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ISZ AMERIKOS
Szesziu metu mergaite 

sužageta per 6 pechi ižgama.
Newark, N. J.— Konia visa 

palicije jieszko szesziu 
ižgainos kuris iszžagejo 
sziu metu senumo mergaite 
Mariute Jaceikiute, kuri likos 
surasta ant tuszczio loto, visa 
snmuszta su mėlynais anta- 
keis.

senumo

pėdu
sze-

melvnais
Kada ant riksmo mer

gaites subėgo keli žmoni 
gama atkiszes in 

prasiszalino ir 
jojo

IZ- 
re- 

volveri prasiszalino ir lyg 
sziani laikui jojo nesirado. 
Mergaite likos peržiureta per 

p<ivojin-

’S, 
juosius

daktarus ir randasi 
gam padėjime.
Nubaustas už mokinimą vo- 

kiszkos kalbos.
Aurora, Nebr. — 

girna tiesu, kurias 
mokinimą svetimszaliu kalbos 
Nebraskos valstije, Robertas 
Meyer, likos nubaustas ant 25 
doleriu, už tai, kad mokino vo- 
kiszkos kalbos parūpimoje mo
kykloje, ne ant 
laiko.

- l’ž peržen- 
uždrande

valstije,
O

Nebraskoje 
tik mokyti paskirta 
tautiszkos kalbos 
mok vk losią.

paženklinto 
pavėlinta 

valanda 
pa rūpinėsią

A"- ’’szki

c nprie 22
I- Į. T*

an ežiai: 
komisionierius

Da apie maiszati lieYuviszkoje 
parapijoj Pittsburgh.

Pittsburg, Pa.— 
laikrnszczei .skelbia apie mai
szati lietuviszkoje parapijoj

Kazimiericij'
Sarrrfh utydŽhVseK

‘ ‘ Policijos
Stewart sako, kad kivi rėžini,
kurie ėjo nuo keliu menesiu, 
pasiekė cziukura vakar po piet 
kada nepatenkintųjų parapi jo
nu frakcija panorėjo laikyti 
susirinkinui bažnytinėj svetai
nėj, bet kuriems susirinkti už
draudė klebonas kun. J. J. Sut 
kaitis ir komitetas.

“Neužganėdintieji
jonis rado svetaines duris už
darytas, o prie duriu 
ežius du policistus.
nias prasidėjo, kada 
komiteto sekretorius, 
turtingas South Sides

parapi-

REIMSO KATEDRA VELA LIKOS ATIDARYTA. •
L ><

v ii

$
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LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE 

PRANESZIMAS.

Naujojo Ministeriu Kabineto 
Deklaracija Birželio 26 Die
na Buvo inteikta Seimui.

I /let uvos 
k oje yra

Alstovylie Ameri 
'avį$i isz Kauno of i 

“EI
Koj(‘ yni g 
ciali isz birželio 26 dienos 

kablegrama.
Sziandion Steigi a manija m 

Seimui inteikta naujojo Minis- 
teriu Kabeineto deklaracija.

deklaracijos

tos
i i

5 )

1 » i r»*

Svarbiausieji 
punktai yra

1) Ų žsi enlo politikoj v .v r i a u
ybe pirmiausiai rūpinsis |>a

SUGRIAUTAS MIESTELIS PER VIESULĄ, NUTRAUKTAS PER AREOPLANA. 
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w:syne pirmiausiai rūpinsis pa- 
Igreitinti Lietuvos pripažinimu 
de jure. Tuo tikslu (manomu) 
susti print diplomat ine 
užsieny, sustiprinti 
santikius su didžiulėmis vaka-

-- pietų Kai ropos valstybė
mis ypatingai su Didžiąją Bri
tanija.
kus

akcija 
Lietuvos
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dideli a vie-
Pavąikslas likos nutrauktas per

Sztai kaip iszrodo miestelis Everdell, Minn, kuris likos sunaikintas per
Keliolika žmonių likos užmuszta o daug sužeido.sula.

pralekenti areoplana('Poliaus eina neaisz- 
sakinvs “

normuoti Lietuvos turtą nesi
laikymu demarkacijos linijos 
kaimynais” s 
prie tinkamos taikos 
mo su rusais, rūpintis nutatyti 
;eros kaimynystes prietelystes 

Net su 
visuomet 
jei jie tik

atidaryta po 
apdau- 

keleiviu atlanko 
gana

Reiinso katedra vela likos 
Senas mūras katedros yra 

Tukstanczei
taji Dievo narna kuris iszliko per baisia kare norints 
buvo apdaužytas per vokieczius.

Garsinga sena 
tiek baisiu atsitikimu, 
žytas nog granatu ir kulku.

Persisk vri-

Pasekme persiskyrimo. Norėjo 
atimt savo vaikus, likos už

kluptas, nuszove savo ' 
uoszvi.

Pittsburg, Pa.—
mai terp poru, lankei buna 
priežaste visokiu bjaurybių, 
žudinseziu ir savžudiipicziu. 
Sztai ana diena daktaras

ir 
ana dienu

Knmklm pas sa
vo uoszvi Dovida W. Crusan, 
pas kuri radosi jojo persisky- 

su trimis vaikais, 
idant jam
Isz to kvloI

Nustatyti, su-

Ii ui jo 
privest 

s ūda r v-
Nelaime ant geležinkelio 

tarpe Wilkes-Barre 
ir Scranton.

17 užmuszti, apie 80 sužeisti 
nelaimėje susidūrime 

strytkariu.

Wil kes~ Barre,..Pa. — .Isz 
priežasties stoka’tinkamu sig- 
nolu ant Lackawanna,

n-

santykius su gudais.
lenkais. Vyriausybe

s, 
deryboms 

•/

Pirmiausia aprūpinsianti žeme 
bežemius, inažamažemius, 

ūkininkams 
ūkini reikalingu maiszinu in- 

mineraliniu traszu, 
gvvuliu

I ' ' . v
dėsianti insigyti

pa
LIETUVIAI IR TAKSAI 

NUO INEIGU.
gydytoja 

plauku
Eik pas gydytoja ne barzda
skutį, nes plauku slenkimas 
galženklas kokios ligos ir gy
dytojas lengvai pažins ir isz- 
gy<iys-

(>■ J

rankiai ri klaidinga numone apie 
eigų taksus 
viai mano, jog

Tankiai slenkimas 
plauku reiszkia naujus plau
kus.

Priežastis žilu plauku 
kia pragaisziniijia 
atsiradimu mažu oriniu burbu
liu plaukuose, kurie duoda bal- 

Žili plaukai ne
bot szvari ir

y r* J
1 1

gauti sta- 
kelsianti

ie is z- 
dažvves ir

Alsi ramia lietuviu, kuwe tu- 
“In- 

. Kai kurie lietu- 
lietuviai Suvie

nytose Valstijose visiszkai pa-
liusuoti nu.0 mokėjimo taksu 
nuo ineigu.

Lietuvis szioj szalyje jeigu 
“neapsigy venos” I
dent) ir nevedvs, jeigu 
d i riją 4augujUs/$ 11000. ir ry 
užlaitcb tėvus’, t. t. palitiosuotas 
Už suvirsz uždirbtus $1,000.00 
jau turi mokėti.
gyvena su savo žmona 
kais, turi

pasiruosziusi dereti 
pasiūlys priimtina 
baze.
cziausiai protestuoja priesz 
lenku okupacija Lietuvos da
lies su Vilnimhi, priesz spaudi
mą, varginimu musu jiiliecziu, 
priesz iszvežima Lietuvos tur
tu priesz nesilaikymu deinur- 
kacijos linijos puldinėjimu in 
musu miestelius

jog negulinti būti 
geru kaimyniniu santikiu nei 
taikos su lenkais, iki kol len
kai nepasitrauks isz okupuotos 
teritorijos.

2) Finansų, prekybos ir pra
mones srityje svarbiausis Ka
bi indo uždavinys atsistoti savo 
kojomis ekonominiu atžvilgiu, 
kas yra pagrindu ir 
nepriklausomybes.
lu stengsis sudaryti prekybi- 
nias sutartis su kitomis valsty
bėmis kooperavimo pagrindais 
Pirmiausiai paruoszianti ir pa
tieksianti instatymu apie akci
niu bendrovių valdymu ir insi- 
kurima, 
uiti akciniu bendrovių instaty
mu apie akciniu bendrovių val
dymu ir insikurimn, 
anti valstybiniu akciniu 
d rov i u i nstat yma, 
apdraudimo instatymu. 
jekta, prensianti misijos prob- 
leųia.

3) Susiekimo srityj' savo po
litikos pagrindai! dėsianti dau
giausiai ekonominius .nepoliti
nius dėsnius, vadinasi, steng
siantis nuamžinti eksploataci
jos iszlaidas, pakelt jo inplau- 
kas, pakeisianti tarnautoju at
lyginimo norma, 
keliu, tiltu taisymu.

4) Vidaus politikoj rūpinsi
antis, kad visi valdininkai 
griežtai! laikytųsi teises. Duo
dama savivaldybėms 
teisiu, vyriausybe pasirupiaiD 
siunti savivaldybėms fnansuo- 
ti instatymo projektą, 
siuntis pagaminti statinkapiu 
instatymu projektus darbo ,są
lygoms normuoti, apdrausti 
darbininkams žmog i sz k a s 
lygas susirgus. Toliau im- 
siantis visu galimu preimoniu 
kovai su inirtingumu.

5) Apsaugos srity pasini-

V y r i a u s y be g r e i cz i a u -
protestuoja

varginimu musu piliecziu

i ankiu, 
pagerinti seklu rusziu 
vaisliu. boto padėsianti priei
namomis sąlygomis 
tomosios medžiagos,
kooperacija, plosianti pramo
nes szakas būtent malimu, alie
jaus spaustuvių, konservu 
dirbtuvių, linu pluosztu apdir
bamąja pramone ir 
kitu p ra i n oh es szalCii.

7) Szvietimo srityje 
auti visokiu visuomenes inieia- 

stengsiantis paszalint 
nenormalumu. Vi-

spaustuvių,

visa eile

(non refi
ne ūž

ti i riją dajAgdyus .$11000. ir

ta iszvaizda. 
gali bu| gydyti, 
sveika gaivia gali sulaikyt. Pa
veldėjimas losze svarbia role 
pdlilnkime plauku tapti žilais.

lie- ' t.

remsi-Wyo
ming Valley strytkario kelio 
arti Skraidomi,

I kos užmuszta isz kurįu 
žinomu o apie 80 sužeido. Terp 
nžmusztuju yra Kranas Ma- 
tuszkeviczins, prohibicijos vir
šininkas iyz Wilkes-Barre, 
Antanas 
Nantikoko. 
te yra ])i'ipildinta 
Kaiji rodos tai 
musztuju daejs 
szimts penkių. NelaiiDe atsiti
ko Nedėlios vakaru, 
karu kai trenkė in kita 
dyta pasažieriais kėliau jen-
eziais in Pittstona ir Skraido
mi.
DARBA

Jei vedes, ir 
ir vai- 

paliuosavima del 
$2.000.00 ir $200.00 už kiekvie
na vaika kuri jis užlaiko. Jei
gu vedes ir turi vaikus, tėvus 
ar kitus Lietuvoje kuriuos už
laiko, ir gali duoti užtikrini- 
nanti darodyina, jog užlaiko, 
turi teise $200.00 paliuosaviino 
už kiekviena užlaikanczia ypa
tų.
liuosavimo žmonai, kuri negy
vena szioj szalyje su Vyru.

Visi, kurie neužmokėjo 
1917 metus, arba nuo 
darbdavys nesulaiko dali algos
bus reikalauti priesz iszvažiu- 
vima, jeigu mano važiuoti isz 

2% visu ineigu (ne
paisant kaip mažai uždirbo ir 
be jokiu paliuosavimu), apart 
to, $10.00 kaipo bausme nu ne- 
užmokejima, ir gal 50% arba 
100% taksu, paskutinis prigu
li nuo kolektoriaus.

Apsigyvenę”

rusi pati su trimis 
pareikalaudamas 
atiduotu vaikus.
barnis ir pesztinb terp szeimy- 
nos, kurioje daktaras 
nuszove ant smert savo uoszvi. 
Žadintojų uždare kalėjime.
Nepatiko pamokslas, sumusze 

pastori.
Jurgis Iwan 

baisei apdaužė
ru- 

siszka popa, už tai, kad jiems 
nepatiko pamokslas koki ture- 

Tevas su 
sunum turėjo pastatyti po 300 
doleriu kaucijos tyg 
Navatnas būdas 
dvasiszkani už nepatikusi pa
mokslu.
Kunigas užmoka randa 

kožnam jaunavedžiui.
Portageville, N. Y.— 

keturis midus parapijoj 
žengimo in Daugu 
vo jokio szliubo, 
ne turėjo drąsos 
nas ir nuolatos rugojo ant 
brungenybes ir ant augsztos 
raudos. Kunigas Albertas 
K i vers, norėdamas palengvyt 
gyvenimą jaunavedžiu pasako 
ant pamokslo, jog visas poras 
katras snrysz mazgu moterys
tes, užmokės randa 
meto.

Tas priskubino jaunikius ir 
ana diena pirmutine pora, stojo 
prie altoriaus. Buvo tai Mare 
Joyce su Martinu Olton. Priek 
tam kunigas davė szliuba 
dyka ir da iszkele jaunave
džiams pietus.

Gerai butu

jani

Beers

Warren, Pa.— 
ir jojo sūnūs, 
pastori Lukosziu Bilanski,

vra

17 žmonių li-
12 v ra

Wilkes-Barre
isz

lyz
Vaszkeviczius

Pittstono ligonbu- 
ligoneis. 

skaitlis 
Ivg? H

vuz-
dvide-

ir sodžius ir
pareiszkia

stovm- 
Su m i szi-

atvvko
sakoma,

bueze- jo popas (uja diena, 
ris. ir bandė kalbėti in minia.
Kelios moteris nutvėrė ir

alejo in- 
M inia 
buvu-

nu-
trauke ji pirm negu 
simaiszyti policija, 
tada užpuolė kelis 
sius policistus.

Pasiszaukta pagelbos ir 
patroliaus

l l

greitai kiekvienas

(r&

ten

kiek vienas

kada du
pripil-

po Ii4 i nes
Nuo tiks-

lyva, 
(Praleista) 
soje Lietuvoje steigiamos tik 
vieno tipo auksztesniosios ben
dre lafvinimo mokyklos. Pasi
rūpinsianti pagerint mokytoju 
ekonominius gyvenimo saly-

8) Teisingumo srityj pasirū
pinsianti pragaminti reikalin
gu atatinkamu instatymu pro
jektu civilinio ir baudžiamojo 
statuto, civilinio ir baudžiamo
jo procesu ir kitu.

Seimas iszklauses deklaraci
ja vienbalsiai, susilaikius

p r i ei ne pa s i t ike j ii n o

GROMATA ISZ LIETUVOS.
k

isz Girard-Jonas Draugelis 
ville, Pa. aplaike gromata nuo 
sesers isz Vilkaviszkio apskr.

Gudu kaimo,

22 diena Rugpjū
ti s-

Temykite, jog nėra pa-

teismui, 
atkerszimo ------ ------------------------- -------------------- -

PERTRAUKIMAS.
genera lio sztabo 

War Divizijos Tarnystes ir In
formacijos Skyriaus, 
buvęs Ofisas Karos

dekams, 
formula.

Delei 
vietų neaiszkumo
mo, užklausta patikrinimo in 
Kauna.

i ?

dvieju kablegramo 
ir iszkaipy-

Darbas pa t ie k s i ant i va I s t y b i -

UZ

kurio

ne- 
o pirkti viena ark Ii tai 

tukstanezius5

vežimas, kiekvienas galimas 
policistas ir detektivas mieste 
tapo pasiustas in South Side. 
Tuo paežiu laiku minia padi- 

3,000 žmo 
uiti, kurie arba muszesi su po
licija, arba szauke ir stumdėsi.

“Minia vėliau užpuolė 
bonija, bet tuo laiku policija 
jau buvo susilaukusi pagelbos. 
Pats komisionierius Stewart 
vadovavo 50 policistu. Buožes, 
szvinines lazdos tapo pa leistos 
in darba be jokios atidairos. 
Kada kiek invykinta tvarka 7 
vyrai ir 2 moteris tapo 
bentos in South Side policij 
stoti, o kun. Sutkaitis ir jo pa- 
gelbininkas kun. M. S. Kazė
nas tapo detektivu nulydėti in 
vidurmiesezio vieszbuti. 
Sutkaitis sako, kad jis 
emc su savim visus 
klebonijos vertesnius daigtus 
ir pinigus.

Sekami žmones vra aresz- 
Walter Staczinskas, 
Kakcviczius, 

Kuhns, Antanas Gelonis, 
drills Jestrauskis, Nellie Zam- 
blauskiene, Prane Buceviczie- 
ne, 
n is.

dėjo iki ji nepasieke

< l 

tuoti: 
Jurgis

nuolatos

kle-

nuga-
os

Kun. 
pasi- 

buvusius

Alox
An

A. J. Tėvelis, Kazys Gali- 
> I

Visi aresztuotieji
Renvvi, nuo 3H m. iki 76 m. am-

zmones

Per 
‘ ‘ lu- 

neatsibu-
nes jaunikei 
vesti mergi- 
rugojo

ant

ant viso

u z

nors tiek už
landa aplaikys

kad ir kilosią 
parapijosia tas butu investa, o 
jaunikei gal paskubintu apsi
vesti, turėdami 
tikrinta, jog
per visus metus dykai.

Motina papjovė savo tris 
vaikus su britva.

Chicago.— Margarieta Em
merson, 36 metu, papjovė savo 
tris vaikus su britva, 
pati sau atome gyvasti.
ža-stis tojo neiszmintingo žhjgs • 1 1 • « •

po tam
Prie-

nio buvo bloga sveikata ir per-

1920.
įns teigtas

pirmiau 
Sekreto

riaus Asistento, bus pertrauk
tas birželio 30 d., 
• Szis ofisas Inivo
kovos men., 1919, ir jo svar
biausias tikslas buvo — apni- 

da rbo
Pradžioje darbo atsi

rado daugelis vyru, kurie neži
nojo apie valdžios aprūpinta

pinitnas 
kams.

ex-karinin-

Szis ofisaspaszalpa. Szis ofisas pagel
bėjo tiems susineszt.su Viešais 
Sveikatos Skyriais, Eederaliu 
Bordu ir kares AĮisaugos Biu
ru.

/

Taip-pat pagelbėjo 
roiviams sutvarkyt visus savo 
reikalus.

Kuomet 
paleuvejo, biuras užsiėmė 
geibo j imu
ex*kareiviams 
nius keturis ar penkis

ka-

darbo padėjimas 
. l>a" 

apnega lodintiems 
, ir per paskuti- 

meaien
sius laikas buvo naudotas mo
kinime tu ex-kareiviui ir aprū
pinime medikaliszkos priežiū
ros, lavinime ir ju reikalu už
baigimo. ‘

Pasekmingai atlikt ta darba 
ture organizuoti Service Mens 
Welfare komitetus per isztisa 
szali.
gelba Amerikos Raudonojo

Tie komitetai su pa-

Amerikos LegionoKryžiaus
ir kitu panaszĮii insteigu gales
Tarnystes ir Informacijos Sky-

f 1 • 11 A J*riaus naudingu darba vest to-

patįeksi- 
ben- 

nuo ugnies 
pro-

n

\

steng-

rūpinsiantis

J. Vileiszis.
Lietuvos Atstovas Amerikc.

PRIŽIŪRĖJIMAS SKALPOS

Reikalinga prižiūrėti skalpa 
ne plaukus.

Vientik parvuojimas per- 
mainis žilus p laukus.

Plikumas retai
Skalpa panaszi in kūno oda ir 
turi but szvariai 
Galva prausk nors 

geru “
muilu.

gydyjamas.

susikalbėti, 
apkurtęs,

Amerkos,

t

ne-
sveika 
tinele mirė 15 diena,

i i

Negalimeužlaikoma, 
karta in 

arba 
Tas isz-

ir plaukai 
Ne svilink 

gero

tai 5 >sau va i te su 
“sulphur” 
naikins pleiskanas 
pasai i ks 
plauku galus, nes jokio 
noatnesza.

Vadinamas “plauku mais
tas” negali užlaikyti, arbajge- 
riaus sakant, maitini, plaukus. 
Jeigu nori gražus plaukus, vi
suomet turėk sveika galva — 
tuomet ir bus sveiki plaukui. 
Kuomet pratisi plaukus vartok 
karszta abrusa. 
kai taptų per sausi 
tankio prausymo 
biski V grain” 
ricinos aliejaus 
apie penkis szauksztukus alie
jaus prie, puskvortes alkoholio. 
Szis 'sumaišymas sugražins 
plauku žvilgėjimą įr js^paikins 

nio, jog Lietuyos ūkio pagrih- pleškantis.

kad visi

placziu

rupin-

szvelni.

negali užlaikyti, arba«įe-

lygoms normuoti,

susirgus.
sa-

pinsianti tinkamai aprūpinti 
kariszkius žeme.

6) Žeme reformos ir žemes
ukig klausįipais prisilaikysiini-
ti (toliau iškraipytas) to des-

numirtas o
Kaip

£

jaus ant vietos mirė.

Jeigu plau- 
1 nuo per 

sumaišyk 
alkoholimis ir 

(castor oil),

Bart nikų valsz.
Suvalkų redybos

Asz Ona sveikinu tave ir 
duodu žinia kad mvlimi teve- 
lei jau ilsisi kapuose, ir toliau 
apraszysiu kas buvo priežastis 
ju mirties,
ežio pavogė mus tris kumeles 
isz tvarto, neliko mumis ne vie
no, tada tėtis pasakė kad da 
bar jau neiszlaikysiu kad ne
paliko ne vienos, samdyti 
galima,
reike mokėti 
bet ne yra pinigu, negalime art 
rugiai lieka nesoti ir negaliu 
viską paneszti. Po tam jau su 
juoni negalėjau 
buvo ant austi jau
nagai, burna ir ausis pajuodo, 
raminaus visaip bet negalėjau 
buvo nuo seniau szirdis

ir 14 diena mirė, o mo- 
abudu

sykiu laidojom. Mielas brolyti 
tu nenorėk žinot kaip mumis 
iszrode kada mirė ir kada lai
dojom. Kaip tėtis mirė tai asz 
nemaeziau, iszbegau duot kun. 
Simonui žinia ir sugryžus gyvo 
neradau jau buvo
mama jau nesznekejo.
tėtis mirė tai jiai posake apie 
tai, nuvedė jiai parodyti, kad 
jin pamate, labai sūry ko ly 
kad krūtinei kas truko ir tuo-

Lahai 
aožiu už laiszka kuria aplaike- 
me, 
bai džiaugėsi sužinojo kad dar 
gyvas esi ir pasakė kad dabar 
viena sunu sulaukėm pamatyti 
sugryžusi isz kares o kita su
žinojom kad gyvas, iszsipilde 
visi musu norai ir galėsimo dar 
ramiai mirti... O kaip rasziai 
kad siunti piningu tai ju nega
vome.

buvo da gyvi tėveliai, la-

(resident) 
lietuviai turi paežius teises su 
amerikieezias.

Kekvienas lietuvis ragintas, 
ypatingai jeigu mano gryžt 
Lietuvon, gaut tikrus parody
mus nuo savo darbdaviu kas-’ 
link 1917 metu uždarbio.

aiszkint pilnai
taksus nuo ineigu, bet Lietu
viu Skyrus, Bureau of Foreign 
Language Infonnation Semco 
prie Amerikos , ** ’ ”
K ryžiaus, 1107 Broadway 
New York City, visuomet apsi- 
!
paczta visiems, kurie kreipsis 

Biuras ypatingai tei
kia pagelba atvažiavusiems in 
New Vorka keliaujant Lietu
von. , * •

American Red Cross, 
Lithuanian - Section, 

1107 Broadway, 
New York City.

Amerikos
1107

. Raudonojo

ims pagelbėt ypatiszkai ar per

prie jo.

t

Nevisuomet ploti-
• w • <• 1 A

' Neuimlrsririte kad dabar “SAULES* 
prenumerata yra ISAM) ant viso meto i

KVITU Knygele Draugystėm!} del 
isziuokejimo pinigu ligon’a- 
ma - - •»'< - - » 50c<

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasicriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu r 60c«

tW. D. BOCZKAUSKAS-CO., ’ <r» a

susineszt.su


KAS GIRDĖT
dalykai žmogų lauke 

, godžei 
nieko 

tavo ku-
kurios yra go-

I

Tris 
po smert: Velnes, kuris 
lauke ant tavo duszios, 
nesirūpindamas apie 
na. Kirmėlės,
dus ant tavo kūno, o apie tavo 
duszia nesirūpina. Vaikai, ku
rie yra godus paskui palikta 
tavo turtą, nepaiso apie tavo 
duszia ne kuna, o tik apie tavo 
piningus.

labai svarbi ir akyva už kuria 
nuoszirdžei dekavojamo, 
nenorime visuomenes pikdyti. 
Jeigu Lietuvei butu 
kaip roike, tai ne tiktai pas jus 
bet ir kitur toki nesupratimai spaviedosiu. 
nekiltu.

Gęriau padarytu, 
mintingiau svarstytu, nes už 
tai Lietuvius kvaileis vadina, 
galvas skaldo ir in koza sodi
na.

bet

I’rezidentas AVilsonas priva- pj^ kur visi yra
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Kazimieras buvo’kad tas insivele per klaida, p.
P. Jurgel i u te 
“ Tėvynes” 
klaida invelo rasztines mergi- 

, tas negelbėjo uos kalte 
nepri-

Visaip delegatai 
maste, viehi sake tas padaryt 
tykiomis, kiti kitaip,

s

AUKSO MOKSLAS. i mes isz pradžios 
priverstumas savo

iktu spaviedni.
ajriszis atsake in paezia: 
ringai iszsispaviedosiu-

<ai už jokius piningus

Pati jam ant to: “
io vienas kunigas ne moka aj-|ke, o gal ir Lietuvoje, A. a. Ka- 

riszka.i kalbėt, tiktai anglisz-Įzimioras gyme Suvalkų gilber
tai turi spaviedotis, o 
angliszkai nesispaviedosi 
ojsi in pekla.

vyrais tiktai ajriszkai

kad isz-

Vėlinu is 
No- [Vienatiniu

Saules
brdliu 
Dainiui ko

uždotojaus | 
Bocz-IVOIUi UVL I KHVUlUū .1.7 <1111 UI I

/ I *nes, anglisz- kausko ir su .jojo mitezia tehy- 
ijesi- re i iždubtojai

dirbanti offise 
niszkino kad ta

ueto-“Saules”
Iko vienuti ii io savo gymines isz 

Kad ežia pirmutines ejlos czioh Ameri-

N aumiOsczio paviete,1 
tai ISzerniszkiu kaime,

jeigu | ui jo j, u

Dos, tas negelbėjo 
Centr. sekretoriaus už 
žiurejima.

Jeigu 
gyvenimo 
ant gero, tai viskas ejtu leng
vai ir linksmai.

— Pažiurekie pirmiause ant 
saves, o saugokis sūdyt kitus.

— Daug daro, kas daug my
li. Daug daro, kas ta, ka daro 
gerai daro.

— Gerai daro, kas gerai vi
suomenei daro negu sau daro.

— Basi rūpink būti kanU 
mm neszime visokiu klaidu ir 
silpnybių ne mažai, o kiti ir 
turi tavo silpnybes kensti.

Jeigu tu pats tokiu, kokiu 
nori, negali būti, 
gali norėt, kad pagal tavo vale 
kiti ejtu? - •

— Mes norime idant kitus 
privadžiotn, o patys to nenori
me, kad būtume privedžiotais.

b.'
Kas pažjnsta pats save gerai 

tas jauezia ir mato visa savo 
niekysta, o nesiniekina pagyri
muose žmonių.

— Jeigu pažantau viską kas 
negyvėli tau 

k a tai man 
prigelbetu priesz Dievą, kuris 
mano isz mano nusidėjimu su- 
dis?,

nes tu apie tai
randasi už tave niekesni.

— Tasai vra didžiausiu kat
ras turi daug dvasus meiles.

mato

yra ant svieto, o 
dvasioje meiles,

a 
tykiomis, kiti kitaip, bet vis 
pasirodo stambi klaida, ir kaip 
dar seimas gali pasielgt, 
buvo painumas.
puse p. Dundulio,

tai 
Palaikydami, 

reikalavo 
kad nors suspenduotas, bet re
ferendum iszrinktas reik sol 

Irotorium užtvirtint,1 
gatai bcszaliszki rėmėsi įs
tatais (konstitucija) ir p. Dun
dulis tapo prie sekretoriato 
nedaleistas. Balsus reforendu- 

[mnos paskui Dunduli turėjo 
savo

Sudargu' 
” [parapijos. Paliko ketures dnk-

“Tiėk to, tegul ejnu in pekla teres Helena Allen isz
— atsake užsikiotejas ajriszis; tono, Vanda Koncfka isz Par- 
bet angliszkai nesispaviedosiu. sons, Pa.,

“O ar tu žinai, jog ir pekloje ligonbutojo už 
velnei sznoka angliszkai ? goniu Filadelfijoj ir

Ajriszi rodos kas druezei su-[namie; Alfonsas 
deuszas namie.

Visi esame nnsidejeleis, 
nemislyk, jog

HazlcF ■ ' 1 ■ ■ -

Jeigu Amoriko Lietuvei pa- 
sidalinia yra ant keliolikds 
partijų — sziam laisvam skly- 

i liuosais uke
sais ir turi tais paezias tiesas, 
tai ko galima tikėtis Lietuvoje krėtė ir paszauke: 
kur novos liuosybe užžydejo?

Sziadien vieni ant kitu už
puldinėja ir nesutikimus sėja.

Zofije kuri randasi 
dažiūrėtoja li- 

Ludvika 
Jonas ir Ta-

A-

bet dele- 
rėmėsi

,lll

kaip-gi tu
didžiuma pn- 

kokins kalba,
lo atsiminti, jo 
žadėjimu apie

Suvienyti Valstijei priva
tic je, ko- 

padaro be pa
rodos gyventoju. 

Jeigu jisai padare staigus pri
žadėjimus, kuriuos negalima 
iszpildyt, tai neprivalo kaltinti 
už tai kongresą ir žmonis. — 
Tribune, Fremont, Nebr.

(r o J

JOg
lo iszteseti, yra tai 
kins jisai pats 
velinimo ir

Apskaityta 
kalba turi 
tanezius

, buk
suvii’szum 75 tuks- 

žodžius daugiau ne 
kaip francuziszkas, iszpanisz-
kas ir vokiszkas paymti in vie
na.

.Jeigu amerikonai mažai ap
stojo apie atejvius lyg szioler, 
tai da daugiau juos prispaus, 
kaip apsunkino gavima popie- 
ru. A toj via i in paskirta laika 
negales iszmokti angliszkai, ba 
ne turės laiko mokytis, nes ka- 
necz yra reikalinga mokėt 
skaityt ir raszyt jeigu kas isz- 
yma popieras.

ka nemoka ne
tai kaip gales 

Tiek to, 
Katras atva-

tinginiaus, pininge-

O kiek ra nd a-
savdsi tokiu, 

kalboje skaityt, 
iszmokti angliszkai ? 
bus gerai ir teip. 
žinos, no 
liūs rinks, o susirinkias in Lie
tuva dums. Jeigu czion pasi
liks, o vajkn turės, tai tiejei in 
metus pare ja ukesais szio skly
po pasiliks, 
skaitvt ir

Kožnas mokvsis 
, tada bus 

daug vertesneis, negu szios 
gadynes jannnmene, kurie isz
rodo ant ponaiezih su kopus- 
tinem galvom.

Ne vienas didelei mandrauje 
o bažnyežioje ant karieluku 
poteri a u je.
laikosi 
kesi.

Sarmata del tokiu ponaieziu 
jeigu nemoka sziek tiek 
skaitvt.

Kaip-gi tokis vargszas gali 
apsiszviest ir a.pie koki daigta 
dažinotT Turi akis, ne mnto; 
turi smegenis, nieko neiszma- 
no; galvoje kaip kisieliaus pri
dėta. O iszsimokytn, kad tik 
norėtu ir lementori paymtu in 
rankas nesisarmatvdainas.

raszyt, 
vertesneis,

J rodos
Arba už pirsztu 
pagialbbs szau-

pa

Terp Lenku kataliku priviso 
daugeli ncprigulmingu bažny- 
cziu, kurios susitvėrė per prie
žaste bjauraus vicszinimo žmo
nių per prabaszczius. Ir Lietu
vei (mažo tikėjimo ant kerszto 
kimi ngams) buvo prade ja sekt 
Lenkus keliosia vietosią — 
buvo sutveria neprigultningas 
parapijos, bet tame neturėjo 
pasekmes, ba bimbazelei nega
lėdami užsilaikyt, isznyko 
kaip burbulai, o 
atsiranda, tai po 
trankosi su prakalboms 
damas penktukus.

Mažas tikėjimas terp 
kataliku, dif už keletą 
užges szirdysia tikėjimas.

užsilaikyt,
katras kur ir 

ap i gardas 
rink

musu 
metu y

buk te-

Angliszki laikraszczei laikas 
nuo laiko apraszineja bjaurus 
•pasielgimus atejviu vaiku ir 
buk daugiausia vaiku gymusiu 
isz atejviu tėvu randasi patai
sos priglaudosia.

Priežaste paduoda,
vai vaikais nesirūpina, nes tė
vai ne turi laiko o motinos ūž- 
ytntos “žetnisžku rojų.” 
augtisios merginos neszdiiiasi 
in didesnius mieštus aiit už
darbiu, o vaikinai iszkeliauna 
iii. platu svietą bomeriaut.

Nėr ko stebėtis motinos Dori, 
loszti dideliu poniueziu, o duk
reles ant panaieziu 
naktiniu valkatų.

Tamsus sunėlei kaip versze- 
lei, n dukreles kaip bezdžion- 
keles, tiktai puikei pasirėdyti, 
po pakampes slankioti ir auto- 
mobileis važioti!

Fa-

lavina ir

S? K. isz Pittsburgo -prane
šta me, jog isz jojo grondatos
negalimo >pasinąiidot. Zinute

*■ v ' ' |i’» !,k ■' ■ Cr

dideliu, 
mažiule-

unarusAr-gi pek-Ka tu sakai!
angliszkai kalba ? | SUSIVIEN Y JIMO 

Jeigu teip, tai paszauk man 
tuojaus kuiiinga, 

iszsispaviedosiu,
bile tiktai po smert negirdėsi u 
tosios kalbos.

Na ir i 
liszkai isz baimes, kad 
gaut ten, kur turėtu angliszkai 
kalbėt.

Zokoninkas tikrina, 
teisybe, 
žmogau, ar

4 4 

loję velnei
paszauk 

tiek to ir
augliszka angliszkai

T TPTTT

VIU A. 31 SEIMO
SO. BOSTONE, MASS. 

NUSIDAVIMAI.

Birželio 21 d. apie 10 vai. ry-

Suraszas 1920 meto parodo 
buk Su v. Va Isti josią asztuohi 
milijonai moterių turi dirbti 
ant savo užlaikymo, 35 procen
tas visu naszliu kenezia neda- 
tekliu, 90 procentas vaiku turi 
ejti in darba pakol daejna in 
metus.

republika padare

k ari szk u 
gabena lai-

►
Vok iszka 

sutarti su bolszevikiszka Bosi
ję ant permainymo 
nelaisviu, kurios
vais terp Narvos ir Svinemun- 
de, kur tankoi tiejei nelaisvei 
susitinka vieni su kitais. Tiejei 
klirie keliauna 
y ta suinenkia ir labai v 
gai aprodyti, 
keliauna 
Rusijos
kaip smertis, apdriskia ir 
pastovi ant kojų.
ežiu nelaisviu isz Ros i jos toki 
inspudi iszvere ant maskolių 
jog’tiejei ant rnbežiu daug
kartu “gryžta adgal in Vok i et i- 
jn, bjjod&Dd. idant ir juosius 
nepatiktu tokis pats gilink is 
koki turėjo vokiecziai pas bol- 
szevikus.

isz Vokietijos 
vargi n - 

bet tiejei kurie 
bolszevikiszkos 

iii Vokietija
isz

iszrodo 
vos 

Sugryžtan-

y

K- ■ " I ■■■ .B

Žinunai tvirtina, buk ameri- 
koniszkos moterėlės 
kas metas ant skrytulių 
virszum 500 milijonų doleriu.

Užduoda
su

In viena diena ' aplinkinėje 
vienos mylios miesto Youngs
town, Ohio, pakelta plienines 
dulkes su pagialba magneso, 
szoszesdeszimts penkes tonas.

Ana diena du lictuviszki 
biznieriai isz Skulkino pavieto 
nbvažiavo in Filadelfija su ko
kiu ten reikalu, o kad namieje 
nesiskuto barzdas, 
žiopšodamiesi, ar kur 
barber i o.

tai 
jais 

nusiųst 
liope sėst priesz 

paėmė in 'puoduką.

jioszkojo 
nesuras 

Praejtinejo pro vie
na rosthuracije, prie kurios pa
regėjo stovinti kelneri su baltu 
bruslotu. Mane, jog tai balbe
ris, inejo in vidū ir pasakė, jog 
“gib mi szeip.”

Kelneris dasiprato, jog 
koki grinoriai norėjo su 
paszposuot ir vietoje 
pas balberi, 
zerkola
Smetonos ir patope abiem barz- 

Kada teip. aptepti šu 
smetoitclia musu lictuviszki 
skidkinioeziai’lauke skutimo, 
kelneris pasakė, jog jam kas 
tokis pavogė britvas ir nusiun
tė abudu .pas ^balberi. Sveczei 
turėjo gana jokiu isz tuju biz
nierių. O gal kad nebutu už
sigeria, tai ne butu pasilikia 
ant juoko.

Efiropa nog karos itęteko 
suvirsznm 22 inilijoilns akeHu 
žemes, kuriuos pasiėmė kitos

•« * 
•V 
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Pagal naujausia paskttla, tai 
ir velnei pekloje kalba nnglisz-

das.

vieszpatystos

i Tuiaš Damiriikonas, ap-

iszsispaviodojo ang-Jfp susirinko delegatai isz mies
tu tolimesniu, artimesniu ir isz 
pat So. Bostono 65.

Seimą atidaręs S. L. A. pro-

nesi-

Tai dabar iszmanykie|1{ 
rojuje ar 

kalba angliszkai t

Aplaikeme pirma ir 
numari mėnesinio 
vardu >»
lanko visus

Jtai. 
sako’viskupūi Isz tylos diecezi
jos’ sekaiiti dtšitikima. 1

Thlas ajriszis ' vięszindHina- 
sis Rymih, pavojingai apsirgo, 
teip, jog jau buvo artimas mir
ties. Pati jam inkalbinejo, 
idąu.t szauktugi kūninio iy w

Ji1 “ T A

Dunduli 
p. A. B. Strimaitis, bet už 
klaida ir jis nedaloista.

Seimas ant 
rinkimus tuomlaikinio Centr. 
Sekretor. bei administrato
riaus paskiriant naujus kuo
pose balsavimus kuriuos 
garsins per organa, 
kiniu sekretorium
[didžiuma delegat. balsu p. PotĮjieszkok mokslo pas geresni 

“Tev.”

vietos padaro
ir

bei

pa- 
Tnomlai- 
iszrinkta

geru

ANT PARDAVIMO FARMA.
I I II —II •

akieriu. <S 
Forest Cit v, Pa. 1
Creamton, randasi 

Gori budin-

— Tiktai vra tas 
kuris savije jauezesi 
liu, p visus švietimus 
turi už niek.

— Yra tai didele iszmintis 
ne būti staignm darbuose,
ne Imti prieszu prie locno pro
tavimo.

—• No tikėk in kožiia žodi, 
o jeigu tau kas iszrodo. 
Ine skelbk tarp žmonių.
I — Klausyk pas vyra rodos 
|kurįs yra doras ir turi savžine

ne 
tavęs negu turėtum ejti pagal 

suprat ima.
Pasipūtėlis ir godus nie

kados ne turi atsilsiu, ubagai 
ir nnsižominias dvasioje gyvo 

visados gaus amž. pakaju-

kai.
sodas.
darbiniai arkliai

Puiki farma 158 
miles nuo 
mile nuo 
Wayne (fountv.

Du obuoliu sodai, slyvu 
38 gyvuliai ir 3 geri 

, daug visztu, 
žasu, aneziu, 8 kiaules, kraliku 

maszinos.

jog tai [zidentas p. St. Gegužis paszau-

pcklojoĮp. a. B. Strimaiti, po trumpai ĮJ’na55ti’T8 J1.”° aeniai darbinin- 
“ ........... i gerai su i 1

re tori a to darbais.
Centr.

kuopos turės 
Atsitikimas toksai, tai niekur

prie durbo Centr. Sekretori p"'’ .•'"rgeiinte

prakalbai buvo szaukta delc-rcc ftPa>Pnž-i><UH>
gatu užsiregistravusiu pravar-

antra dės, pribuvusius delegatus sek

Prekyba, 
prietelius Lietu-1; 

viu Prekybos Bendroves kas 
menesi, kad praneszti jiems | vusį0

Tai-gi

prie

sc le
savo

ir 1.1. Visos naujos
Viskas užsėta, gatavo szieno

sekretorių 
iszrinkti nauja.

'■ visokiu vežimu ir kitokiu daig- 
alirna pirkti viską drau- 

tik žeme.
na 
je.

žurnalo po [rotorius užraszo ejlen keitnuo- 
y

Sekrctoi'iiiš skaitė |’'cgįrdctns.
30-to bu- 

Philadelfijoje, tolinus 
buvo raportai skaitomi — pir
miaus skaitė prezidentas p. 

[Gegužis tolinus Centr. sekreto- 
, kasierius T.

iždo globėjas rJ\

kuris ap- tojlL Seimą vede Centr. prez 
ir Sek re t. !______
protokolą isz Seimo

praneszti
kaip toji Bendrove jiems gali 
geriau patarnauti ir ka Ben
drove veikia Lietuvos, 
viu ir szerininkn naudai.
sas gromatas adresavokite

Uithnanian Sales jAstramskas, ir kitos kaniisijoskaneziai: 
Corporation, 
Boston 27, Mass.

i 4

prezidentas P-

Vi-
se-

414 Broadway,

(JleVelando 
leisti nauji laikraszti. 
ar tris kartus ant menesio, 
in vairia peržvalga,

Kas jin leis,
Bus tai

rius, Strimaitis 
Pauksztis,

Raportai visi priimti.
Isz perskaitytu raportu pa

sirodė, — kad Susivienijimas 
L. A. turi savo turto $260,318,- 
95, tas visas turta.s sutvarkni
tas visokiuose Fonduose

lietuvei rengėsi 
\kas du

su 
juokais ir|km.įn darosi iszmokescziai.

Seimas abelnai kalbant bu
vo ramus ten per keturias die
nas nebuvo jokiu ginezu, 
das Vedimo Seimo 
nes visi 1 
vo atspaudinti, ir 

brangus, delegatas tokius turėjo. 
...j yra tvarkymo komisija visus

kitokiu turiniu, 
tai da nedažinota. 
pavydalo knygutes.

Norints koki UikrUszti szia
dien iszleidinet,’’reikę didelio 
kapitolo, nes drukoriszkas ma- 
t ori joins yra baisei I 
o pelnas isz laikraszczio 
mažas. ______

Arcibiskupas
Hayes isz New Yorko laike pa 
mokslo kalbėjo apie “ 
šia palinkima prie svietiszku- 
mo, valdiszko centralizmo ir

1 isz

bu-
gana geras,

kiiopu inneszimai lui- 
atspaudinti, ir kiekvienas 

Su- 
in- 

neszimus sutvarkiusi, padeju- 
isz 

kaleinos Seimui diskusuot. 
Vieni inneszimai buvo 
kai atmesti

.[leista diskusuot, o kai kurie be 
soeialiszko moksle.” Tęrp kit
ko arcibiskupas kalbėjo: 

4 4

l’atrikas 8’ savo pastabas perdavė 
Seimui

naujau- visisz-
(bevertes,) kiti

*‘Tėvynė’’ del stokos leszu 
fonde kurs vifįa ta padengia,
bus sumažinta t 
tai per puse

iszojs tik- 
iszeidinejo

— Nesisarmatink 
kitiems, del meiles Iszganyt 
jaus ir iszsidavinet 
ant svieto.

— Nesistatyk geresniu 
idant ne iszsi- 

priesz Ilie
pei-

tarnaut 
o- 

vnrgszu

tu. 
g<‘ 
kite ant adreso.

Mrs. Rose Budzaka,
R. D. 2 Creamton, Pa.

gi 
arba Atsiszau- 

(July. 9)

lapais.

v.
kaip 

iki szioliai koletą, kartu su 4
Seimas užsibaigė pot- 

nyczios vakare t. y. 25 d. Birž.
Kaip jau isz pradžių 

mojau kad Seimas buvo ramus 
rodžius kad partyviszkumai vi 
su palikti namieje, bet vėliaus 

kad socialistai
komunistai koki jie nebūt par- 

namieje nepali

bi jokis,
u z 2,

pazy-

pasirodo, ar

tvviszkumus •z 
ko.

Sztai kai Į) tas viskas nei yla 
Buvo 

kuriuom 
“Sandaros” repor- 

nebunant ‘reporterio se-

isz maiszo iszlindo. — 
n uosza 1 i a i st:d i u kas 
naudojosi 
toris, 
densi vienas delegatas ka. 
ten sau raszinejo; kas 
kaip ton

Sandaros

JIS 
raszinejo; kas žino 

pai belines, kebe- 
riokszt delegatas isz kėdės nu- 

ir staliukas 
o popiergalei

šyk i u

Sziadien mokslas teip ky- 
lo, jog žmonis abejoja apie esy
bių Dievo, sūdai už mažiausia 

vedusias 
visokiu 

laikrasz-

priežaste 
poras, 
szlamscziu knygų ir 
ežiu, g “ J 
kurios neturi 
matos, 
kos vėliavos — kaip-gi galima 
būti geru u kęsu ir kur 
dienine 
Kaip galima 
prapulties atejnanczia 
karte?
baisei pakrypias isz kelio do
rybes, o kas bus ate j toje? Lai
kas didelis, idant ymtis prie 
darbo pataisyti ta visa blogu
ma, nes kitaip kerszina didelis 
pavojus musu sklypui/’

Tiesingi žodžei kardinolo 
Haves.

perskyria 
iždą v imas

godingi parėdai moterių 
mažiausios sar- 

paniekiniinas tautisz-

diskusijų vienbalsiai buvo pri
imti.

Seiman atsilankė 
Lietuvos atstovas p. Vileiszis, 
ir Dr. J. Szliupas.

Pirmas Turėjo prakalba su 
praszyniu pirkt L. Bondsu, 
antras Dr. J. Szliupas po truni 
pai prakalbai turėjo du pra-

svecziai

žniogiszka 
iszgialbet

szian- 
iszmintis.

nog 
gent-

Svietas sziadien vra

szymu ir viena, inneszima t. y. 
Prasze paaukoti isz tautiszku 
centu kiek ten galima ’Lietu
vos Universiteto reikalams, 
teip-gi prisidėt prie kompani- 

pridave ant 
kad Susivie- 

Prie-

griuvo, 
aUgsztyn kojom, 

pasiliejo ant aslos.
popiergalius 

susirnnkiot,
paėmė delegatai žiuri, kad tai 
esama agitatyves partijos so
cialistu korteles kuriose 
briežta. — Laikykimės už Dun 
dūli, prieszinkimos kad 
pirkt Lietuvos Bondsu ir t. t. 
Nu tai su tuomi tautininkai ir 
pamate, kad socialistai party- 
viszknmus nei žydelis pote
rius namieje palikt neužmirsz.

Ta.i-gi isz szio trumpo resz- 
‘ ‘Saules ’’ skaitytojai 
kad Seimas S. L. A. buvo

koki buvo, 
Tuos 
jam

nespėjus 
kai kuriuos

pa-

ne-
y >

sū

žodžei

I"  ............... ——II
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KAZYS JBOCZKAUSKAS
Po trumpai ligai persiskyrė 

su sziuom sviętu Kazimieras 
Boczkauskąs, 71 metu amžins 
kurio pati thirę ęjpmot, naszlyk 
pRlikdama^;4^UM^usia szėi- 

, mieliW Fręęjaųęl, >Pa. 
Laidotuves atsibuvo Nodęlįoje 
ant kuriu dalybavo daugeli pa-

pllikda m a suaugu s in
n|yna., :

tinstamu ir gyinmlb.
Velionis /Kazimieras pribu

vo in Amerika 50 metu adgal 
ir buvo vienas isz seniausiu 
gyventoju. Gyveno Szenadori- 
je kada prade j o lietuve i in te
na is atvažiuoti iruiekarta nu-' 
kentę su savo keleis draugais 
persekiojimus isz ranku sVe- 
timtaueziu kurie tada nekęuto

i
btūseį giynorlu,

jos L. Laivyno ir 
raszto inneszima, 
nyjimas turėdamas dar 
glaudos Namo su Kolionija 
Fondą, pirktu Lietuvoje kolib- 

geriausia dar pro
reikia pirmiaus pn-

telio
prus,
gana rimtas iszskyriant skan
dalą sekretoriato.

Seime buvęs Delegatas.

REIKALINGA.

darbo
nijes nes ten 
ga, bet; , 
siųst Lietuvon viena ar du 
Susiv. nariu del tam tikro da
lyku patyrimo, in tokia komi
sija jisai Dr. piisiule kaipo 
tos Prieglaudos užmanytoje ir 
dar klabintoje T. Astramska.

Nutarta — Boiųlsu paimt 
už $5,000,00 jeigu valdžia da
leis iii’UŽrnbcži 
paskola./

.jisai Dr. pilsi ule kaipo

darvt tokia •/
Kolionija nutarta 

be atidairu pirkt duodant baĮ- 
J _ _
darydaięas agitacija platesnį, 
surinks (Įauginus pinigu prie 
(iKjyp’tinio Fondo kuriame yi^i

*^Per keturias diedas viskąą

suot( kuopoms, kurias gal ir pa

surinks dauginus pinigu prie

dar $5.500 jau suaukota.

kuopui kiauše i 
penktojo > t. y.
pietų priojta prie gana nesma
gaus žingsnio;

Pasirodę Centr. sekretoriaus 
didele kitada,Head dabar kuo
pų iszbalsuotas Centr. sekre
torius p. Dundulis suspenduo-
V ’ ” ~ ' -i »' T” " 7 f T -H "t,

tus ir iszrinkt^a Ceptr., sekre
torių m. Sokretbrlus aisžkinosi

vedėsi,
i

Potnyczioje po
1 bet

ki ta, o 
duotum niekesniu 
va, kuris žino 
vienas.

— Tau žmogeli 
jeigu save 
kitus, o dau 
norint už
a u gszcz i a 11 pasi sta t y t.

— Jeigu mes kas motas tik
tai viena, isz savo negeru pa
pratimu pamestame, tai stotu

kas tu esi

ne kenks 
statvsi už 

tau kenks, jeigu 
norėsi

žemiau
o*b
viena save

mes szaunais vynus.

NESITIKĖJO JOG. JAM PAD AKYS 
TIEK SMAGUMO.

Slunczlu Bzlrdlnga padekavone Už 
telp puikia knyga kokia yra “Takitai- 
tls Ir Viena Naktų*. Da tokiu Istorijų 
no esmių girdėjas tr skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu' isz 
darbo tai tuo jaus griebiuos už knygos, 
ue rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkt! 
ir skaityti o turės Smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md.

r .

r

4T

Slaugiausias ir geriausias ;
i *il ■ Įk 1b ii'ait

Lietuviu vyru prie 
ant didelios fanuos. Alsiszau- 
kite ant adreso.

Brakeley Cannery, 
Freehold, N. J.

....... M—M—MM—*»

Skausmus ir gčlimus nutildo 
$

PAIN-EXPELLER
ValzbažeukHs uįreg. S. V. Pat. Ofiie.

DRAUGAS REIKALE

vr. A-CANpy
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jums ir jusu vaikams
COLGATE’S TALCUM .pauderis 
sutaisytas pagal medikales formu
les, naudojamas vaiku ligonbutyje.

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

Moteris patirs, jog Colgate’s 
Talcum pauderis yra užganėdinau- ■ 
ežiu rengiantis, ir vyrai patirs, kad 
tai yra yedinaneziu po skutimosi. 
Naudokite jin bile kada, kuomet 
szilto oro prakaitavimas suteikia 
jums nepatogumo.

Pauderis maloniai yra

ri
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Reikalaukite Colgate’s Talcum 

Pauderi jusu aptiekoje. I

1 •< 4 '1 ii

ArfilA Jei norit knygutes paaiszkinanczios 
kaip'mtiltinti ir prižiūrėti kūdiki 
tai atsiųskite TO centu ir reikalau
kite nuo mus “Colgate’s Baby

J 2į
r

v *■

VERY

■‘AK *ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GARFIEAX 
duos jinns greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius jr iszpzi- 
tina krauja. Nesiųskite piningu bet 

*kite su adresii, gausltę dykai sotupeli. 
GARFO1 CttEMIUA  Lf CO.

Ayci'A.

IN
F .y

1S

mus
Book”. Colgate &^Co.j<Nę\y .York.

COLGATE’S
tas buvo daleistas in kandida-b8.?ktrpklt® sS /v t»rislU8"

tDėpt Ii-10 
Nvw York, N. Y,^oUrętbrlu s a i szk inosi 
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NAMELIS ANT VOLGOS.

Jis pas mus visas

V.
Szcimj’ninkcs jis atrado val

gomajame kambaryje ir isz ju 
veidu tuojau suprato, kad jos 
apie kasžin ka karsztai ginezi- 
josi. Ant stalo gulėjo atviras 
laiszkas, paraszytas stambio
mis ir aiszkiomis raidėmis.

— Szit nuo Povlo Aleksan- 
droviezio laiszkas atėjo, — 
prataro Prozoroviene. — Bus 
ant pietų.
szventos praleidžia.

Vladimir pažingeidavo, kas 
tas toks Pavl Aleksandrovicz, 
kurio jis nepažinojo.

Krutikov, — atsake senute.
— Jis ypatingu dalyku valdi
ninkas prie gubernatoriaus. 
Puikus jaunas žmogus, jo lau
kia gera atejtis. Geresnes par
tijos mano Katei ir nereikia....

Ant Vladimiro veido pasiro
dė nusistebėjimas.

— Jis mano sužieduotinis,
— pridūrė Kate, 
akis.

Vladimirui yt peiliu induro 
in szirdi. Jo veidas iszsitempe. 
Kate turi sužieduotini ir dar 
valdininku! Jis visai to nelau
kė.

Prozoroviene
vo sužieduotinio padorumus,
— Vladimir truputi atsigavo.

— Kas man darbo, — 
pasakė jis sau, 
ežius.

nuleidusi

ilgai skaitliu-

pat raukos pe

tamstoms, 
Szir-

tai pert rauke 
sau Vladi-

— Tamstoms turbūt bus 
reikalingas fligelis, — pasakė 
Vladimir. — Asz dar vakar 
norėjau pasakyti
kad manau iszvažiuoti.
dingai dėkoju už tamstų szir- 
dinguma.

Visai nėra reikalo tams- 
iszvažiuoti —

Kate, iszaiszkinusi 
miron nusprendimą kitaip. 
Tamsta visa gali intiketi Pav- 
lui Aleksandrovicziui, nors jis 
ir valdininkas. Asz noriu, kad 
tamsta su juo pasipažintom.... 
Jis geras....

— Neabejoju,

SAULE 
I t T ,

— I.  ....................................................................................................................—  I, , IĮ,M ■.■■ ■ l> ■■ "O ■ « ............................ .  ......... ......................... "    »        >1 I->>■■■    .........................................   ■

I h. v. ► Isto- romis atsake Kate atsikeldama in savo kambarį, peržiureti po- —• ' .jaunu x jua

Kate pasiliko viena 'gi io kitu arosztii 
ežia troSizkti. su VJadimim.

jei prie stalo 
si, nosis keistai susitraukdavoĮginezijasi — pridūrė ji, nors to-

kirpti in viražu, trumpai

blizgėjo; ant veido stambios vos in svetaine,
i___ i • ,Z|...____ i •! . •____i__ M..z.... 11
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ras smakras, plikai nuskustas,‘nuo stalo. — Eikime gerti ka- pieriu.

brukszucs ir kuomet jis juoke-■Negaliu kęsti,
• . ... fe . . i? 1 . •_____ ! !..

ir tuomet jo veidas pasrdary-'jo valandoje niekas ir nesigin-

Krutikov pažiurėjo in ja 
skersai.

— Ji viską žino, 
slepia nuo manes, —dingtelėjo 
jam iii galva.

Jis nebežinojo ka 
nutilo. Svetainėje sėdėjo apsi
niaukęs; priėjo prie savo sužie- 
dotines ir nusivedė ja in szali.

kažinka kal-

Jis patslezijo. 
i K Vdavo vulgariszkas. 

žinojo ta yda ir rotai szypso- 
davosi.
Vladimira su Kruti kovu.

Atvažiavus Krutikovui Ka
te norėjo pasakyti savo sužie- 
dotiniui kas toks ju svetys, bet 
kasžin kodėl apie tai nutylėjo 
ir atrokomondavo Vladimira, 
kaipo .Jono dranga.

Krutikov akimis greitai per
bėgo visa Vladimira. Vladimir 
iszrode gan padoriai: apsibu
vęs ežia, jis antra diena per 
Prozorovicnes tarna nusipirko 
mieste truputi skalbinių ir ki
tu reikalingu daigiu, 
visko buvo matyti, 
žmogus, ir Krutikov isz. karto 
priskyrė ji prie tu žmonių, ku
riu jis labjausiai nekentė.

— Tat geras pauksztis! 
nusprendė jis sau. — Bet kaip 
jis ežia pakliuvo?

— Tamsta Peterburgo 
meiliai pasiteiravo

Kate supažindavo

Vladimiru

«

* H
•T"I

esi

jis antra

Bet isz 
koks tat

veni? —
Krutikov.

— Visaip atsitinka, — 
novoms atsake Vladimir. 
Daugiausia i Peterburge,
gyvenu ir kituose miestuose.

vadinas tarnvbos

pažiurėjo

ir viską

sakyti ir

— Na ka'? Ar tamsta 
labai nusiminęs, kad negalėjai 
pabėgti? — juokdamas*paklau 
se mergaite.

— Nusiminęs, bet nelabai 
asz vistiek szia nakti iszeisiu 
dabai; man yra proga ypatisz- 
kai su tamsta atsisveikinti. <

— Visai1 nėra reikalo tams*, 
tai skubėli bėgti isz ežia. Da
bar tamstai gresia dar mažės-

Ar

Ji karsztai apie 
bėjo.

uis pavojus, negu pirma.
papasakojau Pavl ui 

Aleksandrovcziui ir gali tam- 
tamstos

viską

name

— Aleilinasil — nusprendė 
Vladimir.

Iszgeres savo kava, jis nuėjo 
fligeli.

Pasilikti ilgiau tanu*
jam buvo neapsakomai atkaru. 
Reikia tuojau bėgti. Jam ne
malonu buvo iszeiti pasislėpus

Jis paliks laiszka,nuo Kates.
_ jis viską supras.

Vladimir pradėjo raszyti. 
Laiszkas jam nepatiko sudegi
no. Parasze kita, irgi sudegi
no ;užbaige tuo, kad paliko tik 
kelias eilutes:

Szirdingai dekuoju už vis- 
man ir J 

esiu pri-

pradėjo

gy-

ne

bet

— Taip, 
reikalais važinėji?

— Žinoma, tarnyba, kas be 
reikalo trankytus! ?* >/ ironisz- 
kai atsake Vladimir. — 
bortiniuose laikuose 
be tarnybos negali gyventi.

norėjo paklausti 
kur jis tarnauja, bet

l)a- 
žmogus

i i

ka ka tamsta padarei
meldžiu atleisti, kad
verstas apleisti lamstu namus,
neatsisveikinęs su tamsta”.

“Tamsios Vladimir 
Raszteli inkiszo in

sta būti tikras, kad 
gerose rankose.

jam 
szirdi 
— Jie t

paslaptys yra
t — Visai tikiu ir esiu 

labai dėkingas už gera 
szaltai atsake Vladimir. - 
leisk man su tamsta atsisvei
kinti.

Kate patraukė peezius,
— Žinai, ka asz tamstai pa- 

prakalbo mergaiteisakysiu?
po ne ilgos pauzos, tas nege
rai.

Kas negerai ? Kad asz 
visam amžiui nenoriu pasilikti 
pas tamstas dykaduonauti ?

Ne, ne tas......—- per-
kad

ne tas 
trauke Kate. — Negerai,

K rutikov 
sveczio, 
susilaikė. Vladimir buvo visai 

in tarnaujanti;
karto suprato,

kad svetys arba meluoja arba 
_  juokiasi.

Ar seniai

nepanašaus 
Krutikov isz

v ra 
a Lai. 

ke vTadimir, žiūrėdamas mer- 
Bet isztikro

“Jauno Prozorovo ir dau- 
i kaltininkas 

yra tūlas Murino v, žinomo se
natoriaus paklydęs sūnūs. Kas 
galėjo manyti.

■— Toliau, neinteresinga, —- 
pasuke. Krutikov, 
Jaiszka in kiszeniu.

Kas .<bus? — paklausė 
Kate, žiūrėdama in Vladimira, 
jos akys buvo nuliude; ji'tar
tum lauke paskutinio'dekreto. 
Vladimir buvo 
mirtis.

Alurinov ■
—- Nėra 

pražuvo? Ales jau 
jo nebepamatysime? — suszu-

, grobdama Vladiipira

dedamas

perka koki aiigliszka' laik- 
raszti, kuri lieSžiojc kiszoniuje 
kol yosujuosta. Toki tai vadi
nasi ° sportai.

’ • 1 11 1 •nori f
liežuvio gala turi laikyti prie 

“lic-

7 1 
kalbėti lietuviszkaJ, tai

O volei, jeigu

gomurio, tada busi tikras
tuviszkas janke,” o be to:

Turi “cztu” kramtyti, 
Jeigu nori daug, iszmhnyti;

Kaip jaunesnis buvau, 
Niekus dariau, 
Nesimokinau,

Tarnsunu pasilikau. .
Teip, teip vyruezei, ne vie

nas sau pirsztus sziadien kram 
to-ir gailesį sugaiszyto laiko 
jaunuosia dicnelesia.

>
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iszbaleji,' yt, 
!* '■ » f

tai ir buvo jis.
vilties T Jonutis 

niekuomet

Ant susirinkimu daug gerhiok 
i * Lietu viszka dirva ’ ’ 

Tikėjimą peik, 
fe a

minavok

ko Kate 
už rankos.

Kitame kambaryje pasigirdo 
t rėksmas ir kažin-kas sunkaus 
parvirto ant grindų.

Se n n te Pr ozo r v i e n e , iszsi- 
miegojusi, grižo prie svecziu ir 
p(»r atdaras duris iszgirdo duk
ters žodžius.

Senute nunesze in lova. Kate 
ir aukle vaiksztinėjo apie ja.

Krutikovui reikėjo iszvažuo- 
Guberna-

reikalavo ji prie sku- 
Kate iszejo ant 

ligones ir vėl 
Vladimir vie

nas turėjo lydėti mergaites su-
žiedotini.

Atsisveikinant,

Kunigus keik.
Turėk pilna krepszi astrono

mijų, 
Turėk ir avietiniu istorijų,

O ir apie dangų ir pragaru, 
Tai busi patrijotas ir gana.
Jeigu prigulite in teatrine 

kuopele, tai pasirūpinkite pa- 
yinti role girtuoklio.

J

Visos szitos istorijos užCl AA 
3S Istorijos. 608 puslapel V I lUU

SZTAI KA GAUSITE UŽ $14)0
Prakeikta. Graži ilga istorija.
Vaitas Szvil pikas. __
Pas Merga.
Gražios Akis.
Tamas.
Vargdienis. Jonukas Karalium.
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t i la paezia diena, 
torus, 
boto dalyko, 
valandėlės nuo
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Keldosxln Onute.
Knlmytial.
Kuo bnczka prismlrs, tuo ir dvoku. 
Apie sena boba kitresne už velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navutnn liga ir navafna gyduole. 
Bn medejel.
inžeidlngas nealbolnumas. 
Dorybe ir milassirdlngumas. 
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvę mlszkaf.
Apleista naszlaite.
Jeszkok aukso szirdije. 
Lape Ir vynoges.
Jonas Ir Altana. 
Pavojinga klaida. 
Onuka. puikus apraszymas. 
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonns Ir jo bulukas.
Merga-Kprelvis.
Vleszpats Jėzus Ir Valkelis.
Užganėdino save, paezia Ir dukters. 
Gregorius Puiki Istorija.
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda In laime. 
Szaltiszaltis.
Debesėlis. ’

35 gražios Istorijos. puslapiu.
Szitos visos knygos susidede isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katulo 
go tai turėtumėt užmokėt net |L55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $14)0 už visa seta. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokant. 
Prlsiuskite $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 bet raszyklte szladien.

IV. D. B0CZKAUSKAS-C0.
MAHAN0V C1TT. PA.
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temsta ėsi toks nekantrus. Asz tuojau sugryžo;
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į
juk žinau.....

Al ergą i tęs kalba 
inejes 
ramus ir užganėdintas 
das buvo neraipus. Rankose jis 
turėjo atvira laiszka.

Kas atsitiko? •—

Krutikov.
pertrauke 
Paprastai• ♦ K rutikov 

stipriai paspaude Vladimirui 
runka ir szypsodamos 
jausmingai pasakė:

— Iki pasimatymo, 
kiuos su tamsta pasimatyti 
resnose aplinkybėse.

(Tolinus Bus.)

i

jo vei-Pasirasze:
Volgin”.
ta knyga, kuri pagelbėjo ju su
siartinimui ir padėjo ja atgal 
ant etažeres.

— Jei ji mane atsimins, da- 
siprotes, kur jieszkoti, ■— nu
sprendė Vladimir. Paskui isze
jo in sodną, isz sodno per var
telius in takeli, kuris 
prie upes, 
mate.
pamate prieplauka ir ta paezia 
valtį, kurioje jis ežia

Kaip tas neseniai 
kiek daug jis pergyveno!

Susimastęs jis artinosi
Visi szios sanvaites at

sitikimai — buvo praeitis, ne- 
sugražiniama praeitis papuosz-

leliai r

Bn ta i )W)lc ger ia use 
Ir papraseziause, 

Juk mes vvruc/zei, 
Visi esame aktorei s, 

Visi gėrimu amatoreis, 
Apie tai ne reike kalbėti, 

Galima po pėdei prisižiūrėti.
Visi aktorei,

Atlieka roles grąžei 
Visi kvailiojo.

Vieni slauge kiti loję..
Vyruezei laikas laja kvai

lybių pamesti 
Ir visiems atvesti,

Jog svajone tuszezia 
Al us ncapszvieczia,

Jeigu nori daug iszmanyti, 
Turi kanuodaugiause skaityti,

Tada busi apszviestas, 
O sziadien isz tavęs kas ?

Skaityt ne nori,
O kada iszsižioji, 

Supranta tuojaus kožnas, 
Jog esi nedavyrias.

Jaunysta durnysta, 
Kvailysta bezdžionkysta 

Bet kaip vargo paragaus 
Tada išznoks — protą gaus,

Pats prisipažys, 
Ir pasakys.

— Kas?
suszuko Kate.

— Atėjo žinia apie 
nenoromis pasakė Krutikov.

— Kas? Sakyk 
nevargink!

— Nelaime

dona

greieziau,

Ti- 
ire-

Į
Į
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TARADAIKA.

atsitiko, 
tas ankszcziau, ar vėliau turėjo 
atsitikti; visos tos... 
prie gero neveda; —

plauke, pažiurėjo in Vladimir.a — Vie-

leidosi
nepa-

nors
Niekas jo 

Nusileidęs in apaezia svajones 
jis skersai

y
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DUtamsta atvy
kai in musu tvrus?

— Jau sanvaite.
— Puiku laika tamsta isz- 

rinkai, dabar pas mus ant Vol- 
Tamsta. garlaiviu

«r 'MRf“ “

gos gražu, 
atvažiavai ?

jei jis
1 amstns ^užieju^Lijiist

gaitei in akis. —- 
man jau reikia iszvažiuoti, asz 
labai tamstų melscziau....

Tamsta pasi
liksi, asz meldžiu, — prikalbi
nėjo Kate. — Asz užpyksiu, 
jei tamsta iszvažinosi.

— Vladimir Petrovicz, pa
silik, — pridūrė Prozoroviene.
— Kaip taip, imti isz karto ir 
iszvažiuoti, ir arkliai musu ne- Katei, 
kaustvti. Pavl Aleksandrovicz 
mums visai kaip gimine.
mylėjo Jonuką, nors, žinoma 
nepagiriu už jo svajones....

— Visai ne nepagiriu, — 
užsidegė Kate, —asz goriau ži-l S—J f |

Asz su juo pakalbėsiu. 
Leisk man ta atlikti.

Alergaite labai 
nors stengėsi būti rami, 
jaute save kalta, 
cziau neperspejo Vladimiro 
apie Pavla Aleksandrovicziu,
— nors ji taip padare nieko 
pikto nemanydama, taip — ne- 
apsvarsto.
Vladimirui i n terš ingo, 
iszteka.

Kate palydėjo Vladimira in 
fligeli. Ji stengėsi su juo būti 
meili ir norėjo iszaiszkinti pui
kias Pavlo Aleksandroviczio 
pažiūras ir ypatybes, 
jai nesisekė.

— Paskutinis mulkis! — nu 
sprendė sau Vladimir. — Ir už 
tokio žmogaus * i 
mergaite.

Vladimir klausė 
ramiai, neutraliszkai, kaip rei
kalavo padorumas ir manda
gumas. Kasžin kas jam sznib- 
dejo, kad pasimatymas su tuo 
aplaižytu biurokratu nepasi
baigs gerai. Bet dabar prasi- 
szalinti jau negalima, iszrody- 
tu lyg lijo.

Lygiai dvyliktoje prie goib 
k u privažiavo ekipažas, 
dimir isz savo fligelio girdėjo 
tekiniu biklesi. ‘Krutikova jis 
tepamato prie pietų. Tai buvo 
jaunas žmogus trisdeszimties 
motu, bnmetas, apsitaisęs ge
rai, bet be pretenzijos ir 
neaplaižytas.

Niekis....

Asz užpyksiu

♦J i s
T

nau.

nerimavo, 
Ji 

kam anks-

Ir ar galėjo būti 
kad ji

Bet tas

iszteka toji

mergf

Vla-

visai
Tankus, juodi

kaip smala, plaukai buvo ilu-

upes.

Ne, Asz Ot'hžiflvnu &e- pu i k iais at si minimai s.
— juokais atsake VIa .ležkeliu 

dimir.
Vladimira erzino tas nefor- 

maliszkas tardymas, bet drau
ge jam buvo i r'juokinga: koks 
veidas pasidarytu to mulkio, ’ 

kaip jis ežiajei jis sužinotu, 
atvažiavo. Pakol matyti, Kru
tikov nieko nežinojo ir Vladi
mir buvo labai dėkingas už tat

Krutikova suerzino juokin
gas sveczio tonas, kuris jis lai- 

Kruti-

In Krutikovo 
persitikrinimas,

ke labai nemandagiu.
kov insmeige iii Vladimira par 
verianezias szpiego akis.

galva inlindo 
kad szis jau

nas žmogus ne kas kitas, kaip 
pabėgės isz kelio politiszkasis 
kurio taip labai jieszko mieste. 
Laikas jo atsiradimo ir visos 
žymes, kaip tik tat liudija. Bet 
kaip jis ežia pakliuvo? Kodėl 
Kate jam nieko nepasakė? Ne-

aresztuotas
kaip

buvo ir nu žodžiu, Jonas
Szie žodžiai buvo 

griaustinio trenksmas.
Kate suszuko ir puolė ne prie 

sužiedotinio, bet prie Vladimi
ro. lustuiktas jai pasuke, kad 
toje nelaimėje Vladimir jai ar
timesnis už sužiedotini. 
atsisėdo szalimais ant 
mergaite hysteriszkai pradėjo 
verkti.

Vladimir pasilenkė prie jos.
— Nusiramink. Rasi vis

kas pasibaigs niekais. Ne kiek
vienas aresztas yra 
Reikia sužinoti smulkmenas 
Buk malonus, leisk 
iii laiszka, 
Vladimir in Krutkova

prie

Jis apsisto-

i'L .L. o V
mL**7—e

lustuiktas jai pasako, kad
JI,

Kelias sukosi.
atgal, kad pa

karta in na
meli, kur gyvena mergaite, — 
dabar jis jau prisipažino, kad 

Jis tyliai sake jai 
tmžina sudiev ir urnai iszgirdo 
pažinstama vyro baisa.

Krutikov, 
Kate, 

vaikszczioti pagal 
Volga ir dabar gryžo namon.

— Szit ir tamsta vaikszti- 
neji, — prakalbo Krutikov n il
si szypsojes.

Dabar jis buvo daug meiles
nis, kaip prie pietų, 
norėjo intikti Kalei, su 
turbūt ape viską iszsikalbejo.

— Taip iszejau pavaiksz- 
czioti, — pasakė Vladimir.

Jis pažinieji in Kate.
— Toks gražus oras, ar ga

lima iszsedeti namie, — prata
rė Kate ir lengvai szypsa pasi

jos akys

jo ir atsigręžę
žiūrėti paskutini

pamylo ja.

Priesz ji stovėjo 
aikydamas po ranka

Jie iszejo

kaip prie pietų

rode ant jos lupu.

matyti
k u ria

jaugi ji su tuo jaunikaicziu j p meilus, gyvas veidas juokėsi
padare priesz ji suokalbi ? (lai jr džiaugėsi.
ji ir pati nieko nežino?

Krutikov nusprendė 
savo lengva tardymu, bet Kate 
paszauke visus prie stalo. Vla
dimir atsisėdo priesz motina. 
Valgant Krutikov kalbėjo be
veik vienas, pasakojo apie 
tarnyba, apie gubernatorių, ir 
atvirai gyrėsi, kad jis yra la
bai artimas.

tęsti
Mergaite tuo jaus suprato, ka 

Vladimir norėjo padaryti ir tas 
netikėtas jos sugavimas labai 
juokino Kate.

— Ar tamsta nori ir toliau 
eiti vienas ir pamesti mus? —

vienamprasijuokė Kate, jam 
suprantaneziu tonu.

— Ne, aeziu asz pasivaiksz-
Senute Prozoro- cziosiu kita karta, — nusiszyp-

vieno visai tirpo, klausydama sojo jr Vladimir. — Dabar asz
tu pasakojimu.

Urnai Krutikov, 
ežiomis, paklausė jos:

— Al otule, ar tamsta girdė
jai naujiena? Pas mus politi- 
szkasis nuo žandaru pabėgo isz 
vagono!

— Kaipgi, girdėjau.

lyg nety-
geriau palydėsiu tamstas.

VL

Jįe nuėjo , xutgulv Trupųjį 
atsilikęs ntio jii seko kurjierąs

J ie 
kėdės;

pražutis.

pažiūrėti 
rimtai atsikreipė 

, kuris 
su rūgės žiurėjo in ta scena.

— Ne, geriau asz pats per
skaitysiu, tik kelios eilutes.

, — pra-
— kad vienas

“Gauta teipgi žinia 
dėjo Krutkov, 
musu gubernijos bajoras, Jo
nas Prozorovas, tamstos sužie- 
dotinėH brolis, aresztuotas Pe
terburge.
Ii būti

Tas atsitikimas ga- 
tamstai skaudus — 

tamsta esi labai artimas aresz- 
tuotojo szeimynai. 
kas už tat negali atsakyti

Bet nie- F
Krutikov kelias eilutes perbė
go akimis. — Tas neturi ryszi'o « • 

,|1S.su dalyku, — sumurmėjo

Ar nori būti džentelmonu, 
Ar pasakius lietuviszku ponu ?
Jeigu nori, tai asz rodą duosiu 

/Visa slaptybių iszduosiu.
Platu kahiieriu nusipirk, 

Plauku suvis nekirpk,
Kelnes pasisiudyk kanuo- 

siauriauses,
O busi vyras mandria.uses. 
Ar nori būti apszviestunas, 
Ar nori kad nieks ne vadvtu 

tamsunas?
Nepaisek ka skaityt nemoki, 
Bile tik isz tikėjimo iszjuoki, 

Tai bus gana del tavęs, 
1 Busi mokytu i n va les, 

O kada galas tau pareis,
In bažnyczia kūno neinleis, 

Alotere ir vaikai raudos, •
Ant tėvo visaip narakavos.

, asz pažinsiu 
intiligintu,,, su

Te i p vyruezei 
daug tokiu “ 
staeziu ir platu m kalnierium, 
su skrybelium ka turi virszui 
lygu dugną., su žibauezeis cze- 
verikais ir ne skaito lietu v isz-

iku laikraszcziu tiktai misi-
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Ka
te man kažinka apie tat papa
sakojo. s

Jie nuėjo

su Juodu odiniu portfeliui' J is
ka-tik atvyko isz t miesto^ su 
svarbiais popiejais nuo gu

bernatoriaus.
;Krutikov nieko nelaimėjo. ’ Szit, meldžiamasis, — 

Jis uždavė savo klausima taip linksmai pasakė Krutikov, ro* 
dydamaš galva in pasiuntin, 
nelengvas musu darbas..Ir in 
szita ramu kampeli popieriai 
seka paskui. ’ .Į

Jie’.nueja in svetaine Senutes 
ten nebuvo ji dar tebemiegojo 
kaip ir. visuomet, po pietų.

t
svarbiais poblejais : into gu- 

. • ’ ' z

- Szit,

Kožna motina nori 
kad kūdikis butu tvirtas ir sveikas
Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykite su 
visokiais maistais, bet pradėkit iszsyk -gerai — 
duokite toki maista, kuris iszaugino daugiau!

Kožna motina nori

tvirtu ir pilnu vyru ir moterių, negu visi kiti 
maistai sudėjus in viena — duokit jusu kūdikiui

•/ t __  ____ ' — -__ _*EAGLEBRAND
(CONDENSED MILK) 

t
Tas maistas stiprina kojas ir sveiku palaike 
kuna, 
akims. Pagirtas ir patariamas gydytoju del savo 

; gerumo ir atsakantumo. Lengvas pritaisymui— 
tik dadėk prie tinkamo daugumo Eagle Brandi • • • * 1 • • fe • ■

duoda spalva veidams ir linksmumą
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neatsargiai
Prozorviene netik neiszsigan- 
do bet priešingai pasidarė dar 
ramesne

— Kaip ir .tXm^ta jau gir
dėjui? — naiviszkai paklausė 
Krutikov Kates.

— Taip, girdėjau, — neno-

ii; nevietoje, kad

Krutikov nuėjo ant virszaus

fell

Uireglėtruot* S. V. Pat. OH«o.)
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Vaizbos '‘MADONA" ženklas
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Vaikai myli jį! Jie prašo daugiam! I

Ji® Užlaiko yidurius'geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

Saugus, užtikhnas, vidurius paliuosuojantis vaistas! 
maloniai. ‘ 'į i

\ Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėles“ 
paveikslas butų* aut pokelio.

50c. vaistinyj iosearba 60c. su parsiuntimu, -užsisakant ' nuo išdirbę jų:
< F. AD. RICHTER & CO., Budi Termini Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

!" Ml i^liSf. ...I . J" » i'J» > u *

■ i i ■ '*

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtikanas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.

Veikia greitai

paveikslas butų* apt pokelio.

■ ll rt*ll

t

I

♦

f

<

1

; A

;!■

i|H
»

□M

ir gatavas !pieno virinto vandens, iszmaiszyk, 
maitinimui.

Jei kūdikis nakti,verkia—jei nervuotjas ir ne- 
' ramus—jeigu neauga, tai greieziausia jo mais
tas .netinkamas ir negeras. Pasiusk szedien 
kuponą del instrukcijų maitinimui jusu kalboje, 
teipgi gausit 54 puslapiu knygute apie kudikrus ( 
dykai, kur pasako kaip užlaikyt kūdiki sveiku * 
ir tvirtu.

' Delei jo gerumo, kadangi padarytas isz gero 
karves pieno ir malto cukraus, yra ekonomiszka 
naudoti Eagle Brand pieną namuose ant stalo 
kur tik reikia pieno ir cukraus. Bandykite jin 
su kava arba kokoa, ir visiems virimo ir kepimo
reikalams. Nereiks bedavoti del cukraus štoko. !

The Borden Co. 108 Hudson St. New York.
S>I. retells Ir Vsniss Parsiduoda gerose aptiekose ; 

ir grosernose.yra Jums Gvaranclja.
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INSTEIGTA 1857 m.
Kiti Borden

Borden’s Milk Chocolate.
Borden’s Condensed Cofteo.

. I A A '---- -----------------

i

Iszkirpk kuponą. Pažymėk 
norima knykuto ir prisiusk 
jin mumis SZIANDIEN.
Mrs. ___________ _ _______
Street._____ ——
City. ____________________
State.____________________

....... Nurodymai apie Valgius. 

.......Kūdikiu Gerove.

Prod aktais
Borden’s Malted Milk.

Borden’s Evaporated Milk.
»-x.....  11111 - -----?

1

I

A

1

t

ll

f*

r

&

vJ

,, !

M

J

riL

į

«



r I

I

fOKh- . r-r -- ‘r ~ ■ ---- ~ -

Žinios Vietines
<— Džiulajus.
— Kasyklos nedirbo.
— Szimet kaip kam džiula

jus buvo sausas, 
tokiu,

..................... _ - - __ _____ - ______

CZI0N UŽDARYTI AJRISZINEI SINFEINAI.
■A

SAULE
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bet buvo ir 
k a gana gerai sau isz- 

piszkino, bet tas brango i atsi
ejo.

— Jeigu ketinate kada per
taisyti savo namus ar turėsite 
ka pataisyti, jeigu 
statyti naujus porezius ir 1.1, 
tai kreipkitės pas savo tautieti 
Joną Simanaiti, kuris atlieka 
visokius staloriszkus darbus 
atsakhneziai ir pagal naujau
sia mada.
513 E. Mahanoy Avė.

— Valdžia praeita 
uždare trys bravorius ir 
draudė jiems daryti daugiau: 
alaus. Bravorai randasi Free 
landė, Hazeltęne ir Edwards
ville. Yra sakyta kad tie bra

ndinta ”

ketinate

Szelpkite saviszki. 
ad.

subata v uz-
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Eslu po

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
1 Didolo kaucija sudėta Valstijos 

Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini-

i gai sudėti mano batikoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
frtilalk imul.
Ip visas dalis svieto, pagal dienos 

Parduodu laivakortes

Siunczlu piningus

4 '■ .

kursą.
į kompanijų nustatytams kainoms.
1 Parūpinu

į
|| paszportus keliaujan

tiems in Lietuva. Viskas daroma 
< teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 

Į szykito aplo kalnas o gausite 
teisinga atsekimu. Adresavokilo:

V. Lapinskas
601 W. Malianoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

I

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

$20,000 vertes visokiu apredalu į
<!• del moterų ir merginu 

dar gausite už 25 procentą pigiau. į

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Keturi nauji veikalai. Notos del Plano
Pas Darželi trys mergei e 8, duetas 50c.

• • 60c.

Kas naramys mano szlrdele.

Esn ant szlo mieto, solo 
Lietuva Brangi . . .

vorai dirbo per daug 
alų.

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

107
21.

Isz Lietuviszku kaimela
SHENANDOAH, PA.

Klimas,— Aleksas Klimas, val
džios investigatorius Labor & 
Industry Departmenta, aplei
do miestą ir iszvažiavo in Phi- 

keleta 
Dr. Kli

mas po tani iszvažiuoja in Lie
tuva.
ka 10 diena

ladelphia ku» pabuvos 
dienu su savo broliu

Visus revoliucijonierius Sinfeinerius 
Mount joy, arti miesto Dublino, Irlandijoj. 
yra pripildytas tais pesztukais.

~ "" ■ - . ..... ..............   —4

KAIP PANAIKINT B0NKU 
TRŪKIMĄ.

szaltas 
nepri- 

vandenv-

Nickuomet nepadek 
bonkas, pripildytas ar 
pildytas, kursztame 
j’>.

Nedek sziltas bonkas szaltam 
vandenyje.

Pcrpilnai neprikimszk 
kas.

įteikia indet naujas bonkas 
in puodą szalto vandenio, ant 
pecziaus ir povaliui inkaitint.

boti-

DAKTARAS NAMUOSE.
Jisai apleis New Yor- 

liepos ant laivo 
Loraine ir važiuoja per Fran
ci ja. p. Klimas 
tėvus, apricz to turi taipgi ki-jkoklu Ilgu yra vaistai ir^kaip varto- 

lokiu svarbiu reikalu Lietuvo
je atlikti.
gryž adgal in Amerika.

— Automobilius 
t is prie Juozo Grendo, 
me važiavo pats loeninikas ir 
Violeta Makarevicziute su He
lena Bonioniute, apsivertė arti 
Maple Hill szafto ir visus isz- 
verte.
tas po automobiliu kaU>o ir p. 
Makerevicziute kurie likos pa
vojingai sužeisti. I-----------
matydamas nelaime pribėgo 
ir atvertė automobiliu nog ne
laimingu, kurie likos nugaben
ti namo.

naujaKa tlk iszejo isz spaudos
knyga “Daktaras Namuose**. Knygu
tėje apraszoma visokios vaistiszkas 

atlankys savo j žoles, szaknis, žiedai, lapai ir 1.1, nuo

Už keliu menesiu

prigulin- 
kiiria-

I jami. Su lotiniszkats užvardijimals, 
teip kad kožnas gali Juos gauti bilo 

to yra daugybe 
- ,........ .............. slaptybių ir re

ceptu. Tokia knygute yra reikalinga 
Į kiekvienam. Preke $1.00. W r r r v v w f* a > m ▼
I L"'

•r 451 Hudson Ave.

Apriczaptiekojc. 
geru pamokinimu,
< eptu.

M. ZUKAITIS
Rochester, N. Y

ISZVAŽIAVIMO DAIGIAI.

uždaro
Kalėjimas jau

kalėjimo

Kn raszo apie knyga “Tuksiantis 
Naktų Ir Viena“

kuria man prl-

už tai

I

Jeigu turėsite iszvažiavlma ar pikni- 
Greilda likos prisleg- ka tai pas mumis gausite visokiu tam 

reikalingu daigtu kaipo tai: staltes, 
nepkinu, peiliu ir videlcu, tolierku ir 
szauksztu del ice-crcamo, ir blekinu

O’CONNORS. 400 W. Centre SI.

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplai- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų Ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiuneziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok a p laikiau kaipo dovana, 
asz prlsiunczlu tamstoms mano pade-
kavono kuria praszom nuo manos pri
imti. Toi puikioj knygoj taTpinasi 
pulkus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuvlszkal kad kož-; 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais aprnszymais. 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tonai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus Ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už ku red ima tos 
puikios knygos kuri gali 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziamo 
gyvenime.
lieku

Žmogus

suraminti 
skaito

k a

reikalingu daigtu kaipo tai:

Inžinierius puoduku.
pribėgo

Banioniute aplaike 
mažės 11 i us s u že i d i m u s. 
kas smarkei likos apdaužytas.

trūkimąNelaime atsitiko |X‘r 
rato.

Karu-

Seltzer City, Pa. — Prigavės 
savo draugus pinna karta buk v 
jisai skensta, 11 metu senumo 
Jonukas Kridcleviczius isztik- 
ruju nuskendo
prie akiu savo draugu, 
mu kartu kada panėrė po van
deniu, paszauke in savo drau- • . • • • • -1

antru kartu
Pir-

gus jog skensta, tiejei priplau-1 
ke orio ioio, bet Jonukas tikke prįp jojo, bet 
draugus “

, .kartu kada gavosi 
nios vietos ir pay įso,

Jonukas tik 
Antru 
giles-

sufulino”.
ant 

jausda
mas, jog skensta, paszauke pa
gelbos, bet draugai 
ant jojo szauksmo, o kada po 
geram laikui nei^zplauke, kiti I 
vaikai nersigando ir pranesze 
apie tai tėvams.
ko atrado po gerai valandai.

neteinino

Kuna Jonu

Sugar Notch, Pa.— f Fet- 
scnunio likos 

kada 
, >

ras Sabas 38 m. 
užtroszkintas 
jjcshio deganti

Sugar Notch

per gaza
t < dort bailiu 

brokerio, 
praejta ketverga. Jisai paliko 
dideliam nuliūdime paezia ir 
10? vaiku, teip—gi du brolius 
Kuzis isz Mahanoy City ir Jo
nas isz Coaldale ir dvi sesere^i 
Marijona ir Ona Lietuvoje. Lai 
dotuves atsibuvo 10 vai. Subir
tos ryta. ■ Prigulėjo prie Šzv. 
Petro ir Povilo draugystės. 
Likusia brolis Kuzis Sabas isz 
Mahanoy City sudeda szirdin- 
ga padekavone del guod. Kun. 
Szupszinskui ir *Szv. Petro ir 
Povylo draugystėj, 
Smegalskui, Kaziui Majauskui 
J u rgu i Garbu ravieziu i, 
nui Pecziulini, Juozui Marti- 
naneziui ir visiems kurie daly
vavo ir rūpinosi laidojimui ma 

h no brolio.— Kazis Sabas.

Jurgiui

Anta-

Del iszsluvlnojhrio Szlebes, Pndusz- 
kaltes, Staltcs, Skaros, visokiu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvlctkii.

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

Ii
I

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BAN KIEKIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. Reikalaudami 
platesniu informacijų pra

ari t žeminus

sveikata ir laime
Viso giaro velijentls pasi- 

Saule.s” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prisluskite $2 
in "Saules” iszlcistuvcs o gausite tuo- 
Jaus per paczta.

f i

szome
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

raszyti

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczi’as.

SAULEMSKAITYKITE H

f

ART-RUOŠ AMD 
nOOR-COVUUNOS

that h Gold-Seal Congoleum. It is idrntl-
Thore Ih only one n rad e .of CongoktKn and 
that la Gold-Scal Congoleutn. lt is idmtl* 
Bed by the Gold Seal, facsimile of which Is 
shown above. t
This Gold Seal appears on every rug In our 
mock. Read the guaniutce, — It means 
just what it says, ft is absolute proof 
that we carry nothing but the gentrfne. 
nationally advertised Co ng oleum In nig 
fotm.or Ry-The-Yard Goods for Use ove< 
the entire floor.

stock. Read the guarantee, — it mean.
that we carry nothing but the genuine, 
nationally advert tied Congoleum In rug 
foim.or By-Tho-Yard Goods lor use ovu<

GOtD SEAL 1GUARANTEE’
SATISFACTION GUARANTEED j 

OR YOUR MONEY W1IX k 
DE BEFUNDED »>

They’re So Attractive—

BRIGHTEN up your bedrooms with 
one of our attractive Congplemn Art- 

Rugs. In fact,>’they arc wond’crfull^ 
appropriate for any room in the house if

■

Rues. -In factty\tfiey are wWcrfully ui

you want to make^our floors cheerful
positively sanitary and easy to ęlean. Ąnd

Thia offering of the justly famous Con- 
golcuni Art-Rugs and Floor-Chvcrings is 
an event of unusual importance to everyone 
with floors to cover.
The Gold Seal on every rug means that 
you arc buying the genuine material — that 
a damp mop will keep the colors clear and 
bright without any sweeping or beating — 
that the surface is wear-resisting — that 
it will lie flat without fastening and that 
you, ęstfy get your money back if y6u arc

I Ii * ' '' "* '* ‘ 1

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

’ i • . ■ I 71..
$40 vertes siutai, kotai ar szlebes dar $30.00

♦ '11 , ‘

I I

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

GUINANS MA IIA NOY CITY, TA.
MT. CARMEL, PA.

SHENANDOAH, FA.

Sztai Koki Prieteli Turite—,
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.
W.F. Kynkewici

T. G. Hormby

D. M. Graham, Prep.
J, II. Garrnhan, Attorney

P. 0. Fenton

D. F. Guinnn, Trenir.
A. Dnniaewic* M.Gavila

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
—«M

Siunczlu pinigus in Lietuva pagal žemiausi.dienos kursą su pilna gva- 
rancija. Teipgi siunczlu lenku pinigus in lenkti užimtąją Lietuva ir 
visa Lenkija. Suteikiu. rodąs grįžtantiems in Lietuva, parūpinti pas- 
portus, laivakortes Ir kaip parsikviesti gimines isz Lietuvos. Adresas:

P. B^ikolainis, 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.53 Hudson Ave.

k sooDoaaoūB dūd hhbluh ybsE K

SI M votim Ylti* Su šita yla galima pasitaisyti: čeverykus maišus, karpetus ir kitus di 
delius ir mažus pataisymus. Šita yla sutaupys jums pinigų ir laiko. Ji siuva £erai. greitai ir 
drūčiai kaip mašina. Prie ylos pridedame kamuolėli siūlo ir 3 adatas. Kaina 2JM.OO

z
KkusklM tiotnio hu (tėra brltvn. UNCLE SAM'S RAZON MAKERS Šita 

britva yra padaryta iŠ geriausio plieuo ir variuojama po visa Amerika Tai yra geriausia britva 
už taip pigę prekę ir nesigailžiitę ją jsigyję. Vartękiinc tiktai geras britvas. Kaina #3.9B

*•»

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

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

ROc.

GUtCS; l)Pn»lnpt,y,si ^Svirtinilikti. 2),Knbn1nM. alHttpriM Knygele 
Vi šešias kitoniškas magiškas štukas ir trjs lietuviškas knygutes kaiha ' C----

50c. 
. 50c. 

Siuskite piningus rcglstruot&m laiszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

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

■ UNION
NATIONAL',

L BANK
k MAHAHOY. 

k..CITY 'A

I II

V

F

Capitol Stock flžMOMt , 
Surplus A Profits SMMOOJt

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

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 3 vai. popiet, S ubą to
mis 9 ryte lig 12 v a L

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Pres.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.
R. T. EDWARDS. Vlco.Kaa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda isz ryto, 
1 iki 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

Telefonai, Dell - Kensington 5SK 
Keystone, - East <720 

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

Priėmimo valandas:
Likt 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Avė. 
PHILADELPHIA, PA.

o ■> —ii i » i i omi ■ i» m ■

Ji M J
\ Naujas Llctuvlszkas Graborius S
J KAZIS RĖKLAITIS. <
J 51G W. Spruco'St. Mahanoy City >

ft

i,

ft

I

Daktaras Juozas J. Austrą
' LIETUVIS

Bnvush Daktaras Karinmeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Bell 359 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

LiirruviszKAs grabOrius
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Malianoy City, Pa.
♦___ _________ .

NAUJAS ISZRAD1MAS PLAUKAMS.
Dckavoje milijono žmonių ui 

puikus plaukus, o telp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, fa 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Rrnndzas Cosmetics,
Sta. W. Brooklyn, N. T«

| A. C. N0VAKAUSKAS
į ADVOKATAS
i Kampas Main ir Centre 8L
> 8HENAND0AK, PA.

Merginu balberlu szapas. 4 
Uniojs prekes tiktai. Fra- 
szoiu. Teipgi iszmoklname 
vyrus Ir merginas balbo- 
rlautl. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Penu Avė.

«K

certainly every woman wants to^o that. , ■ 4. • V

***■""" ..’.'r’T
Czionais paduodame prekei ir 
didumai tu klijonku. Teigpi 

galima pirkti ir mastais.

6x9 pėdos
7^ x 9 pėdos - 11.75 
9x9 pėdos - - 14.25 
9 x 10^j pėdos - 16.60 

. 9 x 12 pėdos - - 19.00
■ST

f Cf MU*

ndt .perfęetly satisfied.

fe

,x

$ 9.75

.1

L

By-the-Yard
'ForMfiosc who prefer Congoleum for use

.1 ____ 1______ ___ _____ _____

ai*iety .6f IxJaudful designs in the usual

W. :• ';•

over t™ entire floor — we have a splendid 
Variety .Of Ixiautiful designs in the usual 
floor-covering 'Widths. Of course it‘s > 
guaranteed with the Goki Seal. Bring your

Ay; - .
floor-covering widths.

floor measurements withxyou.

Ant Pardavimo

O ’Connor Sztore
100 W. Centre St.

I
J

t 
I

j

I t į

"T

INiim ]<>** |>iInnM arba burtų, inonų ir visokių paslapčių knyga. Su pa*s
veikslčliais. Lietuviškai sutaWl V. ’Laukis. Yra Hi didžiausia ir praktiškiausia inonų knyga, 
burtų ir delnažinystča (fortune (clliog) mokslų. Formatas 6x9 colius. -41*1 puslapių Gražiusc 
audimo apdaruose <K3«BO

Siųsdami pinigus adresuokite:
< S. P. TANIS & CO., ,■ ,,

>3.50

Pitlsburgh, Pa.

W. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKA8 G1UBOI|IU&

i ižj- A
> 5^

1

30
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus Ir vežimus do! 
laldotuvlu, krlksttiniu, yeselllju, pasi
važinėjimo ir tt Krausto dalgius ir tt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa*
—..........— - - - b .1 • - J. J_____  ■ —

31 EAST U2t|i STREET, CHICAGO, ILL./ Ui JLJXX.KJ JL J. j V111VJ1MV,

’ į j --- ------- nr - e !
‘Slaptybe Antgrabio

i A

V Apysaka isz gyvei
£87 puslapiu. Preke 35o»

/eniiho Francuzu
k IV. D. Bucion nkl-Co

e*^**^—.****—>«■»«»<

1 VYRU
I LIGOS

ji

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras , 
Pittsburge, Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo begije 
32 metus invairlas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, fnvairias ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 

> tiszkąi, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 
b kal lr Lenjdszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

*

■W

Nedaliomis iki 2 vai. popiet,
v Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

Jeigu kada busite San Francisco 
tai nusiduoklte In hotel!

HOTEL LAWRENCE
J. IV. 1‘RALEIKA, Savininke

Ruimai: $2.50 Igt $4.00 ant aavattea
60c. 75c. igl $1.00 ant dienos

Sziltas Ir szaltas vanduo kožnam 
ruime. Garine szlluma.

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

I




