė savo kambaryje, 
jam norėjosi būti vienam.... () kur mės eisime ?

— Nugi ant kapiniu kaip j 
kiekviena meta. v

Jis gretai apsirenge.
Leone eidama susikabinusi ’nukryto ant žemes, pasirodė 

rankomis fau. tėvu jaute, kad jo ■ negyvas veidas su sustingusio-

Bet jis 
kokia stovyla.

Ji, ji pajudino ir jo

nesujudejo tartum.Nuožiūra augo jame....
Bet argi jis galėjo kame nors 
nužiūrėti savo mylimąją žmo-

f
M

Gailiuosi, 
buvo lengvas ir 
apmokamas.

Kadangi Jonas jau buvo taip 
sakant, daugiau prisimuszes in 
gyvenimą tai fiziszkai sunkaus 

nejieszkojo, bet 
gauti vieta už 

agentu, bei koki kita szvaria- 
darbi.

Kiek vėliau isz apgarsinimo 
per laikraszti, Jonas gavo dar-

darbo jis ir 
žvalgėsi kur

ir netikėtai
nu 
ži-

d Romaidas Jau New vaistu, po vardu 
Yorke — parvažiavo isz Fran
ci jos ir 
juos.
gosi, tik tarėsi, kaip ir 

.budu priimti,

) ve matrotrts 
PĮ-'.I-, l 
nm, k-?'
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ryt-po-ryt atlankys 
Visi linksmi, tik džiau- 

kokiu 
patikti tu tai]) 

brangu sveti Remaldu; žodžiu 
i 
linksmiausia buvo motina 
džiaugėsi, nesvmatyt, ji jau bu
vo tikra, kad jos pienas iszsipil 
dys, jos duktė, Zabele, apsives 
su Remaldu ir tuomet jau bus 
galas visoms kalboms.

Dabar motina jau 
režisieriaus role. 
Zabele “mokinti” 
da pasitikti, kaip su juo kalbė
ti, ypatingai apie tuos meilisz- 
kus laiszkus, kuriuos rasze ne 
Zabele, bet motina su 
savo dukterimis ir 1.1.

Ilgai nelaukus, viena sekma
dieni Remaldas atvažiavo. Mi
nėta szeiinyna patiko ji su isz- 
skestoms rankomis, 
seržento uniformoje, 
nugaluotas ir pusėtinai 
iszrodas vyrukas. Kadangi 
jau viskas iszkalno toje szeimy 
noje buvo prirengta, tai puota

t -. -

visi buvo linksmi, bot už visus
, ,i«

pasieme
Ji pradėjo 

kaip Remal-

kitoms

Jis buvo 
jaunas, 

gerai

buvo tokia nepaprasta ir links
ma kokia turėjo žydai, kuomet 

Linksmi- 
linksma buvo Za

bele bet už visus linksmiausia 
buvo motina, kuri savo ranka 
savo szirdžia palaike Remolda 
meiliszkuose santikiuose su 
Zabele.

jis apleido Egypta. 
nosi visi:

santi kiuose
k vv * v •

Khipjan * zihoriuą ’ Kupido
(Cupid — meiles dievaitis. — 
Red.) darbai, gyvenimo reika
lai ir kiti klausimai buvo isz 
diskusuoti per laiszkus, tai ap- 
sivedimo jiems ilgai jau laukti 
nebereikėjo. ,

Keliomis savaitėms prasiin-
kus, išvydau vienam didelia
me anglu kalba vakariniame 
laikrasztyje iszspausdinta dide 
Jemis raidėmis praneszima kad 
p-le Žabale II. su jaunikaieziu 
Remaldu tūloje bažnyczioje ta
po suriszti amžinu moterystes 
rvsziu.

Paskui po teip sakant me
daus menesio, jiedu apsigyve
no New Crater.

Viena gražia diena
ežiai saulutei szviecziant, Jo
nas Manaturas parėjo susziles 
j r atsisėdės prieangyje ant su
pynęs, giliai atsiduso, kaip kad 
daro žmogaus, ko brangus nete 
kės, bei kokia byla teisme pra-

Tuo tarpu kitame prie
angyje sėdintis Zabelės 
paklausė:

•— Kas su tavinf, Jęnai, szian 
dien nutiko, kad faip dūsauji?

— Darbo netekau, atsake Jo
nas.

— Tai mažmožis, 
ryt gausi kita.

— Gausiu, tai gausiu, 
klausimas, koki?

skais-

losze.
tėvas

.’ankos

Ji, gal mane ant 
veido pamatyti kokia 

Skaitydamas 
lūkestis

By t, po

ba už agenta-pardaveja tulu 
i “Cornease”, 

kurie gydo nuospaudas ant ko
jų.
žiavo isz miesto in miestą
st pbos in st ubą.
k (‘liaudama s jis pasiekė New 

miestą, kur gyveno Za-

Su tais vaistais jis ėjo, va 
, isz 

Ir sziaip be-

I ’enn sy 1 van i jos g u 1 >e r n i j oje,
Apigardoje 1 ietuviszkoje,

Ant st ryto stovėjau,
Puikia komedija regėjau:

Ant vežimo palicmonai sėdėjo,
Kelis vos gyvus lietuvius

turėjo,
Buvo kruvini kaip nesutvė

riniai
Musu vaikinai.

Ant skvajero ofiso nuvde,
Tuojaus suda iždaye,

Po penkiolika doleriu užino-
• — Asz tai])-pat graži

Crater
bele.

New Crater, kaip ir visur ki
tur, pirmiausiai jis stengėsi su
sirasti sau pažystamus žmones, 
kad gavus ramia ir saugia vie
ta ]>ernakvoti. OJa jam irgi tas 
pasiseko, surado Zabele,

augo ir 
gyveno siu Jonu tik per tvora 

Viena nakti 
ežia pernakvojęs, Jonas iszva-

savo
sena pažystama,

— kaiminysteje.

kuri r->

savo
»

le.
iszvažiavusi

gi jos vyras Reipai-

žiavo toliau.
Ro tūlo laiko, tur but 

užsiėmimo reikalu vereziamas 
jis atvyko in New Crater ir kuo 
greieziausia ėjo atlankyti Žabe

Atejas Zabelės nerado na
mie, nes ji buvo 
pas tėvus, g’ 
das priėmė Joną, kaipo paezios 
pažystama ir kaipo sveti.

Insileidus jiems in 
kalba, .Jonas jam iszpasakojo 
visa Zabelės gyvenimo istorija. 
Nors Remaldas klausėsi su di
džiausia atyda, bet baisiai py
ko ir nervavosi, nes tai buvo ga 
įima pastebėti isz jo gestu ir fi
zionomijos.

Kuomet Zabele
Remoldas

gilesne

parvaziavo, 
jos vyras, Kemoidas, stojo 
prieszais ja, kaipo karžygis su 
i szs tu lyta, k rūtine, kaipo pro- 

sakant, 
žmogui 

Jis su nepap-

kurofas arba,’geriau 
kaipo piratas, tykas 
gyvastį atimti.
rastu užsidegimu perimtas pik
tumo, puolėsi prie jos ir, nutve
ręs ja už pecziu supurtė ja, lyg 
kate pele. Ji, nežinodama ka
me dalykas, pradėjo iszmetine- 
ti už toki nežmoniszka pasiel
gimą. Vienok jis in tai neat- 
kreipe atydos ir, dar labiau už- 
cikarszcziaves, 
suriko:

— Nutilk tu, valkata! tu pri
gavike! Asz tau parodysiu.. 
Taipjau negyventi!

Ji puolė priesz ji ant keliu

ruscziu balsu

kaip moterys daro ir pradėjo 
praszytis, bet tas jau nieko ne
gelbėjo. Jis dar syki ja pa
griebęs supurtė iružklause:

— Ar taip tu prižadėjai man 
būti isztikima ir manes laukti

Ji bandė dar ka kalbėti, bet 
isz taip didelio susijudinimo ir 
baimes liežuvis jau nebetarna
vo. Isztarus “tas ne-t-i-e-s-a”, 
puolė visu kurni ant jo. Bet jis 
jau tiek buvo iszirdes, kad su
silaikyti negąlejo ir atsumes 
kiek ja, iszsitraukes revolveri 
dviem szuviais pervere jai kru
tinę.

tas ne-t-i-e-s-a

Galas.

Leone ryte lipdama linksmai 
Suszuko:

— Sziandicn man lygiai dvi
deszimts metu!

Ir ji linksmai pribėgo prie 
veidrodžio.
savo
nors permaina, 
romanu, eilių, ilgas 
merginai sukakus dvideszimts 
metu priduoda kokia tai pas
laptį. Leone nebutu nusiste
bėjusi, jei sziandicn ryte veid
rodyje ji butu pamaeziusi, ko
kia tai szviesa aplink savo gal
va. Vienok, nežiūrint kad 
jos sziadien buvo dvideszimts 
gimtadienis, jos galvele buvo 
apsupta tiktai gražiais {linu
kais, jos veidas veidrodyju 
szypsojosi taip lygiai, kai]) kad 
vakar.
tarė:

Vienok,

veidas

kejo, 
negalėjo.

Ir da kiti atsirado,
Ir tiejei buvo nubausti, 
Ba. ne tiek nuskriausti.
Tai rots puiki veseile, 
Tai rots artimo meile.

Teip podines suteszkinti,
Ir vos gyvaste palikti,
Paskui vyruti stenek,

Ir da szmota pinigo padek.
Del užlaikymo bažnyczios 

neduoda,
Visokes priežastes paduoda

Jog neturi pinigu,
Jog turėjo daug budu

Darbo neturėjo,
In skolos inejo.

Bet pas skvajori ne yra atsis- 
ykriino,

Ne jokio iszsikalbejimo,
Turi užmokėt, 

Arba kalėjime atsedet!

Ne iszsiteisinti

y

1

Ar kas neturite lietuviszkos 
kaszos,

Ba tas priguli prie musu tautos 
Kožnas norėtu po

važinėti
peczes

Praneszimus del visu laikyti.
Asz nežinau, kaip tai vadi

nasi, ■X •Žinote, isz beržu tosziu pinasi,
Tai kad tokia’vaikine turetau, 

Tai tuojaus karalysta sutver 
tau.

Juk gerai ir krepszi skurine, 
Tai iszrodo poniszkiau vai

kine, 
pilna varpuGali pridėti

ežiu nog lietuviszkos dirvos, 
Tai vis geresni valiza nog lie 

tuviszkos kaszos
Geriausia mano dobilėliai nu 

stoti, 
Laike tuju praneszimu ne- 

vaikszczioti,
Ant kuriu kokis tai žioplis 

plovoje,
Antri žioplei, ka klauso isz- 

sižioje,
O da ir su raukomi ploję,

O ka vaikine, Lietuvei isz- 
moko?

Ar gal iszmintingume isznoko
Ar gal nustojo gerkliauti, 
Da daug metu turi laukti. 

Kaip tiktai kasza kur gausiu
Tuojaus po apigard^s kėliau 

siu,
Tik kad tiejei Lietuvei jau 

kitoki, 
i Jau nesiduoda apsigauti.

Krepszelninkai suvis jau at-

2

bet Neažmfrszklte kad dabar “SAULES" 
prenumerata yra $3.00 ant viso meto 
o $1.50 ant pdsm meto.

nu-

Kur randasi jojo draugas?

Lekičtojas keliaudamas 4isž^ew Yorko in Chicaga 
puolė su ąreoplanu ir kitu savo draugu arti Szenadorio.

k

Pig°, 
Ne tik vertes ne turi kiek bi

tes Grigo, 
Asz ir su tuom pasiliausiu, 

Del mano meisterio tarnausiu 
Ba reiza tikiuosiu, 

Naujienas rankiosiu, 
Ir dėl svieto dainuosiu.

Ant galo ji pati sau

j kaip
ir mama.

Ir isztikro jaunos moterisz- 
kes paveikslas kabantis iszro- 
de, kad tai paveikslas esan- 
czios kambaryje merginos pa
veikslas, 
panaszu.

Leone pakele savo 
akutes link motinos paveikslo.

tiktai jos

Viskas buvo labai

gražias

Ji maste, kad ji taip-pat graži 
kaip ir jos motina, 
akys buvo drasiasnes negu mo
tinos.

Ji paėmė savo naktiniu dra
bužiu szlieja ir nuėjo prie tėvo.

Tėvas baigės skusti barzda 
ir szukavosi plaukus pakrasz- 

Virszugalvis jo 
Jis priėjo prie

paėmė jos ranka ir

na Klarisa? Ne, tai negalimas 
daigtas. Tai visai Avatu szoi- 
mynai geda. < 
jmas negali gi priklausyti nuo 
tokio menkniekio, kaip žiedas. 
Juk tai galu-gale galėjo būti 
graverio klaida.

Vienok abejones vis ome ir 
jis isz szeputes iszsieme 
mylimos Klarisos raszytus lai
szkus, kad nusiraminti jos mei- 
leis žodžiais, kuriuos ji jam ra- 
sze, kuomet buvo iszvažiaves. 
Jis paėmė viena laiszka paskui 
kita, ant galo treczia, ant kurio 
buvo padėta data 
d. 1896 m.
vo žmonos jam paraszyta: 
“Mylimasai: —

Po ilgu nedaliu sziadien asz 
pirma karta 
Tai Leonas mane 
jis tankiai mane kalbindavo pa 
si va i k szcz i o t i. Sziadien

sutikau su juoml ir jis mane nu 
sivede tenai prie akmenio. Juk 
tu žinai, kokia graži tenai vie-

Tu mane tenai niekados 
nebuvai nusivedęs. Tenai prie 
j u riu pas akmeni asz žiurėjau 
in juriu vilnis ir maszcziau kad 
tu kur tenai toli nuo manes...

toliau, laisz-
Tie- 

jau nebuvo

Juk jo phsiti ke

savo

“ Birželio 23 
raine laiszke bu-

iszejau laukan.
prikalbino;

asz

ta.

Jis ka tai sau mis akimis.
Jis buvo negyvas.
Jo akis buvo atdaros tartum

rankos dreba.
po nose kalbėjo, 
paklausė:

— Tete, ka gi tu vis sznabž- jos sake:
— Klarisa! Kaip-gi tu ga

lėjai Leona labiau mylėti negu 
mane ? Verte Jonukas.

Ant galo ji
J 
i,Į

di?
— Asz sknitliuoju.
— Ka? Žingsnius?
— Ne. Asz sknitliuoju mene

sius, kuomet tu gimei.
— Tete sakyk kas tau yra 

Asz dar niekad nemaeziau Jus 
’fete, apietaip užsirnasuziusi 

ka taip mastai 1
Tuom tarpu jie inejo in kapiĮ 

nes ir surado pažinstamus ka
pus. Tenai greta buvo du kapu 
po kuriu vienu ilsėjosi jo myli
moji Klarisa, < 
greta jos — jo brolis Leonas.

Jis atsiklaupė prie kapo sa
vo žmonos ir nulenkė galva.

i

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00

No. 1. “Pnrlžinus NuskiirclIs" ir “In- 
grabanas" 324 puslapiu, G per 9 coliu 
didumo.................................... .. Preke 50c.
No. 2. “Kuningo Paslaptis" “In Meti
ką" Ir “Pakaruoklis" ... 220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra

No. 3. “Auksiniai Peiliai" ir “Dvynos 
Karalaites" l.

o po kitu jisai Į Sargo Sunn ir Dukterį" 214 dileliu 
į puslapiu ............................... T.J__

No. I. Septynios istorijos “Ponas Ir 
Szlnuczlns"

I

...... 35c.

Karalaites

»uslapiu ....

ir “A pi salia apie Girios

Preke 35c.

Leone jau buvo prjprntusi I szaiije" “ 
» . - - - « I 4 f_  n

181 puslapiai.........

“iMztikinins Hunus" “Kn- 
• ralius Gentelmonas" “Karczcma nuo- 
į szalljo" “Vaidulis" “Gailinga Szoblo"u

ežiais galvos, 
buvo plikas, 
dukters 
tarė:

— Tikra motina! Tikras pa
veikslas motinos. Nei kiek pa- 
naszumo in mane.

Ir tai jam buvo dovanele, 
nes ta, kurios jis nustojo, kuo
met szis kūdikis dar buvo vys
tykluose, gali pakeisti savo isz- 
veizdajo duktė.

Tėvas ilgai glosto plaukus 
savo mylimos dukreles, ant ga
lo atsidusdamas atsiminimams 
jis tarė:

— Reikia gi tau suteikti do
vanele.... Žiūrėk, tenai ant ko
modos, pagriebė nedidele dožu 
te ir linksmai suszuko:

— Žiedas! Žiedas! Žiedas su 
deimantu....

— Tai atmintis tavo motinos 
— tarė tėvas. — J i man viena 

Asz atiduosiu 
ta žiedą Leonei, kaip jai su
kaks dvideszimts metu.” Tas 
žiedas matomai buvo ji dar kū
dikiu buvo, nes asz szi žiedą 
jai nebuvau padovanojęs.

Jiedu nuvejo pusryeziauti in 
maža valgomaji kambari, ku
riame jiedu laike asztuonioli- 
kos metu snsede vienas priesz 
kita pusrycziaudavo.
tas krėslelis, kuriame Leono 
kada tai sėdėjo, dabar stovėjo 
nustumtas kampan.

Malonus saules spinduliai 
persilaužė bonkoje su vande
niu ant stalo ir skirstėsi i n vai
riomis spalvomis. Leone ne
galėjo nuo jos atitraukti akiu, 
ji bežiūrėdama žiedan ant savo 
balto pirszto suszuko:

— O, Dieve mano, 
laužiau žiedą! Tete,

s

karta pasakė:

NAUJAS ISZ RA DIMAS PLAUKAMS.

Dekavojo U milijono žmonių už 
puikus plaukus, o teip-<l nulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, In 
vieta iszpubluBlu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. Informacijas dykai. 
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy- 
kite pas:' Drs. Brundzas Cosmetics,

Sta. W. Brooklyn, N. T.
I

A. O. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS

Kampas Main IjJ Centre St 
SHENANDOAH, PA.
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dovanele

Augsz-

.Jis nedaskaite 
kas iszkrito isz jo ranku.
sa, toliau laiszk(‘ 
minimas Leonas.

Paskui jis ant greitųjų pers
kaitė kitus mylimosios Klari
sos laiszkus, bot ir juose nebu
vo minimas Leono vardas.

kėdėn ir užsi- 
kaipmaste.

Jis juk

Jis atsisėdo
Jam prisiminė 

pas juos namieje gyveno jo jau 
nesu is brolis Leonas, toks gra
žus vyras. Jis iszvaži įloda
mas kelionėn paliko savo broli 
Leoną savo namuose.
tai]) labai maloniai apseidavo 
su jo žmona, jis labai mylėjo gi 
musia mažiuke Leone.

Prisiminė jam kai]) jo brolis 
Leonas mirė, kaip Klarisa la
bai jO*apgailestavo, kaip ji isz 
gailesezio apsirgo ir paskui nu- 

Ant galo jam prisimi
nė, kaip ji mirdama prasze jo, 
savo tikro vyro atleidimo neži
nia už koki tai prasikaltimu.

mirė.

asz per- 
žiurekit!

Ne, tai neperlaužtas, bet jis at
sidaro. Ten kas nors paraszy
ta. Palauk....

Ji priplyo pilna stiklą van
dens, kurin inmete žiedą, kad 
nuplovus dulkes, kad geriau bu 
tu galima skaityti. Ji perskai
tė:

— “Birželio 22 d. 1896 me
tu.” Ar thu, tete ta diena nieko 
neprimena?

— Birželio 22 d. 1896 metu! 
pakartojo tėvas, isz kurio ran
ku iszsprudo szakute. — Ne, 
nieko! Palauk, Birželio me
nesyje 1896 metuose asz buvau 
Senegaliuje. Tu turbūt sukly
dai.... Duoksz, asz pažiūrėsiu!

Ji jam padavė žiedą, 
pažu 
palo.

Jis 
‘ažiurejo žiodau ir truputi pa- 

, Paskui jis patrauko po
ėmiais ir nusiszypsojos tarė:

— Leone, mano kūdiki, tai 
kas nors mano užmirszta.

• Nors jis taip kalbėjo, vienok 
jis atmintyje i‘inkd višas žinias 

I » •„ . , I-

— Leone, mano kūdiki, tai

Jis uždengė akis rankomis ji 
Tuom laiku Le-

Motina Sopulinga” Ir “Meile SnnnnM" 
... Preke 85c.

Visas knygas sudėti in viena pasidaro
I net 93!) did«|iu puslapiu puikiu skai-
I 4 J — » .. VI  l .9 _ ! A .. !*• < A   A

visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai Ju turime.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.55

— I bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
pamastė Leone, — kaip labai I 
jis mylėjo mama!

prie tėvo ilgu maldų ant kapo i 
jos motinos. Ji vaikszcziojo ka 
pinese pataisydama susodintas 
gėlos. Praėjo bertainys valau-himu. i’ri.^ ^kite $1, o tuojaus gausite

■11’ bandė palongvei paszaukti bet 
jis nieko neatsake.

— Nelaimingas tėvas!

dos, o jis vis meldėsi. Leone

, virsz-niinetas knygas per paczta. mes 
, užmokame nuslustimo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užiman- 

Ir Leone nuėjo toliau kapi- czi(^ ir jjkral gvarantinam kad jumis 
nesna pasivaikszczioti.

Kuomet ji i
i 1 go p a s i v a i k s zc z i o j i m o, 
vis dar meldėsi ant kapo, 
buvo tai]) žemai nusilenkęs, 
kad kakta sieke kapa.
viai žiurėjo iii ji, kad jis visisz prasarGA! visus laiszkus o ir 
kai nejuda, kad Leonai net ne- j piningus in iszieistuvo “Saule” reiks 
gražu pasidarė.

Leone net užraudo dėlei pra-

patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi glara proga pirktiV O*"-** M.* aSUgryzo po gana Už pigia prckia. Dar ilgi vakarai ulei-

• • • | I . | 9 f • • . , f ~ -

ievas 1 na tal ir laikas Imtis prie skaitymo. 
j« I Prisiusklte popierini doleri Ir adresa-

žemu i
rraei-

vokite szitcip: W. D. Boczkovrsfcl-Co- 
Malinnoy City, Pa.

ERASARGAI Visus laiszkuc o Ir 

j visados siusti ant szlto adreso: IV. D.
Boczkotvski-Co. Malianoy City, Pa.

Daugybe serganeziu gydosi nuo invairiu ligų, be pasekmes 
kadangi jie nežino kad turi viduriuose kirmėlė.

Kimtelėti ženklai: Asztrus pilvo skaudėjimas ir viduriuose, 
aptrauktas liežuvis, užkimusi gerkle, bepaliovęs spjaudi- 
mas, štokas apetito, plakimas szirdles. skausmas galvos,4 
svaigulis, ausyse ūžia, juoda po akimi, silpnumas, sukieteje 
viduriai, iszbliszkes, nerviszkumas, t rota pajegos, iszvar- 
gias ir 1.1.

'Vikri ženklai: Iszleidimas mažių dalelu kirmėlės. Musu 
būdas praszalina kirmėlė in keletą valandų, ne reikė trotyt 
laiko ne darba. Serganti atlanko musu ofisą isz visu daliu 
Suvienytu Valstijų. Jeigu norite iszsigyditi atsilankyite 
tuojaus. Valandos 9 ryte lig 8 vakare. Ncdelioj 9 lig 12 vai.

UEXN MEDICAL INSTITUTE.
110 S. Main Sir. Wilkes-Bnjre, I’a.vpurtė szaltis.

one, inejo jo kambarin.

tai žili
Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuolu.

Kada pirkaite guminus avelus avėti mąinose, 
rėkite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu 
Fabriko žyme “Raudonas Kamuolys” (Red Bali) yra 
inspausta ant kožno czebato aulo, teipgi ant užpakalio 
ir pado kožno pusbačio (Himiner) ir čeveryko (Lopac)

B A L L© B A N D 
..... > , • ... 

’ I q f

“Ball-Band” guminai batai ir czeverykai laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti 
isz geriausio materijolo ir specialiu musu budu yra.nulicti isz vieno szmoto.

• aminai batai ir czeverykai laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti

Isztisi “ Ball-Band’Nvvalu padai yra padaryti specialiai mainieriu avejimui. Jie I

apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad netasztrios akmenų ar anglių kriauk-
szles negal perpjaut nei perpleszt. “Red-Band gali gaut baltus, raudonus, juodus

Instaiga, kuri iszmoka milijonus dol gerumo
Mishawaka. Woolen Mfg. Co., 414 Water St. Mishawaka, Ind.

’ ) Qkk t s f " PA.

t.

T
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•— Sniego tiek daug nupuolė 
kad beveik visos kasyklos ne
gali dirbti. Nekuriuose vietose 
sniego randasi kelios pėdos. 
Elek t rikiais 
snigtas

kelias 
o t runai 

valandų pasivėlino.

pėdo 
visai už

eina keletą

viga-
Kožna familije turi po

i ..

□□Doaranas nan hhhhdE
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Didelis Iszpardavimas |

Agentūra Patvirtinta per 
Pennsylvanljos Valstija.

Apie prekes t,L krelpkltes ant
I.- ‘ t »

Parduoda Szlpkortes in visas dalis 
svietu,. Teipgi> aiuąjjzja piningus. 
Apie prekes irį t,L krelpkltes ant 
szlto dU re so: 1

JOHN GOYNE,
227 IV. Centre SL Mahanoy City, P»

szal-

— Skulkino paviete iszimta 
szimet tiktai 942 szinkavimo 

34 saliuninkai visai ne 
Ba ir ka pardavinės, 

jeigu uždrausta
gurnus gerti.
darbo, kuris geriau užsimoka.

laisnai o 
iszeme.

visokius sma- 
Viduk ejti prie

Ant dvieju familiju, pastaty
tas pagal naujausia mada ir ge 
ro materijolo su visom 
doms.
7 kambarius, skiepas G1/*.’ pėdu
augszczio po visa stuba, 
tas ir sziltas vanduo, betrumei 
aptverti ir iždeti cimentu, said 
vokas ant loto ir peczei del ke 
pimo duonos, vyno medžei. ao 
džiu, viskas intaisyta kanuo- 
geriausia ir parsiduos ne bran- 
gei be jokio uždarbio ba locni- 
ninkas pats sau state ir nesiti
kėjo parduoti, isz
savininko nelaimes kuris mai
tino pats gana dideliu szeimy- 
na dabar negales sunkei dirbti 
kasyk losią ir likos dabar pri
spirtas viską parduoti.
nori pirkti gera narna pigei te
gul atsilanko arba susiraszo 
per gromata po szituo adresu:

Mr. Vincent Barauckas,
251 So. Lime St.

Frackville, Pa.

priežasties

I

\

drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas, Kaida

Hhivnttia Vln. Su šita yU Kalima pasitaisyti: čcvcrykuR maišus, Varpeliu ir kilug dU f 
delius Ir mažus pataisymus. Šita yln sutaupys jums piniIr laiko, Ji siuva ftcrah greitai ir

KkUHkiHimtnicmi Kern brltvn. UNCLE SAM'S RAZOR M AKERS Šita

H* <’ 
•!

britva yra padaryta iš geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nenlgailėnite ją Jaigyję, Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

• 1.00 i 1
♦r

X Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms *:* 
Y ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes Y 

a- Zib

o
<►
.♦a

I* galite pirkti už labai numažintas prekes. *|

lankėsi— Tomis dienomis 
mieste poni Ona Kajokiene isz 
Shamokin, Pa. pas savo seseria 
Stroekiene ir Brazdziunienia. Kas

sere-— Kun. Augustaitis 
įlos diena suriszo mazgu mote
rystes p. Stanislova Geguži 
y. Anastazij(‘
Svecziu likos užkviesta apie du 
szimtai isz Shamoku, Montkar 

Masacziužes, Szenadorio, 
Wilkesbariu ir kitu miestu 
vietinei, 
ke puikes 
telegramų su

w P-

inu,

su
Moekaitienia.

i<ul atsilanko

(to 11.)

arba

i

roRTUNia 
telling

HADAM(l(YciiMAXD
VAMUAIID 

c *»o e© 
<H,C AftO

teWcil/ *t s m * a v »

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka- 
z.yron yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateit J jspiti. 
Šios Kszyros yra geriausia žais* 
inž liuosainc laike ir su jomi ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau* 
sis nubovyti žciinyniškuose ir 
draugiškuose susirinkimuose. Šita 
pihia kaladė Kazyrų su instrukci* 
Jomis (angliškai) yra dabar gauna 
mos pas mumis, kaina

ŠEŠIOS kitoniŠkosmagiŠkos 
štukos su instrukcijomis (angliš 
kai) ir TR|S LILTUVIŠKOS KNY-

SOc.

daugeli 
terp 

C. L. Cleaver

redak-
Devynes.“ Gi<‘smi- 

pagiedojo ke- 
sohi isz ko sve- 

anedinti. Jauna- 
szono

rn * y

ir 
Jaunavedžiai aplai- 
dovanas ir 

virinimais 
kuriu radosi nog
redaktoriaus isz Montkarinu ir 
nog ponstvos Vitaicziu 

' toriuus 
įlinkas Butėnas
liolika puiku 
ežiai buvo užgi.
vedžiams patarnavo prie 
p. AL Yuodeszka isz Szenado- 

ir p. A. Mockaitiene isz 
Žodžiu svodba 

buvo puiki, svetelei linksmino
si užganedinanezei, o jaunave
džiai prižiūrėjo idant 
liams nieko nestokotu.

nog 
ja u n a ved ž i a m s laimingo 
nimo ir ilgo amžiaus.

Jeigu kada busite San Francisco 
(ai nusiduokite in hofNi

HOTEL LAWRENCE
J. W. PllALEIKA, Savininkas 

luimai: $2.50 igi $4.00 ant savaites 
50c. 75c. igi $1.00 ant dienos 

izlltas ir szal t as vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

use bloko nuo Marketo. 
’ienas blokas nuo Paczto.
18 Sixth Str. San Francisco.

n

<
GUTEs: DPiulnptyH On r tin Itiku. a) Knbnlnx. 3)Haptiti Knygele. 
Už šešias kitoniškas magiškas štokas ir Ir j.s lietuviškas knygutes kaina • 1.16

tN«>n|r»M Or*nkt4lAM arba burtų, monų ir visokių paslapčių knytfa. Su pa-
veikalėliais. Lietuviškai sutaisč J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir dehiažinystčs (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. *11*1 puslapių Graiiuse 
ludimo apdaruose

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto ženklus

no ir p. 
"Nfontkarmu.

te “Saule?

svete-
Redys- 

saves vėlina 
irvve-r*.

pirko 
saliuna nuo Stanislovo Huber
to, po No. 1 HH E. Mahanoy St.

Juozas Aleksinas

t- Jeigu reikalaujate 
darbiniu ar szventa-dieniniu 
ezeveriku, tai pi iki t e pas savo 

Juoza Stankevicziu.
Pas jin gausite
niu ir guminiu ezeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos 
Centre St.

tautieti

I

trern
ar

visokiu skuri-

prekes. 305 \V.
(t. f.)

PAMESTA.

auska- 
(kolczikas) Subatos ryta 

Suradusiam 
Atsi- 

C^t.

Daimentinis žiedas ir
jas
Readingo stoties, 
bus duota nagrada. 
szaukit in “Saules’’ ofisąSaules

STANLEY
Krutancziu Paveikslu

Teatras
139 Ea»t Centre Str. Mahanoy City 

Ant kampo

Czionals yra rodomi tik juokingiausi 
ir akyviautd paveikslai suprantanti 

del kiekvieno žmogaus.

KETVERGO PROGRAMAS:
Bound and Gagged - 

szio puikio paveikslo.
The xkdventure of* Ruth - Pra

džia puikio paveikslo, 
praleiskite pradžios.

Flips ir flops - Labai juokingas
Kidnapping Karoline- - Labai 

juokingas pa ve i k s 1 a s.
Current Events - Na u jenos.

Pabaiga

Ne-

PETNYCZI0S PROGRAMAS.
Silent Mystery. - Francis Ford 

visi jin pažinstat.
Hankman in liis waiting Carer 

Juokingas paveikslas.
O what a Day - Juokingas ir 

daug gražiu merginu.
Keystone comedy - Juokingas.

y

SUBATOS PROGRAMAS: 
Storulis Arbukel lankosi Co

ney Island - Juokingas.
Harold Lloyd juokingam pa

veiksle.
Fatal Fortune - 2 reels.
Mut ir Jeff - Juokingas.

2-vai. popiet ir no 5-vai. vakare 
. INŽANGA TIK 5c. ir 10c.

Pluszinei kotai moterems, puikus materi- 
jotas, visoki kolorai, lig 53 coliu didumo.

❖ Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas 4t

O
A
T

I’, tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- 
£ duotas už numažinta preke. Turime keletą £t t

f, Capitol Slock $125,000.00
Surplus A Profits $460,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Gausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute a4-Aet

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, S u balo
mis 9 ryto lig 12 vai.

n

’V
❖ extra geru skrandu kurias iszparduosim ♦t*

2

i
t

už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate X 
gero koto tai ateikite ant szio pardavimo. ‘:*i

X
I

A❖
1

t t I♦♦♦****t*****i4****J*****t**t**i**A***********************t**A**>**i********l*< > fl BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vico-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasloriua.
R. T. EDWARDS. Vlce.Kas.

DIDELIS BALIUS.
Parengė L. Mot. P. S. kuopa 

3?> isz Mahanojaus. 
įu treezias metinis baliu 
sibus 
bruary, 
Apricz baliau 
laimėjimai.
visus pribūti, o ik* tik ka sma
giai praleisite vakarti bet ir tu
rėsite proga iszlaimeti puiku 
ir naudinga daigia. Tai-gi ne- 
pamirszkite atsilankyti kas 
vas.

I

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
Su visoms Ilgoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda Isz ryto, 
1 iki 3 va! popiet. C iki 8 vakare.ttai atmokėti skola perpiningu Lietuvon, 

kurios yra atvežtos isz 
Lietuvos, kad amerikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem- 
siems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje.^ 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus *($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus 
Lietuvon kartu su Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse.

Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10, 15, 20, 30,40, 
50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 
skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.

Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo

Geriausias būdas pasiuntimo 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes)

Sztai bus 
is ir at- 
11 Fe- 
salejo. 
v i sok i

Seredos vakaru
Boczkausku 

bus ir
Kuopa užpraszo

s

t
y

o-V

l’žkvieczia rengėjai.
XES1TIKEJ0 JOG JAM PADARYS 

TIEK SMAGUMO. i
i

Siuncziu szlrdinga padekavono už i 
cip puikia knyga kokia yra “Tukstan- 

.is ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
io esmių girdėjas ir skaitės kokias 
adau toje knygoje, kuri mane palink- 
;mina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
larbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
te rupi man nereikalingas vietas. Ne- 
ikejau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
•akol sau neparsigabenau isz rodystes 
’Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
r skaityti o turės smagumo daugiau 
įaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.

Apdarome Senas Knygas. Jeigu 
urite senas malda-knyges, prlsluskite 

.n redystc ‘“Saules” ant apdarymo nes 
nauju ne greitai galėsite nusipirkti. 
Siuskite ir kitokias knygas apdaryti, 
nes knygos bus brangios, o kitu visai 
<al negalėsite gauti. Apdaryta knyga 
dgiaus užsilaiko, kas parodo jog skai
tytojas jiaja myli ir guodoja ir pats 
yra mylėtojas skaitymo. (tf.

DR. I. W. HODGENS
Specialistas užsisenejusiu ir 
kroniszku ligų. Ateikite in ten 
kur esate tikri kad aplankysite 
teisinga rodą ir aOxpertiszka 
medikaliszka gydimą per toki 
kuris turi daug metu pratikos. 
Jeigu esate silpni, nerviszki ar liguoti 
tai nedarykite klaidos ka kiti daro, 
ateikite ir paslaptal pasikalbėkite su 
manim.

Naujausias moksliszkas būdas del 
gydimo kroniszku, nervlszku, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles ir spcciallszkas 
ligas privatiszkam padėjimo.

Ar esate nerviszki, iszvargia, silpni, 
be pajėgos, pailsę rytmetije, ti'Qtinatc 
ant vogos, be pometles, sarmatinates, 
lengvai pallstat, naravus, 
akis, raudoni papuczkal, 
parvargęs, silpna streina,
gerklėje, kaulu, stokas energijos.

Rodą dykai ir viskas slaptybėje už
laikome.

DAKTARAS HODGENS, 
Didžiausias Ir gerinusias Intaisytas 

niedikallszkas ofisas.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 9 vai. 

Nedeliomls: 12 vai. lig 8 vakaro. 
121 S. Main St. Shenandoah, Ta.

Užima visus tris florus.

inpuoles 
iszrodantis 

skausmą

f

y

1920 m. I\Iažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.
Bei kniauki te vietiniuąse 

pas centro sekretorių:
K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y. ’

Tautos Fondo ’skyriuose arba

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur iuvestyti 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 pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
— DIREKTORIAI-
L. Eckert, Viue-PreK
W.F. Rynkewicfc

F. C. Pinion G. Tlorrubv

D. M. Graham, P»t*.
J. H. Garrahan, Attorney

i). F. Guinan, J rraa.
A. Daniaewict M.tiayila < 

< r

I
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Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone. - East 6720

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

Priėmimo valandas: ;
Likl 10 vai. ryte. C - 8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

į—» — -<► i<wi -»■ •» ■— ■ <— i—i

Naujas Lietuviszkas Graborius 
i Kazis Rėklaitis 1 
t 516 W. SPRUCE ST.
I MAHANOY CITY, PA. j

VYRU
LIGOS

_ (;r

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras 
Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invairlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
liszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedaliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa.
Dvi mihutas reikė paeit in deszinc nuo Penn’a. stacijos.

Gydo užsinuodinima kraujo ir* silpnybes 
Ilgas tinimo, Invalidas Ilgas AR SERGATE RHEUMATIZMU?

Jeijlu sergate Rheumatiznau o Jums jokios gyduolč.s ne gelbįjo parsitraukit URSUS 
GYDUOLES NUO RHEUMAT1ZMO. (gerti). Prėkč už bonką ..................................... $1.50
URSUS LINIMENTAS NUO RHEUM ATIZMO, (tepti) Prekė...............
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Pržkė 
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. 
URSUS SKILVINIS BITEKIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Preke

Męs siunčiame kožnatn ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY
CHICAGO, ILL,

$1.00
$1.50

Prčkė...............$1.50
Prčkė  ............$1.00

$1.50

ib
.D̂ Daktaras Juozas J. Austrą
£ LIETUVIS
d liovusis Daktaras Karlumeneje. 

GYDO VISOKIAS LIGASi!

&
L Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
|J 12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 
m Telefonas—Bell 359 R.

12 lig 2 popiet.

113 E. Coal St. Shenandoah
’ ’ k — . __ _ __ — ~ -u —

Sveikata

i

Arba Teisus ir Trumpas
Kelias in Sveikata

Knyga “Sveikata turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta 
Prisiuskite mumis $2.00,
jumis iszsiusta per paczta.

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

audekliniais vyrszais. 
o knyga bus tuojaus 

Adresavokite:

liksiantis Nairin

■ <» o W w- <•» O' <B ai

A RA BIS Z K OS ISTORIJOS

In trumpa laika, vienos san- 
valtęs, iszsiuntem daugybe szi-

Knygų in visastu Knygų in visas ’ szalis 
Amerikos, ir visi kurie ąplaiko 
szita Pulki Knyga, prisiuntė 
mumis padekavones.

Puiki Knyga. prisiuntė

Pulko apdaryta Audekliniais 
Iszniargintais Virszals. ' 
dūmas Knygos G%xOM coliu.,

pi*

150 Paveikslu — 704 Puslapiu

Juos greit parsiduoda todėl 
nelankyto Ilgai bot prisiuskyte 
mums $2 o Knyga bus jumis tuo- I 
jaus iszsiusta. Mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Mos tikrai 
gvarantinam kad ir jumis 
patiks. - ...

W. D. BOCZKOWSKLCO  ̂
Mahanoy and A StreeL 

MAHANOY CITY, PA.
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160 N. WELLS ST., DEP. B

PININGUS IN LIETUVA
Siuncziame piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes turime 
susinsima tiesog su Lietuva ir galine tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai visoj sumoj daeis in rankas 
adresaflto. Musu preke siuntimo yra labai pigi ir galima 
su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima formato 
musu ofise del iszsiuntimo in sena tėvynė.

Nepamirszkite kad užtikrinti jusu piningai del isz
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Bankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka.

PASPORTAI
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laike 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

SZIPKORTES
/• Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga

lėsime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni • 
ant Rotterdam, Holland American Linija. v

S. J. MOČKAITIS
• | i’( ■ L:J' i1 ■ ; Ji ' ||

Užtikrintas Privatiszkas Bankierius 
Siuntimas Piningu. Pardavimas Szipkorcziu.

224-226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Ofisas Atidarytas Vakarais. *-
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Ne struiknok! Bukit savo 
bosas. Nercik kitam dirbt. 
Iszmok balberaut. Geras 
uždarbis, kad ir ražuos! 
in kraju. Apie daugiaus 
raszyklte ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Tenn Ave.

y 
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rtttHbnrKti. Pa.

Lietuviszkas Graborius

A. d. SAKALAUCKAS
801 EifST PIKE ST. 

MAHAN0Y qiTY, PA.
T

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GltABOJlIUS.

TINIS 1JWUVISZKAS 
B
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PIR’
GRABORIUS s MAHANOY CITYį PA. 
Laidoja, kimus nuulli^isiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztlniu, voseiliju, pasi
važinėjimo ir1 tt. Krausto daigius i^tt. 
.VJO W. Conlro St. Unlinnnv Cltv. V<-

EXTRA DOVANAI

teipgi.

Kiekvienam iszsiusime pakeli teatri
niu piningu isz kuriu gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturti 
iliustruota kataloga geriausiu laikro
džiu ir visokiu nauju iszradimu, kas 
prisius mums 15c. del apmokėjimui 
siuntimo kasztus. Raszyklte tuojaus.

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. Dept. 17. Chicago.




