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Isz Amerikos
Pennsvl- 
praejta

Ii-
Allegheny ir 

atsi-

213 nelaimiu praeita menesi.
Harrisburg, Pa.— 

vanijos dirbtnvesia 
menesi buvo 21.3 nelaimiu nog
kuriu darbininkai mirė ir 
kos nžniuszti.
Phi ladel phi os pa vietosią 
buvo daugiausia Sausio mene- 
sije buvo 241 nelaimes.
Kaulai nog 60 milijonu metu 

žverio.
New York.— American Mu

seum of Natural History szia- 
dien pastate savo saloje žverio 
kaulus kuris 
“deinodonas,’' kuris gyveno 
ant svieto 60 milijonu metu ad- 

Tojo žverio kaulai yra 
11 pėdu ir penki coliai 
ežio o 20 pėdu ilgio, 
likos surasti pelkesia artimoje 
Red River Albertoje.

10,350,640 gyventoju 
Filipinuosia.

Washington, D. (’ 
1918 meto, gyventoju surasza, 
tai Filipinuosia randasi 
dien 10,350,000 gyventoju. Isz 
tojo skaitliuos 9,429,857 yra 
krikszczionis, (>405 Amerikonai 
59,010 kitu svetimžemiu, 45,- 
156 kinezikn (>684 japonciszku 
ir 4015 iszpanu.
Jeigu neuždirbi ant menesio 

$125 tai nesipaeziuok.
Chicago. — Federaliszkas 

Bankas ana 
i 
siems 
jeigu 
nemažiau 
Banko 
jog

vra
11

vadinamas 
kuris

gal.
aTfgsz- 
Kaulai

Pagal

szia-

liuun*iwtdnw savo 
larbininkamjf*nauja ukaza vi- 

darbininkams paeziotis 
neuždirba ant 

kaip
virszininkai 

vyras, kuris
dirba
menesio,

<

menesio
125 dolerius, 

tvirtina 
mažiau

125 dolerius

y 
* nz- 

ant 
isz-

Pagal
vv-

kaip 
sziadien negali 

maityt save ir paezia, todėl iž- 
dave toki ukaza.
Žydai gali gert, o

* krikszczionis ne.
Washington, D. (’.—

nusprendimą J. .J. Walsh, 
riausio inspektoriaus gėrimo, 
tai žydams pavėlinta turėti ir 
iszgerti penkiolika galonu vy
no ant meto laike tikejiniiszku 
ceremonijų. T 
vėlinta gerti vyną,

Teip, žydams pa
ti kriksz- 

ezionis turi stoti in szali ir žiū
rėti kaip 
mina gers.
tiesos del visu žmonių !

Daug žudinseziu Czikagoje. 
(’hieago.

raparta, tai nog menesiu Sau- 
Kovo, mieste likos

o apiple- 
rr

žydolei taji gardu- 
Del ko ne lygios

Pagal policijos

pu

fas

Karolo Herdemano 
turėjo vaiko.

Ma-

ne-

šio lyg 
pildyta 22 žudinstos, 
szimu buvo net 18,211. — 
tik C’zikage yra galimas.

Kiek moterių pristotu ant 
szitokios sutarties?

New York.— Mergina 
rija Teresa Baco, paejnanti isz 
Porto Rico gyveno szeimynoje 

, kurie
Herdemaniene 

sutiko idant josios vyras per 
kelis mehesius gyventu su Ma
rija kaipo vyras su motore, pa
kol Mare nepasiliktu neszczia. 
Priesz gymima kuily k io Mare 
likos nugabenta in ligonbuti, 
kur pagimdė kudyki o Herde- 
maniene pasiėmė kudyki namo 
ir augino kaipo savo locna. 
Kada merigna pasveiko, josios 
motiniszka szird is pradėjo Lin
dinti paskui savo kudyki ir to
mis dienomis innesze skunda 
prieszais Herdamaniene, idant 
jiai sugrąžytu josios kudyki.
. Nežino kaip sūdąs nusprens 
taji dalyku.
kiu moteriu sutiktu ant tokio 
kontrakto, pavėlindama savo 
vyrui turėti meilingus susino- 
szimua ' kaip padaro Herdmo- 
niene 1

ligonbuti

Ar daug bevai-

Gal mažai atsirastu
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GUBERNATORIUS E. I. EDWARDS IR JOJO SZEIMYNA ISZ NEW JERSEY KURIS KOVOJE PRIESZAIS PRO-
HIBICIJE IR KETINA BŪTI KANDIDATU ANT PREZIDENTO SUV. VALSTIJŲ.

K.

ISZ ROSI JOS, LIETUVOS IR 
LENKIJOS.

LIETUVOS LAISVES 
PASKOLA.

BAISYBES LIETUVOJE. TAUPYMAS.
. - -     - ___ A  , -- _
GROMATA ISZ LIETUVOS.

Lynn, Mass.

Szita kampanije rūpinasi 
apie savo darbininkus.

Visi darbinin
kai dirbanti dirbtnvesia Gene
ral Electric kompanijoj, aplai- 
kines maistu už maža prekia be 
jokio uždarbio, paskola ant ]>ir- 
kimo savo šlubeliu be jokio 
procento ir kitus ptigerinimus. 
T - *- 
rativiszka draitguve m 
jau prisirasze keturi 
ežiai darbininku.

Apiplszimai ir vagystos; keli 
likos suszaudyti. — Kalnai 

užmusztuju.

Adomas 
(i reensbur;

(jėorgo

Toji kompanijų sutvėrė koopi*-
kuria 

tnkstan- 
Kompanije 

pastate dideli magazina isz ku- 
gales aplaikyti 

visokį muistą pigei.
rio darbininkai

Expresmonai Chicage iszejo 
ant straiko.

(’hieago, III. 
2,000 expresmdnu 
praeita Subata. 
reikalauja $35 
menesio.

Bagoczius 
l'a. aplaike 

mata nog savo brolio Andriaus 
isz Alytaus aps., Birsztono pa
ežio, Skuoniu sodžiau*.

“Esame visi sveiki bet bro
leli pasilikau tikru ubagu per 
szita kare, kiek vargo nukente-- 
jau tai negaliu nei apraszyti 
buvau sužeistas penkis kartus 

iszguli'jau Petrograde' tris 
ba netekau

ISZ
gro

B.

, per
;iszmete$l 97,

Alytaus

y

Vasario 1.3, 1.920 
Balcziunas 

apygardos,
Kranas

Kaimo 
miesto, mumis raszo:

Asz gyvenau keletą
dirbau ka-

isz
Sziauliu

metu

- Nuo 500 lig 
sutrai kavo 

St raikieriai 
(langiaus gnt

Insmeige peili in aki, kuris 
daejo lyg smegenų.

(’hieago.
viez \ T 1X0.
dptiekoriaus idant jam 
trauktu peili, kuris kisziojo

Aptiekoris balsei nusi
gando tokiu regėjimu ir bijojo 

isz akies idant 
nesužeisi i. 

abulansa isz

Franas Petke-
apl iekainbegias in

1.361 Ashland Avė. melde 
isz-

kuris

po

akiję.
K

isztaukti peili
labjau žmogų nesužeisti. Pa- 
szauke abulansa isz artimos 
ligonbutes ir lenais jam dak
tarai peili isztrauke 
Daktarai 
jog peilis dasigavo lyg 
nų ir vargei žmogelis 
gyvu.

isz akies, 
yra tosios nuomones 

smege- 
iszliks 

gyvu. Ligonis padare prisie- 
ga pripažinimą, buk jam peili 

Stanislovas Maria- 
kuris tuojaus

insmeige 
novski, kuris tuojaus likos 
aresztavotas ir uždarytas kalė
jimo.

TELEGRAMAI.

Ottawa, Kanada. — Val- 
savo karei-džia apdovanojo 

vius su ukerns ypatingai Alani- 
tovoje, Saskatshewane ir Al
bertoje. Žemes aplaike 
i szs i t a r n a ve k a re i v i a i.

15,291

- Žiemiu§ Undine, Halije. 
daliję dega mižiniszki plocziai 
geriausiu girru. Keliolika kai
mu iszdege. 
ant milijonu doleriu.

Bledes isznesza

London. — Alijentai nu
tarė sziadien užymti Konstan
tinopoliu ir jau iszsiunte kelio
lika tukstaneziu kareiviu. Tur- 

iszstumt iszk u ketina visai

i r
menesius,
buvau Vokiecziu nelaisvoje per 
S menesius, o kas kiszasi apie 
baisybes kares, tai mielas bro
leli tik tiek, kad dekavoju Die- 
vuj kad su gyvaszczia iszejau 
iszejau isz tos peklos.

teipgi likos pa
gyvės. Mes su-

kojos,

J uozas
Kamarauskas
imtas ir likosi

prusus du kart tiek
pradžių. Asz

gvvas.
pliekam
kaip maniau'isz 

didžiausius laukus
pripjauti tiek rugiu kiek

<)• 
džiausi kalnai 
vis verti' ant

negalėtai!

Varszavu
rugiu 

pi lojo
y

k ruvos.
pas-

žmonim ir viską

K a-

kas

po 
lavonu—di

nos per 1 I parų 
vienos

Stums Jurgio Blekaucku
lodavo kelia 
atimdavo, o kas turėjo piningu 
tai eidavo in namus ir apiplesz- 
davo. Kaip vokieeziai apleido 
musu aplinkiniu, tai lietnvisz- 
kos kariumones ne buvo.
da musziszkei atėjo, tai iszgan- 
de visus pleszikus kai]) Adoma 
Sakocki, o iMajaucko žentą su
szaude Alite, o kiti pabėgo pas 
Lenkus, o Apekuno sunu suga- 
va vagiant arklius Gilekmije ir 
užmusze o jojo dranga žydeli 
suszaude, Mielas broli.
pas mus dabar darosi tai net 

pamislyti.
biski apsimalszino, 
ir palicije daro paredka. Daug 
žmonių per kare prasigyveno 
ir iszstate gerus namus ir pri
sipylė daug pinigu in kiszenius 
Velnei žino kokiu budu Ignas 
Levanavczius buvo uždėtas 
szaltyszium per prusus, tai 
svietas ėjo baudževa, nesze 
sviesta, grūdus ir t. t, ir da gy
rėsi jog ka norės tai pragaiszys 
o ka norės tai padarys turtingu 
o kas ka pasako ant vokiecziu 
tai mokėjo po 100 markiu strio- 
pos, o kada vokieeziai
tai butu jin pakoria, bet iszbe- 
go, namus iszstate sau kaip 
palovi per žmonių aszaras, o ir 
mano 70 rub., isztrauke. Dau
giau paraižysiu kitu laiku. Su

baisu Dabar po 
nes vaiskas

buvo
prusus 

baudževa,
grūdas ir t. t. ir da gy-

y

iszejo,

Keletą dienu atgal,
Me'Callum ' iždininkas 

Mc'CalInm Hosiery Kampani
jos, Northampton, Mass, 
durbtuves įauga
auksiniais ir sidabriniais pini
gais. p. Me’Callum ne kvailas 
jr nedaro nudavima kokio ten 
naujo milijonieriaus atvažiavu
sio in New Yorka isz 3’exas ku
ris tokiu budu prie saves szau- 
kia buri Broadway aktorių.

Jis vientuk nudavė savo dar
bininkus. ,lie visai 
liūgai, motinojo $197. kožna sa
vaite per dirbtuves įauga, ir į>. 
Mc’Cnllum eme pavyzdingiau
sia būda kuri jis galėjo iszgal- 
voti, at kreipi i darbininku do
me in tai. Po trukszmu

nereika-

, pa
keltu besivaržymui sniege del 
tu iszmestu pinigu, p. Mc’Cal- 
lum aiszkino snszanktiems dar
bininkams tikslą tos nepapras
tos ceremonijos.
i u viena savaite buvo pamesta 
11,760 adatų, kiekviena po 1 J/i 
eeiitu vertes. 3’as
jog kampanija pralaimėjo per 

. Adatų pra- 
negalejo su-

tai.

J is sake, jog

reiszkia

savaite $197 vertes 
gaiszinima niekas 
gražinti.

SziIk oiszmetynias po kojų, 
sanvaite atgal, turėjo tiek ver
tes, kiek tas vienas auksinas 
(penkesdi'szimties doleriu) ku
ri jis iszmete ant vėjo,
inspudingas pamokinimas, 
paisant to, ,jog dar keli darbi
ninkai buvo perdaug užimti be- 
jietszkant daugiau pinigu snie
ge, r ne klausė ka p. McCallum 
pasakojo.

Keturi isz kožno penkių vy
ru ir moteriu, kurie mate ta at
sitikima, metimo pinigu “sako 
p. Al c’Callum” ta pat daro sa
vo gyvenime ir namuose, 
pažįstant ir nejaisant taupymo 
ir taupymo budus,
diena meta pinigus per langu. 
Žmonėms vertėtu mokintis tau
pyt pinigus. Reikėtų pirkti Ka- 

' -. - -X. ta ■ * / w

ji u vo
ne-

C i

Ne-

jie kožna

res Taupymo Ženklelius (War 
Saving Stapips), Laisves bonus 
(Liberty Bonds) ir t.t.

Szis aprokavims nepritaiky
tas tiktai Mcallum Kampani
jos darbiningams Galima saky
ti, jog keturi isz visu penkių 
szios szalies pilieczu taip-pat 
daro.

•Suma tokio pereikalingo eik
vojimo, jeigu butu inde tu isz- 
tikimais ir naudingais valdžios 
saugumais reiksztu skirtumą

J ?

Asz gyvenau 
Mahanoy City, ir 
syk lojo, ir skaieziau justi laik- 
raszti “Saule” 
žiavau iii Lietuva užsirasziau 
jusu laikraszti 
nešiu ir 
vau, j)o tam užstojo 
(langiaus jau negalėjau

o kada nuvą-

ant trijų me- 
regularnai aplaikyda- 

kare ir 
gauti.

Lietuva pasiliko angliszkoje 
baudžiavoje.

Edwardas Price danesza isz 
Londono savo laikraszcziui 

Chicago Daily News 
ežiai:

Angliszki bankicriai nutarė 
paskirti Apie 15 milijonu dole
riu užvedimui tautiszko banko 

Lietuva 
sutarti ir prisidėjo 
taja milžiniszka suma in pen- 
kiolka metu. Apie taja sutar
to Londono vertelgystes pirk- 
lei szitaip kalba:

“Lietuva sudede visa 
ateito in rankas tuju bankieriu. 
Angliszki bankicriai (terp ku
riu yra daug žydu) bus kaipo 
agentai parduodami lietuvisz- 
kus rniszkus, lynus ir dalyba- 
vus pirkime reikalingiausiu 
daigtu del Lietuvos.

Lietuva sziadien reikalauje 
maszinu in fabrikus ir ant ūki u 
visokiu reikalingu daigtu del 
varinio geležinkeliu, elektriki- 
niu maszinu, karasino, tepalu, 
tauku, rakandu, drapanų ir vi
sokiu kitokiu dalyku, 
visus užkalbinimus trauks isz 
Ameriko.

Toji sutartis su angliszkais 
bankieriais prasidės nog apri- 
liaus menesio. — Žodžiu, Lietu
va bus baudževoje angliszkosia 
rankosia per penkiolika metu.

savo
i i sekau

Lietuvoje. padare 
atmokėti

savo

pirkime

Badai

Paskolos begis.
susiorganizavęs

> kurios ap- 
kiek didesnes 

Apskritai imant

še.

tenyks-

gali atlikti.
Isz Mi-

Juk

Lenkai nori nog bolszeviku 31 
bilijonus markiu.

Varszava. — Lenkai susitai
kins su bolszevikais tiktai ant 

bolszevi- 
kai užmokės jiai 31 ir puse bi
lijonu markiu kaipo atlygini
mą už papildytas bledes. 
Ymant taja suma ant ameriko- 
niszku pinigu, tai pasidarytu 
asztuoni milijonai doleriu.

Žinutes meldžiu indeti in jusu tokiu iszlygu, jaigu 
lai kraszti.

Sziaulnose kaip žmones teip 
ir oras nevionokis. 
žmonin labai sunkus 
mas. Fabrikai 
stovi, nedirba.
fabriku visos iszvežtos in Vo-

Kitokiu darbu visai 
ne yra, tik kai-kur židelis sta
to kalupka. 
randasi be darbo.
dvarus laiko nedirbamus. Ber
nukai eina pas kaimu

Per metus gau- 
s-vilnoni siutą ir tris

Duona
net 60 lyg 90 kapeikų
laszinei 4 lyg 8 rublei

naginiu 
marszkinei prasti

Biednu 
gyveni- 

visi 
Maszinos isz

t-) J 
beveik

Paskui

kietija.

Daugelis žmonių
Ponai savo

u kini li
kus tarnauti, 
na pus 
keturis puclus grudu. 
brangi 
svaras, 
sviestas 6 rublei 
kape i kn, 
.30 rubliu, 
perkalo .30 lyg 40 rubliu. Žmo-

r?
ar

y 

viena silke C0 
pora 20 lyg

nes lauke paszialpos isz ameri- 
kos, laiszku ir žinių tai 
o paszialpos nesulauke.

-----------+ .............

TRUPINELEI.

gauna

papildytas

Denikino aficieriai apipleszine- 
je’ir žudina žmonis.

Odesa. — Denikino afibieriai 
susidarė in kuopas eme pleszti 
ir žadinti czionaitinius gyven-

ar
Juk ant subskrib-

treczias mokestis,

M

to jus, o kiti pradėjo žveriszkai orderiu.
Badai suvir

stam szimta szeimynu iszžude, 
o kiti kareiviai nukapoja gal
vas pradėjo raityti galvas ant 
ulycziu kaip Amerikonai daro 
su fut bole.

elgtis su žydais.

20 tukstaneziu žmonių apleido 
Novarosyska.

Novarosysk.
tiems bolszevikams prie
miesto, gyventojai pradėjo ap- 
leidinet jin tukstanezeis. Mano
ma, 
miestą
žmonių.

Artinan- 
szito

Iki sziol 
paskolos stoeziu 
ima visas nors 
kolionijas.
kas sanvaite atsibuvo apie 29-
.30 prakalbu invairiose vieto- 

Apskritai dabar darbas 
eina gana pasekmingai.

Po sekanezios sanvaites p. 
K. Czesninlis lankysis Pitts- 
bnrgo apielinkeje, ir
ežiu veikėju praszomc sureng
ti jam prakalbas, nes Pittsbur- 
go apielinke lyk kiek ir silp
niau darbuojasi.

Bonu klausymas.
Bonai jau spausdinasi ir ne- 

užilgio bus gatavi. Toki darbu 
spaustuve ne taip greitai jau 

Todėl turėkite
kantrybes palaukti.
sijos puses nebuvo užvilkinta 
nei viena minuta, viskas užsi
vilko del techniszkumu.
reike žinoti ir tai, kad spaus
dinimas svetimos szalies ver
tybes popieru surisztas su dau 
gybe kliueziu.

Tvarka.
Daugelis stoeziu ir subskrib 

ei jos rinkėju neprisilaiko tvar
kos ir ant subskribcijos dupli- 
katu visko priraszo, tik ne to 
kas reikia. Dar karta praszo- 
me, kad ant subskribcijos dup- 
likatu hutu aiszkiaį atsakyta 
in tenai nurodytus klausymus 
Kas pžsiraszo (ir jo antras^as) 
i p ant kokios sumos.
reikia aiszkiai pažymėti kokia* 
suma, moka ir ar pinigais 
bondsais.
cijos laksztu tas viskas aisz
kiai pažymet. Ir ant galo bū
tinai reikia pažymėti kelinta 
karta moka tas pats asmuo. 
Dabar juk nekurios stotis ant 
paprastu laksztu. prisiunezia 
antras ir
kuomet reikia prisiuusti toki 
pat duplikata tik su pažymėji
mu, kad antra ar treczia mo
kestis.

Paskui vėl yra nesmagumu 
su iszkeitimu czekiu ir umoney 

Vieni padeda žodi: 
Lietuvos Misija, kiti, Lietuvos 

, treti vėl ka 
Praszomc visados ant 

‘ ‘ money, orderiu ’1 de- 
‘iLithuanian Mission” 

Vėl kad nereiktu kelis kar
tus skaityti laiszkus inval
idoms misijos darbininkams 
praszomc dar apart Misijos 
vardo ir antraszo pažymėti ant 
konverto kampuezio kokiam 
skyriui. Ypacz reikia atskyr- 
ti pinigggu siuntimo skyrių ir 
Lietuvos sargu skyrių. Jei kas 
kreipiasi invairiose reikaluose, 
tai privalo kiekviena reikalu 
raszyti ant atskyros popieros, 
nors juos galima atsiusti viena- 

Ir tik szita isz- 
di greitai sulaukti 

atsakymu. Dabar, misijoje dir
ba in 12 darbininku tai tik lai
ko gaiszinimas butu jei visi 
viena laiszka paeiliui skaitytu. 
Lietuvos Misijos Informacijos 

Bjuras.
—ii ■» n ■ .............. ..

Finansine Misija 
kita, 
czekiu ir 
ti varde

kad in kėlės dienas apleis 
apie 20 tukstaneziu 

Visi trauke in Kon- 
stantinapoliu ir aplinkines.

Denikino korpusas gavosi in 
bolszeviku slaistas.

Moskva.— Kubunu provin- 
cijoi, bolszevikai gavo in savo 
slaistas visa Denikino korpusą 
ir jokiu budu negales isz juju 
isztrukt. Kaukaze ir kitur 
raudonoji armije turi didelius 
pasisekimus.
Leninas suszaude daug žmonių.

Petrogradas, — Per du me
tus ant paliepimo Lenino likos 
suszaudyta Rosijoi 10,642 žmo
nių o intrenkta in kalėjimą 
132,592 už visokius pasiprieszi- 
nimus prieszais jojo valdžia.

pro-
y

*

fcsoris vra tosios

* metu

Kokis tai vokiszkas 
nuomones 

jog atcjteje moterim ir mergi
nom užaugs barzdos ir ūsai.

Keturesdeszimts
adgal Japonijoj radosi tiktai 
vienas laikrasztis, o sziadien 
yra ju keliolika tukstaneziu 
Japonai greitai pažino 
szvieta. 

buvo 
priesz

keliolika 
greitai ap-

rankosMedines kojos ir
jau Uesziotos 700 meto 

užgimimą Kristuso, 
jiaises dirbo kunigai kurio bu
vo drauge daktarai ir folczo- 
rei.

Paprastuosia vietosią At- 
lantiko marios turi’16 tuks
taneziu pėdu gilumo.

Badai upėje Niluje, ran
dasi daugiau visokio sztamo 
žuvu, ne kaip kokioje kitoje 
upojo ant svieto. No senei sa- 
narei angliszko muzejaus su
gavo upoje Niliujo net 8,000 
visokio -sztamo žuvu.

*

Noužmlrszklto kad dabar “SAULES*!

Kaukaze

Bulger, Pa.— Czionais labai 
szalta, žmonis labai serga,

Darbai eina 
labai blogai nes žmogus užsi
dirba vos ant iszsimaitinimo.

mažai mirszta.
bet

nrcinnmorata vra 83.00 ant viso meto Tegul visi BZaliliasi 110g CZ1O-

me konverte.
pildžius, gi

• llįjl

ATSAKYMAI.

J. K. B. Linden, N. J.— Bin
gelei moka valdžei padotko jei
gu uždirba ant meto suvirszum 
tūkstanti doleriu, tai yra jeigu 
czisto piningo jiems tiek pasi
lieka, su atitrenkimu visokiu 
gyvenimo kasztu. Žmogus su 
szeimyna moka nog dvieju 
tukstaneziu doleriu, po ati
traukimui visu kasztu užlai
kymui savo szeimyuos.

Del Malianojaus korespon
dento.- Daneszkie tamista pil
nas pravardes Onos ir Mares ir. 
numeta kur gyvena, o bus ua-
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KAS GIRDĖT
Ir vėla geležinkelei likos su

grąžyti del locnininku, nes nog 
kada radosi po valdžios apglo- 
ba, tai geležinkelei neapsimo
kėjo, o valdže iszdavinejo mili
jonus ant juju vedimu ir page
rinimu. Nors dabar turėsimo 
geresnius geležinkelius po kaip 
radosi po valdžia, priek tarti 
geh‘žkelio darbininkai neturės 
tosios nuomones jog yra auto
kratais, nes turėdamas darba 
po valdžia, mane jog jisai yra 
locnininku tojo g 
pasažieriai turėjo jam klonio- 
tis idant dasiszaukt ko.

vos paveiku kojas • sirgdamas
• 1 1 • % f .
1.. ______ _ ____ _  _

ga xszeimynelia. ‘ Daktaro
yra už ka. paszaukti, muisto mi

nėsi randą, o vyras net 
pirsztUfS kramto isz 
kaip cze bus ryto.

(lytis lyg skyrimosi ženklas.
ir turi rūpintis sąyo nelaimiu- Tikėjimo atsižadėjusieji lietu- 

no

SAULE

LAISZKAI ISZ LIETUVOS.

v

nuo

viai nemėgsta 4 Kpvo dėlto kad 
tai szventojo Kazimiero, 
tiesa, kad 
szventasis, bot jis vis-gi buvo 
karalaitis lietuvis.
reiszkia nepriklausomybe.

Didis Lietuvos kungaiksztis

Tas
Kazimieras tapo

rupesezio
Argi reike

didesnes peklos kaip tasai žmo
gus keneze neiszpasakytas kau
kes žiūrėdamas ant vąrgo savo ir Lenku ICaralus liottivis Ka- 
szeimyneles!

Teip vyruezei, pekla turimo
ant žemes o kitos nejieszkoki- 
mo.

Ka raly be

eležkelio, o

Suvienytųjų Valstijų | 
tas nepriima jokiu pakeliu in 
Lietuva arba te i p 

y 
y

zimieras, Jagailos sūnūs, turėjo 
penkis sijnus tarp tu ir Kazi
mieras szventasis. l'evui 
vam esant jie nei vienas neturė
jo valdžos.

pacz- gosi rinktis sau

szventasis. gy-
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RAUDA NASZLAICZIO.
T Ml

moterėlės ir 
szi Ikines 

szlebukes 
ir skyli uotas jekutes kurios yra 
iszkirptos lyg krutu, bet tas 
nieko joms nekenkia, o ypatin
gai laiki 
s i red i ma s a psa ilgoje 
nog 
inf hienzos.
de daktaras profesoris Leonar
das Hill.

Norints musu 
mergeles 
paneziakas t rampas

neszioje

szaloziu, ba tokis ap- 
moteria 

džiovos irgerkliniu ligų,
— Te i p nuspren-

Žmonis labai pradėjo maus
tyti apie didžiuli 
man, kuris yra teip didelio su
tvėrimo jog nesenei svėrė jisai 
668 svarus. Nesenei tasai sto
rulis turėjo koki ten teismą, už 
kuri reikėjo pastatyti $11,000 
kaucijos, o kad niekas kaucijos 
nenorėjo už jin sudėti todėl nu
gabeno jin in kalėjimą, bet in 
maža kam bareli negalėjo su
tilpt, nes per duris negalėjo jo
jo iszstumt.

Dabar Titmonas stengiasi vi- 
nog

Emery Tit-

som pajiegom atsikratyt 
savo sunkumo. Dirba jisai ka
lėjimo skalbinyczioje ir tankei 
maudosi, per ka pamėtė daug 
savo sūri kuino ir svėrė dabar 
440 svaru ir t i kyši daeit nenžil- 
gio lyg 300 svaru.
tik papuola, bet daug vaiksz- 
czioje.

Valgo kas

.1854 mete, 
nogadgal

dienos kada
karta atrado.
svėre asztuonis

Toji

plaukdavo po dideles

Paskutini karta žmonis mate 
“marinia karvia” 
arba szimta metu

jiaja pirinutinia
karvute 

tukstanezius 
svaru. Kitados marines karves 

, upes o
kada juju mesa buvo gardi, to
dėl žmones pradėjo jiasias gau
dyt ir užmuszinet ir ant 
visai iszpyko.
karves buvo panaszi in jautie
na.

galo
Mesa marines

V ienas isz musu skaitytoju 
prisiuntė gromata in redyste su 
užklausimu, ar tai teisybe, jog 
pekla arba pragaras isztikruju 
randasi “po žeme”, kur yra 
amžina ugnis, smala verda ka
ti luosia o vein inkai su szakems 
bado verdanezias duszelesf

Sziadien ne tik terp tamsuo
liu ir mokytu 
nuomonia apie ‘Pekla 
randasi ant žemes 
terp žmonių, kurie patys 
isz vi re su nku padėjimą per ne- 
neiszmanusi gyvenimą.

O kas kiszasi to ar viduri- 
je žemes randasi amžina ugnis, 
tai atsukimas yra užtvirtinan
tis.

po žeme”,

žmonių dingo 
”. Pekla 
yvenime 

sau
<T

organiszkas
gyvenimas žmonių,

tokiu

vadinamu 
jaigu but gali- 

daug 
musu 

per

“Parcel Post 
ma siunsti pakelius tai 
galima butu pagialbet 
broliams Lietuvoje 
paczta galėtumėm siusti viso-

Lietu-

y

nes

ki muistą ir drapanas, 
voje didelis štokas popieros 
kopertu, adatų, paspineliu 
špilkų, kurias galima indeti in 
gromata.

Laikraszczius ir knygas gali
ma teipgi siusti. Jeigu turite 
senu knygų, galite sudaryti 
pundą ir siusti, bet ant pakelio 
reike paraszyti 
ter”
—y.:----- Knyku negalima
vienam punde siusti 
kaip keturis svarus.

stokus 
adatų,

galite

“Printed Ma- 
o tad apacztoris jojo ne- 

perž lures.
daugiau

Isz priežasties pasiplatinimo 
Anglijoi, 

bordas Curzon, innesze in para- 
lamenta užmanima, idant svai
galai butu pardavinėti tik pa- 
skirtuosia valandosia ant die
nos. Reike žinot, jog gyven
tojai Anglijos iszdave ant svai
galui 1914 mot earti 900 milijo
nus doleriu, o 1918 mete
pusantro bilijono doleriu o pra
eita meta suvirszum du bilijo
nus doleriu.
susiprato, jog laikas apmalszy- 
ti žmonių troszkima.

baisei girtuoklystes

arti

Todėl Angliję

Sztai ka “Draugas 
apie tautino szvente 
Kazimiero, kuri perspaudinam 
del v įsu žųup§: ;

Visos tautos turi savo ve- 
szven-

Priesz Lietuvai oficija-

raszo 
szvento

i i 

liavu ir savo tautiniu 
ežiu.
liai apgarsinant neprigulminga 
jau turėjome tautine szvente 4 
kovo, t. y. Szv. Kazimiero die- 

Apgarsinus neprigulmy
be 16 vasario, suprantamas yra 
noras ta diena apgarsinti, kai- 

Tai butu 
pasėkimas Amerikos 

pavyzdžio, nes Suvienytos
Valstijos szvenezia 4 liepos dėl
to, kad ta diena tapo paraszyta 
ant neprigulmybes 
mo.

Toji pati Amerika jau ofici- 
sz vent imu

na.

po tautos szvente. 
aiszkus

apsiskelbi-

Jaigu nebūtu ugnies vi- 
durije žemes, tai 
gyvastis 
žvėrių, paukszeziu ir auguoliu 
ant virszunes, žemes butu nega
limas.

Mokslas tvirtina, jog kitados 
tukstanezei metu adgal, musu 
kamuolis (žeme) buvo
pat liepsnotu kamuoliu kaip 
ir saule, 
szalt ir apaugo kietu 
bet degąnti medžėga pasiliko 
vidurįje žemes, kuri szildo ir 
suteikia nupus grizus,, gąra, 
vandeni ir duodą kitus reika
lingus dalykus del organiszko 
gyvasezio ant virszunes žemes.

O kas kiszasi peklos su vel
niukais “ 
senos pasakos del tamsuoliu ir 
nepaklusnu vaiku.

Pairdkime ant paveizdos se
kanti pavidalą isz,' 
žmonių: 
ant lovbs, prie jiosios keli ser
ganti vaikai influenza, vyras

Ant galo pradėjo at- 
luksztu,

po žeme”.— tai yra

“ TIESOG IN 
HAMBURGĄ 
CUNARD LINIJE

ANT DIDELIO LAIVO

SAXONIA, 3 APRILIAUS
Kabineto Preke $150^

Ak asz vargszus paszlaitis
. >■ * ' ' f » «

Lietuvos Atstovybei Ame
rikoje yra prisiiisti sokan- 
cziom ypatom laiszkai nuo ju 
giminiu ir pažinstamu isz Lie
tuvos. Artimesnių antraszu 
ant ju norą ir todėl jie bus lai
komi Atstovybes rasztineje iki 
savininkai juos atsiims, 
rint gauti sziuos laiszkus pri
siuskit savo antrasza ir pacz- 
to markiu padengimui per
siuntimo leszu.

Jonas Brokiaviczius nuo Jo
no Kirvaiczio isz Kibartu.

1 ' ■ - r' J ' > M • _ -- „ rz

liaucko isz Kauno.

prisirišti

No-

Bet Lietuva ten
kini i gaikszl i 

skyrium nuo lenku, 
jausmai ypatingai linko 
jaunuezio Kazimiero. Jis taip
gi 
gu Lenkija. 
1484 metais, 
miras 
asztuonorius metus po to. Jam 
mirus 1492 metais lenkams liko 
karaliauti Jonas Olbraktas, o Juozapo Cebiito, iąz Raseinių, 
lietuviai iszrinko sau Aleksan
dra. Ir lenkai ir pats Jonas 
labai pyko už tatai, bet netu- 

Lietuva buvo 
neprigulminga ir turėjo 
kunigaikszti. 
Abudu minėtieji monarchai, t. 
y. Aleksandras, didysis Lietu
vos kupigaiksztis, ir Jonas len
ku karalius, buvo tikrieji Szv. 
Kazmiero broliai, 
tu nemiręs, tai jis 
butu tapes didžiuoju Lietuvos 
kunigaikszcziu, 
Aleksandras.

Tas Aleksandars velau tapo 
lenku karalium ir atkartojo 
Jagailos klaida, nes jam rodėsi 
kad Lenkijoje daugiau ponijos 
Szv. Kazimieras ponijos nemė
go.

Lietuviu
prie

i mėgdavo Lietuva labiau i)e- 
t • • 4 • • * 1i mirė

Jo tėvas Kazį- ♦
Jagelaitis dar

Bet jisai
. ' k

gyveno

rejo ka daryti.
savo

Jie jis bu- 
beabejones

o ne jo brolis

kurios nenie-
ir Lietuva luitu nesulenke-

neprigulmybe

Simanas Dagilis nuo K. Mi-

K.Ona ^iiliąąę/khitė nuo 

jonos Brulynes

Miliaucko, isz' Kauno
t 1 ‘C : f'! 1" u1’ . A- ■ «t;Jonas K. Piilteris idio Mari- 

isz Garliavo.
L. Czopelis nuo A.

isz Rokoųzkio.
Kairio

Rokcųzkio.
VinccĮitas Bi Ivinskis nuo

V. Dobravalskks nub P. No- 
vodzelskioncs, isz Sžiauliu.

Antanas arba (Jršzltle Palta- 
navičzius, nuo > Magdalenos 
Paitanąviczienes, isz Mariam- 
poles.

Fel i ksas N a ruso v iczi u s, 
ViuOo Naruszeviczio isz 
merges.

nuo

nuo 
U k-

nog visu apleistas, 
Ir nog savo gyminiu

esmių toli atytolitas, 
Kur tik ejnu, kur tik žengiu 

vis man vargas ant keliu, 
Sziaųrus„vęjaą vis ma n puczia 

, isz visu keliu,
Kaip atėjau in szia szali 

neužmirszau savo teveliu, 
Kurie mano doraį.užaugino 

ant savo rankelių.
Jau nubodo man szis pasaulis 

tos svieto niekystos,
Kad asz vargszas naszlaitis . 

nerandu sau vietos.
1 • : : v i) u ; . *11

I
, ■ • i 1 Y, * •Szipj laisvoj szalelejo, 

rbl’ • • I lt •

turiu škaiikma szirdeloje.
Kad turtingas labai buezia

Norint turiu czion gymineliu
* f I ' d . ■ * i 1 a • ~a a a! ' T ■' ’ <

Bet ne visi vfh linkiu 
i * ♦ i « ? n1

Tai ir manės gymineles, 
ne nori dabar pažinti.

Po teisybei turiu geru 
czionais gymineliu,i

Isz tėvelio puses gyme • 
jojo seserėlių,

4' *

Trcczia Klasa $100
Pridedant JptS.OO Kares Taksu.

Apie daugiaut informacijos kreipkitės pas

The Canard Steam Ship Co. Ltd.
arba prie vietinu agentu.I

Ml — i » W 1 —— — — Mfci 4»| — 4B iiiįB ■«»

VYRU
LIGOS

man sveikatos vinezėvotu.
Ant nelaimes esmių vargszas

tili visi apie mano žinotu, 
Ir per ihargas gromatęles

nėr ka daug sakyti,
1 I • w 

i—j , > ... .

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgc. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metua invairias ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažirta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, sptm ,uh, nicžcjlmus, ligas tinimo, invairias ligas 
paelnnnczi.is nuo ncczystumo kraujo. Atslszaukltę ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

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

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa. 
Dvi minutas reike paeit in dcszine nuo Penn'a. stacijos.

SIUNCZIANT PININGUS IN LIETUVA 
siuskite visus, nes didesne puse siuneziamu 

piningu lieką žydams. $

norėti, kad ta isz- 
galetu atkelti mus

Jie lengviau
.Uracho rin-

Jei jis Imtu tajies Lietu
vos valdonu, jis neimtu kraus
tėsi in Kriokava

jusi.
Taigi tautos 

dedant in tautines szventes pa
mala 4 kovo turi teisiu liktis ir 
toliau Lietuvos szvente, kaip 
buvo iki sziol per 400 metu.

Negalima 
vadžiojimu
a n tik ler i kala i. 
apsimtu szvensli 
kimo sukaktuves negu asmens, 
kuris tapo szventuoju ir Lietu
vos nepriklausomybei isztikru
ju buvo naudingas. Mums rei
kės nusileisti ir tautos szvente 
kelti in 16 Vasario. Dvi szven
tes ir perdaug 
kitos.”

ir per arti viena

ANT GAVĖNIOS

GRAUDUS VERKSMAI arba -Pasibu 
dinimas prie Apmislinimo Kan- 
czios Vicszp. Jozuho Krituso. 
Pagal scnoviszka bilda.

STACIJOS arba Kalvarija, Viesz., Jczu 
so Kristuso. - - - - 10c

10c

Antanas Poločkis, nuo Stasio 
Pcleckio, isz Saukoniu.

Poderys ir teta nuo Marijo
nos Žemaitienės, isz Dievoga- 
los.

Bron. Zulumskis nuo Augus
to Zulumskio.

Anta n a s- G r i gal i u n a s 
paezios, Helenos.

Jokūbas Sutkaitis, nuo Vin
co Butkaiczio, 
Laiszkns adresuoki t:

nuo

isz Pilviszkiu.
(to 22)

Representative of Lithuania,
703 — 15-th St., N. W., 

Washington, D. C.

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Siunczlu szlrdinga padekavono už 
telp puikia knyga kokia yra "Tukstan- 
tls Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne osmiu girdėjas ir skaitės kokias 
radau tojo knygoje, kuri piano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie tu knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystos 
“Saules”. Vėlinti kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o tures smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba. 
Vincas Malaiszka. Sparrows I’oint Md.

Jos atlanko mane tankei 
su savo gromątelem 

Szluosto mano aszareles 
savo rupostelem.

No žemeziugai, auksas perlai 
ne yra man brangesneis,

Už tėvulio gerus,žodžius 
nėra man mylesneis, 

Kuris guli jau senei žemelėje 
szaltam kapeli

Czion palikes dydžei nuliudusi 
savo varginga sūneli. 

Atejs laikas ir mes visi 
in žemeliu nukeliausiin

Ir nog dangiszko tėvo 
užmokesti

Del to brolei ir seseles 
musu duszia ganykim, 

Gerais darbais ir aukomis 
josios nepražudysim

Vieszpats Dievas visogales 
parodys mums kelia

Jisai geras ir mielaszirdingas 
ant savo aveliu.

— Parasze J. J. Zigman, 
Bulger, Pa.

rausimn i

y
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Bush, Ill.— f Ant uždegimo 

plaucziu mirė czionais Petras 
senumo, 

nuliu-

5000 AUKSINU $ 70.50
14.50 | 10,000 AUKSINU 140.00
42.50 | 20,000 AUKSINU 280.00

$ 7.50 |
MANO KURSAS SU N (SIUNTIMU:

500 AUKSINU
1000 AUKSINU
3000 AUKSINU

Piningus prisilįskite per piiezto Money Orderi ir 
adresu to, kuris turi gauti piningus Lietuvoje.
Jusu piningai bus iszsiusti be užvilkimo ir jus 
gausite kvitas nuo priimtu piningu.

P. MIKOLAINIS,
1304 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

PARMOS — PARMOS.FARMOS — FARMOS «
PIRKITE UKES didžiausioj Lietuviu Ūkininku Kolionijoj Amerikoje kuri 

yra uždėta per Antana Kiedis. 
vasara

Ir apgyvendinta su 480 lietuycis ūkininkais. 
Kur per pereita viena vasara nupirko 69 ukes Lietuvei už $241.450 vertes. 
Visoje Amerikoje tiek Lietuviu nelszperka ūkiu kiek vienoj musu kolionijoj. 
Turime 5 
ir kunigą.
Anglai taimeriai musu kolionijoj nerimauja kad tiek daug lietuviu apsigyvena. 
Palieka mums ukes arba toja parduoda ir kraustosi laukan tai naudokitės pro
ga galite geru tikiu Insigyti isz tu anglu farmeriu, tarpe savo žmonių. Mes 
turime paėmė ant pardavimo
Sodnais ir su gyvųlcis ir maszlnomis parduodame Ukes, gyvulius ir maszinas 
ant lengviausiu iszrijokčjinni. Musu kolonija yra gražiausia ir parankiausia 
del lietuviu ant geru Ūkiu apsigyvenimą. Laukai gražus lygus su gerais žvi- 
ravotais keleis ‘hpigjtenlajs puikiomis Ukiomis yra daug-gražiu žuviugu ežeru 

•ir upiu. Oras sveikas, vanduo geras, žeme geriausia, moliffsu jodžemiu ir 
molis su smielžemlu maiszyta derlingiausia del visokiu javu auginimo, kvic- 
cziu, rugiu, miežiu, avižų žirniu, binzu, komu, bulvių, daržovių, sodnu, dobilu 
szleno. Ir geros ganevas, 
miestas Scottville, Mieli.
Ūkininku turgų miestas yra valgomu produktu sukenavhna fabrikai sviesta 
sūriu iszdirbystes bankos, bažnyczios, teatrai magazinai visokios krautuves. 
Už 8 myliu yra antras musu Kolionijos miestas LUDINGTON, MICH., kuris yra 
ant kranto ežero MICHIGAN, in kuri kasdiena atplaukė daugybe laivu isz 
Chicagos ir Mlhvaukes ir kitu miestu kuriame yra daug visokiu fabriku ir dar 
3 fabrikus naujus budavoja tai yra ir visokiu uždarbiu. Lietuvei apsigyvenkit 
musu kolionijoj o busi pats ir tavo szeimyna laimingi gyvendami musu kolioni- 
joj, tarpo savu žmonių.

Turimo Ūkiu parduoti ir kitose trijose vietose tik tose kitose vietose yra 
žemes ir krasztai daug prastesni negu apie Scottville atvažiuokite mes jus su 
automobiliu apvažioslmo ir aprodysime isz kuriu galenite pasirinkti sau ūkia.

Ji ART MICHIGAN yra 22 mylios nuo musu kolionijos ten mes turime dau- 
Paemem parduoti tik ten Ukes teyra tikusios Sodnu pieziu, viszniu 

Auginimu ir rugiu, griku, bulviu auginimu ba ten žeme kalnuota 
Ant kurios iietuviszki javai nemeksta augti ten ta vieta 

yra garsinama per agentus per daug metu o tik G ar 7 lietuvei dar ten apsi
gyveno tai galite suprasti kad ten žeme lietuviams netinka per tai ton yra 
daug tuszczlu Ūkiu, kurie norėsite atvažiavo Sodnams žemes pirkti ir rugems 
ir grikams sieti. Mes nuvcsiine in HART MICH tas kalnas.

PEACOCK IR IRONS, MICH yra už 29 myliu nog musu tose dviejose vie
tose žemo mažai tikusi javu auginimu tik gerai tinkama gyvuliu laikymu ba 
ganevas. Yra liuosos vainos ten laukai ten yra kelminal ir pustynes mes ten 
turime apie 20,000 akeriu tu kelminu žemes parduoti po $5 ir lygai $18 už ake
li. Kuomet atvažiuosite jei norėsite ir in ten nuvesime aprodyti tu lauku.

FOUNTAIN, MICH, yra už 11 myliu nog musu miesto CUSTERIS, MICH. 
yra už 3 myliu nog musu miesto Scottviiles mos tose vietose turime labai daug 
farmu. Paėmėm ant pardavimo mažu ir dideliu su Budinkais ir sodais Ir su 
gyvuleis ir maszlnomis parduodame suvis pigei tas farmas atvažiuokite pa
sirinksite tinkamiausia.

Turime parduoti 200,000 vaisingu medeliu ir diegu gatavu ineziepytu del 
pasodinimo. Ir turime daug gražiu paviešio medeliu ir žydarieziu krumu ir 
rožių.

ISZLEIDŽIAME UKISZKĄ LAIKRASZTI “ŪKININKU ŽINIOS” kuri už- 
siraszes turėsit geriausia dranga namuose kuriame rasite Ūkininkai ir miestu 
lietuvei ir gaspadlnes, geriausiu patarimu ir pamokinimu ir visokiu geru ir 
linksmu pasiskaitymu. Kaina metams $1,50, puse metu $1. Užrubežiuose 
$2,50 metams užsiraszykite tuoj.^

jus apvažiuos po farmas ir nurodys koteisingiausia kuria farma yra geriausia 
pirkti ir pagelbės visose reikaluose.- 
kainose ant adreso::

lietuviszkas ukiszkas draugijas laisvas ir katalikiszkas 2 parapijas 
Greitai tikimos insigyti savo vaikams ir lietuviszka mokykla.

anglu farmeriu, tarpe savo žmonių, 
daugybe Ūkiu mažu Ir dideliu su Budlnkais ir

ant lengviausiu iszriiokfjinni.

geriausia transportacija laivais ir geležinkcleis, 
yra paczlame vidurį musu Kol Jonijos didžiausias

mirė 
Szerksznis, 46 metu ; 
kuris paliko dideliam 
dimia paežių, tris sunūs ir dvi 
dukteres. 
deszimts metu ir paėjo

pergyveno czionais 
„ • isz 

Vilkininkiu kaimo. Likos pa
laidotas su bažnytinėms apej- 
goms ant 
daug žmoni|U. 
senu skaitytojam

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 

o tuojaus gausite knyga

kuriu daly buvo 
Velionis buvo 

‘ ‘ Saules, ’ ’ 
nes skaitė per 17 metu ir kitus 
ragino prie skaitymo. Lai Die
vas suramina likusia szeimy
na, o duszia a. a. Petro lai bū
na terp palaimintu iii.

* b

gel Ūkiu.
ir aviecziu. 
smielis su žviru.

75c. <
per pacztą. Adresavokite:jaliame szventimu tautinu 

szveneziu sarasze turi pažymė
jus, kad Lietuvos tautine szven 
te yra 4 Kovo.
jaliai registruotu tautos szven
te lyg nepatogu.
nebūtu didžiausia klintis. Jug 
permainome vėliava tai galė
tumo permainyti ir tautos 
szvente.

Tik tas neparanku, kad 4 ko
vo Lietuvoje szveneziama nuo 
pat pradžios 16 szimtmeczio, t. 
y. nuo 1522 metu.

yra
Ja pamesti del kitos 

jaunesnes dideliai laimingos 
dienos gana nepatogu. Galima 
butu ir ta padaryti, 
tikra žinia, kad už metu kitu ne 
invyks nuotiks svarbesnes už 
nuotiki 16 Vasario, 1918 metu.

Musžiszkes Valstijos Tary
bos rezoliucija,
Lietuvos neprigulmybe yra, be- 
abejones, labai svarbi, 
toli neturi
kaip 4 liepos Amerkos.istorijo- 

Musiszke nepriguhnybes 
rezoliuciją yra pradžia 
didžiojo ir rimtojo nepriklau
somybes daro. Už metu, kitu 
veikiausia, užsibaigs tie darbai 
veszu ir visatiniu mus nepri
klausomybes pripažinimu. Vei
kiausiai it h

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

Mainyti ofici-

Bet tai dar
U4U.74 ‘ ''V ’**<

įsi

permainyti

du tat 
szvente.

JO.

Tokiu bu- 
istorine tautos

jei butu

apgarsinanti

Bet ji 
tokios reikszrnes

mus

veszu ir visatiniu mtts nepri-

kiausįai vienkart su tuomi 
griž mums Vil(iiu3 ir kitos len
ku užimtos musu žemes. Ta
da tai bus tikroji nepriklauso
mybes diena. Tada fnums vėl 
reikės mainyti musu tautos 
szvente. '

negalį eiti in darba bą teipgjįJau prade ja mus tautoje ro- 
•»i j < i i■ •' < ■ 1 z1 . '.4>

gyvenimo
Pati guli mirsztanti

szvęnte,

.*i d 11

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.
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Kaina metams $1,50, puse metu $1.
Su visokeis reikalais atvažiavę kreipkitės 

in LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS Administratorių Antana Kiedis, kuris

Atvažiuokite ir raszykite visokiose rei-
v *7 ■
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_ ^“COLGATE
Vardas

ant\JVAivmtrj uiivi
> toiletinjų dalykų yra kalni K T M 11 — A — H „1 — 1 - - '* "MM* »n i i— *

LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJA
Robinson Building. .Scottville, Mich.
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

4 'I

— ■ ♦........ ..

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvoj,

SavosUantiš
Ar Jūsų’Vaikai’Nusiskundžia?

... -p— .......................... .. —................

Gal Ui yra nuo danty.'" Blogi dantįs už 
nuodina valgomąjį maistą, užgauna ja 
virškinimą ir nuo to paeina daugelis ne-
Bcroviy. .J,. -7.; .7. f - ' ■' ;7 ; 7

vV
' r1 ■* 

t ♦.

r .

<
f I.

t A’l

nuodina valgomąjį maistą, užgauna ju
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Perži tirėki to lįąvo Vilkų (Fsavb * dantis? 

ktt Colgate’s Ribbon Dental Cream. Pa
sidėkit prie prausykloj., Aiškinki! vai-

i V ' Kr.

u V*5L P frt|. YĮ v

Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvort, tai 
Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz 
Lifetuvos, lead amorikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem-

• m a * A ’i' " *a.

.A L

Eikit pas savų aptiekininką ir reįkalau*

kamp, kad yrA reikalinga Šveisti dantis

1

gerovių.
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kas rytas ir vakaras su atgaivinančiai1
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COLGHTE’3 RIBBON DENTAL CREAM
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siems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigą vietoje.v.e*.. .* A*. "** y«— — m....... į,,.,, » nw ***

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pasztq ženklu nemažiau
xt- /O—---------------JC -------------- -H —-----------------—   ------------------. ■

Lietuvon kartu su Paszto ženklaisT^ietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais,. Paszto arba Iždines stotyse. . __ ...4 ;

kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna pajiudijima kuri nusiuntus;

yvais 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
-• . a <■ «. * ~ ...y »
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Paszta-ženkliai yra szitokiu kainu: po 10,15,20, 30,40, |*A . i « n » Į l* >-

skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25e. už auksina.
Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo,

1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziume.
Beikalaukite vietiniuose Tautos I^pndo skyriuos^ arba 

pas centro sekretorių: /
K. J. Knisiinskas, 456 Grand St. Brooklyn, if.
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In Moteries Rankas
— Aliute! Alįute! Vokie

tukai jau ir pas mus atvyko!
Ona, sena tarnaite mokyto

jos mažo lietuviu miestelio 
Žižmariu, kuri szauke augsz- 

Alena Davei-
nuo

• tyn tropais in
kiūto, kuri ilsėjosi nuo nuo
vargio ir baimes, nuo daugelio 
dienu ir naktų iszgasties isz 
pTiežastios insiveržimo vokie- 
cziu in Lenkija ir Lietuva. 
(Inos kimus ir virpantis bai

ga lodamas 
“vokietukai,

sas, kiek
tarė žodi “vokietukai,” 
toj senoje aryanu kalboje, tu
ri ypatinga reikszme.
tukas” lietuviu kalboje kartu 
reiszkia vokieti ir velniuką 
Lietuviai pamindami daugeli 
kitu teutonu insiveržimu in ju 
szali,
— nors ir patys
karta buvo skaudžiai suniusz- 

kaip ties Tannenbergu 
1410 m. — insivaizdina velnią 
kaipo typiszka vokieti, gelton 
plauki vokietuką, tvirta bėgai 
lest i nga, iszdidu, bjauru.

— Aliute! ar girdi? 
kietukai jjm randasi visai prie 
pat miestelio, 
bobute dar garsiau, nuo ko 
jos balsas dar labiau drebėjo 
isz baimes.
rankos, nuo kuriu 
t remi ramseziai, rode jos 
dujini sujudimą.

— Gerai, Onute. Nesibijok 
nieko, atsiszauke pagalios mie- 
gt....... ............ ;
nūs balsas, tarsi

t i,

Visi apleido

Su di- 
atsa k e

garsiau 
kuris

“ Vok ie

daugeli iszteriotu lauku 
teutonai ne-

ties y

Vo-

, atkartojo sena 
garsiau,

Jos virpanezios 
girgždėjo 

vi-

jos mokiniai 
mokykla keletas dienu adgal. 
Jio iszkeliavo kaipo pabėgė
liai in Maskva. Potrograda ir 
kitus miestus. Ji gailėjosi da-’ 
bar kad ji neliepė būtinai se
nai Onai važiuoti kartu su jais. 
Bet isztikima tarnaite nenorė
jo ne girdėti apie tai. 
dėlių szirdingumu ji
kad ji velijo gėriau pasilikti 
su panele Alena Daveikiute, 
kuria ji iszauklejo, kurios tė
vams ji tarnavo, negu ejti su 
kitais szeimynos nariais. 
Apart to, 
duktė nebuvo Zyžmariuose, ir 
ar ji turėtu jin apleisti?! Taip 
Ona ir pasiliko lyg laiku. Bet 

pripratus 
valdyti, ir kuomet ji nutarda
vo ka nors, sunku buvo 
kreipti jia nuo jos tykslo 
nutarė prie pirmos progos vėl 
sugryžti prie szio dalyko ir 

Dabar 
kuomet pasklydo gandas, kad 
vokiecziu žvalgai pasirodė 
miestelio apylinkėse, buvo pa
togus laikas apie tai pasini-* 
pinti.

szcimvnos
ar jos jauniausioji

Alena haveikiu te

nu-

pastatyti ant savo.

žvalgai

tarė mo

garuojantipastato
oriesz jia ant stalo. — 
atsincszk sau stiklą, 
rime pasikalbėti.

— Acziu, Onute 
kytoja, kuomet sena moteris 

verduli 
Dabar 

Mes tu-
Asz turiu 

pasakyti kaip ka svarbaus.
Ona atsisėdo bailiai ir klau

sėsi, nes jia paprasze kartu 
sėstis prie arbatos tai galima 
laukti iszgirsti ka svarbaus.

— Onute, dalykai dedasi 
uistas balsas. Tai buvo malo- blogai, tese Alena Daveikiute.

Asz žinojau kad vokietu- 
ar seniau ar 

atvyks czionais ir 
turi va skirtis. Jus turite ke
liauti pas savo dukterį.
dynu Pelėda ir pasakyt jai nuo 
manos kad ji ir jos vyras, vai
kai ir jus paezios iszkeliautu- 

galima 
manės 
vienu 

viena savo 
Man reikia daboti 
nenoriu jia apleisti“ ir jei 
neboju kares pavoju.
jok, asz turiu pakaktinai spė
kų rūpintis savimi. Asz žinau 
tu velytumei pasilikti su mani
mi ir asz labai dėkinga už tavo 
prisiriszima.
laikas
Kiekvienas turi rūpintis savo 
likimu, ir tavo priederme yra 
žiūrėti dukters o ne manes.

— Aliute, atsake sena ipo- 
toriszke po ilgam tylėjimui, 
laike kurio ji veltui bandė su
laikyti aszaras krintanezias 
per jos
— mes turėsime kuomet nors 
atsiskvrti czia ant žemes, 
asz tikėjausi užbaigti 
metus su jumis 
szia pastoge, hsz tarnavau 
jums ir jusu tėveliams per pu
se amžiaus ar daugiau..
asz

kalbantis in 
kudyki; reiszkus, vienok pasi
davime likimui ir pilnas tvir
tumo. — Asz tuoj ateisiu, Onu
te 
Žyžmariu mokytoja, vadino 
savo sena tarnaite Onute kaip 
kad rodos ji butu kalbėjusi in 
viena isz savo mokiniu, kuris 
ypatingai buvo vertas sajaus- 
mo ir padrąsinimo.

Alena Daveikiute tuojaus ir 
Iszszokti 

mažo
savo

Ir vėl, Alena Daveikiute, 
mokytoja,

iszpilde jos žodžius, 
isz lovos, alkuve 'savo 
kambarėlio, 
veidą, szaltame

alkuve
nuprausti 

vandenyje ir 
taip nuvaikyti paskutines mie 

jai truko tik ke- 
Netrukus Ona

1 i pant 
kurie 

val- 
arba geriau

go liekanas, 
lias miliutas 
buvo didžiai užganėdinta isz- 
girsti jos žingsnius, 
girgždaneziais tropais,
ėjo staeziai in ruiminga 
gomaji kambarį,
sodieczio virtuve, kur bobute 

drebanti žiurėjo pro 
langa in darželi, (kurie randa
si prie kiekvieno Lietuvos 
džiaus namo.) 
lauke tuojaus

dar vis

kai

mete kaip 
Kasi in k 
Asz esu

J

per augszta tvora

so-
Tarnaite tarsi 
pamatysianti 

vokiecziu ulanus szokanezius 
ir ateinan-

czius neszini savo ilgas pikes.
— Nusiramink, Onute! Nė

ra dar ko bijotis tarė moky
toja ineidama in kambarį, ir 
savo asztriom mėlynom akimi 
susekdama sujudimą moterisz- 
kes stovinezios palei langa. 
Sprendžiant sulyg
garso vokietukai dar nepaims 
Žyžmariu per keletą valandų. 
Kaip ten nebuvo, dar yra laiko 

Stiklas 
Mes
ge

J

kanuoliu

užstatyti samovara. 
arbatos pastiprins mus. 
nutarsime po to kas bus 
riausia daryti! Eik szian, Ona
— tarė Alena tvirtesniu balsu.
— Nusiramink. Ne pirma kar
ta vokietukai insiveržia Lietu
von, ir mes dar juos apveiksi
me — kaip visuomet mes ap
veikdavome.

Ona, giliai atsidusus, bet ma
tomai susiraminus, kiek at- 

nuo kares

r>

susiraminus 
kreipdama mintis 
linkui savo pareigu — pradėjo 
triustis apie arbata. Ji vaiksz- 
cziojo spąrcziai szian ir 
tarpe plataus 
amžių krosnio ir tarpe 
priesz kuri stovėjo augszta 
vaizdingai iszdrožineta, kede, 
skambindama arbatos indus.

Alena Daveikiute, 
apie 26 metu senumo, 
nepaprastu veido skaistumu, 
kuris yra taip typiszkas tar
pe tikru lietuvaicziu, kaip ir 
ta graiku — klasiszka veidu 

kuri stebina visus 
keliauninkus kuriems prisiei
na bastytis Nemuno pakrasz- 
ežiuose; atsisėdo palęį langa 
ir žinrpin nrn Ihiiifm in dnrr.pli

ten, 
apnikusio nuo 

stalo

mergina
su tuo

Iszvaizda,

ankscziau 
kad mudvi

Laz-

greieziau. 
tai kas kita, 

viena, likusi 
senoje teviszkeje. 

jia jei asz 
asz

Nesibi-

Bet dabar ne 
jausmingoms kalboms.

aszaras 
raukszletus skruostus.

Bet 
savo 

czionais po v

nepriesztarausiu jums. 
Asz ejsiu in Lazdynus ir per
duosiu jus insakyma. 
turite prižadėti viena dalyka 
jei jums grės didelis pavojus,
jus taip-gi apleisite szia vieta 
ir bėgsite su mumis in sziaure.

— Kaslink to nesirūpink, 
Tik vienas dalykas

Vien

Onute.

-- - - ------------------- - - ----------- .     

spaudimas drebaneziu ranku 
prie atidarytu duriu.
lios Ona staiga atsigryžo ir 
skubiai nu vėjo linkui mieste
lio.

Alena Daveikiute —• 
ruju likus vienui viena pirma 
karta gyvenime — atsisėdo ir 
užsimąstė. Jos mintis nuola
tos trukdo griausmas kanuoliu 
kuris ėjo vis artyn ir artyn. 
Staiga, kuomet vakaras jau ar
tinosi, 
ma granatos kažkur netoliau
sia už jos namo. Ji atsikėlė, 
priėjo prie lango kad gėriau 
girdėti. Tarszkejimas prieszo 
orlaivio girdėjosi virszuje ir 
nuo miestelio ] 
aiszkiai 
žmonių szauksmai.

niekuomet Žyžmariu 
mokytoja, kuri savo gyveni
mo buvo tarpo savųjų ir 
sados po intekme _____
jauninaneziu kudikybes laiku 
nesijautė taip viena. Ka siū
lo jai rytojus? Ar tai gal bus 
nejauki gyvenimo pabaiga? 
Bet jos dvasia pricszinosi 

minti

Prtga

isztik-

iszgirdo dideli trcnks-

Ne,

SAULE
„r J./'': f Į

Asz negaliu pasiūlyti 
jums nieko geresnio, tarė Ale
na Dav&kiute paruoszus va
kariene. — “Kaslink guolio
jums šzilcmusiRi bus czionais 
asz 
kurias rasite tonais

atnė^ziau jums patalinės,
L.. ^‘<1 1 ” ’ > kampo.

Ir dabai’ asz linkiu tamstoms 
laba imk t!

AĮoįrii Daveikiute nu vėjo in 
savo kambarį, bet ne miegoti. 
Jos kambarys buvo kaip tik 

taip kad ji.

kampė.

Į

viražui virtuves,
kaip tik

galejė girdėti konia kiekviena
Kaip naktis slinko,ju žodi.

ji klaušosi (sėdėdama ant lo
vos krasžto ir isvarstydama

t

BALTRUVIENE.

TAUTOS FONDO 
REIKALAI.

Tautos Fondo Valdybos 
susirinkimas.

Vasario 11 d. Fort Pitt Ho- 
telije Pittsburg, Pa., 
Tautos Fondo valdybos nariu 
susirinkimas. Dalyvavo szie 
Ceiitro valdybos nariai: vice-

Invyko

i__
KUR BUNA?

Lietuvos; t

Mano brolis Vincas Raguc- 
kas pirmiau gyveno Torring
ton, Conn., dabar nežinau kur. 
Gavau laiszka nuo tėvu isz 

ta i p-g i pajieszkau
Antana Banionio mano szvo- 
geri ir Antana Kaminsld, abu
du pirmiau gyveno Mahandy 
City. Meldžiu atsiszaukt aiit 
adreso:

M och. Joseph Ragucky, 
Battery “A” 76-th A.

Camp Pike, Ark.

pimi. p-le B. Vatfžkevicziute, 
kasininkas B. Vaisznoras, ka
sos globojai J. Grajauskas, 
Kun. F. Kemeszis, rasz. K. J. 
Kruszinskas.

Tapo pertikrintos kasininko 
ir rasztininko knygos kur at
rasta viskas tvarkoje, pinigu 
rasta sekaneziai:

Gel. kapitalas $9,131.74.
Laukaiczio Fonde

ii r1 
■■įj

! į

vos krasžto
kaip pabėgti) kateiviszko pa-

pertraukiamo 
kvatojimo ir 

stiklu skdmbejimo.
Veliaii pasigirdo dninoš isz 

vokiecziit kareiviu dainų kny- 
i, “Der Gute Kamoracl.” 

linksmu ir Viena daina, kuria sudainavo 
kapitonas ypatingai daro keis-

puses girdėjosi si kalbėjimo 
szautuvu szuviai ir dažnai žiauraus

Jus Jevos sesutes paklausy- 
. kit, 

Augsztyn ausis paėtatykit,
Padainuosiu jum apie ne- 

kurias tnotėres, 
Del keliu paynisiu Už keteros.

kit

vi- gos,

gyvenimo 
dvasia

pražūti szioje 
perversmeje, kuri apėmė visa 
szali.
priesz nusimiiuima, 
sa ir viltis neapleido jos.

kraujas, 
užpuolikus,

priesz

jos szirdis užartavota 
jos dra

jos 
prie minties

ta inspiidi. Tai buvo raitelio 
daina. Jojo dainuojama, kaip 
baisioje naktyje joja raiteliai, 
joja iki iszbrokszta szaltas ly
tas. Kaip mirsztantis raite
lis praszo szcitninliikės pripil
dyti tarpe, pitm negu jis hu- 
mirs. Jo kfRujas teka ant 
žalios žoles, kuTi tampa raudo
na kaip tadasta.
iszkeles taure ir karda $6ria už

Ton kur toli apie Raksburga, 
Vyrai turi su boborti varga 

Ba Vėjus laidojo, , 
Kitus vėl vilioję.

Nesenei nusimire leths vyrelis, 
Nužemintas tarnas bobeles, 

Kuris su pantaplu tankei gavo 
-u*’ * * . •« A 1 .a A 1 a

tas.

Ir raitelis*jaunas 
apie užpuolikus, smarkiai 
tvaksėjo sukildamas teisinga 
neapykanta, kuri pripildo jos 
szirdi.

Tose mintyse 
sulaukė sutemos, 
mastymas buvo 
sthigu beldimosi iii duris. Pil
nai valdydama save ji nuvojo 
prie duriu, ir be jokios bai
mes ženklo nuėmė sunkus du
riu ramsezius. Atidarius sun 
kias aržuolines duris, 
neaiszkios formos trijų vokie
cziu stovėjo priesz jia. 
laukiant jos praszymo pasaky
toji! kalboje, kuria ji iszmoko 
laike studentavimo Karaiiau- 
cziuje jie inejo in vidų, 
nas kuris matomai buvo vadu 
nes kalbėjo už visus, buvo isz- batu žingsniai. Tolpnėsnis gar- 

kapitonu, kiti buvo sus kuri iszgirdo' Alena, ^ri-

prie lango ji 
Jos 

pertrauktas

savo teVyne, už tėvynė del ku
rios jis inirszta.

Dainininkas, 
kaip ir jo draugu 

daugiau 
tusztino stiklu, gere už laisve, 
toliau, sulyg dainos jis butu 
geros už savo įnėilUže, bot stik
las buvo jau tuszczias, todėl jis

užsi- jis vis

kurio balaną 
, rodė jogei 

ir daugiau

jis butu

trys

Ne-

Vie-

jojo su perkūnijos smarkumu 
Įiatikti prieszus, su vyczio 
džiaugsmu jis jojo patikti mir
ti.

Fritzas ir Hans griausmin
gai plojo kapitonui už jo dai
na. Po to užstoji tyla, girdė
josi tik tylus sznabždėjimas 
balsu, štumdymas kėdžių, su- 
muszimas bonkos ir sunku cze-

Po to užstojo* tyla, girde-

Ir iri kita svietą iriėigavo. 
Boba tuo gavo vyra kita, 

Norėjo pliekt su pantapliu ir 
’l.szita, ■

Bet tas to nelabrii norėjo, 
Ir da bobelei kaili puikei 

‘ iszakejo.
Ka tada boba jam darot 

Per žandarus pas vaita " ~ 
Kur užmokėjo 17 doleriu

%

tikrųjų 1 
lieutėnantai. 
peržvelge jia nuo 
kojų ir tarė:

— Ir kas jus do per viena? 
Fraulein ?

— Alena Daveikiute 
mariu mokytoja. ’

— Labai gerai, Alena Davei
kiute, szi karta dalykai 
būti perkeisti; ar nė taip, Frit 
zai ir Hancai? nemandagiai 
nusijuokė kapitonas.

— Mes busimo mokytojais 
o tu turi būti paklusni 
ne. Mėsos ir gerymu 
palaiminto alaus! — szilumos 
— tai ko mes reikalu jame. Ir 
viskas iszpildyti greitai, 
prantate ?

— Kad tik prisakysite, jei 
asz tik turėsiu, ponai, jums 
bus suteikta, atsake Alena Da
veikiute, mandagiai, bet szal- 
tai. — Pirmiausiai asz užžieb
siu žiburi.

Jis išzdidžiai
galvos iki

Pajieszkau Antana Babars- 
ka 3 metai adgal gyveno Park 
Place, Pa. dabar girdėjau gy
vena Akron, Ohio, 
atsiszaukt arba kas žino apie
ji, malonėkit praneszt. (to 21) ■

Elzbieta Gad bausk iute, 
438 W. Centre St, 

Mahanoy Cįty, Pa.

Praszau 'I

8Kun. J. 
$22,916.73.

Pol. Kult. szelp. 
400.55.

Viso $37,449.02.
Skaitytas laiszkas nuo gerb. 

Prelato Kun. Alszausko “Sau
les” Dr-još pirmininko kuria
me dėkoja už gautas Tautos 
Fondo $10,000.000 
praszo daugiau $20,000 

mokykloms
Tautos Fondo Cėntro valdyba 
bandys iszpildyti 
kaip greit turės tam tykslui 
auku.

Kaslink Dr. Kun. V. Bar- 
tuszkos laiSzko, Taryba yra 
padarius tam tikra tarybai, to
dėl Tautos Fondo valdyba nie
ko nedaro.

Atskaitas atspausdint, kaip 
galima pigiausiu bud. 
spausdinti 1,000 kopijų.

“Laisves Savaite 
kada bus paranku. 
K. J. Kruszinskas T. F. raszt.

Tautos Fondo konstitucijos 
jau yra gatavos, skyrių valdy
bos malones praneszti kiek 
knygeliu konstitucijos prisius 
ti in skyrių. Tik skyriaus val
dyboms praneszus bus pasius
ta didesnis skaitlius, kitaip 
pasiusime tik apribota skait
liu, tad malonėsite praęeszti.

K. J. Kruszinskas,
T. F. raszt.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

DUQUESNE, PA.
L. Baud. Kr. Rem. 95 sky

rius rengia vakaru, kuris atsi
bus Kovo 20 d. Carnegie salėj, 
Duquesne, Pa., 7 vai. vakare. 
Perstatys krutamuęs paveiks
luose Iszganytojaūs Gyveni- 

Kviecžiame visu szir- 
dingai atsilankyti in toki gra
žu vakaru. Nepraleiskite tos 
progos. Visas pelnas skyria- 
mas L. Baud. Kr.

Kvieczia.

fonde 5.-J

ir

les
■ *n

aukui (c k 
palaikyti.

praszyma

Pajieszkau Pranės Kaspara-

Aniszkio
vieziutes isz Suvalkų Redybos 
Kalvarijos apskr.,

Turiu svarbu reikalą,dvaro.
praszau atsiszaukt:

Jonas Simanaviczius, 
138 Centre St.

Nanticoke, Pa.

%

r

f
X
į

■lt:

Pajieszkau mano dede Rą
žą nska ir jo duktere Marijona 

dede isz 
Obialijos dvaro; taip-gi pa
jieszkau Juozą Laibinuka isz 
Suvalkų gub., 
žinstamu isz Ali taus. Praszau 
atsiszaukt ant adreso, (to 20) 

Marijona Kubilavicziute,
Box 304 Elizabeth, Pa.

isz Meteliu para.,varo, 
b 

Isz ko buvo labai nesmagus. 
Da boba pasiutimo nenustojo, 

Koki tai latreli Sau pasi- 
jieszkojo, 

Kuris žmogeli sunkei pažėldo, 
Net per ausis krauja iszlcido, 

Vargsza rado ant ulyczios 
pusgyvi,

Kuri kaip 'negyva namon 
parvedė.

Tokios tai nau;jenos ant to 
balto svieto,

Ir tai tankei ntsitaiko ir tai 
nė vienoje viėtoj.

Czia velei kita tokia pagonka 
Czionais gymus, badai ame- 

rikonka, 
su paezodžiu 

vyru,
Žmogum davadnu labai geru. 

Kol hiedni buvo, grąžei gy
veno, 

Kad ir varga vargo, nedejavo, 
Bet kada kelis szimtelius su

sidėjo,
Boba pasiėmus piningus isz- 

pleszkejo.
Dabar žmogeli dejuok, 
Ir in kuloka dūduok, 

Davei bobai didelia vale, 
Ir ka tai padare toji nevalo? 

Oj tik ir vargas su toms bobom 
Ypatingai su paeziom nelabom 

Tiktai grinezioje Sėdėt be 
darbo, 

Isz ko vyras turi daug vargo.
Tai szirdeles tosios bobos vi

sur szunybe iszdaro ir savo pa
siutimą varo, 
žiuri ka vyrai pakramta turi. 
Ant galo suėmus rakandus ir 
vyro sunkia procia, dumia in 
platu svietą iszsižadedama, vy
ro ir mažu vaikeliu.

Tegul motere neužmirszta, 
Jog jau kitokį laikai virsta, 
Jau ne teip kaip seniau buyo, 

Kitokia^ gadyne pribuvo. 
Sžiadien Yeiko pasitaisyti, 

Akis isž miego prakrapsztyti, 
In svietą linksmai žiūrėti, 
Senoviszka būda pamesti.
Tai ir bus gana, ba kaip da

bar byro ir guzutes nėra, tai 
žftionelei malszėi pasielgia, na- 
muosia tūnojo ir dusaujė, inis- 
lindami apie savo griekelius 

laike Gavėnios.
’ Atoiš vela gėri laikai, 

Bus linksmi Lietuvos vaikai. 
Visi pasitaisys,

44Saule” skaitys. 
Bėdos Visos dings, 

Ir piningeliu daug surinks, 
Na jo! /

Apsivyriavo

J >

At-

' daryti
Pajieszkau

ir sziaip pa-

mano motina ir 
tęva Petra Lapienai, pirmiau 
gyveno Bakerton, Pa. paskiau 
iszvažiavo in Clarmil, Pa. Jei
gu kas žino apie juos meldžiu 
praneszt ant adreso: 

Wm. Lapenas,
7 Monroe St., 
Branfod, Conn.

(to 22)

REIKALINGAS.
verte jia paszokti ant kojų. 
Tai buvo braszkejimas tropu 
ir kardo bildesis ant kiekvieno 
kone žingsnio. Mintis užpusti 
žvake ir nusileisti per langa in 
darželi dingtelėjo jos galvoje. 
Bet pirm negu ji s'bejo pasiju
dinti durys atsivėrė ir 

turi kapitonas stovėjo priesz jia 
vepl iodamas.

— Labai gerai, mano maža 
gaspędinele.
resnos szoimininkes! 
zas ir Hans
Tokio gardaus alaus mos 
kuomet nebuvome ragaVe. Bet 
nesibijok, maža gaspadinaite 
— matydamas Alenos Davei- 
kiutes nuduota alpima isz isz? 
gasezio — asz uždarysiu duris!

Girtas kapitonas, kurio Ale
na atydžiai šoke kiekviena pa
sijudinimu, užsigryžo ir dide
liu smarkumu užtrenkė duris. 
To užsisukimo pakako Alenai.

Zj z-

girtas

✓

nemandagiai

ponai,

moki-
- a!

Su

Negali būti ge- 
Frit- 

nuvejo miegoti, 
nie-

(Jut, atsake kapitonas. Akymirksniu ji pastvėrė ka-
Po to tarsi apimtas nužiūrėji
mo ir apsidairęs po tamsame 
kambaryje, 
landele. 
mes esame czionais po

Bet luktelk va
žiuok Fraulein, kad 

jusu
laiko mano czionais senojo (e- Sloba- Ar J“ csilte viellui vio’

mano prisiriszi- 
mas prie visko kas palikta 
mano szeimynos, ir jus žinote 
kaip mes lietuviai brangina
me savo gimtine žeme.
nais buvo tavo namas taip-gi 
ir asz atjaueziu tavo skausmui. 
Pasidrašyk, Onute!
jausi kad jau laikas jums ke
liauti.
griausmu ?

Ausys jaunos merginos gir
dėjo, ko kurezia Ona negalėjo

ma.

Rengejai.

viszkeje tai

Czio-

Asz bi-

Ar girditi kanuoliu

dagirsti: kurtu griaudimu di
deliu kanudliu, 
in rusu 
armijas.
permatė kad už nedaugei 
landų Žyžmariai papuls in vo- 
kiecziu armijos rankas, ir nu
vokė kad jei sena moterįszke 
norėjo iszsigelbėti nuo pavo
jaus ji turėjo ejti nieko nelau
kus. Skubiai ji pabaigė gerti

gnai
kuri_„

traukianezias
Alena Daveikiute

va-

urios szaude
adgal

Skubiai ji pabaigė gerti 
arbata, ir neleisdama Onai no 
nuvalyti stalo liepe jai ejti.

Tai buvę jausmingas porsi- 
skyrimas i paskutiniai pasibu- 
ozinvimni h« žodžiu t.vliin

grincziu noap-

reivio karda ir smeige nelabo
jo kaklan. Kurcziai suvaito
jęs, iszverstomis akimis vokie- 
tys kryto ant kraszto lovos ir 
povaliai nuvirto ant grindų.

Persirėdžius in kapitono dra 
panas, užsidėjus jo szalma,

FARMOS — FARMOS — FARMOS.
Nesiranda visoje Amerike tokios 

dideles Lietuviu Kolonijos kaip ežia 
apie Fountain, Mich. Szis miestas yra 
centru Lietuviu kolonijos. Czia jau yra 
pirkę suvlrsz 400 Heuviu. Asz da turiu 
32 farmas ant pardavimo su puikiau
sias budinkais ir sodnais, teipgi turiu 
12,000 akeriu nevalytos žemes nuo $10 
igi $25 už akerl. Reikalaukite farmu 
katalogu: Adresavokite szlteip:

J. A. ŽEMAITIS,
FOUNTAIN. MICH.

Darbininkas ant farmii. Jeigu 
katram nusibodo dirbti mai
nuose ir nori pabėgti nuo dul
kiu, pailgint savo amži ir su- 
czedinti sveikata.
visa darba ant ukes gaus nuo 
$50 iki $75 ir pragyvenimą, ne
mokantis darba gaus pagal sa
vo vertybe kolei iszmoks. Vi
sas darbas daugiausia dirbasi 
maszinom.
yra kaip senovės baisetinas. 
Katras žmogus norėtu pirkti 
farma tam užsimokėtu pirma 
iszmokti farmeriaut.
szaukite ant adreso: (to 21) 

And. Abraczinski, 
Catawissa, Pa.

Mokantis

Ukes darbas no

Atsi-

*

R. 1.
M.16

R. 2 a

Parsiduoda geri namai.
4

na czionais?”
—. Taip, viena, ir be gink- Alena užputę žvake ir nusilei- 

Jus galesite ap-
jieszkoti visa narna, jei norite, szelis ji praslinko pro sodo

‘•ir i • • -i i • • 4 V* * i • J • i *

lu taip-gi

— Labai gerai, labai gerai, 
atsake kapitonas nusiraminu- ' -J1 I1 N I h ' 1 L* n
siu balsii. Mes paėUikime ju 
su žodžiui. Ir dabar duok 
szian mums valgio ir gėrimo. 
Nepamirszk, visa tuziną bon- 
ku alaus nes per keletą dienu 
negavome ne gurkszni.

Jie inšibrove in viduri vir
tuvės, abudu, Fritzas ir Hans 
garsiai kvatodamiesi isz j u
vyresniojo aficieriaus menku,
negudriu juoku, galais kardu 
jie taisė ugnį kamine pakol 
pakylo liepsna, ir szildydamie- 
si nekantriai lauke, kaip alka
ni kareiviai pagaminimo 
kariones.
Alena netruko pagaminti va
kariene, vakariene buvo men
ka, sulyg karos laiku, bet vo- 
kiecziams atrodė^ garbinga 
kuomet jie netikėtai

va-
TJžsidegus lempa,

diktoka skaieziu vonku 
4-aiifia*lrn o*Arimn

do žemyn per langa. Tarsi šze*

medžius augsztoje tvoroje ir ji 
isžojo in atvira lauka ir pasi
leido, jai gerai žinomais take
liais linkui rusu linijų. Tik 
karta jai prisiėjo susitikti vo-
liais linkui rusu linijų.

kiecziu kareivius, kurie nuvar
gę nuolatiniu vijimu, rusu bu-
vo per daug moguisti, kad pa
stebėti jos porsiredima ir jos 
kalba.
pavojingiausia vieta tarp 
kieczįįi ir rusu linijų. Szlntant

■ kuomet 
jia iszgelbejo

Jai pavyko pasiekti 
vo-

ji pasislėpė miszke ir 
iszauszo diena, 
kazoku Sotnia.

Jos perdotinįai, nes ji dabar

• »

randasi prie Raudonojo Kry
žiaus, oficialiszkai paskelbė 
jos didvyriszka žygi.

PRASARGA! Visut laltzkut o i»
> ' 4 * t ..

iszvydo piningus in iszldstuve “ŠAiiin” reiks
.l_j, juju visados sfiidtf ant atlto adreso: W.D, 

Mabanav filiY. Pa. <

t>

LIETUVISZKU HOLU DEL PIANU.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Du nauji veikalai. Notos del piano.
“Lietuva Brangi** ir “Kas Nuramys 

Mano SMirdelo” duetas
Abu veikalai su prisiuntlmo tiktai $1. 
Siuskite doleri registruotam laiszke ar 
Money Orderi, atompu nepriimu.

J. A ŽEMAITIS, Iszleistojas.
315 S. West St., Shenandoab<

Du geri namai ant ketunu 
familiju su skiepais teip-gi 
ant gyvenimo, stubos da nau- 

Teip-gi lotas 50 x 196 
ant kurio randasi du eztebelei. 
Parsiduos pigei nes locninin- 
kas dirba kitur ir geidže ap
leisti szia aplinkinių, 
kas norėtu parandavoti stubas 
tai galėtu, jeigu pirktu daig- 
tus nes su savim daigtu nesi- 
vežezia.
pas: (Meh. 23)

Mrs. Elizabeth Simanavicz.
. . . .......... . MiddIęppJrt„Į’a.

jos.

Jeigu

Atsiszaukite greitai

i

itj
I

p
i

i
ji

i

Teipgi parduodamo painus, 
vargonėlius, raszomu 

Tuos visus daiktus

Turime vląoklu Lietuviszku rolu del 
pianu.
gramatonus, 
maszlneliu ir t.t.
n>es galime parduoti daug pigiau negu
kiti. Teipgi reikalingas pusininkas. 
Biznije pianu, senyvas vyras arba 
motere, bile tiktai geras žmogus.* Rei
kalinga kiek nors pinigu už savo dali 
inmoketi ir* sttore tu1 žmonlmis pakal
bėti, 
jau esmių,ąenas,

nos man vienam per sunku ba

ŠYL, AMBROZAITIS, 
fl HArnnA Ui Urnnklvn N. Vi

M. 16
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Žinios Vietines b ----- -
r — Utanunke Read ingo pe-

Bet žmonelei negali pasi
jau 

szi adieu ne te i p linksmos pe
des kaip tai kitados būdavo.

— Pastatykite bleszines su 
pelenais ant ulycziu, 
tai 
dnrba ir nereikės 
sniegą brist ir 
nes. T' ‘

de.
linksmyt kaip kitados.
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nes per 
pelenini 

jam
neszti bleszi- 

Žinote, jog žmogelis per 
diena kilnodamas bleszines su 
pelenais prisidirba sunkei; už 
palengvinimą jojo darbe bus 
jum dėkingas.

— Micstiszka rodą nutarė 
szia vasara duoti ant kontrak
to iszvežti pelenus ir nuvalyt 
ulyczes kontraktoriui,

— New Bostono kasyklos 
pradėjo dirbti praejta subata. 
Tosios kasyklos buvo privers
tos sustoti dirbti kėlės 
vaitos adgal del štoko 
dens, nes prūdai buvo visi už- 
szalia.
užtektinai.

— Saliuninkas Jonas Mon- 
keviezius, kuris likos areszta- 
votas už pardavinejima gėri
mu Nedėliojo likos per suda 
iszrastas nekaltu, 
tiesas, tai žmogų už pražengi- 
ma tiesu Nedėliojo, negali bū
ti aresztavotas szventadienije.

— Bravorninkai mat vilam i 
jog namai su galiūnais neapsi
moka, pradėjo juosius parda- 
vinet atejviams ymdami dide
lius piningus už juos, 
duokit prisitraukt, 
namai neverti nieko ir 
reikes piningo ant juju per
taisymo.

— Isz priežasties blogo ke
lio ir daug sniego, pelenai isz 
pirmo vordo ne bus iszvežam i 
panedelije tiktai ketverge, to
dėl nestatykite blesziniu lau
kan lyg ketverge.

— Bead ingo 
daro ekskursije in Philadel
phia Nedėliojo 
už $3,24 ten ir adgal.
ladelfijos in Mahanoju ir kitus 
miestus bus ekskursije Velykų 
diena Aprilaus 4 tiktai už $3.24 
Jeigu turite giminiu tegul jus 
atlanko taja diena.

— Apvaikszcziojimas Szv.
Nedėliojo Bocz- 

kausku salėjo buvo pasekmin
gas. Žmonių buvo daug su- 
eja.
ti pamarginimai nusidavė pa
sekmingai.

— Isz priežasties blogo 
beveik visos

palengvinayte
per
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Dabar turi vandenio

Kazimierio

nes pagal

Ausi
nes tiejei 

daug

geležinkelis

14 Morcziaus
Isz Phi-

Žmonių buvo daug su- 
Teatras, prakalbos ir ki-

tautieti

oro 
kasi klos praeita 

Subata nedirbo.
— Jėigii reikalaujate geru 

darbiniu ar szventa-dienLniu 
czeveriku, tai pirkite pas savo 

Juozą Stankevicziu.
Pas jin gausite visokiu skuri- 
niu ir guminiu czeveriku ir cze 
batu prie darbo. Geras tavoras 
prieinamos prekes, i 
Centre St.

— Pirkite mesa ir 
rius* pas A. Valentanaviczia. 
Jisai užlaiko visokį tavora 
užsimokės jumis pas jin pirkti 
511 3V. Mahanoy St.

305 W.
(t. f.)

■ grosc-O

ir

(t. f.)

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.55 vertes knygų už $1.00

No. 1. •Tarlilana NnskorelU” ir “In- 
grabanas” 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo._____ Preke 50c.
No. 2. “Kunlngo Paslaptis” “In Meri- 
ka" ir “Pakaruoklis” _ 220 puslapiu.
Šiltos knygos preke yra-----------35c.

No. 8. “Auksiniai Peiliai” Ir “Dvynos 
Karalaites” Ir “Apiaaka apie Girios 
Sargo Šūdu ir Dukterį” 214 dileliu 
puslapiu —----- -------- — Preke 35c.

No. 4. Septynios istorijos “Ponas ir 
Szlaacilas” “įsitikimas Sunns” “Ka
ralius Gentelmonas” “Karczema nuo- 

( stallje” “Vaidutis” “Gailinga Szoble” 
“Motina Sopulinga” Ir “Meile Sunaus” 

181 puslapiai. ________ _  Preke 35c.
VUaa knygas sudėti In viena pasidaro 
net 939 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prislusklte $1, o tuojaus gausite 
visas knygas per psezta. Nelaukite nes 
mala! iu turime.

Jagu Isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.55 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
vlrsz-minetas knygas per paczta, mes 
užmokame nuslustlmo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užiman- 

b.ctlbs Jr tikrai gvarantlnam kad jumis 
** patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi

skaityti (ai dar turi glara proga pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie skaitymo. 
Prislusklte popierini doleri ir adresa- 
voklte szltelp: W. D. Boczkowskl-Co.

’ Mahanov Cltv. Pa.
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| Didelis Iszpardavimas <
.♦.

L 
j UNION,
NATIONAL

BANK
J

f.
Ilk

<

iciiY-
A,x ^9^

Capitol Stock <125,000.00 
Surplus & Profits S4GO/MW.OO..

Mokamo antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- . 
mis 9 ryte lig 12 vai.
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tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- 
*:* duotas už numažinta preke. Turime keletą

extra geru skrandu kurias iszparduosim 
už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate 

*:* gero keto tai ateikite ant szio pardavimo.

♦t*

PRIESZ ATYDARIMA ANGLISZKO PARLAMENTO. ATSIBUVO TRUMPA PARODA 
PAPUOSZIMUKURIOJE DALYBAVO KARALIUS SU KARALIENE SU DIDELIU 

MAŽAS PAVEIKSLAS PARODO KARALIŲ JURGI ŽIŪRINT

ĮDRĖSKIMAS.

beveik

Kasdieninis atsitikimas, 
idant besiskaitliniai maži in- 
pjovimai ir indreskimai, (ku
rios visi žmones kada nors sa
vo gyvenime gauna,)
visados iszgysta be jokiu ne
smagumu, nepaisant ar mes 
juos gydome ar ne.

Bet, gerai žinoma, 
kartais tie maži 
(dažnai ir didesni) 
greit iszgysta.

Žaizda aprausta, 
skaudėti, tuoj tinsta 
gale renkasi pules.

Kuomet pules

ar

jo

II t
GUINANS

4b ^f ^f " ^f " ▼ W W1 4f ^f 4f 4f If 4f 4 4b'

X

ir 
nukovimai 

taipne

(F 
r»

pradeda 
ir galu

for-baigė 
muoti, skaudėjimas nustoja ir

inpjovinias 
Bet kartais raudonu- 

platinasi, sutini- 
skaudejimas 
ranka arba

ar

giszkas
chirur- 

Jei 
neprižiūrėta, 

pavojingas

s

ir

iudreskimas 
gysta.
mas greitai 
mas vis arsz-yn, 
blogyn, tuoj visa
koja pradeda skaudėti.

Dabar, tik stiprus 
gydimas iszgydy 

gu dabar žaizda 
tai padėjimas
tankiai y pa ta m irszta.

Daugelis žmonių paprastai 
mane, jog tas pavojingas pa
dėjimas žaizdų buvo 
v i mas

4 i

pag.a' sza lez i o ” ža i žd oje.
Bet dabar gerai žinoma, jog 
tie visi uždegimai, etc. tai pra
platinimas bakterijų.

Kaip tik prijaueziame in- 
dreskima arba inpjovima, tuoj 
uždekite (arba isztepliokite) 
žaizda su jodą (iodine,) užri- 
szant su sterilizuota gaza arba 
naujai skalbta musliną.

žinoma y

GYVOS KVIETK0S
Esame pasirengo pristatyti visokiu

Gyvu Kvietku del. visokiu pareikalavl- 
Pas JENNIE REF0WICH, '

129 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
mu.

ATYDA VISUOMENĖJ.
Pradedant nuo 1 Aprllaus 1920, visi 

Lojeriu ofisai Shenandoah, Pa. bus 
kožna vakara uždaromi 6 valanda va
kare, iszsklrent PANEDELIAIS, ir 
tais vakarais kada buna atydarytas 
krlmlnallszkas ir civlliszkas kortas.

LAWYERS ASSOCIATION 
’ . OF SHENANDOAH,

M. M. BURKE, Chancellor. 
HKNRY HOUCK. RAcretarv.

PA.

fM.no

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

►

ė 

<
I

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

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

valandos iki 10 vnlnnda Isz ryto, 
1 iki 3 vai popiet. G iki 8 vakaro.

PER KARIETOS LANGELI. »

L. R. KRIŽ. R. KAMPELIS.

kalnai
sniego

New

miesto dirb-
Kompanija 

baksiukus 
palaukti, 

pasiliko

praszosi
nes

Baksiuku reikale.
Didžiosios pusnys ir 

Didžiamjame
Yorke, buvo sustapde per dvi
sanvaite abelna 
tuviu veikimą, 
dirbanti 
nors truputėli
girdi, ju darbai yra 
dviem sanvaitcm vėliau. Tai
gi L. K. Kr. R. skyriai užsaku- 

dova- 
malones pa-

šieji Liet. Kareiviams
baksiukus,

laukti. Gi mes kaip juos gau- 
tuojaus kiekvienam aky

noms

sime, 
rui pasiusime.

Gauti drabužiai.
Pereitomis dviem sanvai- 

tems gauta drapanos isz Wor
cester, Mass. 2 baksu, išzr Mc
Kees Bocks, Pa.
Pitsburg

3 baksus, isz 
, 14 baksu 

teriai /su paneziakoms
’a., U..;------- -

Conn., EJizabeth, N. J., Brook- 
(13 sk.j

Pa.

isz Duquesne, I

lyn, N

Sve- 
gauta 

Union City

Hartfordiecziu auka,k

Gerbiam.
klebonas Kun. Ambotas pri
siuntė L. Baud. Kr. Bern, pel
ną nuo surengto vietos sky
riaus bazaro $1012.56.
ti, kad Hartfordo 
darbavosi visomis jiegomis, už 
ka jiems varde Lietuvos nasz- 
laicziu ir kitu varguoliu taria
ma dideliausia aeziu. Yra tai 
pavyzdis,' kad ir kitos liet, ko- 
lionijos tame neatsiliktu.

Hartfordo Conn„ 
Kun. Ambotas

Maty- 
lietuviai

Jau veikiama.
Hazelton, Pa.* klebonas gerb. 

Kon. Kudirka pranesza kad 
jis jau yra pasiimtos L. Raud. 
Ks. R. centram pilna baksa vi
sokiu dovanu Lietuvos karei- 

Clovelandiecziai ir-gi 
pasižadėjo tuojaus prisiųsti.

Visais Lietuvos Baud. Kr. 
Rom. reikalais kreipkitės pas: 

J. Tumasonis, sekret.
456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

pranesza

viams.

« •

Visos szitos istorijos 11ŽJM HH
35 istorijos. 008 poslapei ' UU

SZTAI KA (JAUSITE UŽ $1.00
Prakeikta. Graži ilga Istorija.
Vaitas Szvilpikas.
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tarnas.
Vargdienis. Jonukas Karalium.
Keiiiosziu Onutę.
Kaimynai.
Kuo bnczka prlsmirx, tuo ir dvoks. 
Apie senu boba kilresno už velniu. 
Uždėjimas m i esi o Vilniaus. 
Navatna Ilga Ir navatna gyduole. 
Du medcjel.
Inželdlugas neatholnunius. 
Dorybe ir inilaszirdlnguiuns. 
Paskutinis piningus.
Laisve. j

Phižuve miszkai. 
Apleista naszlaite. 
Jeszkok aukso szirdljc. 
Lape ir vynoges. 
Jonas ir Aliana. 
Pavojinga klaida.
Onuka. puikus aprnszymas. 
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas ir jo balukes. 
Merga-Karelvls. 
Vieszpnts Jėzus ir Vaikelis. 
Užganėdino save* paczla ir dukters. 
Gregorius Puiki Istorija, 
isz numirusiu prjsikele.
Dorybe veda in laime.
Szaltisznitis.
Debesėlis.

35 gražios istorijos. (108 puslapiu.
SzRos visos knygos susideda isz 608 

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

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

ANT PARDAVIMO.I
e eNamai ant 5 familiju su shlunuf

•1;
Mahanoy City, Pa. 

Atsir 
(M.12

ant kampo po No. 900 ir 902 K 
Centro St.
Viskas geram padėjime.
sznukite pas:

K. Lapinskas,
N. 8-th. St. Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO LOTAS.

Puikus lotas’mieste Frackville, 
Pa. 150 per 30 pėdu didumo. 
Parsiduos neperbrangei. At-
siszaukito in ° Saules” ofisą.

f

1

Sztai Koki Prietdi Turite - . ,

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

procentą ant sudėtu pinipgu.
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 Jautiecziai 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 pagelbėti:
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
-DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vice-Pres.
W.F» Rynkewicr.

P. C. Fwnton T. G. Hoin’bv

D. M. (Irahnm, Prw.
J. H. GarrAhan, Alto»'n«y

I). F. Guinan, Treus.
A. Danisewica M.Gavila

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatlzinv o Jums jokios gyduolių ne gelbžjo parsitrauki! URSUS 

GYDUOLES NUO KHEUMATlZMO. (gerti). Prėlci už bonką ................................... $1.50
UKSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO, (tepti) Prikž......................
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Pržkė.... 
UKSUS PLĄUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina stiprius plaukus. Prtkė 
URSUS SK1LVIN1S RITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prekė.........$1.50

Męs siunčiame kožuain <
|ruriame rasite daug naudingo skaitymo

Prėkė...

....$1.00

....$1.50

....$1.50

....$1.00

ant pareikalavimo musų didelį Kataliojtą Naminių Gyduolių 
i skaitymo apie žmogus kūną, sveikatą, jo Jy^asir pagclbą<

URSUS REMEDY
160 N. WELLS ST., DEP. B CHICAGO, ILL,

MT BQEJODDQIIOB 01311 BHISffln TWiS E

p Vi

I

Telefonai, Bell - Kensington 531<
Keystone, - East C720

Dr. E. G. KLIMAS. j
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 'Į 

Priėmimo valandas:
Lik! 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA. j

t

Naujas Lietuviszkas Grab oriui 
f Kazis Rėklaitis i 
t 616 W. SPRUCE ST. 
{ MAHANOY CITY, PA.

i J-Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Euvnds Daktaras Karlnmeneje.
GYDO VISOKIAS LIGASMS

sA5 jį 113 E. Coal St. Shenandoah

Iį Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
i 12 lig 2 popiet. • 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 lt

NAUJAS 1SZKAUL1IAS PLAUKAMS.
Dckavojo Yi milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G va ran ty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

Brs. Brnndzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn. N. Y.

A. C. NOVAKAUSKAS
ADVOKATAS 

Kampus Main ir Centre St, 
SHENANDOAH, PA. r

*.4,

t '<<■

■A . •

Ab c€

7

Hluvama Yln. Su šjta yla galima pasitaisyti; čeverykus maišus, karpelus ir kitus di
delius ir mažus pataisymus, Š|ta yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva gerai, greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina

britva yra padaryta iŠ geriausio plieno ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva

<

SkKHklMtiamloim geru britva. UNCLE SAM’S KAZOR MAKERS šita

cu««»at<o 
FORTUNE 
TELLING 
CAROS 

MApAHdfkoRKAND
VANOJO 

n AVI N 3 C ASO <(K 
CitfCAJO K L,

už taip pigę prekę ir nesigailėsite jų jsigyję. Vartokime tiktai geras britvas. Kaina

PILNA KALADE KAZYRŲ 
SU INSTRUKCIJOMIS. Šios Ka
zyros yra su instrukcijomis, kaip 
jas vartoti ir kaip ateitį jspčti.
Šios Kazyros yra geriausia žais
iu č Luošame laike ir su jotui ne 
tik save, bet ir visus kitus geriau
sia nubovyti šeimyniškuose ir 
draugiškuose Susirinkimuose. Šita 
pilna kaladč Kazyrų su instrukci
jomis (angliškai) yra dabar gauna 
mos pas mumis, kaina

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

* 2) KnbalnH, 3)SflpnuKny$ieIe.
SUtK

NauJtiN F1 linas* Or*fi1<i4lns< arba burtų, monų ir visokių paslapčių knyga. Su pa- 
veikslčliais. Lietuviškai sutaisė J. Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir dehiažinystės (fortune telling) mokslų. Formatas 6x9 colius. 411^1 puslapių Gražiusc 
audimo apdaruose

Siųsdami pinigus adresuokite:

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

BBNSHC«r
GUTgs; DPnfHuptyfci Burtininku
Už šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaina

audimo apdaruose

ROc.

Ne straikuok! Būkle savo 
bosas. Neteik kitam dirbt 
Iszmok balboraut. Geras 
uždarbis, I
In kraju. Apie daugiaua 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs Internationa!

Barber School, 
1202 Fenn Ave.

kad ir važuosi r^l

PHlAbnrięh, Pa.

Lietuviszkas Graborius

A. J, SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST.

MAHAN0Y CITY, PA.
w MII 1 ■! I— 1»

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS?

r O uš, *4*» --

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidoluvlu, krlksztiblu, veseiliju, pasi
važinėjimo ir, tt. Krausto daigius ir tL 
r»2() W. Centre St. Mahnnoy City, Pa*

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduokite in koteli

HOTEL LAWRENCE
J. W. PRALEIKA, Savininkas

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

Sziltas ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine sziluma.

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




