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ISZ AMERIKOS
Didele vagilka.

Des Moines, Iowa. — Ana 
diena MrS. J. P. Holland szvais 
to savo deimantus prie savo 
mylemos papūgos, kuri tupėjo 
ant krėslo ir prisižiūrėdama 
akyvai ka josios ponia dirbo. 
Kada Hollandiene iszejo su ko
kiu ten reikalu, papūga pradė
jo isztraukinet visus deiman
tus isz špilkos ir nurijo deiman
tu verties ant dvieju 
ežiu doleriu.

Sugryžus misiuke

/ BKTBR1D AT TH« MAHANOY CITY. PAA \ 
VrOBT-OFFICl AB BMCOND OJLABS MAIL MATTBRj

| Dirbo ir pardavinėjo piningi- 
nes maszinukes, pakliuvo 

in kalėjimą.
Boston, Mass. — ? Sziomis 

dienomis So. Bostonan tapo 
atgabenti Stasys Vaitkus ir

J 
buvo

kurie 
arosztuoti.

sedejo

nie- i
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tukstan-

paregėjo 
isztrauktus deimantus ir nema
žai persigando, sugavo vagiliu 
ir da isz kreivo snapo isztrauko 
verties puiku deimantą 
dvieju szimtu doleriu, o 
pauksztis nenorėjo gerti ricinos 
ppnia buvo priversta savo my- 
lema paukszti pa pjaut idant 
deimantus iszgaut isz viduriu.

puiku
kad

Adgijo grabe.
Beaver Falls, N. .1.— Szimas 

Veinstein ana diena mirė ir isz 
Szimas

nedirbo ir 
o gal tru- 

“szto- 
gaves nog jo delirium ir

numirusiu prisikėlė, 
per kelias dienas 
baisei girtuokliavo, 
puti užtraukė per daug 
po”
mirė. Graborius likos paszauk- 
tas, indejo in grabu ir iszsiuns-

Trentona.

bet už

ta pas gimines in
Ant trūkio nebaszninkas iszsi- 
pagyriojo ir pradėjo kumsz- 
tem ir kojom daužytis grabe. 
Kunduktoris su pagialba kitu 
darbininku atidaro grabu ir isz. 
ome Szimuka pus-gy v i,
keliu dienu vela bus visiszkai 
gyvas.

Nežino ar Szimas 
nog gėrimo ar ne ?
Lenkai nori kanecz surinkti 

50 milijonu doleriu.
Lenkai Amerikoje norėdami 

kanecz surinkt 50 milijonu dol. 
už bonus, jau trecziu kartu ter-

Paczioje Len-

J
atsižadėjo

gyveno

AI artinas Kolega 
nuo adgal
New Yorke ir iki sziol 
tenai kalėjimo.

Vaitkus ir Kolega
Brooklyno, bet tūlas laikas ad 
gal buvo atvažiavę Bostonan 
pardavinėti maszineliu kurios 
isz vienos szimtadolerines ne
va padarydavo dvi. Tos ma- 
szineles buvo panaszios in ra- 
szomaja maszinelc (typewri
ter!.) Rodydami jias žmonėms 
apgavikai indedavo viena 
szimtadolorine, pridėdavo 
prie jos tokio pat didžio 
piera, ir pasukdavo viena ki
ta rankele, paspausdavo viena 
kita knypki, 
p ra d ėda vo ba rszk e t i, 
dvdavo elektros szviesu/ir isz- 
ejdavo dvi szimtadolerines.

Viena itale So. Bostone 
mokėjo jiems už tokia 
nele $540, o Pranas Malinskis 
ir Vilimas Czerneckis, į

po Nr. 46 Silver St. 
Tula AI are 
Bridgeport, 

užmokėjusi už viena to

indedavo

po-

po ko maszinole 
pasiro-

liz
iną sz i-

kurie
gyvena 
inkiszo $1,000. 
Pratsuskiene 
Conn., 
kiu maszineliu net $3,200.

Palicija sako, kad( Vaitkus 
su Kolega pardavinėjo tas ma- 
szineles per du metus ir su
rinko už jias apie $50,000. Isz 
radėju tos maszineles esąs len
kas Kolega, o lietuvis Vaitkus 
padedaves jam 
jia lietuviu tarpe,
mano, kad jiedu viena maszi- 
nele žmonoms rodydavo, o ki
ta parduodavo, ir ton, kuria 
jie pas save laikydavo, jie in- 
dedave viena 
pirm rodymo.

Abu tuodu
dabar sėdi už grotu.

Nusipirko sau mirti.
Farmer i s 

nusipirkęs

pardavineti 
Policija

sz imta doleri ne
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ANGLEKASIAI LAIKOSI 
DRUOZEI. "’i',

te

Ar-gi mielas skaitytojau kada turėjai pageidimu lekiojme ore kaip pauksztis? Gal
no Karia norėjai pananuyi. Sztai dabai’ turi proga lekiojimo ore, 
dirbo tokia maszina kuria praminė 
idant lėkti.

karta norėjai pabandyt.
Ormithopter,‘‘Ormithopter,”

Su josios pagialba galima lėkti 20 myliu.

kur girdėjo lojimą 
m as,
ri. Pribėgtas prie szunies 
pamate kad tasai stovi prie 
uolos ir žiūrėdamas-in jia lo- 

Ncžinojo kas jam atsitiko 
nematydamas nieko tokio, 

, jog szuo pasiuto. Pa-

manyda- 
jog szuo užtiko koki žve- 
Pribegias

II. S. Dixsonas panes
bot reikia, paežiam prisidirbti.nemažai 

Alaszina sveria 47 svarus.

jc. 
o 
mane

ISZ VISU SZALIU
Nužudė paezia, vaikus ir pats 

save.
Saksonije.—

Visas miestas nugrimždes in 
pragara, 1,300 gyventoju 

nuėjo skrodžia žeme.
T i f lisas. —

ir 
pn- 

Jeigu Lenkai spir
tai 

yra. neapsisaugojama.

Terp lenku

I

80,000 anglekasiu ant “vaka
ciju,” 70 kasyklų sustojo.
Anglekasiai malszus ir 

elgiasi mandagiai.

u

I

Lietuvei bombardavo Augus
tavą. Paliepė delegatams 

apleisti Kauna. Lenkai 
paėmė Sejnus.

Kaunas.—*
Lietuviu padėjimas yra 
vojingas.
sis ejti toliau in Lietuva, 
kare
Lietuviszki lekiotojai bombar
davo Augustava,

Lietuviszka ka- 
riumene prie Afariainpoles tu
rėjo trauktis adgal, 
ku buvo didesne dalis, 
susirėmime daugelis likos 
žeista o apie desetkas užmusz- 
ta.

Lietuvei 
kieins

kai užėmė.
kuri Len-

nes Len- 
Tame 

su-

karisz- 
delega-

Pottsville, Pa.—

mina pailgina.
kijoj kiekvienas gyventojas tu
ri pirkt bona priverstinai. Alat 
kare visus piningus kad ryja 
tai ryja; valdžia skolas nespėja 
užtraukt, tai prisiėjo paskyrt 
ant kiekvieno gyventojo padot- 
kas.
Cukrus atpigo miltai brangsta

Alinneapolis, Alinu.— Miltai 
pabrango nuo 25 lyg 60 centu 
ant baczkos. Priežastis tame 
yra buk daug užsakymu aplai- 
ko czionaitinei malūnai, to
kiu budu preke eina augsztyn. 
Cukrus praejta Petnyczia 
Philedelfijoje 
po 15c. svaras.
Mane jog nužudė savo paezia, 

pats.save perszove.
Scranton, Pa.— Insiutes už 

ka toki ant savo paezios, Jonas 
Alarkeviczius isz Throop pra
dėjo vytis pankui begenezia 
savo paezia, szaudamas in jia- 
ja isz revolverio, o kada toji 
paslydo ir puolė, Jonas many
damas jog savo paezia užmu
sze, paleido pats sau kulka in 
smegenis ir atliko ant vietos. 
Alotere atsikėlė ir davė 
apie mirti savo vyro.
Isz nubudimo už savo drauga, 

pastipo.
Saint Louis, AIo.— Czionai- 

tiniam žvorineziuje, 
levas isz priežasties kad at
imta nog jojo dažiuretoji prie 
kurio žvėris buvo labai prisi- 
ryszias, papuolė in nuliūdima, 
nepriymdamas isz kitu ranku 
jokio maisto. Norints jam da
vinėjo skaniausia mesa, 
levas nepažiūrėjo 
Pražudęs savo gera 
nenorėjo be jojo gyvent ir už-Ima savo szunies, pagriebė ka-

malūnai

praejta 
parsidavinejo

/iimarino badu.

žinia

didelis

Eckley, W. Va.— 
Jonozas Salmons, 
czionais dinamito ant iszczvs- 
tinimo kialmu ant savo 
mos, insidejo ip kiszeniu idant 
pargabenti namon, 
gas užmirszo, 
degta pypkių, in kiszeniu, nog 
ko dinamitas eksplodavojo. 
Farmer i o lyg 
nesurado, 
kliuvo ant menulio.

Dekavoje Dievui, jog jojo 
paeziule mirė.

Madisonville, Pa.— Vargin
gas naszlys Stepas Beckwith 
peržiūrėdamas mirusios 
cziules drapanas, rado senam 
Įandarokia insiuta bankini cze- 
ki ant 460 doleriu. Isz akyvu- 
mo pradėjo jieszkoti daugiau, 
na ir pasiseko surasti daugiau. 
Iszardes visas senas drapanas 
rado bumaszku ir boudsu isz 
viso dvyloka tukstaneziu dole
riu, apie kurios nieko visai ne
žinojo, nors nekarta vargu, di
deli kentėjo. Kokiu budu mo
tore surinko tuosius piningus 
tai Stepas nežinojo, bet dabar 
dekavoje Dievui, jog skupuole 
paėmė in dangiszka. karalysta 
kur jiai bus daug goriau ne 
kaip czionais.
Szuo* jam atrado gysla aukso 

kurios jieszkojo nog keliu 
.» * z metu. /

Pallisade, Calif.— Klemen
tas Narvish su I

fa r-

Bet neba- 
jog in s id ėjo ūž

sziai dienai da 
gal dabar kur už

pa-

jog szuo pasiuto, 
szaukc szuni adgal, bet tas pri 
bego pK’ic uolos vela linksmai 
lodamas ir svyruodamas 
dega.

Priėjus prie uolos, 
krapsztyt ir persitikrino jog 
uola susideda isz auksines ru
dos, 
ruju/ atrado turtinga 
aukso. — Stebėtinas apsiroisz- 
kimas instikto szunies!

Maiszatis už cukriu terp 
grinoriu.

New York.— 
tojai grinoriu 
ant Ellis Island, 
pastate ant stalo cukriu 
toje mala so, g 
ja ta j i saldumypa, kurio ne 
buvo mate nog pradžios kares 
teip tuom regėjimu nudžiugo 
jog prileido szturma prie cuk- 
riaus, vieni pradėjo rankomis 
semti, kiti pyle in kiszenius ir 
skepetaites.
vo teip didelis, jog keliolika 
grinoriu likos sužeistais ir tu- 

buti patalpintais in 
Ant galo kukorei 

tarnai ir virszininkai 
szino revoliucijonieriaus 
daus pasikėlimo kuris ne vie
nam buvo labai kartus.
Jau ir tėvui ne bus vale 

muszti savo kudykio.
Naszle 

Marga rietą Shaffter, 46 metu

ne

pradėjo

Pradėjo kasti ir isztik- 
gysla

Kada dažiure- 
kastelgardeje 
pirma karta 

’ vie“ 
;rinoriai parege- 

kurio

Sumiszimas bu-

rejęr 
ligonbuti.

apmal- 
sal-

St. Joseph, Mo.—

Likos 
baisi

miestas.

zu- 
vi sas

Giiebes, 
papildyta czionais 
dinsta, kuria persiėmė

Erikas Sanchase, 
netekės piningu kuriuos pra
leido ant visokiu spekulaciju 
ir staigai pradėjo netekti pro
to, nužudindamas savo trejetą 
vaikus, paezia ir pats sau pa- 

Ant szuviu su
per

sidare gala.
bego kaimynai bet buvo 
vėlu gialbet mirsztanczius.

Szaudymai bažnyczioje.
Gnadalajawa, Aleksikas. — 

Laiko kada kunigas laike pa
maldas, bažnyczia buvo' pri-
didinta žmonimis^terp kuriu 
radosi du prieszai kurie balsei 
vienas kito neapkentė apie 
mergina.

paregėjus pirmiau

Ti f lisas. — Tiktai dabar 
svietas dagirdo apie baisia 
nelaime kokia patiko Gunzijos 
miestą Gori, gulintis septynes 
deszimts verstu nuo Tifliso, 
atstu prie santakos lipiu Ku- 
ros ir Psamkos, diena 22 Ge
gužio szimet, nugrimzdo skra- 
dže žemes. Isz tryleka tuks
taneziu gyventoju pasiliko tik 
tai dvidesziints žmonių, nes 
tik toĮciu budu iszgialbejo sa
vo gyvasties, jog anksti 
buvo iszeja ant lauku, 
kur miestas stovėjo, dabar ant 
tosios vietos randasi didelis 
ežeras. Su miestu daug dingo 
ir Gruzinu tautos istorinis su- 
r/iszas, senovės karalių ruimai

iv ta 
Ten

f ' ' ' ’ V‘ • į « ... 1 i » , H

nepriejnama tvirtosia, tautino

paliepė 
lenk iszk lems

tams apleisti tuojaus Kauna.
Prie Lvavo, bolszcvikai li

kos visiszkai sumuszti.
lele generolo Badeno
pabėgo ir iszsisklaistė po

Lenkai tame mu
szije paėmė tukstanezius in 
nelaisve ir

Da- 
armija 

vi-
sus szalis.

Pottsville, Pa.— Gal dau
giau kaip 80 tukstaneziu ang- 
lekasiu da vis randasi ant 
44 vakaciju” 
gryžti prie darbo pakol nepa
darys naujos sutaikęs tai yra: 
kompanijos turės da djioti 15 
centu ir du dolerius daugiau 
ant dienos del dieniniu darbi
ninku.

Darbininkai yra malszus ir 
elgiasi kaip tikri džentelme
nai ant vakaciju, bet slapti 
palicije sznipineja terp strai- 

neiszgirs ka tokio 
t aresz 

tavoti v< perlaužima tiesu.

ir ne nemano su- .

• •

neapkentė
Sebastijonas Cha- 

ver paregejąs pirmiau save 
sėdinti priesža Primitera Afe- 
dina, 
Medina pataikintas tris 
veis kryto ant grindų, o Cha- 
ver likos sužiostas in ranka. 
Bažnyczioje kylo sumiszimas, 
žmonis besigrusdam prie du
riu sumindžiojo 
kus ant smert o kelios suaugu
sios moteres likos sužeistos. 
Viskupas bažnyczia uždare.

Mirusieje kėlėsi isz grabu.
Vied n i us.— Akyva ir juo

kinga. istorije paleido iii svie
tą czionaitinei laikraszczoi.

Przcmisliuje,

szventove — kliosztorius, ap
dovanotas si d a b r i n i u
ir kitos relikvijos ir senovisz- 
ki užliekai. •

Kryžių.

p radę jo in jin szaudyt. 
szu- DEIMANTAI

koturis vai-

Suvienyti Valstijai 
tai garsingos 

Kimberley kasyklos deimantu 
sutotu tuojaus dirbia.

Priežaste to, yra,
vienyti Valstijei perka dau
giau deimantu ne 
vieszpatystes, nes viso 
70 procentą visu iszkastu dei
mantu tosia garsingosia ka- 
svklosia. v

Jeigu 
suban krūty tu

buk Su-

kaip kitos 
perka

czionaitinei
Tarpe kareiviu 
nog kokio tai laiko vicszpa- 
tauje didelis neramumas. Sar-

moteriszke, Hope a’resztavoti «ai nepaisedaml ant discipli-

Senas tėvas 
priesz

kuri priymda-

82 metu senumo tęva už su- 
muszima jos.
Mikas Burke teisinosi 
siida, kad jisai kaipo tėvas tu
ri tiesa, nubaust nepaklusnu 
savo dukrelia,
vo pas save drauges su ku- 
riuom turėdavo gerus laikus 
ir iszkelinejo triukszmus stu- 
bojo, jog jis negalėjo miegot. 
Sudas nepaiso ant jo iszsikal-

nos ir bausmes, apleidžia savo 
vietas ir bėga baimes apimti.

Kas tokis paleido paskala, 
kad mirusi kareiviai kėlėsi isz 
grabu ir neramina sargus. Isz 
tos priežasties nieks isz karei
viu neiszlaiko sargybes prie 
advoko, kuris randasi artimo
je kapiniu.
na tvirtai, buk mate savo aki
mis.... kaip numirėlei keliasi

Vokiecziai tikri-

" bejimo ir nubaudė jin ant 24 
valandų in kalėjimą. Senukas 
apsiverkiąs nuėjo 
vot už savo nubaudima 
dukreles.

Pavogta arielkos už $6,000 
vertes.

Freeland, Pa.— 
verties- ant 6 tukstaneziu do- 

' Ibriu, buvo, aha naktį pavog-

a.tpakuta-
savo

Arielkos

Vincb Vaszkevicziaus 
, Kada Vaszkeviczius 

isz ryto atsikėlė, rado skiepo 
durys atidarytas ir keturios

ta isz 
skiepo.

t savo draugu 
Clinton Keutner, Kalifornijos 
kainuosią jieszkojo per ketu
ris metus aukso, kuri tik da
bar pasiseko surasti per pa- 
gialba savo szi|nics. Praejta

bet
ant josios.

drauga, Isanvaite Narvish ižgirdo loji-

I rabinu ir nubėgo in taja vieta

baczkos 110 prabos 
isz vogta.

arielkos

------ ■—-------------

Kolera užmusze 3,000 
Seoul, Korijojo. — Devyni

tukstaneziai gyventoju serga 
ant koleros. Lyg sziam laikui 
suvirsz tris tukstaneziai mirė 
nuo tuos baisibs ligos.

daug bolszeviku 
iszniusze, paymdami teip-gi 
daug kariszko materijolo.

Lenkai 
stretegiszku priežaseziu, 
geresnio vedimo karos, ir eina 
tolinus už Suvalkų.

Bolszcvikai matydami, 
jiems grasina didelis pavojus 
pradėjo priverstinai ymti re
zervistus nog Kronsztado flo- 

Laivorci sukylo ir pasi- 
prieszino ejti in kariumenia 
isz ko kylo muszei kuriosia žu 
voikeliolika'ir sužeista daitg. 
Su mi sz ima i pra siplatino 
Petrograd ui.

Baisios girrines^ ugnes ir 
duries dega soviatiniai Rosi- 
joj ir artimoje finiszko rube- 
žiaus, kuriu negalima užgesyt. 
Kaip rodos bus didele 
kurio atejnanczia žiema, 

visiszkai

tos.

t

paėmė Sejnus del 
del

girrios ir durpinei 
iždegs.

jog

lyg

stoka
nes

Talkininkai liepia lenkams 
neleisti lietuviu?

Parvžius. — Pusiau oficia- v
liuose rateliuose sprendžiama 
sziandien kad talkininkai per- 
sergejo lenkus, kad jie neturi 
užpuldinėti lietuviu ir ypacz 
nebandyti vėl užimti Vilnių.

Daug lietuviu žuvo muszije su 
lenkais.

Lenkai užpuolė lietuvius arti 
. Augustavo.

London.— Gautoji isz Kau- 
ba preke Ino oficiale Lietuvos žinia pra-

kuri

Tosios 
deimantu

Kimberlio kasyklos deiman
tu priguli prie De Beers Con
solidated Minning Co., 
turi net tris panaszes kasyk
las Pietiniam Afrike. 
kasvklos iszkasa
tik tiek kiek svietas sureika- 
lauje o daugiau ne, 
tuju žibaneziu akmenų labai Ineszanti apie lenku spėkų pa- 
atpigtu ir patrotytu savo ver-Į daryta ataka ant Lietuvos ka- 

sako, 
dideliu

te. reiviu arti Augustavo
Kimberlio kasyklos, yra tai kad lenkai pridarė 

milžiniszka skyle turinti apie | nuostoliu lietuviu ejlese. 
13,000 pėdu gylio ir guli vidu
ryje miesto Kimberley. Tune
liai isz tosios skyles ejna da

( 4

isz grabu ir cjna ant sargybos. ;j601 pcdu gHyn Nekuriuosia
Kareiviai vėlina ejti in kalėji
mą negu ant sargybos ir vy
riausybe turi nemažai ergelio 
su kaimynais kareiviais.

Valdžo taji dalyka tiryneja.
Bomba sužeido 18 žmonių.
Dubliu, Irlandije. — 

tuoniolika žmonių likos 
žeista per eksplozijo bombos 
kuri truko Londonderry.
tujju keli mirs, daugelis neteko 
kojų ir ranku, kuriuos eksplo
zijų nutraukė.

Laike pikniko prigėrė 12 
vaiku.

Bombay, Indije. — 
pasilinksminimo koki 
ge amerikoniszka misije Ma- 
hiiho, dvyloka vaiku prigėrė

Asz-
su-

Isz

Laike 
paren-

kad'a valtis ant upes persivet^ 
te ir visi vaikai nuėjo anttfe ir

ĮdligilU
f . •

v ■ i ; W

kieriu ar 
idant gjletu perdetinius

Visur ant kampu sustoja 
kuopeles žmonių kalbasi apie 
dabartiniu padėjimą. Dauge
lis pamote ir darbus, nes kom
panijos juosius prispyrė prie 
darbu fajeruot boilerius ir ki-w 
tu darbu, bet bosai atsisakė 
dirbti tuosius darbus ir pamė
tė savo dinstus.

Isz Mahanojaus daug isz 
jaunesniu darbininku pradėjo 
iszvažinct in Westus jirie kitu 
darbu.

Wilkes-Barre Distrikte No.
1 visos kasykloj sustojo. Sha-
mokine ne dirba 18,000 angle- 
kasiu. !

• • - *

Hazletone distrikte nedirba
suvirszum .12,000 -žmonių 
kasyklos sustojo.'

4'

r*

27 ...
kasyklos sustojo.' 

Lansforde 7,000 žmonių ne
dirba, 15 kasyklų sustojo.

Musu aplinkinėje visos ka
syklos ne dirba, anglekasiai
prikalbinėja viena kita idant 
szalintusi nog darbo. ;i“‘*

Jeigu Lietuvius agitatorei 
prikalbinėtu ant kokiu 
szacziu, tai tegul nesiduoda 
prisikalbint, nes amerikonai 
tiktai to ir lauke idant po tam 
visa kalte sumest ant atejviu. 
Geriause klausyt ka kiti kal
ba ir nesikiszt in nieką.

TELEGRAMAI.

mai-

Lietuviai ant ju už-

Rusai nori parduoti Lietuva 
Lenkijai.

Už taika rusai siūlo lenkams
Lietuva, sako Warszava. 7 k
Warszava. — Tarybos apie 

ir |bendra Lenkijos 
anti-bolszevikiszku 

isz kurios | spėkų veikimą yra laikomos

24,000vietosią kasyklos turi 
pėdu gilio.

Kasyklosią dirba 2,000 bal
tųjų žmonių; 9,000 negru;• : 
3,000 kalininku, kurie iszkaso Į Rosi jos 
4 4 mėlynos žemes ’f 
iszymta praejta meta deiman-lczia tarp Lenkijos valdžios 
tu verties už 22 ir puse milijo- ir gen. Vrangelio.

§ Warszava.— Patis Lenkai 
danesza isz Warszavos, kad 
Lietuviai užklupo ant ju arti 
Seinų toip-gi apielinkeje Grod 
niaus.
puolė su artilerije ir maszini- 
nems anuotoms ir daug isz-, 
muszta.

§ Fairmont, W. Va.— Du 
elektrikinei karukai susidūrė 
arti miestelio Baxter./ Keturi 
pasažieriai likos ant vietos už-, 
muszti o daug sužeista.

§ Baltimore, Md. — Visi' 
kriaueziu szapai dirba tik 3: 
dienas ant sanvaitos. .. ;

Visi kasdieninei laikrasz
cziai Londono pakele preke 
ant prenumeratos. D^ibar

Visi

ir pietines

nu doleriu. Į Kooperacija tarp Lenku ir
Visi'darbininkai dirba nuo- ukrainiecziu yra skaitoma di-

gi ir yra peržiūrom i aut viso 
kūno per inspektorius kas die- 

Jeigu inspektoriai dasį- 
pranta kad vienas isz darbi
ninku deimantus vagia o uoga 
Ii jin susekti, tai duoda» jam 
ant iszčzystinimo 
Tankei darbininkas suradęs 
puiku deimantu, 
tyczia sau koja Karba kita dali 
kūno ir paslepia deimantą in 
taji žaiduli, bet ir ten inspek
toriai atranda deimantą* ...

na.

i

viduriu.

perpjauna

dėlių pavoju 
kams ir sakoma, kad jie paro
de ta žinojimą tuo, kad jie pa
siūlo dideles koncesijas Lenki
jai Lietuvos kaina.

Tikrinama, kad tuos pasiū
lymus davė sovietu atstovai 
pusiau oficialcje konferenci
joje su lenkais delegatais, ka- 
ida jie buvo Minske. ,

Sziaurinis sparnas Lenkijos 
larmjos einas priekyn be pasi- 
|prieszinimo (Lietuvoje ?).

rusu bolszeVi-

* ne- 
kurie laikraszcziai parsiduoda 
net po 8c.

Nelabas tėvas papjovė savo 
kudyki.

Berlinas. — Kerszindamas 
savo paezei, darbininkas Sau- 
fert, 39 metu amžiaus vyras,
nužudė savo locna kudyki ke-
turiu metu senumo Gertruda. 
Nelabas tėvas perpjovė nelai
mingam kudykiui gerkle, o 
kada sugryžo namon jojo pati 
isz darbo, parode savo 
kalbėdamas: 4 4
siymk dabar savo kudyki, nes 
asz ne esmių jojo tėvas.

Paszaukta palicije pribuvus 
in namus 
dinti, 
nesiprieszino 
jin subraklino in panezius.

auka
Sztai turi, pa-

j >

j!

ri

IRI

|

M 
■
Y 

- Ji;

■III 'll

I

l-l

ii

I
-

*

■0
M

Jl>'' 'lt

|

i

I

i
' ; t ' 

' I
'-i

•'ijf
I

I
■ / •’Iii1 i■iI

■ į
■' NlJ

i

/’'į. ,.S|| j

M

"■y’ikj

1V

iI

11
.<

■

’ T į

► U.l 
f vį 

o
.. 'fl
-

-

1

■ "M

*

■t

i

* ' iU
t

i*

i
h

'Iii
-įji

!l !

, j... ..........

buvo apkvaitęs ir visai
palicija kada

rado jin ramiai se-

M • iK-l1 
ra

J Į ri
I



I

2 SAULE /

>

f

r

• ■'*
i.

KAS GIRDEI
Praejta 

dalini 
reikėjo stoti in va i ska 
žydelis ar tai isz baimes ar ki 
tos kokios priežasties

sanvaite tūlam Žy- 
Petrograde Gjossmanui 

Tame

l eme ir 
Zydelei gabeno nu-

Kas toki s 
Jog žydelis

pasimirė.
mirė Ii ant kapiniu.
pranesze policijai, 
tyczia numirė, nusidavė ant 
kapiniu ir kada žydai atveže 
lavono, palieije prisiartino, at
vožė graba ir rado gyva lavo
ną. !

■ to to nniI iwto« —.I WWW mi.iitoip .1 .-III     ■■ ■ i MM

sznipinet ka kaimynai apie ti 
kalba. I__ 1__ „11
mergaite stovi prie 

stuba ir

Žydai nenorėję duoti ir 
pradėjo prieszintis policijai ku
ri panaudojo revolverius ir gy
va nebaszninka parvedė in 
miestą, po tam likos nuvarytas 
su pulku iu tolima ryta.

Pervirszinis redimas 
gaus nedabina.

rus.

tot

žmo- 
Tegul būna 

nebrangios drapanos bile szva- 
Apatinis drabužis turi 

būti szvarus, nes szvanimns
daug priduoda sveikatos. Tan- 
kei duodasi matyti moteria 
puikei pasipuoszusia isz vir- 
szaus, o apatinei kaip bjauriau- 
ses skudurvs. Bene tai kas rua- 

Bet kada ejna tropais in
bažnyczia, lipa iu automobiliu 
ar atsisėda, tai galima užte- 
inint, jog ne turi paneziaku, 
czeverikai i 
szepeczio, be kuipkucziu arba 
szniurelei sutraukięti o kaip 
kada ant paneziaku matyti 
szmoteli virvutes su kuria bu
vo užsiriszus.

Jeigu szvam, tai visur turi 
būti szvam, ant virszaus ir 
apączioje. — Ne daug tas proto

M Prancūzu jeneroli Weygandas
Lenke užtominus kad

duriu, p

kol tėvas įaugo neindes.

savopribuvęs su savo afteierais 
lenku kariumene padrasines lai 
kytis priesz bolszevikus drą
siau ir,

žinojas apie tai tėvas, paszauke stumia tai stumia isz 
vietų adgal. (

,Wcygandas lenku kariumene 
aprūpinęs sugryžo Pranouzijon 
adgal.

Su nustojimu kariaut kaip 
bus nežino, nes lenkai truputi

griebo Ui
>a- 

neiszleido 
Da- dar bolszevikus < kad 

užimtu

totoito* » m*, nmtowm ........ . i m. .i ,w i*wiiiwbiiii i m !■. *ii^i

kad sukurstytu prie ganeralio 
straiko.

,■■■ ui. 4 
isz LietuvosSziame laike

niekas in Amerika neatkeliauja 
apart inteligentijos su bent

1

J

kaucija.

palicijanta ir su juom atėmė 
mergaite, apekunsdamas moto
re ir josios vyra kuris radosi 
prie darbo. Apskunsti užstate 

Prova iszejo ir abu
du kaimynai užsimokėjo po 
puse kasztu — 18 doleriu. Skai- atsigriebė Wai’szava atsilaikė, 
tytojai supras kiek abi szeimy- 
nos turėjo isz to naudos.

Teip, teip, visi turi dirbti, 
kožnas, katras in Amerika ren
gėsi tai žino, ,
Žino kožnas, jog sulauks senat
vės ir jeigu ne sYiczedys zopos- 
telio tai viską, praszpicuos ir 
ant senatvės raudosi 
turi paęzia ir vaikelius, turi 
paezeduma laikyti ir visom pa- 
jiegom rūpintis duoti vaike
liams mokslą, tai mokyti val
kelei apie tėvus atsimys, — 
Dirbk ir netinginiauk, jeigu 
nori senatvėje vargo neragauti

■ III I ■ r. I. ■ ■um A —

Kožnas turi jausla, kožnas 
yra ponu savo saužines, o kaip 
czion Amerike, tam laisvam

jog turės dirbti.

Katrie

sklypia, kožnas geidže isz to
sios liuosybes pasinaudoti ir 
džiaugtis. Czionaia ant niek

nemate niekados drergsteimaj, aut ju.ju niekas

turi, kas tik ant paradu žiuri.
I • — M.-—--

Vyrai, hus szlektai kaip pra
žils plaukai. Jeigu azjmet ne- 
apsipacziuoaite, tąi senate kriu- 
kes pasiliksite ir po smert ož
kas ganysite.

Lie-

kitaip bolazevikams su taikos 
giesme gieda.

Naczalnikas lenku kariuome
nes p. jen. Pilsuckis patsai 
frunto už kariumenes; bolszevi
ku teip pat Trockis frunte. Ge
rai but kad kareiviai peszesi 
nustotu o suleistu tiktai vadus 
tai Pilsuckiui žydą Trockį bu
tu sumuszt nesunku.

Lenkai paimdami nelaisvėn 
bolszevikus, užtropijo paimti 
pulką susidedanti tik isz vienu 
Žydu.

Lenkai atsispyrdami priesz 
bolszeviku gaujas, veja juos 
link Gardino, ir Vilniaus, kas- 
žin ar neprisiejs su Inekais su
sidurti ir lietuviams jeigu da-
brodziejui norės Vilnių vėl at
gauti?....

Daugelis kaso galva ir sako, 
kad gauezia mergina tai ir ap-/ 
sivesezia. Brolau, merginu ne -yectenji

tiktai pąvožinek truputi 6 pą- 
Mergiua pas

tave ne ateja. Juk žinote,, jog 
arklis prie avižų pats 
o ne avižai prie arklio.

B a H i mor e je, Eliade lf i joj,

Brolau, merginu ne 
stokas, yra tojo tavoro visur,

nepaiso, cziouais lygus visi — 
nog turtingo nieks neatyms, o 
vargszam niekas nieko ne duos. 
Tiktai atejviai sziezion apsigy
venta da via'turi europine gys
lele, kuri su pralobimu prade
da pūstis ir nori augsztyn riest. 
Jau pradeda niekint hiednesni 
ir stojosi “kas tai asz!”
.tuvei 25 metai adgal gyveno 
sutikime kaip vaikai vienos 
motinos, buvo glamonus ir di
delei dievuotu Kada pradėjo 
ękaitlis daugintis ir pradėjo 
atsirasti biznierių daugiau, jau 
kvaila puikybe pradėjo inejti- 
net, biznieriai pradėjo pasike- 
linet in puikybia ir pūstis, žin

ant darbininko isz 
Sziadieu viskas ki-

Szia vasara oras nepaprastai 
vėsus, Liepos ir Rugpjuczio m. 
tiktai po kėlias dienas buvo 
karszta, o szeip vis dienos ir 
naktis vėsios.

Mylėtojus per vakacijas prie 
mariu maudytis, gal nenusvilis 
saules spinduliai iki sknrai 
kad nuo kumpiu luptusi, nes 
kitais metais pargryždavo po
nai isz vakaciniu maudyklių 
su nusilupusiom skurom, o kol 

tai reikėjo imtataugdavo, 
laikas.
Į Amerikoje visi ir visi 
gauna vakacijas, bet nebagams 
arkliams ir mulams niekas ju 
neduoda, o straikuot tie gaiva-

vis

lai nemoka nes neturi socilistu

regėsi ir gausi.

ejną,

Balt i more je, 
Bropklyne, Szenadorije, Aiąba- 
nbjuj yra plenti visokio šztaipp 
merginu. F 
merginos bijosi už bile kokio 
teketi, o tai del to, jog turi būti 
sluginia del hurdingieriu, turi 
dirbti kaip arkite be pasilsiQ, 
jog neturi laiko savo vaikeliu 
prigulinezei prižiūrėt ir ant 
doru žmonių užauginti.

Sziadien merginos ęerai 
dirba ir ne nori papulti in 
laisvia. —

Pacziuokites o to nerigailesi- 
te ir geresni gyvenimu veeite!

i --------------

Jeigu kam padarei gerai, tai 
tnom netezsikalbek jam, ne 
priesz nieką nesigirk, nes tai 
teip daro tik niekszai.
kame gali Žmogų paszelpti, tai 
daryki teip, idant tavo kaimy
nas apie tai nežinotu, o busi 
verias dideles garbes nes geri 
tavo darbai vis tezejs in viražu 
be tavo pasigyrimo.

nbjuj yra plenti visokio sztaw

uugszto.
taip, sziadien tiejei paniękin- 
ti dab«r žiuri isz augszto ant r 
ponu biznierių. Sziadten dar
bininkas važinėje teip-gi auto-' 
mobileis ir neduoda niekam ge
ro.

Ant barniu nereikėtų tiek
Reikia žinoti, jog, popteros sugadyti, jeigu dva-

siszkieje mėgintu su lai k ra sz- 
tiuinkais susitaikyti.

tnom netezsikalbek jam,

už-
ne-

Jeigu

Jeigu motinos dukreles pri
žiuręs, tai to niekados nesigai
lės.
tegul pasikabina ant medžio 
sauso.

O katra tėvu neklauso,

Daugelis atejviu pribuvineja 
in Amerika. Praejta sanvaite 
atplaukė net 70 tuicstaąęalų. 
Visokiu tautu radosi terp pri- 
buiazu.
Lietuvos o tiejei ka iszkeliavo 
in Lietuva rengėsi sugryžt ad
gal kanuogreieziause, nes nega
li iszlaikyt dabartinio pade ji-

< •» * t 4A r i *,

Daugelis pribuvo isz

mo Lietuvoje.

Ana diena tūloje Uetuvtezko- 
je apygardoje, vieno Lietuvio 
margaite 12 metu siausdama 
su kitais vaikais, iszmusze kai
mynui lenkui įauga vertes18 
centu. ' 
nog Lietuvio idant jam indetu 
Įauga arba už jin užmokėtu. 
Lietuvis ant to nesutiko iy joa- 
siuntė mergaite ta paezia pa-

Kaimynas pareikalavo 
._f J_ % - »' 2

įauga arba už jin užmokėtu.

reikalais, o bet ana diena viena 
motore net su trinti vaikais 
kyszt ir atvažiavo in New Yor
ka isz czion iszvažiavo net in 
Michigano valstija.

Isz kitu szaliu emigrahtai 
in czion atvažiuoja bet New 
Yorke kol pereina per szeren- 
ga Ellis Island valdininku, tai 
atsiima labai apmaudingus in- 
žangos egzaminus ypacz tre- 
czios kliasos emigrantai.

KUR BUNA?
į Į ” ' ... ..... .....

Asz Maruka Zaunerunete 
pajieszkau savo brolio Alek
sandro Norkaviczio paeina isz 
Muokonu kaimo, Simisisku pa
rapijos, pirmiau gyveno Hart- 
fort Conn, 
kur.
szio adreso:

Mary Zaunerunas

Dabar nežinau
Praszau atsiszaukt ant

Cumbola,(fa.
> /i •i i ■

Pajieszkau pus-brolio Juozo 
Birszienas kada gyveno Ulino- 
jaus Steite. 
kur.
pats ai’ kas kitas meldžiu pra- 
neszti.
'bernijos. Ariogalos parapijos.

SVEIKATOS
* » ii n m

TRENK kujj (r lopetą 15o1| :n«Mlk aau GRA. 
BO ir mkatk DUOBfiS, b.t Ino) reikalauta

kMyftos, kurią <aua( uždyką, uimokCdamea 
tiktai prlsltantlmo litas, 10c, Adresuok:
SVEIKATA. 2928 ateini Avi,. CNICA80, ILL.

Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Banko

Agentūra jau siunezia 
Pinigus in Lietuva.

Turėdamas V skaitlingus 
skyrius ir agentūras Did
žiojoj ir Prusu ’Lietuvoj 
Liet. Prek. ir Pram. Bankas 
gvarantuoja kuogreieziau- 
sia ir pigiausiomis sanly- 
gomis iszmokejima pinigu. 
Siuskite tiesog Banko 
Agentūra nes pigesnis bus 
persiuntimas. Naudokitės 
proga, tuojaus iszvažiuoja 
in Lietuva Banko Agentū
ros specijalis kurjeris. Su 
visais reikalais kreipkitės: 
Liet. Pr. ir Pram. Banko 
Atstovas ir Agentūros Ve
dėjas: 7

M. NARJAŪSKAS,

tiesog

747 Broad St. 
Newark, N. J.

' ................L'

O dabar nežinau 
Praszau atsiszaukt.jis

Paeiną isz Kauno gu- A • 1 ’fc •
JTeip-gi pajieszkau pus-seseres 
Ancles Birszienutes ir pus-bro
lio Antano Bineviczius. 
paties parapijos ir gub.

Jonas Zurauskas, 
433 Church St,

Minersville, Pa.

To

i

CUNARD LINIJA
*   ■ ■ ■■<■■■ ■ iftotolUto M ■■■■■■!■ >■ » ill. ■ I ■■ I. ■■■■■ ■II,,1 ■ ■■■■■■  |, m ,

Didelis Laivas SAXONIA
Iszplauks 3O-ta Oktoberio, in ! I
Plymouth - Cherbourg - Hamburgą I

Juso mieste ar apelinkeje randasi Agentas.

T

IN LIETUVA Per Freita, dideli ir maži pakai iazaiusti 
per Lietuviu Persiuntimo Agentūra. Raižykite ant adreso:
THE LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO.

203 West. 33-rd Street. New York, N. Y.

T T7 T T1 " **
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Pajieszkau
Vincento Oželio ir
Oželaites ir 
uaites. Visi paeina isz Kauno
gub., Ilgbrastes sodžiaus. Szve 
ksznos parap., Pajieszkau Juo-

savo draugu 
Barboros 

Barboros Zabri-

zo Žiogaus isz Kanczaiczio so-
džiaus. Tegul atsiszaukia ant 
adreso: •

B. Butkiene,
’• s 1215 Hulton St.
...' Des Moines, Iowa.

i >. ....... .
Pajlcszkftu brolio Jonavlcziaus Mat- 

ouszo vaiku, vardu nežinau, isz Tei- 
zeniku Kaimo, Szventažerlo Para; taip 
gi pajieszkau mano seseri, Rozalija Isz 
Szventažerlo ir Mateuszas Dambrau- 

Praszau visu atsiszaukt ant
adreso: Pranciszka Dambrauckaite ar
ba po vyru: PR. GATAUTIENE,

313 Lincoln Ave., - Rockford, Ill.

cka.

(S7

Pajieszkau savo szvogerl Simana 
Krutul isz Balkteiu Ginino, Aneszko 
Dvaro; taipgi Juozus Sžarkevlczius. 
Jeigu kas žino apie juos praszom 
praneszt:

ANT. CZIŽAUSKAS,
Box 47 Wendel, Pa. (S.10)

♦

4*

Moteye gali vyrui inpulti in 
aki, stoti kauln gerklėje ir szo- 
pu iszlystL

— Kad ir žmogus butu gele
žinio budo, tai vienok surūdiję 
nog moterių aszaru.

Tula mo terete Czikage inne- 
eze. skunda in Buda ant persi
skyrimo su savo vyru, už tai, 
jog in jiaja per septynis, metus 
nenusiszypsojo.
žmogelis ne tiktai šypsosis, 
bet pilvą suemias, juokėsi, kad 
neužilgio vįsąi nog josios at®i-

Dabar tai

kratys.
■ ...

k f

Susimildami nesiunskyte in 
mus dainų paraszytu isz dru- 
kuotu dainų, ba jeigu mes no
rėtumėm tokias talpyti, tai tu
rime taisės paezias iszdrukuo- 
tąs.
savo galvos sudiktuoti kokia 
dalnelia, tai visai neraszykite. 
Daugelis prieiunezia mums ko-

Jeigu negalite patys isz

kia daineiia supėekiuota kas
au kaip be jokio senso, po 
tam redaktorte. turi d&ovyt 
smegenis perraazinet idant ei
lutes tiktu ir butu, tinkamos. 
Tokios dainos ejną in gurbą.

■ w'yi ii ■—ii i

kuriam pati lipa, ant 
tankiausia būną be

■ V yra®, 
sprando, 
galvos.

< to.IRPl ■ !įl*
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Lenkai savo laikraszcziuose 
pagarsina, kad lenku kariume
ne davė bolszevikams proga
lengvai pirmyn ejti ne del ne-
galėjimo, bet del stokos karei- 
viszkos drąsos,
lengvesniu susirėmimu , lenku

sako prie

kareiviai laimeja, bet kada, ta
po labiaus prieszu prispausti,
greit viliiea nustoja atsispirt.

l

Auksino Kursas
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pasiunezia daugiausia auksinu už doleri. >

ATSTATYMO
pristato greičiausiai pinigus in Lietuva, 
nes Lietuvos Atstatymo Bendrove jau turi 
leidimą Lietuvos valdžios pinigus persiun
tinėti. . .

LIETUVOS BENDROVE
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i “Kada ji buvo visai mažute mergaite ir jos-U
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Mipąma neturėjo užtektinai pieno jos žindymui,
(i L hAtVji davė jai

'l

L . ' ; ' ■' 4 •' '
■ kuris padare ja tvirtą ir sveika—dabar mano 
; mama duodą man Eagle Brand pieną,’ ir asz 
augau po virsz puse syaro kas sanvaite nuo to, 
Iroin fllr 4’win wizmnoin

' ‘ tun . W '|4 ' A .ji. A.

r ‘

mama duoda man Eagle Brand pienai ir asz

i i kaip buvau tik trijų menesiu senumo,
. . - ..

Augszta verte, atsakantumas ir ekęnomijrt 
padaro Eagle Brand pieną pirmu pasirinkimui •

■t

del valgiu gaminimo ir ant stalo. ;
6 ' ’ l

I Jeigu jusu kūdikis neauga kaip reikia vogoje—

J pasiusk sziąndien kuponą reikalaudama dykai .
- * • 1 i • • . • r • , « • y
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1 jeigu yerkįą, arba neramus ir nekantrus— 
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THE BORDEN COMPANY
New York.
UŽDĖTA 1857
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Mano brolis Jonas Laukaitis, dau
giau 20 metu Amerike, girdėjau gyven- 
a New Philadelphia, Pa. Praszau atsi
szaukt ant adreso: (8.10)

MRS. ELIZABETH BENDLER, 
40 Pine Street ‘ - ‘Seymour, Čonn?

Pajieszkau Antanu Volskia, isz Ari-, 
Praszau 

atsizzaukt ant adreso: (810
ogalos Para., Kauno Apskr.
atsizzaukt ant adreso:
W. CHENOSKY, Box 135; Revloc, Pa.

Hito m toto f 111

Mano draugas Juozapas Kraekaus-
kas, isz Rokiszkio Apskr., Panemunes
Volscz.? Mikaliszkiu1 Kaimo. Keli nje- $
tai atgal gyveno Thpmas, W. Va, Pra
szau atsiszaukt: R. MATUKAS4/ (37 
77 Ferry St., E. Hamilton, Ont., Canada

Asz Elzbieta VaitkeviczLute, po vyru 
Krlsczuniene, pajieszkau savo pažįsta
mu Kazimiera Buzas, Marijona Yanu- 
szauskiute,, Marcele Beszinsklute ir 
Povyla Geca.
malonėkit praneszt:

Box 388

Kas žino apie juos,

ELZ, KRISCZUNAS, 
Coal Centre, Pa.

Knygele Draugystėms del 
iszimokejlmo pinigu ligonia
ms - ' - - 50c.

KVITU Knygele, Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant 

- - - - - - 50c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO

KVITU

susirinkimu
F

J <
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ 
tiek iszmoka auksinu, kiek siuntėjas ‘ 
nuperka ir neatskaito Lietuvoje už siunti
mo kasztus.

ATSTATYMO BENDROVĘ -i
j
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(8) Nurodymu Knygai |Eg
a

',/y J/ L *
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LIETUVOS'
•a »H ri.

ATSTATYMO BENDROVE
garantuoja visiems už siustus per ja in Į

„ 11 j; ILietuva pinigus.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

Sziandien Kursas 
yra i žemiausias

Tuojaus visi kreipkitės persiuntime pinigu, o 
viena karta gave patarnavima — visuomet 

jo jieszkosite pas mus.

i

MAHANOY CITY, PA.
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fLietuvos Prekybos

Bendrove
BANKIERIAI 

Tarnauja Lietuviams.
Siunezia Pinigus in Lietuva
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kur^a. parduodame
S^ipkęrtes. Iszrupinam Bas

in Lietuva. Reikalaudami
norius. Siuncziąme tavorus • — f a 1-to W t 1 •
. - , .< ■ # ... .J

platęsniu informacijų pya- 
A • A V * (

padėto adreso:
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION, 
414 Broadway, 

So. Boston Mąas, 
, ' ~~— 

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius, ,.

szome raszyti ant žeminus

t

Iftikras^cziua,
< A '.'t ?,1 1 . *1 4 "

nt? t
rr* 77 »■

X

t

f

i
4
s
I' r 'tok

* 11

J I

X
X,!T:
X'

JI1

X*

❖ y i

i
i

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pagelbsti iszgauti* pasportus ir parūpina 
laivakortes; atkeliavusius in New Yorka 
keleivius kogeriausiaį priima ir palydi in 
laiV»« ' -j • - u.

j L’4

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
pagelbsti pasipirkti invairiu szaliu pinigu.

ATSTATYMO

ATSTATYMO

BENDROVELIETUVOS <' ATSTATYMO
siunezia pinigus in visas svieto dalis.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
padirbą visokiu rajentalius rasztus ir 
suteikia patarimus visokiuose reikaluose; 
padaro “dovernastis” ir kitus dokumentus.

LIETUVOS 
nuosavas namas ir ofisas

I

Lithuanian Development
j _  y * • _ •

ATSTATYMO

ATSTATYMO BENDROVE
‘ Ja

Corporation
294 8 AVE. NEW YORK, N. Y. .' M b •> ' 1 ' ! '

11 H

---------;.. ............
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Korporacijos ofisas: 1712 Washington St. 
v Wilmington, Del.
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AUKOS PAPRATIMO.

ataugo atsi-
radosi po pa- 

Prie stalo sėdėjo

I i

)

•K

SAULE I

Uktamos apszvieti- 
ulyczias tai laikais 

Kas

I.
Viesulą baisei 

miiszdama in kampus triobu, 
szluodama nuo ulycziu sniegą 
ir stulpais pakelinedama jin 
augsztyn: 
nejenezos
geso tai velei, pražibo. 
ne turėjo svarbio reikalo iszejt 
sėdėjo sau stubuose. Tuszczios 
dėlto buvo ulyczios Paryžiaus 
tik viena audra ’ 
jomis darydama szposus 
niekuom nesuvaldyta. 
laike ėjo ulyczią vyras vidutir 
nio amžiaus biednai pasirodęs 
neszdamas koki tai suvyniota

" .Wtskambino o pasekęs nam- 
sargiui savo pravarde pasku
bino ąntrtreczio piontro ir inejo 
in šlubele kuri 
ežiu stogu.
jauna da motore apie dvide- 
szip^ts trijų metu senumo, nes 
nuvargus apsisuptos nuszutuse 
skepeta, kuri buk apsaugojo 
nuo szalczio. Tai jio pati.

—• Ir ka ? — paklausė jio dre-—- Ir kd! — 
baneziu balsu.

—- Stojosi! — Atsake.
Nukorę ant k rutinoj gal va

vaikszcziojo įr apSįliejo kareziom aszarom. 
savo

Tame

pundeli kuri stengėsi nuo žmo-

— Dieve mano! Dieve ma
no! kaip sunkei koroji mane!— 
paszauke negulediuna susilai
kyt nuo gailės tie s.

—- įritame visame asz esmių 
kaltas. Och! asz nelaimingas!

niu akiu, matomai, paslėpt. ^eH prislegiu tau, jog pataisy*
Ėjo jis ulyczia de la Harpo, 
po tam nuėjo de Enter peklisz- 
ka.) o po tam perejo ant Mon- 
t range raudonkalues.) Laikais 
žiurėjo dairydamasis su nespa- 
kainu pažiurejimu, tai yra to
kiu kokis yra locnaste žmonių 
biednu valandoje, kada duszio- 
je jiu budinasi baime atejteje 
jiu netekimas jokios vilties del 
pagerinimo savo padėjimo, ar
ba pas žmonis turinezius papil- 
dint piktadarysta arba žudins- 
ta.

Vietoje, kur ulyczios tvėrė 
gryžkeli netoli nuo abservato- 
rijos astronomieznos, tapisuma 
visiszkai užgulė ulyczias, ten 
ejnantis žmogus sustojo ir at
siduso spakainiau. 
prigulėtu prie tu 
rie iszmesti yra isz draugystes 
visuomenines prie tu, kurie tik 
tamsumoje jauezesi 
o slėpėsi nuo szviesos?

Nes po valandai ėjo toliaus. 
Daejas ly# viduriui ulyczios, 
kuri veda in observatorije as- 
tronomiezna prie 
Enfer” 
liszko.

Po’deszinei stovėjo didelis 
namas iszverinejentis ant rege- 
tojaus koki tai nesmagu pade- 
jima’jr liūdnumą, po kairei bu
vo didelis mūras apsuptas di
deliu sodu prigulineziu prie 
observatorijos.

siu savo gyvenimą jog* nuo 
szios dienos nematys manes 
niekas karezemoje ir kaziru in 
rankas ne paymsiu.

II.
Metuose 1845 rados name 

ant kampo ulyczios St. Denis 
ir d’Poncean po paežiu stogu

(kasdien linksmybes cziulbcda- 
Įmas nuolatos visokias giesme
les stovo meilumu balseliu: ėjo 
jis su Felicija dainavime lenk
tinei). Pažiųojp j is savo ponia 
ba kada jam kletka atidarė tuo 
jaus tūpdavo jai apt peties, 
tai ant galvos, o laike pietų ant 
braunos tbrielkos ir savo te- 
saneziu balseliu perkreipineda- 
mas galvele kalbėjo su jiaja.

Felięįje del to buvo, matomai

IbuS linksma, 
gyvenimą ir kitaip negali but.

Vienkart susirinko kelios pa- 
žinstamos žemoj stnbeleje pas 
atidarytas duris.

— O girdėjai ponia sviežiau- 
se naujenai — paklauso viena 
isz moterių atidarytojos.

— Ka tokio? 
Į — U gi tai, 
norka nuo treczio piontro tekes 
už vyro.

— Senei apie tai žinau.
— O del ko-gi mums ponia 

nesakei?
— O tai kam ?
— O žinai ponia už kokio 

vyro tekes?
— O žinau!
—- O kas juom yra kaip va

dinasi? '
—- U-gi darbininkas, o 

dinasi Petras Michon’as. * 0
— Hm, hm, — atsiliepe kita 

pažins-

liu turtu ir spasabo ant iszkeli- 
mo‘puikios veseilios.

Norint inženge iii stoną mo
terystes biedni be turto, kas ra- 
niytu juos ir dadavinetu pajio- 
gu kelionėje in ate j to tame sto
ne, bet Felicije, su Petru, tai 
yra jaunavedžei pradėjo gyve
nimą savo pilni laimes ir links
mybes. Felicije dare kvietkas 
o vyras jos ėjo in fabriku, teip 
abudu procevodaini uždirbda- 

laimitoga. Rodėsi jai jog teip vo gražu skatiku, kurio jam 
laiminga ciela užteko ant gero, užlaikymo sa

vo. gyvenimo. Kada atėjo ne- 
deldienis, (’jo abudu pasivuiksz 
cziot, kur pasitikdavo patins
tamus ir prietelius, kur drauge

jog musu dai-

kuri du padidina vargoma, 
Felicijos Kožna diena ęzmotii- 
kas rausos duonos suvalgytas 
su karezia asza.ru stanavijo jo
kios pietus. Aut galo ir to pri
truko. Petras Michonas jautė
si priverstu parduot mebjus,. 
kad nor ant tūlo laįho apsisau- 
got nuo bado. Szirdis biednos 
moteres plyszo isz gailesęzio 
kada pirkimai pesze tuos, Įgu
dintoj us to trumpo laimingę 
jiu gyvenimo. Už kožnę pasi
beldimo neszimo jiu ar in sie
na ar in trep.us, datirynejo ne- 
iszpusakyto skausmo, tuom di
desniu, jog tikėjosi, jog Viesz- 
pats Dievus netrukus nusiims

iszsiemeY už-

y■»"1 " '.'j'—" 11 ■■
bos! isz niekur su raminimo! 
Biedna Felicije isz priežasties 
štoko gero maisto papuolė ant 
sveikatos, vargas kas kart au
go namuose Mięhon’o.

Kada, vjsi vaistai
ant užlaikymo gyvenimo, 
ėjo ant mialn - Michonui ati
duot kndyki in “Priglauda pa-

' I # i j '** 1

szirdis plyszo isz 
gailesties gynė.kaip galėdama, 
nes matydama baisu savo padė
jimą, tiko ant persiskyrimo su 
savo branginsiu kudykiu.
ėjo in persitikrinimą jog jeigu 
užlaikys pas save, nameliuose 
tai mažytis turės badu numirt

mesiininku/’.
Felicijos ,i

Da

pasibovino linksmai o vakare jiems npioleli paveiksle, kudy- arba isz vargo. Del to tiko.ant
1 . *1 ■ kio, kuris savo balseliu gydins ' ** ’ * 1 1 ’ ’ 4

užganėdinti, jos sopulius. Nelaime! pati mis- 
ljs> jo# toji valanda prisiarti
na, kankino jiaja baisei jleisz- 
pasakytu rupeseziu....
ta mažiulei! apreukt, kur pa
guldyt kuom apsupt ir suvys- 

Baisus padėjimas!
Petras Michonas paslėpė da-

kio, kuria savo balseliu gydins

w e

, t

BALTRUVIENE.

Kas nori funiu pamatyti

Jll
I
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Ar-gi jau 
žmonių, ku-

valna is,

“bariere de
tai yra barijero pek-

— IVip tai czionais — tarė 
kitu kartu ir prisiartino prie 
sienos namo jieszkodamas ko 
tai apeziuopimu.

Anf galo rado, 
jio isžverže balsas, 
jaus išznyko nunesztas viesulą. 
Buvot tai balsas ar didelio 
džiaugsmo ar baisaus skausmo 
szirdies!
kesi atgal apie žingsni nes ve
lei prisiartino atsipeikėjas ir 
paspaude slaptinga knypkute 
matoma jam žinoma.

Toje

Isz krutinės
kuris tuo-

Nusistebėjas trau-

valandoje

r 1
I

f* 
r.14!

*

k f
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nuslinko 
buk lenta nuo sienos, sienoje 
pasidarė langelis ne didelis.

Vyras pamaželi instume in į 
ta skyle suvyniota daigta o pri
silenkęs pabueziavo jin jauslei.

— Likie sveikas, likie svei
kas su Dievu isztare dreban- 
cziu balsu, kuriame atsimuszi- 
nejo didelis skausmas. Po tam 
paspaude da karta knypkuti 
sprenzinos o toje paežioje va
landoje skyle užsidarė ir vien- 
laikei atsiliepe skambėjimas 
varpelio skambindamas ilgai 
dideliu balsu.

Ant balso varpelio nepažins- 
tamas eme svyruot ant kojų ir 
turėjo atsiremt in 
ne pult.

— Ne dalaikysiu to!— pa
szauke. — Atiduokite mano ku- 
dykeli, atiduokite mano anio- 
leli! — Ir velei spaude knypku- 
te, nes gal pajiegos atsake jam 
savo paklusnumą 
neatsidare.
\ — Per vėlu! — paszauke su 
dideliu szirdies skausmu. — 
Och! asz nelaimingas! — Ir ne
sidairydamas nuėjo skubei-at
galios u-lyczia d’Enfer.

Augszcziau namo duriu ku
ri nepažinstamas apleido dabar 
buvo paraszyta ant toblyežios: 
V Priglauda del pamestinuku” 
o ant sienos kur buvo slaptin
gas knypkutis: 
vaikeliu.”

Perbeges ulyczia d’Enfer d* 
la Harpe ir daugeli mažesniu 
ulycziuku kurias tuo laik at- 
ženklinejo boksztai Szv. Jokū
bo atėjo ant ulyezios St. Denis 
po N. 263. _

siena idant

41

langelis

Del apleistu

mažas paką jei iš o joje gyveno, 
graži, patoga iplinksma mergi
na Felicije... Na teip Felicije

Kas-gi tame navatno? Feli
cije vardas ženklina musu kal
boje ‘laiminga yra vardai ku
rie nevat laikas yra pranasza- 
vimu laimes ir pasivedimo ant 
szio svieto, nes laikais tikriau- 
se nelaime vargu. Nes Felicije 
mvo linksma szneki, linksmi
nanti nevat* savo kaiminkas 
kurios del jos szirdingai sezy- 
ros linksmybes szirdingai pa-1 Vienok turėjo viena bloga pa
mylėjo turėjo būti gal pati lai- pratimą — mėgo kaziruot. Isz 
minga ! Gimdytojai senei ap- pradžių grajyndavo tik teip, 
leido apie jiaja. ba paliko mažu del zobovos po tam perėjo tas 
kudykeliu. Nepažinojo jiu su> noras jam in krauje stojosi ka- 
vis, nes atmintis jin minėjimas žirniuku paszauktu, mėgo tei- 
apie juos tankus iszvero jos po-gi sau iszsigert, kaip tai 
szirdukeje malszu saldu skaus- įrauguveje paprastinai buna, 
ma. Sieratuke užsiėmė teta Geri žmonis praserginėjo Fe- 
josios: — nes ir toji būdama licije. Isz pradžių teipogi mer- 
jau sena o kaip viskas ant svie- gipa užsistanavijo ir pradėjo 
to mainosi ir viskas greitai mislint apie atejnanti gyveni- 
praejna, geso pamaželi ir jiji ma su kazirninku ir girtuokliu, 
kaipo sudegusi žvake ir iszpil- nep po tam su paprastina jau
drius vale Dievo uždare akis numeniszka valnamanyste

. — Kaip apsiženys tai ir at
simainys.

Na ir apsipaeziavo Michon’
as su Felicije.
ne puiki tokia kokia gali but

— Petras Mięhonap.... 
tu jin dirba fabrike vinių.

III.

Sieratuke užsiėmė teta

ant amžių.
kosi be gimdytoju, be tetos ap- 
glaabejos, pati viena ant to di
delio ir plataus Dievo svieto.

Reikėjo ymtis prie darbo jau 
nai mergiukei, ba kas siera- 
tai da padės ? Iszmoko daryt 
kvietkeles isz popieros szilku 
aksomo ir kitu tinkamu mate- 
rijohu Ciela diena sėdėjo prie 
stalelio, procevojo dainuodama 
linksmai ir teip praojtinejo die 
nos — dėka Apveizdai Dievo.

O puikias kvietkas mokėjo 
padaryti. Felicije, gražiausias 
rožes kurios savo puikumu ne
siskyrė nevat nuo gražiausiu 
ka tik pražydejusiu gyvu rožių 
uzarelius, konvalijos hiacentus 
rezedas, brolius, lelijos ir viso
kias kokios tik yra sutvertos

i f <* -
*—    — - ~ v -7—>7 r ~     f

na. padaryti. Nes nelaime! ma-

va-

Petras Michon’as, kas teisy
be, ne buvo blogu žmogum.

Dabar Felicije Ii- re*:

per Sutvertoji!, mpk,ejo mergi-

žas pelnas inejtinejd in jos ki- 
szeniu. Kolei kokia kvietkele 
padirbta rankom Felicijos atsi
rado ant skrybėlės4nadines po
nios turėjo perejt daug ranku. 
Pirmiause nupirkinejo kviet- 
keles kromininke, nuo tos kita, 
nuo kitos gal da ir, treczia ir

4 * *

gal ketvirta, o net tada madine 
ponia. Uždąrbiu tęom del to 
dalinosi net kelios ypatos o rpa- 
žiause dalis pripuolė biednai 
Felicijei. Nes nežino kaip Fe
licijei gerai ėjosi ba visados
Felicijei. Nes nežino kaip Fe
licijei gerai ėjosi ba visados 
buvo linksma valna kaipo ori
nis pauksztelis, iinb visokiu ru- 
peseziu. /

Turėjo jiji savo darželi, ku
rio už nieką sviete neatiduotu 
mat. ta i buvo darželis po sto
gu. ’ Pritaisė, lentinuke po lan
gu pripilė tert žemiu ir ten so-

kožpii*kvietkele kasdien
dino ir sėjo kvietkeles. 1 Su 
kožpii'Kviėtkele kasdien svei- 
kindsi* ir * kasdien jauslei atsi- 
svejkinedavo vąkare, kožnam
ka hor pasako, su kožnu pasi
džiaugė, kožna pamylėdavo. 
Saugojo idant kuris ne nubus
tu ir galveles ne nukartu že
myn ach butu tai gailestis ne 
maža ir iszmetinejimas sauži- 
nęs jog jin nerūpestingai da- 
žlurinejo.
pauksztuka, — gražu geltona

Turėjo teipogi

kanarka, kuris daduodavo jai
*“ii į f i f i f 1
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Veseile buvo

pas žmonis neturinczius didė-
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hbudu drauge sugryždavo na
mon vienas kitu ' 
vienas kita druezei mylėdami.

Ne yra vienok nieko tvirto, 
ant szio svieto. Petras Micho
n’as, kas teisybe,< susilaiko nuo 
kaziravimo — ciela ketverti me 
tu. Pikta dvase velei trauke 
jin prie kaziru. Isz pradžių no
rėjo tiktai persitikrini ar ne 
pamirszo kaip kaziros iszrodo. 
Po tam kaskgrt labyn trauke 
jin prie jiu, kas kart ilgiau bOr 
viliosi joms, kas kart vėliau su
gryždavo namon, o ant galo ir 
cielas naktis prasėdėjo kareze
moje už stalo. • Kada subatoje 
gavo užmokestis nedeline per. 
viena nakti viską ant vėjo pra^

Kiek: tai praleido pim- 
krtovinai;- h užprocevotu! 

Anksti isz rytovėugryždavo na
mon pusmiegantis girtas. Vie
toje ejt in darbu guldavo ant 
atsilsio.
narna jio, o tuom labjaps jog visados turetau pralaimėt, 
kas kart piažiau uždirbdavo 
kas kart, daugiau praleisdinejo. 
Ųžsiergelavus pati prasze . ir 
meldo idant pasiliautu. Nes nio 
ko tas jos. praszymas neprigcL

tyt...

Kuom

Ii piningu paimtu už parduo
tus daigtus idapt da karta pa
mėgint laimes kazirpse ir at- 
gra,jint tai, ka lyg sziam laikui

leido, 
gn

Vargas, insivoge in

uždirbdavo

bėjo. Laikais kada isz ryto sė
do ant kėdės ir užsimislinime 
paslėpė veidą injlelnus užejfi- 
nejo in szirdi jos viltis, jog 
jis apmislines sau apie ciela 
baisybe padėjimo atejtios, pa
mes taji savo papyatima.
. -— Gal Dievas jin apszvies 
inkveps jam D^aso^ szventa, 
gal sugryž ant kelib dorybės

— Ir teip neįpage ramino 
save viliodama Išuve vilczia, 
kuri niekados nedurejo stotis 
tikrybė. • P -

Tuolaik užstojo jau ir

nėjo in

baisybe padėjimo atejtios, pa-
- t> • Ji ,rJ!» j a ' »

vilczia

žie-

praloszeu
O apjakeli! kuris mislini jog 

vienoje valandpje pajiegsį pa
imt tiek iszloszimu, ka per me
tus, kelis praleidai.

Saužine szauke jam niek- 
sząu! isz tavo tai kaltes drau
gė tavo gyvenimo kenezia toki 
Varga, isz tavo tai kaltes ku- 
dykelis tokiam varge ir ant var 
go gema.

• — Negalimas dalykas, idant

vienkart ar tada, ar tada giliu- 
kis turi atejt ir pas mane, o ta
da viską pataisysiu.

Tokia vilczia stengėsi užglu- 
szint savo, saužine.

Kaziravo velei
pralaimėjo.

po mcblu pardavė geresnius 
drabužius ir paredalus savo.

Kada Felicije likos motina 
. žodžiu tar-

ir velei

žodžiu tar-nebuvo namuose 
turn nieko.

Vienatiniu daigiu, kur da 
;, buvo 

i Nuo aukso-
buvę , galima Ąpajduot
žiedas Felicijos^ ;
riaus gavo ilž jin ’ penkes mar-
žiedas Felicijos

kės;, nupirko už dali tu.prieigų

atijavimo kpdykio in priglau
da pamestinuku.

Sunkus buyo josios persisky
rimas su numylėtu kudykeliu, 
glaudė jin savo glebije prie 
plysztanczios nuo skausmo szir 
dies aplaistė,savo graudžiom 
ąszarom o atiduodama jin iii 
rankas vyro atsisveikino jin — 
atsisveikino.... ant visada.

’ IV.
pagilovimui Mięhon’o 

užsiszviete ir linksmesnes die- j 
nos* del to vargu nukankinta 7

♦ • *r' L' JfcL i* v *

Po

felicije palnuželi sugryžo prie 
sveikatos^ Užstojo vasara, 
Michon’aš gavo darba ir skati
ku uždirbta clelybeje,parnesz- 
davo nanioif.

Nelaime! budus vilku trau
ke in girre, ir Michomis kaip 
tik pajautė pininga kiszeniuje 
velei užsidegė jame noras at- 
grajnt pralosztus piningus ir 
iaziravo paslapczia. Du metai 
praėjo tokiu špasabu, Felicije 
pamislinO, 'jog vyras jos pa
sveiko isz tos baisios ligos; 
įiedna — netrukus lauke jiaja 
velei da didesnis rūpestis. Gi- 
iumoje duszio^ abudu gimdy

mus saužines, kuri jiems kal
bėjo, jog szlektfti padare kad 
eudyki atidavė’piupriglauda” 
Mislis toji Įrucino jiems gyve
nimą. Niekados apie kudyke- 
li savo nekalbėjo, tuom dides
nis buvo jiu skausmas szirdies.

Petras Miėhonas ne ‘ trukus 
apie viską pąiiijrszo, arba rode- . j v n 1.Apt uį_ 
muszimo kirmėlės kuti grauže

to jei jaute dabar' iszrtoetineji-

si jam kad pamirszo.

kas l^b^^įkęlingiausįu del jio saužine, gei'e it kaziravo.

Ka biivo daryt ? Ka, padaryt
kndykio,.,
''' iwwii ■' nAU'ii

i f.1' r ' v1 ; • • ”su kudykipT > Isz niekur 'pa geįV-
.p..*—|.fv , ■  t y ■ m u W .m*!,
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Labai Svarbus Praneszimas!
a

Tuolaik Felicije apteikė jin an
tru kudykių. Tam ant kiek ga
lėdama nesigailėjo visados, 
kurios pirmutinėm suvis du,ot 
negalėjo. Tuolaik Petras Mic- 
hon’as, kas kart recziau papras 
tinai sugryžjdaVO ’ namon,

kurios pirmutinėm suvis du,ot

/

I

tinai sugryzdavo namon, o 
velei vidurna^limis ’ pradėjo ll

; labai daug, pesiskunde viėi$k

4 i
Kas nori funiu pamatyti, 
Turi in Illinoju nukeliauti, 

Tik laike szventes, 
Kriksztinu ir veseiles,

Tai be piningu pamatys ko
medijų, 

Biles, ir akmens ir bonkos. 
Kas papuola prie rankos.

Norints mažai turi smegenų 
Tai ne tenka ir tu, 

O tai daro tamsunai, 
Girtuoklei ir bizūnai, 

Kurie laikraszcziu ne skaito, 
Gyvent žmoniszkai nepataiko, 

Uždarbi visa praleidže, 
i Ant nieku laika leidže.

Ir isz merginu, 
Mažai yra geru, 

Naktimi bambileis valkiojosi 
Po parkus vaikosi, 

Su visokeis užsideda, 
Ne Dievs gėdos neduoda.
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Ohajuj yra vienas sztamas 
merginu, 

Kaip tik Nedelioje isz lovos 
iszsirambatina, 

Tuojaus apsiredo ir iszsi- 
szukuoja. 

Ir in kita miestą važiuoja. 
Bobas pas save pasivadina, 

Tuojaus vaikinams duoda žinia 
Tiejei subegia pundina, .

Ir kitokius gėrimus.gabenai.
Prisigeria mergeles, 

Kaip brogos karveles,
yidurnaktije narnom parke

liauja, 
Ir da važiuodafoos klykauje.
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Du galingus brolius pažinau, 
Mat ant veseiles juos užtikau 

O abudu musztukai gerų 
Jog apsakyti negali.

Niekas juodvieju nesulaiko, 
Norints del daugelio galvai 1 

skaldo,’ 
Tokius tai parszus merginės

Norints ir jos gauna nog ju 
in kaili.

Bet nog tokiu kvailiu mergi- 
x nos naudoja.
Kaip taksukus aut saito va< 

džioja, 
Viską perka ka tik nori* 
Užtat gryni, kaip pyplei uie« 

,»■ koneturh 
Teip, mergelės, nog kvailiu

< naudokite, j
Viską nog ju iszviliokite, t

. O savo protą Vis turėkite.
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' parejtinet. Felicije kente daug
- - - • ?

> o kente ta viską kantrei kaipo

kuri dangus ant jos nu- 
siunezid.

Į Vien kart Vakare Michonas 
’ voki sugryžo vėlyba nakezia

z , . - , —j

daleidima nuo Dievo, kaipo kry 
žiu,1. Jeigu siunti pinigus in Lietuva, siusk 

“Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove”
persiunezia geriausia ir pigiausia.

2. Jeigu nori važiuoti in Lietuva, kreipkis
prie “Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrove” 
suteiks Tamistai teisipgįausias informacijas, 
parūpins laivakorte, iszmainys pinigus ir gražiai 
iszleis in Lietuva. . >

3. Jeigu turi susitaupęs pinigu investyk 
juos in “Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove

* 4 ’ < * i ■ » * . i f

szerus. Gausi gerus nuoszimczius ir tavo pinigai 
dirba del naudos tau ir Lietuvai.

W ^'4, 0 4 1 * i 1 T ' ,

4. Dabar “Lietuvos Amerikos Pramones 
Bendrove”
palengvinti tavo ^broliams ir sesutėms pasiekti 
gerbūvi. Todėl ;prisidek prie ežios Bendroves 
neatideliodamas. " Sžeru dabar da gali gauti po

per

* t r
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ruoszia Lietuvoje fabrikus idant

namon. Tuokart labiau girtas 
negu paprastinai ir buvo gata-

• vas prie barniu. Paczia fądo 
į apsiverkusia.
* — ■ Kas tai! — paklausė asz? 
» treĮ—- ko verki ?-
[ — Ko piksti brangus dusže- 
rie?

vas prie barniu. Paczia rado

— Brangus duszele?.... Jei
gu nori, idant butau tavo bran-
gum tai nustok žlumbejus ba 

Į tas mane pykina.
Juk jie verkiu

* -.1 . * -
~411 v m i*-

• — Aę-gį gal juokėsi ?....
— Dieve mąno, kas tau.
Petras, Michonas krėstelėjo 

’ nekąntrei peczeis.
; —- Pasakyk man kas atsiti-
; ko, jog verki? r , . «.
į —* Nieko neatsitiko, i

j -t- Nieko
į cije stengdamasi pusiszypsot.

Dieve mąno, kas tau.

Niokot '
— paantrinę Eojl-

Viską nog ju iszviliokite, t

41
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Ne vienas Czalis, Džianas ir 
Mikas* 

erkt kaipTuri per naktiTuri per naktį verkt kaip 
bolszevikas, , 

Muszti blakes kaip maskolius, 
Ay-gi moteriukes vis teip bus?

Jeigu vaikinelis už burda už-

t

moka,
Tai tegul nors blakes ant • 

žmogaus ne szoka, 
Negali nakti pasilsėti, 

Turi su blakėms kariauti. 
Palaukite, atejsJaikai, 
Kaip susipras visi vyrai 
Ant tokiu bobų nežiuręs, 

Pas anglikus burda turės.

M

j

neatideliodamas
ŠIO viena. Pirk kadaugiausiai gali. Pelnas tau 
iir nauda Lietuvai bits neapsakomai dideli;

■ '< . K ’ < • Lh 'i' |f
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Lithuanian American Trading Co.
112 N. GreenėSt. Baltimore, Md.
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Steru dabar da gali gauti po

112 N. Green^ $t
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Atęitinejo man navatnos mis- 
lis in galva. Tu žinai kaip : 

JĮ žmogus teip vienas pasilieki 
(Toliaus Bus,)

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

CANDy •
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Ką tik laz&jo Isz.spaudos penki nauji

; “Gana Broliai Mama Miegoti* duetas. 
/ “Kar man darbo* duetas.
' “0 Lietuva Numylėta“ duetas.
> “Sudiev, Gimtine**, solo.
Į “Lalsskas pas Teveli* solo. X

Preke po 50c. wk kiekviena.
; Siuskite piningus registruotam laissko

»»veikalai Gaidos sti žodžiais del ‘Piano
VERY ’
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Į ar per Money Orderi, attmpu nepriimu 
J. A SEMAITI& InclelntojM.

III S. Wwt SAeuMdMh. Pa.
■ • A hi I*

J. A ŽEMAITIS, iMlelAtojaJk

AU ESI SVEIKAS
Jeigu viduriai netvarkoje GARFILAX 
duos jums greita palengvinimą. Greit 
veikia, paluosuoja vidurius ir iszczl- 
tina kraujo. Nesiųskite piningu bet 
iszklrpklte szl apgarsinlma ir prisius- 
kite hu adresu, gausite dykai aempell. 
GAMFO CHEMIVAL ( O. DepL L-H

141 Are. A. New Tori, N. T.
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

Eslu po

Parduodu laivakortes

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini- 
gal sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Sluncziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai lr pigiai. Ra
szyklto apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

i Mahanoy City, Pa.

■ UNION :
LnabXaljL BANK 1Kmahanoy*

Capitol Stock |125,OOOM
Karpiui A Profits |46O.0(MMM

^.1 ■

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suoso, 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, Subatx>< 
mis 9 ryte lig 12 vaL

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

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAŪCKAS.

801 I£. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

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

valandos Iki 10 valanda įsi ryto, ' 
1 Iki 3 vai popiet. 6 iki 8 vakare.'

I

I

Žinios Vietines
>■■■ . ......... I

— Sercdoj pripuola Užgi- 
Szv. Pannos Marijos.

Telefonai, Bell - Kensington 5311 
Keystone, - East 6720

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

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

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Naujas Llctuvlszkas Graborlus
KAZIS RĖKLAITIS.

616 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą !
LIETUVIS

Bavnsis Daktaras Kurlumeneje. I
GIDO VISOKIAS LIGAS 1

f Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
į 12 lig 2 popiet.
Įb Telefonas—Bell 350 R.
a 113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

Merginu balberlu szapas. 
Uniojs prekes tlktaL Pra- 
azom. Teipgl iszmokinamo 
vyrus ir merginas balbe- 
riautl. Neužmlrszkite nu
muro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

Pittsburgh, Pa.
N. Nossokoffs, 

1202 I’enn Avė.

W. TRASKAUSKAS
LIETUYISZKAS GRABORIUS.

A Mil 4» 1 A. < <*

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, pasi
važinėjimo ir tL Krausto dalgtus Ir tt 
520 W, Centre St. Mahanoy City* Pa

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY, PA.

4SAULE

žažemis, savo “teisėtu” 
pulejimu tinkamai savo ūki ap-

Ar gali jo 
vilties kada 

hors prasimuszti in žmones, in

M A Mi il lilMiMIM * 4.

do: esama upie 80 bravoru 
ba “samavoru.” 
szimtis ju priklauso 
miams arba bežemiams, dirban
tiems kito ūki (dvaruose.) Li
kusi randasi pas stiprus ūki- luosnesni gyvenimą? 
įlinkus, kurio labai gobszus 
ant graszio.

Už puda rugiu mokama 60— 
Isz to pūdo, gerai 

inmaisziUs, iszeina 10—15 bu- 
parsiduodamus 

po 30—40 rubliu butelis, 
nant minimum kainas, 
do rugiu (60 rubliu) varytojas 
gauna 300 rubliu, 
500 nuoszimczih! Tokia pelnas 
gali žmogų prie bala... žino.... 
1 * ' ' • 4 *1 1 *. *

, ar- 
Apie 6Q nuo- 

mažaže- rūpinti visku? 
darbas inkvepti

sunku ANT PARDAVIMO.
Didele stuba ant trijų lotu po 
No. 428 E. Elm St. Tamaqua, 

parsiduos pigiai.
Tamaqua

Gale
Norintis pirkt

(Sp. 10.)

70 rubliu.

Pinigu Siuntimo Agentūra lenkams isz Lietuvos, greito 5 
----- ----------------- r—----pagelba yra reikalinga visuose ap- Z 

skrlczluose, kur buvo inslbrlove lenkai ir labai nualino gyventojus. J 
Pinigus sluncziu žemiausiu kursu, greitai ir su gvaranclja, suteikiu j

Lietuva, pampinu pasus, laivakortes, padarau < 
visokius dokumentus, suteikiu rodąs kaip parsikviesti gimines 
Lietuvos. Pinigus siuskite pacztos money orderiu lr indekite 2 centu 
stampa atsakymui ir adresuokite:

P. Mikolainis,

Pa.
loto sztobelis. 
atslszaukt pas:

Jurgis Martinku .
428 E. Elm St. 

■Tamaqua, Pa.

rodaH grįžtantiems In
1SZ

Pasiklausė tuos klausyihus, 
ir pasvarsto faktus prie ju pri- 
klausanczius, ar galime mes ste 
beties kad biednesnieji sutinka 
geriau, pavargti pora dienu 
prie “samovaro” ir pelnyti 240 
rubliu, negu gulėti visus metus 
ir pelnyti 1000 r ? 
dar jei toki faktai kaip sekan
tis, yra visiems žinomi, 
nas mažažemis, kuris pirmiaus 
taip sau lingavo szioje aszaru 
pakalnėje, už kiek laiko įsilei
do seseri su nemažu pasegu, 
pats apsivedė ir dar 
vestuves iszkele.
sas valsczius sutartinai atsako: 
“Isz arielkos.

53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

Pasekme po 21 iienu 
arba grąžiname |umi-K * -k -K

Nuga-Tone
Pirmutine Lietuviszka

BANKA jteliu arielkos, šamo varo pinigus.Martinas Tniri- 
Frano 
Jonas

mimas
Yra tai ka.talikiszka szvente.

— Tarpe vietiniu saliunin- 
ku noužilgio invyks didele per 
maina, nes vieni parduoda ki
ti perka. Žemiaus yra sura- 
szas aplikacijų ant permainy
mo laisnu atejnancziam ter
mine Korto:
la pirko saliuna 

pirmam vorde
Grąžei nuo Juozo Sakalaucko 
penktam vorde. Adomas Salik 
nuo Andriaus Singlar pirmam 
vorde. Juozas Buter nuo 
Martino Tunilo pirmam vorde 
Petras Balczius nuo Erano 
Karaszaucko ketvirtam vorde 
Charles Smith nuo Jurgio 

Juozas 
Sakalauckas nuo Jono Jurczi- m 
konio penktam vorde.
Minkeviczia nuo Karolo 01- 
szaucko ketvirtam vorde. Sta- 

Vasilo 
vorde. 
Vinco 
Mikas 

Pajaujis nuo Kįiko Stepanavi- 
cziaus pirmam vorde. Juozas 
Pranys nuo Prano Stepanauc- 
ko pirmam vorde. 
bus permainyti 
sanvaite.

— Subatoje iszkeliavo 
daktoris “Saules” F. W. Bocz- 
kauskas su paeziule, atlankyti 
savo su nu leitenantu Hilara F. 
Boczkauska, kuris turi užsi
ėmimu elektrotekniszkum de
partamente Pennsylvanijos ge
ležinkelio Indianapolis, 
na.
vaitos ir prie tos progos atlan
kys kitus,svarbesnius miestus.

Ponstva F. W. Boezkauskai 
apvaiksztines sidabrines 
kaktuves 25 metines savo 
czevones diena 18 Septemberio. 
Per tuosius metelius susilaukė 
asztunta vaiku isz kuriu keturi 

Hilaras, Indianapo- 
Florionas elektrotekni- 

Irena norse Mise- 
ricordia ligonbuteje Filadelfi- 

. cjnanti

Koris,
nuo

uc

inio

nuo
Balis penktam vorde.

Jonas
nuo

sis M ai i na uc kas
Kraszinskio
Motiejus Burdulis nuo 
Baczio antram vorde.

inio 
pirmam

La i su i ai 
atejnanczia

kuris turi

re-

India-
Kelioneje užtruks dvi šun

yra gyvi: 
liuje;
kas mieste;

joj ir Adelina 
mokslą namie.

Sll- 
vin-

da m

SHENANDOAH, PA.

karezema idant pa
vyra ir e j tu su 
Tas gyvulis isz-

— Alia diena tūla moterėlė 
inėjo in 
szaukt savo 
juom namo.
ėjas laukan pradėjo žveriszkai
pasielginet su jiaja, jog praei
nanti žmones teip inirszo ant 
tojo gyvulio, jog apdaužė jin 
gerai, o kiti norėjo rakali pa
kart už toki pasielgimą su sa- 

Buvo tai regoji- 
ne

vo motore.
mas kuris pervėrė 
gera szirdžia.

— Praejta Petnyczia atsi
jų ozo Bylio

kuris likos užmusztas per nu
puolimą anglies Wm. Penu ka
sykloje. Paliko paezia.

buvo laidotuves

viena

DEGTINE — GERAS BIZNIS 
LIETUVOJE.

< (

tekinimais.

JO.

Mato Dievas, mato žmones” 
kad kiekviename Lietuvos už- 
kaboryj tarpsta naminiai bra
vorai ir degtine varoma kuone 
milicijantu panosėje. Ne tik va
roma, bet ir geriama su pri
prastomis sekmomis: ligomis 
musziais, kraujo ir gyvybes nu- 

Ta visi mato, ap
kalba ir.... nieko nedaro, kad 
bloga, kaip nors praszalinus. '

Tik ir praszalinti jis nėra 
lengva del tos aiszkos priežas
ties, kad degtines varymas yra 
geras geszeftas. Jis yra vienu 
isz keliu, kurio veda prie turto, 
prie apstumo pinigu kiszqniu-

Jis yra viena isz spekulia
cijos — szmugelio kuris1 teip 
tarpsta Lietuvoje, rusziu. 
degtines lislaptas” 
tol neisznyks kol nopageres 
gyvenimo sąlygos Lietuvoje. 
Kuomet žmogtfs goru ir nau
dingu darbu instengs sau pel
ninga gyvenimą vesti, tuomet 
pranyks Lietuvoje szmugeli» ir 
degtines varymas

Kodėl žmones užsiima degti
nes varymu ? asz ta klausymu 
patirinęjau valscziuje, kuriame, 1 • • •- « * A-*/ ” ' v* */ iM M f i'1 ■ <

Ir 
varymas

• •

kieminejuosi, if vo kris ptisiro-

Ei- 
isz pu-

arba pelno

ko priversti Amerikos aliejaus 
karaliai už mažesni 
žudo. Meksikos prezidentą 
Carauza ir nori karo su ta 
laiminga szalimi.

Dabar pažiūrėkime, kiek ma
žažemis užpelno dirbdamas 
“teisėta darba. 
duoti mažažemis beveik nieka
dos neturi. Parduoda, tik svies
to “suriu” pūreli avižų, mie
žiu, bulbiu.
metu sunkaus pulejimo, apie 
500 rubliu 
Jei dar 
tai minėta suma, padidėja 
1000—1500. Bežemis, dirbantis 
kito žeme “isz puses.” surenka 
pelno sulyg ūkio didumu.

pelną lin

ne-

O ypacz

Vie-

nemažu pasogii 
puikias 

Isz ko? Vi-

užpelno 
, > Rugiu par-

pureli avižų, 
Tas atnesza, po

(gerai perdedant.) 
užsiaugina telyczia, 

iki

isz puses.

4 žino

Dvaruose bežemiai

Bet 
ir-gi vargia persikasa per 1500. 
Kiek asz patyriau isz 3 
iriu ju apyvarta labai retai sie
kia 500 r. per metus visus skait 
menis žymiu rusu caro rubliais 
nes toki ežia eina tarpe žmonių, 
Ju kursas, regis, 1 <ublis — 30 
skatiku.)
uždirba metams 400—600 rub
liu pinigais ir apie 90—120 pa
du invairiais grūdais, 
parduoti jie ir manyti negali.

Czebatu pora ežia 
5Q0 rubliu. 10 Skrynucziu 
briežiuku — 10 rubliu. Dalge— 
100 rubliu: pustykle — 30 rub
liu. 
1,000 rubliu.
Karve — 3,000—6,000 r.

Na, dabar, pasiklauskime ko
kiu bndu gali bežemis arba ma- ............................„y., ,

kuriu

kainuoja

GERI PIRKINEI ART SHOP SZTORE

Del iBZBiuvinojimo Szlobea, Padusz- 
kaltes, StalteB, SkarOH, vlHoklu Vilnių. 
Gyvu ir padirbtu Kvletku.

JENNIE REFOWICH,
129 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Geras biznavas namas po No. 21 Ir 23 
W. Centre St. Maliandy City. Galite 
atslszauktl ant vietos arba’tn "Saules" 
ofisą. (Šep. 30

--------------------- ----- ............ . ,................ t .. .... .......... . ... ----------

TIESES KELIAS PRIE TŪRIO.

parodo Ir

10

Aszis su visais ratais — 
Arklys <8,000 r.

Jau ifizėjo isz spaudos, tai yra senei 
pagedaujama knygele Lietuviu kalboje 
"Tiesus kelias prie turto 
iszaiszkina daug biznio ir iszdlrbist.es
paslapcziu. "Tiesus kelias prie turto” 
parodo kaip iszdirblneti muilą, amonia, 
gyduoles, kava, vyną, midų, keczupa Ir 
daug, daug kitu dalyku. "Tiesus keiliCs 
prie turto" parodo kaip su mažu kapl- 
tolu gali pradėti savo bizni, czionais 
ar parvažiavęs in Lietuva, 
kelias prie turto" 
Lietuvio namuose, 
turto” 
užtektinai. "Tiesus kelias prie turto” 
tai yra kelrodys kuris nuves tave prie 
laimes ir turto, 
ttirto” kasztuoja 
vienas doleris. Piiiigus praszau siusti 
per money orderį ar popierini doleri

K “Tlcsufi 
turi iftBtln kožnoj 

"TIchuh kelias prie 
nuves tave tonai kur visko yra 

"Tiesus kelias prie turto

Tiestu kcllatt prie 
priaiuntimu tiktai

in lalszka gerai suviniojas. Adresas: 
YURKEVICH,

, Chicago, Ill.
W. • 

332C S. Haisted'^t.

i.

Sltinczla , piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Linijų, už kompanD 
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, toipgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu ‘no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkal užtvirtinu visokius 
DokuMcntus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didolla kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 

balines.jokios baimes. Raszyklto ant 
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden,
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & S. Main St.

DuBois, Pa.

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempellu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgl taiso, iszvaio ir 
iszproslna vyru ir mo
toru rublis. Darbas yra 

ir užtikrintas
Prekes prieinamos.
gerast

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.
Dekavoje milijono žmonių ui 

pulkus plaukus, o telp-gl sulaiko puo 
Įima plauku labai trumpam laiko, to 
vieta Iszpuolusiu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai 
Raszy 

lira. BrnndzaN CoRmetlca, 
Kta. W. Brooklyn. N. Y

. i

Tikrai Saugus
- I *

Investmentas
4

Pirmas principals investmento yra SAUGUMAS.

Tvirtas Investmentas tikrai ir ant visados sutvėrė nauja turtą. 
Todėl indekite jusu taūpinimus in gerai vedama bizni, 
žemiaus padėtos kompanijos.

Pirkite szerius

’ l'4 6 g ė l ’ "t

Parduodamos Pirma Karta

Cumulative Preferred Stock
—OF—

Pennsylvania Power & Light Co.
$93 ir Accrued Dividendaa už Kožna Szera

(FULLY PAID AND NON-ASSESSABLE)

Mokant $7 Procentą už Szera per Metus
■ '4 V-

\

Yra tai begalo geras investmentas—žemiaus padėtas kuponas
I j . ■. *’ f

atnesz jumis daugiaus faktu, nusiųskite ji iri

Pennsylvania 
Power & Light Company

4

Investment Department

8-th and Hamilton Streets '

' 1 . •*

*a> — * o <a» <bb n n i. o
i •* '

INFORMATION COUPON
(Without Obligation)

Pennsylvania Power & Light‘Copj;
Please send ne (1) 8 page illus

trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula-

of Partial Payment Plan.

Allentown, Pa.

Si

Name

Address

J

\

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. »
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spejcas; ture-

------- jr nU9ijpnėta kūną; pasibodisl 
I padidinimą veiklumo ir vaiatua evaiginan-’ 

čius, bandyk Nuira-Tone ir perdtikrik kaip greitu laiku jau-

. damas neaišką mint
imant vniitun dčl
nesi viflhl nauju žmogų I Dcvynow iA deMmtes viriu žmogau* Ilgu 
tokiu kaip bloga* apetitą** negruomuluvima* viduriu* garai 
Išpūtimai* užketčjlmu* skilve** tulžini*, ahemia* kankinimai reu- 
mutizmo, ftknuMnai galvos* neuralgia* *tokns energijos* nusllpne- 
jimas nervu ir negalėjimas mleguotl* paeina nuo stoka nervu 
pajicgOH, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
krnujo* |

KoŽna dalis kuho Ir koina jo veikme remfase ant nervu pajlegos* 
kurion didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą* jaknas* inkitus ir 
grobus, širdefi plakimo* kraujo clrkulavimo. Nuga-Tonc yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo į 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ifc ažtoniu brangiu* Ii 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu JL 
?er garsingu* Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi | Geležę ir /A 

’osforą-maistus del Krnujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, nnstlprln grobus teip, |ĮJ 

| jog Jr tu&tinasc regulariAkaL Atgal vin ink&tus, H vara laukui 
nuodinios atmatas. Niera daug' 

į < 
fipetit 

puga-AUiiv Bustipnn niauju aam vii numv imv jv, pi imuvb iuuuv-
numo veidui ir žlbumą akiems! Nuga-Tone padarą tvirtus* rustus

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms
nuodlnioH atmatas. Niera daug lauš ražu Ir suputimu, niera smlr- ’* 
dančlo kvapo ar apvilkto lietuvio t Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, glarą aruomulavimąF tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nugn-Tone sustlprls kraujo ir pagerins clrkulavimo jo, priduos raudo-

giarą gruomulavimą* tvirtus nervu* ir kietą pastiprintą miegą*

4

■

vyrus Ir sveikesnes Ir puikesnes moteres* Nuga-Tone nets Ip In savyj lokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti iie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimnoUUl ūmu pnpiWY vuinųu. uuuvvi jiv y t n i nimiam puiHirivi. aim t iimvi v *4 m i m iii * pa I Ban al V 

skoni ir vartuoti galema be jokio neparnnukumo. Bandyk juos. Rekomenduos! visiems 
aava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris
sava pretelcms.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCTJAt Preke Nuga-T on e yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Koina bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulių arba vieno menesi 
gydymo. Galėta pirkti ieies bonkutas, arba ieilus menesius gydymo ui penktus ($S.OO)ydyrao už penkiue ($8 

ne busi užganėdintas
gydymo. Ualete pirkti Seles bon kutai, arba sėlius meni 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvide&Lmt (20) dienu Ir 
sekmiji, sugrąžink bonkute ir pilius, o mes urnai suj_ 
prapuldyti vieną < 
hptiekose tomis pačioms lilygomls ir tą pačia garantija.

FRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ*
National laboratory, L. 23—537 South Dearborn SL, Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionaia $:......... .. Ir meldžiu prisiųsti man ....
Nuga-Tone.

i

Vardas ir pavarde............................................ .. ......................................................

4
i

r Jeigu na busi užganėdintas pa- j 
grąžhime jusu pinigus* Negalite

centą. Mes imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose

bonkut

Gatvė ir numeris

Miu titas Val.tija. . ... Z"i<i

t 
v
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l

i
X
tv
❖

I 

f

t
i

t

. Dar turite giara proga pirkti 
puiku vežimėli

Szia s an vaite galite [pirkti už

20 procentą pigiau f

t

i a X
III

te I

*
X
♦

Rasite pilna pasirinkimą musu sztore. 
? ' PULLMAN VEŽIMUKAI su virszais ir be g 
X virsziu, geresnio darbo, lengvai važuojasi X
i
X GUINAN Mahsnoy City, Shenandoah, MtCarmel

— i— MB OP 1B

. VYRU 
LIGOS

ir padirbti pagal naujausia mada.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pitt^burge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus invairias ligas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias Ugas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atolszaukite ypa- 
tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kal ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedoliomis iki 2 vai. popiet. ' ’

Dr. KOLERf 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

A

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 pagelboe 

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

lengvas mėnesines mękestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti. ( '

Yra tai Banka kurios virszininkai yra Jusoltautleoriai Ir _ 
pažinstami. ' (

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informs* 
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus. • < / < C

( A J

uuiiiua* \ <
Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka. T
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo

V
piningus in Merchants Banking Trust Co. Bąnka. Szita 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

, MAHANOY CITY, PA. I
-DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pree.

J. II. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
T. G. Hornsby ..P. C. Fenton

D. F. Guinao, Treu.
A. Danisewlcx M. (Uvula

*1. ■■
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iszdlrbist.es



