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ISZ AMERIKOS B*iny“1“ ‘S*™“ 15
Norėjo iszneszt in podanges 

milijonierio narna.
Detroit, Mich, 

suėmė darbininku 
Bolevicziu, kuris

- Palicije 
Stanislova 
ketino isz- 

neszti in padanges su dinami- 
Jnines Con-

Boleviczius prisi-

St. Louis, Mo. — Bažnytėlė 
Sappingtone reikalavo atnau
jinimo, o kad parapije buvo la
bai vargingu, susitarė nekuriu 
kunigai isz tosios diecezijos su- 

bet ne pini- 
Vie-

ir kvarba ir in 
iszmabuvojo visa 

tikra

ISZ VISU SZAL1U
■»,»■.„■i.. „  i 1 -'f"1 i'* *

TABAKAS KAVINE MAL-
NYCZIA SUMALTAS. ISZ ROSIJOS. NAUJAS STOVYLAS POPIE- 

ŽIAUS BENEDIKTO. XV.
AMERIKOS , RAUDONA.
SIS KRYŽIUS LIETUVOJE. I

tu milijonieriaus
zens narna.
pažino, buk jam kiti prižadėjo 
deszimts tukstaneziu 
už atlikimą tojo darbo.

nainas yra dabar 
apstatytas sargais.
Anglines kompanijos isztrauke 
iszžmoniu milijonus už anglis.v uz-

ant anglių per 
ir gole-

doleriu
Mili-

jonieriaus

New York. — Netikras 
darbi avimas 
anglines kompanijas 
žinkelius atnesze tiems pleszi-
kams 350 milijonu pelno praei
ta meta.
nėjo senatorius Williamas M. 
Calder, kuris sudeda visa kal
te ant valdžios, jog goriau ne
prižiūri tuju profitieriu.

Taji dalyk a isztirį-

Tinginiai gyvena ilgiausia ant 
svieto.

San Francisco. — Daktaras 
Marionas Thraser ant susirin
kimo czionais, turėjo pralekci- 
je kurioje kalbėjo,
abejones jog žmones negali gy
venti nog

buk nėra

150 lyg 200 metu. 
Tolinus tasai daktaras (kuris 
turi 79 metus) prirodo,. 
žmogus ne mirszta nog 
ves tiktai pats savo 
j m? r alkoholiu, mvo<i,
persivalgima, persidirbima, ru- 
pesti, kares ir szalti, yra tai di
džiausiai 
Tinginei gyvena

buk 
senat- 

užmusza 
tabaka, mesa

žadintojai žmonių. 
Tinginei gyvena ilgiausia, o 
mažai yra senu žmonių kurie 
yra turtingais.

Prezidentas ižgelbejo nog kar
tuvių juoda mergina.

Washington, D. C. Presiden- 
tas Wilsonas permaine mirties 
bausme ant viso gyvenimo ka
lėjime jauna juoda 
Juzefina Berry, kuri
kita juoda moteria isz pavydu-

Juzefina ketino būti pa
karta tomis dienomis, 
ja ja užtarė visokios 
kos drauguves ir tokiu
apsisaugojo nog kartuvių. ’ 

Mergina gimė kalėjime, 
josios motina likos 
muszije su kitais nigereis. Da- 
žiuretojas kalėjimo 
prezidentui, jog 

merginos

mergina 
nužudė

mo.
bet už 

moterisz 
bud u

okalejime 
nužudyta 

•k

Kinai turi užtektinai anglių 
ant 1000 metu.

London — Ana diena Fran- 
Kinu szimta 

Iszszelpti parapija, 
gaiš tiktai savo darbu, 
na diena suvažiavo 15 kunigu 
su szepetimis 
viena diena
bažnytėlių. — Tai vra 
meile artimo ir darbas ant gar
bes Dievo.

Turėsime daug lietaus su 
szalcziu.

Washington,
džios orinis b juras ‘ 
buk pradedant nog szios 
vaites, po visa sklypą

D. C. — Val- 
pranesza, 

san- 
ženkly-

vai atsz.als ir turėsimo daugiau 
lietaus. Oras bus 
gas ir nuobrodus.
Anglekasiu konferencija ati

dėta lyg 2 60ktoberio
Hazelton, Pa., — Anglekasiu 

konferencije kuri ketino atsi
būti 18 szio menesio Skrantone 
likos )>erkelta ant 26 Oktoberio

Tykslas to
jo susirinkimo, bus apsvarsti- 
mas darbininku mokesezio.

in Philadelphia.

atmainin-

KAIP DIEVAS SUTVĖRĖ 
MASKOLIŲ?

prekejai, kurie 
rusiszkus

Armeniszki 
tankei atlankineja 
jomarkus, yra didelei temingi 
ir linksmi žmones. Sztąi — 
apsako vienas laikra^ztininkas 
— ant jomarko Nižnam Nov
gorode, da priesz kare, paėmė 
sau už pravadnyka 
Armėnu.
laikrasztininkas ne yra masko
lium, apsakė jam szimtus viso
kiu pasakėlių, 
apie maskolius.
j u pasakėlių czion 
me:

“Karta ėjo Vieszpats Dievas 
su savo Sumhn, o buvo linksmi 
ir užganadyti Hsz viso 
Žiurėjo ant puikios 
tare in Simu:

: — Sutveriau 
Graiku
Ida sutverti maskolių.

Christ ūsas užsimastias tarė:
— Neveliju tau, mano Teve 

ta ji žmoniszka sztama sutverti 
ba bus nereikalingas 
ant svieto,

— Tai ve! — kokisgi 
Imti ergelis? — Tarė m

viena isz
Tas dažinojas, jog

o daugiausia 
Viena isz tu-

paantr i na

svieto.
žemes ir

jau 
ir Armėną.

Z yda, 
Reiketu

ergelis

pranesze 
turėtu pririsz- 

ti prie merginos geležines 
svarstis laike kartuvių nes mer 
gina svėrė tiktai 
yra labai silpna.
Atsiskyrtu nog moteres kuri 

nemoka skaityti.
Atlantic, City, N. J. — 

gu asz darytau tiesas sklypo, 
tai investau tokias tiesas, jog 
toji motere, kuri nemoka skai
tyti, vyrai galėtu gauti persis
kyrimus.”

Teip kalbėjo sudže Horace 
Stern isz 
susirinkimo drauguves Lygiu 
tiesu del Moterių.”

Gerai idant motere mokėtu 
skaityti, nes tas daug prigialb- 

moteriai visame ir žinoti 
kaip ant svieto gyventi, 
gal sudže Stem pamirszo, kad 
motinos didvyriu nemokėjo 
skaityt, o bet buvo gerom mo
tinom ir geros gaspadines. Jei
gu moteres užsiyminetu skai
tiniu, tai kas dažiurėtu vaikus 
ir namus. Jeigu yra atlieka
mo laiko, tai motere privalo to- 
bulyt savo iszminti per skaid
ma, bet nemokėjimas skaitimo 
neprivalo būti priežaste persis
kyrimo kaip tas neiszihanelis 
/savo nuomonia iszreiszke.

79 svarus ir

“Jei-

Filadelphijos ant

sti
Bet

. Rali 
Dievas

Tėvas, — ir sutvėrė maskolių.
Bet vos stojo maskolius, tuo- 

jaus paszoko supykins ir pa- 
szauke:

— Ej, paslysztie, pakažytie 
paszport!

— Matai Teve, tarė — Chris- 
tusas su

Naujas būdas tapo surastas 
naudojimui kavos malnycziai. 
Vienas Latvijos kareiviu yra 
iszradeju, ir tabakas dabar 
yra gan 
galinamas.

Amerikos
žiaus pasiuntiniai Rygoje ga
ve siuntini kramtomojo (mink- 
sztojo) tabako 
buvo užsilikęs Francijoj 
darni kad nors Latvijos karei
viai negavo 
metu labai

ir 
lengvaicije aplaike isz 

tukstaneziu tonu anglių, 
to duodasi matyt kad Kinuosia 
yra užtektinai anglių, ynos pa- 

, inžinierių, tai 
pristatyti visam 

svietui augliu ant tukstanezio 
metu, nes szadien svietas su
naudoję daugiau kaip bilijoną 
tonu anglių ant meto. Kinuo- 
šia yra 200 tukstaneziu ketur- „Oaksztasis (kramtamasis) ta- 
kampiniu myliu kur 
anglines gyslos, 
kaip kur, bet kožnoje 
ei,joje.

14 užmuszti maiszatij 
sužeisti.

Rvmas. — Mieste San 
van i Ratondo, kylo 
kuriame likos 
128 sužeido. 
szczio buvo ta, jog 
užėmė miesto rotuži 
mi raudona vėliava.

Trieste, Bologna, 
Message re ' kylo

gai apskaitima 
Kinai gali

randasi
ir tai ne tik 

provin-'

e 128

Gio- 
maiszatis 

užmuszta 14 o 
Priežastis niai- 

socialistai 
iszkelda-

Brescia ir 
st ra i kai. 

Maisztininkai sudaužė daugeli 
k romu ir uždege keliolika na- 

Vaiskas apmalszino in- 
po keliu va-
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bakas bus

kareiviams

Raudonojo Kry-

kuris 
žino-

tabako nuo 1914 
abejojo ar - szis

vartojamas nes
. i Rusijoj tabakas, vientik rūko

mas o no kramtomas. Bet ne
užilgo tapo nustebinti.

Latvijos kareiviai gavo kad 
minksztaji tabaka su di

džiausiu džiaugsmu priėmė ir 
nenrato kramtyti bet 

tuoj surado būda suvartoji- 
Atsitikimas tame, kad 

vienas isz kareiviu*surado bū
da kaip perdirbti szi tabaka.

Supjaustes in plonus szmo- 
telius, iszdžovino ant ugnies, 
ir vėliaus sudojes in sena ka
vos malnyczia (kuri jau nebu
vo vartojamu kavai) jis 
male in druožles, pasekmes 
buvo tai puikus rūkymui ta
bakas.

ypa-

mu.
dukusias mynes 
landų.
Bomba ant geležkelio stoties.

Rio Janeiro. — Kelios
tos likos užmusztos O 38 maž 
daugiau sužeido, per trūkimo 
bombos ant stoties Centralisz- 
ko geležkelio. 
bas anarkisto 
nesueme.
Lenkai paėmė 2000 bolszeviku 

in nelaisvia.
Warszawa.— Molodekna, 40 

miliu nog Minsko, likos paym- 
tas per Lenkus, 
paėmė 2000 bolszeviku in ne
laisvia, 12 armotu, 40 maszini- 
niu karabinu ir daug 
kariszko materijolo.

y

Buvo tai dar- 
kurio policįje ,ir

kurie teipgi

kitokio

Daug linksmiau.
— Vienam žmogui numirė 

pati; trumpam laike dvase pa- 
czios atėjo pas ji nakties lai
du. Virus pamatęs, paklausė 
jiosios: -

— Ar tai tu Ona?
— Teip, tai asz esmių.
— Ar tau linksmiau dabar 

negu kaip su manim gyvenai?
— Teip daug linksmiau.
— O kur dabar.būni?
— Pekloj, - atsake pati.
—• Gud - bai. Džiani.

ir

nors

mo.

su-

♦

BANDO NAIKINTI 
JUODĄJĮ MARA.

“Suvienyti Valstijei Rosijos 
teip bus žinomas nauja 

Rosije.
Nauja Rosije pradėjo tvertis 

isz pelenu senos 
tamsios Rosijos.
• IA1 .................................t/

kruvinos ir 
Tasai nau

jas sklypas susilies isz Bateri
jos, visos Ukrainijos, visos Ka- 
•zokijos, nog mariu Azovo lyg 
Volgos, bus suvienytos ir va
dinsis “ 
Rosijos.” 
deda isz trijų septynių 
visu europiszku g 
sijos.

Kaip manoma, tai 
uiti prezidentu 
republikos, ketina būti genero
las Wrangelis, kuris po sutvė
rimui naujo sklypo, ketina su
vienyti visa kariuomene tuju 
Valstija ir užpult visom pajie- 
gom ant soviatu. Ant tojo 
tikslo jisai surinks mažiausia 
350 tukstanezius geru kareiviu 
ka užteks ant suteszkinimo Le- 

Troekio. Generolui 
Wrangeliui eis in pagelba ge
nerolas Seru i novas, 
kamanda ant daug 
Siberijoi.

Suvienyti Valstijei Ameriko 
ir visi Alijentai

Suvienyti Va 1st i jei 
Visa toji szalis susi- 

daliu 
;yv mtoju Ro-

pinnuti- 
tosios naujos

soviatu.

niuo ir

kuris turi 
kareiviu

pritarė tai 
naujai sepublikai ir prigelbsti 
gen. Wvangeliai ant sutvėri
mo josios. Visa soviatu valdže 
pradėjo griūti, 
laike yra geri a use

todėl ūžiame 
proga ant 

.Suvienytųjų 
Valstijų Rosijos.

Dabartės atėjo

sutvėrimo tuju
Atsakymai! Dr. Rafael Rey- 

gadas (Pirmininko Meksikos 
Raudonojo Kryžiaus) reikala
vimu, Amerikos 
Kryžius pasiuntė gydomo se
rum juodajam marui kuris la-lpo savo valdžia kur eina dide- 
bai pradėjo platintis Vera lis praliejimas kraujo.

Raudonasis

telegramai 
skelbenti, buk Moskve kilo di
delis suiniszimas.
sikeleliai jau užėmė Kremlina

Badai pa-

Cruz. Birželio menesio pirmoj Į -------
savaitėj Vera Cruz’e radosi | VILNIAUS 
asžtuoni atsitikimai epidemi
jos keturi isz kuriu mirė. 

Žiurkių naikinimas ir isz- 
gaadymas yra 
das

vienatinis bu- 
epidemijos praszalinimo, 

bet prisiųstas seram pagelbės 
pasiseks, 

isznaikinti. Atsaky- 
Amerikos Raudon-

ligoniams 
žiurkes 
dienomis

į pakol

EVAKUACIJA
IR UŽGROBIMAS. LIE
TUVIAI

KOVOTI IKI PAS
KUTINIO, KRAUJO 

LASZO.

PASIRYŽĘ

Lietuvos Atstovybe Ameri
koje yra gavusi Spaliu 12 die- 

sziuoss kablegTamus, isz-na
asis /Kryžius teipgi apsiima siustus isz Berlino Spaliu 11 
suteikti visus nurodymus ko- diena, būtent nuo Užsienio 
ki tik yra žinomi naikinimui Reikalu Ministerio d-ro Pu-
suteikti visus nurodymus ko- diena būtent nuo Užsienio

epidemijos ir tikisi to rvc]ęį0:
pasisekimo koki turėjo ' s|)aliu septinta diena, Tau-

szios
pat
1901 metuose Fili py nose.

............. ■ ................. .............................................................. ■■■*

Ana diena mirė Anglijoj

tu Sąjungai tarpininkaujant, 
pasiraszyta su lenkais sutar
iąs, kuria yra nustatyta de-
markacijos linija. Bzi linija su- 

i su GruodžioAgota Snyder, kuri perstatine- puola Suvalkijoj
per ketures- Lš-os dienos, o Vilnijoj eina projo save už vyra per ketures- g-os dienos, o Vilnijoj eina pro 

deszimts metu. Tik po mireziai Varėna, Eisiszkius iki Bastu-
dažinojo, buk tai motere.

iszmetinejimu, — 
kalbėjau Tau, jog turėsime bė
dos su maskolių.

O visogalis Dievas Tėvas, 
nusiszipsojas, iszeme isz kisze- 

inbruko in 
o tas tarė 

ir tuo-

Tėvas

niaus 20 kapeikų, 
delną maskoliui, 
“charaszo batiuszka! 
jaus apsimalszino.

— Ir matai ponuli — Bai
gė Armėnas, — dabar ir szia
dien tas papratimas kysziu už
siliko pas maskolius ir prasi
platino po visa svietą.

■ * Keturi szmoteliai cuk- 
įriaus turi savije daugiau mais
to kaip gera bulve.
cukriaus duoda daugiau pa- 
jiegu kaip puse svaro sviesto.

* Vaikai ir mergaites Per
sijos niekados nesiauezia drau
ge — kožnas draugauje sky
rium.

*

tuoje 6000 doleriu pora nauju 
guminiu ratu del automobi- 
liaus, j

Keturi

4

? )

A

Svaras

Vokietijoi sziadien kasz-

SUŽEISTAS LIETUVOS KAREIVIS.

Sziauros rudens vietros ūžia per tamsius miszkus, 
Narsiai isz savo tėvynės vijame nevidonus, 
Narsios kovos, karo baldai, padangei liepsnoj 
Didis Dieve, ar ne veikiai busim vėl taikoj.

Kelkit! skamba szauksmas, pirmyn kardais, 
Motinėlių szirdyj verksmas: mirtis bred kraujais,
Ijyg pei kimo trenkti jaueziu ant žemes bloksztas, 
Kraujais apsravėtąs guliu kulkos perskverbtas.

SuDiev saulele miela, veik jau man tamsa k
V1X

SuDiev tevvne mano miela Lietuva!
Szirdis tuszt, kad mirti lemta jaunos dienose, 
Kad reik lieti savo krauja tokiuos varguose.

Bet isz svaigulio pabundu isz nakties tamsos, 
Dab asz gyvas krutuluoju tik spaudžiama kanezios. 
Ticz, kas ten isz tolo ūžia lig aida įrubos, 
Lyg kad koksai vejas puczia lyg sriove — upes?

Ak, koks džiaugsmas, teka per gyslas!
Nes szis upelis, juk tai — Nemunas!
Lyg nauju jiegu ingaves svyrimi;
Rasi dar atsiekt galėsiu. Nemuną brangu.

Savo srioveje mazgosiu savo žaizdas,'
Ymk mano kraujo laszelius keleivi tolimas!
Jai negrysziu pas savuosius tėvynėn mielon:
Tai neszk tu kraujo laszelius brangion Lietuvon!

’..■U . >■ .

JT
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Naujas stovylas
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popiežiaus 
Benedikto XV. likos užbaigtas 
per artistą Emirka Quattrini, 
kuris padirbo jin isz 
Ta j i stovykla 
stantinopoliuje.

pastatys
bronzo.

Kon-

dvi naujos “Eltos” Telegra
mos. Po atkaklios kovos len
kai užėmė Spaliu 9 diena ligi 

nakties Vilnių. Laiko 
Milkininkai, 

Kowicnska

Eltos

Francužisz-Keleta žodžiu 
kai ir Vokiszkai truputi Ang- 
liszkai siimaiszius su Ameri
kon i szka is 
paprasta 
Amerikos
žiaus nariu kurie randasi Lje*

10 vai. 
linija 
Trakai, 
Raskazy. Lenku pajiegu 
daro Rytu Lietuvos gyvento
jai, kaip skelbiama, bet gry
nai lenku dalis, kaip pozna- ,j

Vaka
Senieji

> 
nesu-

niecziai, galicijonai ir kiti. Ju 
vadinimas lietuviais tjsra mis- ...... .., ... v - a*.' .

iszsitarimas yra 
kalba
Raudonojo Kry-

vartojama
'1 ■«' Ji

1
J

■t į

llljI
. ■ -

, “įi U H -ii
11 ™I

I

tuvoje paszalpos ir prižiūrėji
mo darbuotėj.

Nariai Amerikos Raudono
jo Kryžiaus Komisijų siustu 
Lenkijon ir Baltikos Provin
cijose pasiekė Lietuva ir lai
kinai darbuojasi* ten.

Tūlas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kapitonas kuris gan 
gerai susipažinęs su ketu
rioms invairioms kalboms nu
vyko Lietuvon pasitepanti kas 
link pristatymo drabužiu, 
inaisto ir vaistu tūlam prie
glaudos namui Suvalkuose. 
Pasiėmė su savim lanka klu- 
moeziu, 
tonui kad galintis 
viais susikalbėti, 
ten paprasta kalba. Nuvažia
vus Suvalkuose pasirodė kad 
klumocziui

galutinai ne pats kapi- 
rodos negavo kadangi 

jo žinomos Francužiszkai, Vo
kiszkai, Tspaniszkai ir Ameri- 
{oniszkai kalbos neko negel- 
>ejo.

“Isz nekantrumo ir nežino
jimo ka. daryti, atsistojau ant 
vidur-gatvio rankas sugniau- 
ZCS uC V K. 1 III. J r * V Rn
fa ir kaip daryti, kaip czion 
suradus būda susikalbėjimo”

“tik sztai ir 
prasuka pro kampa žmogus 
<urio visas apsiejimas net ir 

tduoaa jam dideli pa- 
naszuma Amerikono. . • n

“Užkalbinus szi žmogų, pa
sirodo esantis lietuvys, bet 
Amerikos pilietis isz Cliica- 
gos. Tik su jo pagelba pasise
kė nuveikti Suvalkuose savo

pristatymo -

11 :į

1

beti, ir 
tonas

kuris intikrino kapi- 
su lietu, 

nes lenku

nesisekė susikal-

*
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u.eteda;nM_1g^W<^4Mfc.,8
tdikacija pasaulio akims ap
dumti. Lenkai ateina kaipo 
bermotininkai, .
tai dvarponiu gvardija su ge
nerolu Želigovski u priszaky 
kuris Vilniuje sudarė nauja eisena priduoda jam dideli pa
valdžia su Abromavičium Bo- 
biszkiU|( /) ir kitais. Reikalau
ja, kad mes apleistume.terito-

ju kariuomene sako kapitonas,

M

rija ligi demarkacijos linijos, 
kaip kokia buvo pirm rusu 
puolimo ir Vilniaus ptisej ple-
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beezito ar Steigiamojo Seimo, užduotį. Pasirodo kad Lietu- 
Nusprestli priesz tuos užurpa- 

ginklu kovoti.torius 
placziausiai 
mi partizanai 
koma arkliu mobilizaci ja.

“Elta”
Kitoj Eltosf telegramoje isz 

Spaliu 11 dienos sakoma: Vi
sos ministerijos Spaliu 8 ir 9 
diena evakuavo Vilnių. Diplo
matinis Corp, liko Exakuacija 
pilnoj tvarkoj. Misiszkiai mu- 
szasi su lenkais arti Vilniaus. 
Kovoja iki paskutinio kraujo 
laszo. Organizuojamas raite
liu pulkas vardu Geležinis 
Vilkas, 
sze

Kuo- 
organizuoja- 

Sziauliai. Insa-

voje būtinai reikalingas lietu
vy’s idant svetimtaucziams pa
sekmingai nuveikti.

Net penki nariai Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Baltikos 
Provincijų Komisijos tapo pa
siusti Lietuvon iszdalinimui 
reikalaujamu maisto, drabu
ži! ir vaistu dalvku invairioms 
ligoninėms ir prieglaudoms, 
isz sakroviu Rygoj, Jelguve ir 
Revele.

Kaip bus gautas raportas 
sziu skyrių nuveikto darbo 
Lietuvoje bus praneszama 
Amerikos Lietuviams.pulkas

Musu vyriausybe pra- 
anglu, prancūzu ir italu 

atstovu savo vardu imti lai
kinoji komanda Vilniuje. Re- 
boul yra miesto komendantu, nuszautus. Pasakyk man 
Musu kariuomene ir milicija 
ju žiniuoje. D-ras Szaulys, 
kaipo Užsienio 
atstovas, 
vyriausybes ingaliotinis (pa-

nu.
Tautu Sąjungos Komisijai 

iszvažiavua Suvalkuosna, len
kai puola didėlėmis pajiego- 
mis palei Bastūnus ant musu 
kariuomenes. Kadangi musu 
rezervai buvo Suvalkuose, tai 
lenkams Varėna laikant nega
lima buvo greitai ju patrauk
ti. \ ' ‘ ‘ o
kovu niusiszkiai turėjo pasi- gos Kontroles Komisija Spa-

tu
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D-ras
Mininterijos

d-ras Jonynas, kaipo

Po dvieju dienu (kruvini siliko Vilniuje). Tautu Sajun-
— Sudžia: 

du metusi

* I

Oil*' Hm

traukti ir Lenkai inejo Vii- liu 9 diena isz Suvalkų per
niun, kur apskelbė Centraline Kauna iszvažiavo Vilniun. . . . , HIPIU >>Lietuvos Valdžia. Lenku val
džia sako, kad tai padare 
maisztininkai priesz jos norą, 
bet tos kariuomenes vadas 
Dzinkovski skelbia, kad pildo 
Varszuvos insakyimt Griežtai 
protestuok it priesz toki vilin
ga sutarties laužymą ir Tautu 
Sąjungos sprendimo niekiini- 
ma. Reikalaukite, kad lenkai 
lisz Vilniau^ pasitrauktu ir at-

“Elta”
Lietuvos Infoimacijos Biuras.

Geras Budintojas.
Sudžia in budintoju; - Tai 

sakai, jog užtikai juodu
, ar 

buvai ir kaip pradėjo vaidy
tis?

Liudintojas: - Nugi buvau, 
priesz du metus.

- Kaip tai priesz

Liud.- Na teip, ba ant jud-., 
vieju veseiles buvau broliuose 
tai jau juodu taikė veseile 
pradėjo vaidytis ir gal butu 
susimuszia, kad ne butume at- 
ginia.

ATSAKYMAI.

Conn. —S. B. Naugatuck 
Netalpinome, nes ne tinka. 
Szkada gaiszyt laika ant raszi- 
mo tokiu dainų.

J. Z. Baltimore. — Tiktai 
turiiiti amerikoniszkas popie- 

sakytu už daugybe nereikalin-i ras gali pargabenti savo gimi
nes isz Europos.

M. R. Scranton. — Teip, ap
darome visokes knygas.

nes ne

gu auku ir nuostoliu. Iszleis-
kite atsiszaukima in visus mu
su tautieczius kad kuom kas
|gali gelbėtu. Tėvynė pavojuje, siunskite tamista, o darbas bus 

Purickis.
Be to ta paezia diena gautos

-------- j
Kaip bus už szimta metu.
— Tai virinusia duktė ta- 

mistos yra daktaru medici-' 
uos, tai labai gražu, o dvi jau
nesnes? 1

— Elzbietele yra kapitonu 
ant vieno laivelio, Lucije yra 
(automobiliu).

— Na, o sūnūs tamistos?
— Biednas Mikutis,

priežasties iszblyszkimo, jai\ 
nuo menesio ne vaikszcziojo 
in dirbtuve redimo skribeliu 
moterimis.

isz
Pri-

atliktas gerai ir užganadinezei. 
czei.
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KAS GIRDĖT
Kas valdo Bosiję f 
Komunistu partije 

skaito 604 tukstanczius sąna
riu, kurie nevos visi yra žydais 
iszskiriant apie 70 tukstaneziu 

yru prilei- 
Sanarei 

se-
civiliszku 

virszininku

kitu, bet tiejei ne 
džiami prie

Ros i jo i

36,000

virszininku
Paczioje

230,000 ko- 
darbu,

urėdu, 
komunistu partijos skyrėsi 
kaneziai: 
o f icier i u. 14,000 
isz visokiu uniju, 318,000 vai
stiniu, darbininku 6,000 supre- 
dentu isz visokiu vertelgiszku 
instaigu, 162,000 
isz kariuomenes.
Moskvoje, kur randasi 100,000 
be darbo randasi
munistu prie vaistiniu 
kurie turi gera užlaikima ant 
kaszto žmonių, o nieko 
kia.

Visa toji komuniszkn parti
je Rosijoi, yra tai biurokratisz- 
ka maszina dykaduoniu, kurie 
laikosi tik vieno tikslo, o ypa
tingai priverstima milijonu iž- 
badejusiu ir apvogtu rusiszku 
praszcziokeliu po savo padu. 
Tiejei žmonis yra laikomi bau- 
dževoje ir baimėje, kokio ki
tam eivilizavolam sklype nesi
randa ir kokio ne 
amžių.

ne ve i-

buvo nog

*•

Sudas Kansas (’ity pradėjo 
apsvarst i net užsisenejusius 
teosmus poru ant 
mo Darbas eina gana sparezei, 

minutu vra 
persiskyri-

375 
persi sk y i i-

nes kas deszimts 
pripažintas vienas 
inas, 6 ant valandos, 60 ant die
nos, 6000 ant meto, arba 6 mi
lijonai persiskyrimu in tūks
tanti metu, jeigu nuolatos tasai 
sūdąs davinėtu poroms persis
kyrimus. - Liūdna, jau svie
tas nesilaiko draugiszko gyve
nimo!

Gimnazijoi Brodosia, Galici
joj, ka tai nesenei bolszevikai 
buvo apleidę, užklausė 
sorius vieno studento:

— Moric Veinsztein! Pasa
kok tu man, katrie buvo gar-

pro fe-

šiauši trvs obuolei ant svieto?
Moric: — Obuolis Jevos, ro

juje, obuolis Baryso už ka ap- 
laike patogia Helena ir obuo
lis k a jin nuszove 
Tell nog galvos savo sūnaus!

— O katras isz juju buvo 
geresnis ?

— Obuolis Jevos isz rojaus.
— Del ko ?
— Ba jam isz medžio paė

mė velnes!
Dabar tu, Artūre Ganzgelro- 

chen, užklausė profesorių kito 
studento, katrie buvo geriausi 
ir didžiausi žvdai ant svieto?

Arthuras: — Karalius Sala- 
monas, baronas Rotscliildas ir 
generolas Trockis.

—- O katras isz
riaušes!

— U j vai! nugi 
szalka Trockis!

— Del ko?
— Ba jin velnei neužilgio

paims!
Teisybe pasakė 

chenas.

Williamas

J u.) U gp-

feldmar-

Ganzclbro-

Jeigu kas nedirstelia in Bo
sija ir Lenkija kaipo szalis ne- 

besikaujan-ramybes, kaipo 
ežias be paliovos, tai tam tik
rai neužeina ant mislies jogini

valscziuose 
su-

nes pabrikuose ir 
butu susiorganizavo tai ir 
prastu kad juos/didžgalviai be- 
reikalo in kare su Bosijo isz- 
stume, isz tokios 
turi kefitot bada,
kalo tokius didikus

Prascziokeliai

priežasties 
tai neberei-

užpuolia
nugalabintu.
ar gi nesupranta kad kaip tik 
per truputi neprakiszo bolsze- 
vikams visa tali.

Moskolija teip pat stovėda
ma arti bado, dabar jau szauk- 
sma daro kad beda, 
pat negana kad

Ten teip 
likosi daug 

bergždžio dirbamo lauko, bet 
ir užsėtuose javais krasztuose,’ 
derlius yra labai menkas. Bol
szevikai be trypdami u/.ka
riaut pasauli pasijuto kad pa
daryt teip negali, ir jau su no
ru taikos su ponais lenkais.

Musu Ievyne, nors maža sza
lis, nors prie didžiausiu vargu, 
nes jai niekas pagalba nesutei
kia, turės duoneles ir meseles 
per žiema ir jokia badas Lietu- 

apart kad
reikia bedavotis ir but ant di
dės sargybos nuo kaimyniszku 
užpuola.

vai in akis nežiūri

Brooklyne po nužudimo var- 
goninko prie parap. kun. Re- 
r.eiko, lietuviai turėjo didi su
sirinkimą. ir sudėjo pinigu 
isztvmimui kaltininku. Gal 
pasiseks isztirt toki 
riai, nes ta pikta darba niekas 
ne galėjo padaryt kaip tik ar
timi vargoninko draugai.

Tai tu žmogau draugaukis 
bent su kuomi, kad net nežinai 

draugai už koki

ir sudėjo
kaltininku.

piktada-

jogei tokie 
menknieki ant gyvasties kėsi
nasi.

Rinkimai artinasi, nežine po 
keno pusei bus laimėjimai gal 
greieziaus republikonai laimes, 
nes in demokratus darbo žmo
nes nesmagumo
tai už kare, tai už sausumos in- 
vedima ir t. t.

akimis žiuri

Dabartiniuose laikuose laik
raszcziai visokį teip žmogų su- 
spainioja, kad 
riam guynai tikėt, 
lu laikraszcziai
vienaip, kiti kitaip, o isz tu juk 
ir mus lietuviszki laikraszcziai 
žines ima, o mes kam

Kame teisybe, tai tik
patiriame visada jau veliasnia- 
me laike.

sunku bile ku- 
Žiurek an- 

vieni pranesza

galime
tikėt?

laikraszeziuose

viszki susikeleliai 
niu ant protesto

SAULE

taip lygiai
ir dentistai.

A

Vnrdas “COLGATE” nnt 
toilvto daiktu garantijų tyru

mo tikrumo ir puikios rtiKzies 
JiiHtdgta 180(1 m.

- 'U.4

f

Ji mėgsta naudoti 
vaikai 
• —

Praszyk 
A pliekoje 
Duoti
Jumis
Colgate's

Kitur vėl 
ma kad sukilėliai 
nauja lietuvisz.ka 
Vilnių prisikyrsia

Taigi kad- 
—- S. K.

JOS. 
marga.

< 4 rrelegranu sako- 
proklemuos 

valdžia ir 
prie Lenki- 
marga

KUR BŪNA

rS tai

Mano szvogeris .Juozas Bacz- 
adgal 

Pa., ir
kus kuris apie 13 metu 
gyveno Mahanoy City, 
pajieszkau kitu savo giminiu, 
melsdama juju tegul pas mane 
raszo, nes mano vyras yra jau 
mires. (to 85

Mrs. E1 i zb i e t a Sze s z t o k i e n e 
Box 663 Na uty Glo, Pa.

Pajeszko
Strumilla, du 
v (m o
nežinati ' kur. Jeigu kas žino

praneszt, nes 
reikalą.

pa žiu štamu
(to 86)

Stasys
gy-

szvogori 
metai atgal 

Brooklyn, N. Y. dabar

apie ji praszom 
svarbu Taipgi 

atsi-

■ f s

Nugą-Tone
________ i  Y. .r.

j

Pasekme po 20 Alenu 
arba grąžiname jums 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RĄUDONA KRAUJĄ,.® 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. > r-

damas neaišką mintę ir nusilphčtą kūną; pasibodisk. 
bnunt vnlittuH dčl piulidinlnm veiklumo ir vftfatUH nvnininun-\ 
ciufi, bandyk Nuga-Tono ir persitikrlk kaip greitu laiku jau- ' Z> <3 I 1 u <1 1 >3 rt H 4.. Jt     _ . * . —
Jx>K,?i KnlU apetitas, negruomulavimasi viduriu, guz.ui ir
išputimnų užkct<5jimaft akilvcs, tulžinin* anemia, kankinimui reu
matizmo, hkauunini galvos* neuralgia, fitoknw energijos, nusilpne- 
Jimiis nervu ir negalėjimus mieguoti, paeina nuo utoka nervu I 
najiegoH, skinto vandeniuoto kraujo Ir neužtektiniod cirkulacijou i 
k r nu jo. f

K oi na dalis kūno ir kožnn Jo veikme remlasc ant nervu pajlcgos,
. -» | ; — — avinui nwviiijv pi

KrobUH, fliracH plukimo. kraujo clrkulnvlmo.
_ nusilpnėtu kūno. Koclčl?

tol 'h

t

Tuicdamns sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' O Y“1 O t c« ■ »" te*. - A • • hi' ii 4 te • • i a « i a

. . f . ---’■’•VV * *• 4,1 »JZ H v vtjk puniuvutjl
imant vaiHtUR del padidinimu, veiklumo ir VAiatun nvniglnnn- 
ciuji, bandyk Nuga-Tonc ir persltikrlk kaip greitu laiku jau- '\wa 
♦ali / vi žmogui DevyncH H> doftimtca visu žmogaus ligų,K

KnlU ologas apetitas, negruomulavlmas viduriu, gnzni ir 
■ OIV«4VVK*| VIII <<••! r _____

matizmo, hkiiuitnini galvos* įieurnlgla, t 
jimiis nervu ir negali jimnu mirguoti, paeina 
ir --------------- ------------------------------

. , .. ... ------ -- J V/ , Mrvjliv «»<IU MVIVU
kurion didž aunej užlaiką geram ntoviuje pilvą, jaknas, inkstus Ir 

. - ------ r ...... .. s....,Nugu-l oho yra labui
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir nbelno nunaiklnlmo 
— .. .—.— j kad jie yra sutaisyti L4 uštoniu brangiu,
hvciknta dundančiu sudėtiniu vąistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
4ter -KftrM nR,UH gydytojus. Yru jie ypatingai maistingi | Geležy ir 
Fosforg-muistus del Kraujo ir Nervu. TĮaj^ll

Nuga-Tono priduoda gyvybę Juknoms, pastiprin grobus teip, i[wfiS?wS| 
J°K tustinuso rcgulariAkai. Atgniv'in inkštus, iftvnra laukui 
nuodinicB atmatas. Nlera daugluua gazu ir iiuputimu, niera smlr- 
dnnČio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nugn-Tonc duos Jums stebuklingą

Nuga-I one auBtipris kraujo ir pagerins cirkulaviino jo, priduos ruuclo- 
1

ftkoni ir vartuoti galemu be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelema. f

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANC1JA: Preke Ntiga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) plliulu, arba vieno menesi 
gydymo. Gnletc pirkti Acdcs bonkutes, arba šeštus menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tono per dvidešimt (20) dienu ir Jeigu no busi užganėdintas na* 
•okmlp. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžisime jus u pinigus. Negauto 
prapuldyti vieną centu. Mes imame rizika. Nuga-Tono yra pardavinėjamas visose

stiprus; nuolatinius nervus
0

į* <
/

1
, J . ----(UtVlIlU Iiuv £>ivrrv«l HVl VU UH'J

SKiato vandeiduuto kraujo Ir noužtcktinioa cirkulacijou

per jcnrHliiffua Gydytojui.
J* w

- Priduoda, gyvybę jnknomnt pHHtlprin grobiui teip,
A, Atgniv'in inkštus, išvara lunkui 

Nlera daugluua gazu ir auputimu, niera rtnilr-

'Iii
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M I

hpetitiL giarą gruomulavimą, tvirtus neivun ir kietą pastiprintą miegą. 
JkT n Ii n I 1 A^tet — L - J . t _ _ i _ ft t t f Ii S

numo veidui ir žibuiną akiomal Nuga*Tono padaru tvirtus, rustus -iv* m I Iz .1.1. XT..  n’ „ ____ t »
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AKYVI TRUPINĖLIAI.

radosi tiktai 200 fabriku ku- 
riuosia dirbo liktaj 15,000 žpio- 

Sziadien tenais randasi
25,000 fabrikai, kuriuosia dir
ba 2,000,000
kuriu 850,000 yra moteres.' i 

Londone kas metas mies-
daugiau

kaip 50,000 badaujencziu
parduoda 

ant iždirbimo pirsztiniu ir ki
tokiu moteriszku papuoszu.

Japonijoj 35motai adgal

| NESITIKEJ0 JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

f

mu.

darbininku, isz

to vaidže užtrueina
ka-

ežiu kuriu kailius

Slunczlu bz! r dingą padekavono už 
teip puikia knyga kokia yra “Tukdan- 
Ufl Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
tr skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Bu pagarba, 
Vincas Malafszka. Snarrowa Point Md.
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Knygos Didumas G% per 9%. 0/1
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. "
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Griebc už masznos ir pakilo augsztin. (P. 511).
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

♦

5 yrus ir sveikesąch Ir puike»ftes mb teves. Nuga-Tono netalpin savyj jokiu migdamu nr 
arornu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yrn apvilkti eokrum, priimno

” , , ---- -------- ------------ - ---------------------rw- --•> — .. --- w —-w-. . .V. V. VV • f

sava preteiema. 7
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANC1JA: Preke Ntiga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 

už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimty® (90) plliulu, arba vieno menesi gydymo. Gnletc plrkH Šcš - • - - -* • - * -
aoierius. Imk Nuga-iono per dvidešimt (20) dienu ir Joigi 
sckmlp. sugrąžink bonkute ir pikus, o mes urnai sugrąžisi 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. 
aptickose tomis pačioms išlygomis ir tą pučia garantija.

PRISIUSK SAVA PASTEL!AVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23 —537 South Dearborn St., Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionais $..»••••••• ir meldžiu prisiųsti man,,,, 
Nuga-Tono.

4

Vardas ir pavardė...

Gatve ir numeris.,,.

yru» ir wveik«H«jciB Ir puike»1H« mtoter**. Nugu-Tonu notai

n tas na* 
Negalit©

turiu
praszau 
szaukt.

Mare Bacziauskiene,
425 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

Andriaus Boguc-

Skaitome
kad 10 diena spalio buk lietu- 

užeme Vil- 
ženklo prie- 

szais esanezia konferencia len
ku su lietuviais. Jie sukilėliai 
esą prieszingi prijungimus dis- 
triktu Vilniaus ir Grodno prie 
Lietuvos.

Tame paežiam
Telegramų”
gaiksztis Sapiega užrubežinis 
lenku ministeris apreiškė, jo- 
giai Lenkijos su Lietuva susi
taikymas jau invyko.
Lietuvos susitaikyme su sovie
tais atmete. Rubežiai kur turi 
būti terp Lenkijos ir Lietuvos, 
jau nustatyta.

Vilniun insiveržia sako liku- 
cziai lenkiszkos kariuomenes, 
kurie esą toki kaip buvo Vo
kietijos Bermondsai.

Susitaikyme buk lenkai nuo 
Vilniaus atsisakė, ir kad suki
lėliai insiverže tai jie mat ne-

Nuga-Tono. bonkut

rp
dienrasztij, 

sakoma kad kuni-

Lenkai

Pajieszkau
kio. Turiu su juom svarbu rei- 

Tegul ‘kala.
adreso.

atsiszaukia ant

Ant. Kazlauckas
114 W. Wood St.

Minersville, Pa.
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rai neužeina am inisues jogtui ienai 
abiem toms szalims hadas jau [kalti, 
prie slenksczio, nes laukai pa- 

duoneles ten 
gyventojams mažai randasi ar
ba dabar jau nėra. 
Lenkijos patrijotai

siliko bergždi,

Polska potežna, 
iszkiriant 

žmones

j}1 
kai-

kurie da
bar sotus ir bus sotus, vyvatus 
szaukia 
laikraszcziai 
riuosius, bovija vargo
savo garbe, bet neužilgio pil
vus badaujanezin jau nubovyt 
nepasiseks. Badau janezius
užganedint kad gales, nėra ne 
misleies, nes plutele duonutes 
numesta nei szuneliui alkstan- 
cziam Žmogui užganedint ne
gali.

Karevo žmonių vaikai kaip 
žinoma daugumene
luomos, ir badauti turės žemo
ji luomą.

Gerai didžgalviams kad toji 
žemoji luomą yra nesuorgani- 
zuota, bet jeigu ten darbo žmo-

žemosios

Isz kur galėjo but lietuva su 
baltgudžiais
kur gavo ginklus?

Kaip su tais lenkais yra, tai 
negalima žinot.

Lailraszczinose
surnaiszyta ir buk mandras.

Muset bene tik bus cigonisz- 
ka gudrybe.
gavo ant vogto arklio, tai sako 

nevogiau, bet 
bet per grabia žengiant, ark
lys palindo tai asz joju.

Vieni derasi, su-

dvi divizijos, in

sumargyta

Čigoną kad pa-

- Ponuži asz

Teip
daro lenkai.
Hitaiko su lietuviais, o kiti ver
žėsi in Vilnių ir kitus. Maty
sime ka raszyfi Lietuvos laik
raszcziai, tai tada paaiszkes.

Sakoma kad uŽenie
su baltru-

Vilnių
sukilėliai lietuviai

/Administracija užemes 
franeuzu kariszkos misijos sze- 
tas pulkauninkas Rebuelis ir 
paskyrtas ten gubernatorium.

sais.

KURSUI NUPUOLUS , 
• Tai geriausia- proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim uogai lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun-, 
tejams pristatau kvitas su 
paraszals priėmėju pinigu.

Ijiiva'korcziu agentūra in 
Licpoju, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lietuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order.
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokite szlteip:

P. MIK0LA1N1S,
53 Hudson Ave., 

Brooklyn, N.Y.

Raszydaini

-i - - .-i - ■ i . .. .. i

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nauja 

knyga “Dataras Namuose“. Knygutė
je apraszoina visokios vaistiszkas žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu Ilgu yra vaistai ir kaip varto- 

Su lotinlszkais užvardljimais,
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptlekoje. Apricz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir recep- 

Tokla knygute yra reikalinga 
kiekvienam. Frekp $1.00

M. Zuknltis, 
J61 llpdson Avė.

Jaipt.

tu.
(Nov. 2)
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Rochester, N.Y.1

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

L-

Pas! t inkam žmonija ant

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskrlausti atvikia in New Yorka, tai ticsog 

kreipktes pas Geo. J. Bartnszhi, Agentą, uos jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvlne nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažlerius 
ir ju bagažius ant laivų. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in huisu virsz-nunSta agentūra su reikalais, vargo iriųelaimes 
nedalirs niekados. Tautlcozial brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kvieczjam vipus krolpkitos in ųiusu agentūra per lalszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj.; Reikalaukite 'l^jvakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą,

GEO. J. UARTASZIUS, 498 Washington St. New York, 
š TelefoiUiN: Spring 9537.

■'I . ’ ,
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu daktaras
, L " ■“•r... jL'l . ___

ui

PittsbUrge.'■ Jisai mokinosi Varszavojo, studijavo beglje 
32 metas invalrlas ligas vyrų Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinotai ' Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, , invalrlas ligas 

' paoluanczlųs ,,ųųo neozystumo kraujo. Atslpzauklte ypa-

nial pažinotai ' Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes

> tlszkat, po^lujHzkua asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 
l kai ir LenklszĮtfti, Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare. 
' Ncdolioml(Hg4'2 vai. popiet

Dr, KOLĮSR, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

L Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

I

ę

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drucziai susiūta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus isssiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

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

Sveikata
—   111 1 *       UI u ■l,M ■ »

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata----

Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveiksiu apfre žmogaus kūno sudėjimą, teijpgi 
apraszomi viepki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau j 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviui 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikpii 
ir drucziai apdaryta audekliniais vyrszais.i 
Prisiuskite mumis $2.00, o kny^a bus tuojausĮ 
jumis iszsiusta per paczta. Adresavokite: i

W. D. Boczkowski-Co. Mahapoy City, Pa. |

Knyga 44
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(Vaizdelis Įsi mažycziu žmo
nių gyvenimo.)

Praneli; -i

I

I 
ll:

i
f

apkabinusi 
vyra, meilei žiūrėdama in akis 
pradėjo Praniene, — asz eisiu 
užsidirbti ant sziltu drabužiu.. 
Ar Įeisi? — Nesulaukdama at
sakymo, tese: — Sziendien bu
vau nuėjusi in Everett audiny- 
czia, bosas* žadėjo prie verpi- 

Visos aplinkines

f 
f 

i

1

mo priimti, 
bobos nuėjo dirbti. z

— Tu ne boba, — pasziepe 
vyras.

— Dabar, po streiko, moka 
vienuolika doleriu in 
rokavo Praniene, 
ma damos in paszaipa, — Ony
te paliksiu pas sene Sztasziene 

dolerius sa-

savaite, 
nekreipda-

Igeresnis gauti, Onyte paaugs 
[tada dirbsim.
nuosi prie inaszinisto; kad tik 
pramoksiu kiek, tada tai....

Kalba nutruko, 
jos lupas arti ir 
Szvelnus veidas 
prie sziurkszczia barzda apau
gusio.... ,

— Tu supyksi ant manos, 
kai asz tau pasakysiu, — pra
bilo vos girdimu balsu.

— Ka man 
rimtai teiravosi Pranas.

— Asz tau turiu pasakyt 
negaliu slėpti.

Jis pajuto jos lengva bet gi
lu drebejima.

— Tu supyksi, bet argi asz 
tik viena tame kalta? Tu žinai.

— Ka toki rūpinosi jis.
— Nepadėjo nei

Asz vis mokih-
ir dirbti ir kanuodaugi ausiai
Apsidrausti aukso skirtuleliais.

Anksti ryta, kuomet visas'
; miestas dar ramiai miega, Pra- 

Jis pajuto 
pabucziavo.’ 
prisiglaudė’

pasakysi? —

y

Ji gami-

bus sutaupyta.

f 
f
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I
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laikys už keturis 
vaitej...

— Nekencziu, kad niekus 
pradedi kalbėt, — nekantriai 
pertrauke Pranas ir, atstūmės 
paezia in szali, mi(*jo prie lan
go. — Valyk stala — atsisukęs 
paliepė ir, užsisukęs, leisdamas 
durnus per langa, 
miesto bokszta.

Praniene valvdama stala vėl 
pradėjo:

— Juk, Praneli, 
pedes vos ant 
tenka, dabar tokia brangeny
be, o del drabužio visai nelie
ka; isz rakandu ka turim? Lo
va ir kamode, o peczius gi ir 
stalas in nieką nepanaszus.

— Asz ta žinau, kam vo
kuoji? — užsimąstęs atsiliepe, 
— bet kaip bus su Onyte? Man 
jos gaila.

— Tu manai 
gaila; bet dirbtuve 
ryta nunesziu, ateisiu per pie
tus pažiūrėti, o vakare namon 
parsineszim, gi vidurdienyj vis 
neprapuldys.
paliekat

Pasigirdo balsas Onytės ku- 
ri lopszyj miegojo; ji tarsi pa
būgus tėvu kalbos, pravirko.

— Asz, Onyte, asz, — atsi
liepe tėvas, stengdamasis kal
bėti kaip galima plonesnių bal
su, atsisėdės prie lopszio, 
*miho7 šnekino.

žiurėjo in

isz tavo 
pavalgimo už-

man tai ne- 
czia pat:

Kaip jau kitos

ra- 
TnTH^i&nekino. Onyte, susi
raminusi, blizgėdama mėlyno
mis akutėmis krvksztaudama 
nusitverusi už nudrigusiu tėvo 
plauku, taše juos. 
na<s džiaugsmo, žaidė.
vėjo prie duriu ir malonia 
szypsa ant lupu gėrėjosi.

— Žiūrėk, žiūrėk, Onyte

Tėvas, pil- 
Ji st o-

I
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duriu

— Žiūrėk, žiūrėk, 
juokėsi, nesuprantamo džiaug
smo apimtas suszuko. 
nesijuto, kaip prisiartno ir, at
sisėdusi prieszais pyne, szei- 

meiles paveiksią 
tarsi kokis ugnies stul-

Ji nei

mvniszkos 
kuris,
pas, vis plėtėsi ir mete in visas 
puses ugnies liežuvius, pripil
dydamas szviesa 
sielos užkambarius

Nei nepasijuto, 
tamsa.
Menulis žiurėjo 
langa. 
muši lopszio gala, glostė 
vyro galvos plaukus.

— Tai asz rytoj eisiu dirb-

tamsuosiąs

kaip atėjo 
užmigo.Onyte vėl

staeziai per 
Ji nusilenke ir, pasie- 

ant

rugsztis” 
nei patarimai, rodos, viską da
riau, kaip sake, bet... ir vėl., ji 
nepabaige sakyt, bet jis viską 
gerai suprato ir staiga szukte- 

ir veb”, nuleido galva ir 
I užsimąstė. Prisiminė ana tam
sia, lietinga diena, kuomet ja 
atrado priemažo upeliuko, per 
kuri nebuvo tilto; jis tuomet 
n u t vėrės jos ranka, 
jai persikelti nesuszlapus; nors 
tuomet ji tik paacziavusi nue- 

Ijo, bet jis pajuto nesupranta
ma ugni; jos žodžiai, akys... jis 
tarsi isztirpo jos žvilgsniu ver
pete." Nuo to laiko jis tik ir 
jiezkojo progos areziau susipa- 

Galiaus apsivedė, bet 
niekuomet nepamaste but tėvu 
jis apsivedė 
linksmesnio gyvenimo, 
iszrode lyg brangi lele kūdikio 
rankose. Tacziaus, kuomet 
pati pirma syki pasisakė esanti 
pastojusi, 
vieton skrybėlės jis eme devet 
kepure, giliai 
maudamas; vieton 

pypke.
buvo žymu ra

mumas džiaugsmas, giliai sie
loj vieszejo smagus upas, iszsi- 
liejes malonia szypsa ant lupu 
Bet dabar... jie buvo nuspren
dė neturėt daugiau szeimynos, 
o ežia “ir vėl”...

' Staiga pakele galva, norėda
mas primesti apkaltinirna ne
atsargume, tacziaus, pamatęs 
susi rūpinusi veidą ir rasojan- 
czias akis, greit perkeite minti. 
Spėkos sutvirtėjo, rodos, kad 
naujas kraujas pribuvo. Szir
dis energingai pradėjo plakti 
ir akys sužibėjo džiaugsmu.

— Asz tėvas, — tarė paki
liu balsu, — mano szeimyna. 
Asz dirbsiu, daug dirbsiu. — 
Apkabinęs pabueziavo paezia.

Jai tuo sykiu sukosi, uže ir 
bego kaip viesulą mintys. Pri
siminė tos saldžios svajones, 
kuomet ji pažino ir rengėsi ap
sivesti. Nors kuomet jis ja 
pakalbino vesti, nenorėjo atsa
kyti ir nubėgo szalin, bet po 
keletą minueziu, sugryžusi, 

“Kam dar 
klausi, kad žinai?” Jis tuomet 
buvo ir gražus, ir geras, ir pro- 

Su juo ji jausis kaip 
už storo muro sienos, 
kius vielties daržus, 
amžina meiles gele.

lejes

žinti.

i 4
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pagelbėjo

del žaislo, del
Pati

jis nenusiminė, tik

pradėjo rūkyt 
veide visada

ja ant akiu už 
cigaro jis 

Bet

ininucziu, 
verkdama isztare:

tingus.
Tik su 

kur žydi

niene jau ant kojų, 
na pusryczius, valo stuba. Ne-' 
poilgo keliasi ir vyras, lanks
tydamas nuo 
sustingusius sąnarius.
ant greitųjų pagamintu pusry-

Pietumis tinsi deda, iszva- 
karo iszvirto kumpio.

Budina Onyte, toji dar sal
džiai miega, gal sapnuoja gra
žu sapna, nes biski
Gaila, bet reikia prie vargelio 
pratint.
klykia, 
valgyt nevalgo, 
ti” nėra kada.
Stasziene, gal per orą pernesz- 
ta valgys, bet nebūna 
jau dirbtuves vartai 
inžinas jau eina, tuoj užstaugs 
dirbtuve, o penkiomis minuto- 
mis lyg staugimo turi būti ga
tava darbui pradėt — prie ma
szinos.

Kad loska mamunyte, paval- 
ydink; namie nieko neinsiu-

Asz galiu pasivelpot.
Begk, jau begk 

|pe Stasziene, — asz 
kaip nors susiruokuosiu 
niie nevalgo, ka ji valgys, kad 
nedavei, — barasi
Stasziene, — kad netinginiau- 
tumei, tai valgytu mergaite, o 
dabar isz lopszio iszvilkusi at- 
nesza...

Praniene vos spėjo pribėgti 
prie maszinos, jau staugia 
dirbtuve; bosas pažiurėjo, nors 

i nieko nesako, bet Praniene isz 
akiu suprato, ka mano.

Dirba, skubina; skrynios; gi
lios: vos persisvėrusi pasiekia 
szpuliu paimt, o uždėti augsz- 
tai vėl vos pasistiepusi pasie
kia. Bet ji nepaiso, nors va
kare visas kūnas, tarsi sudau
žytas; akys temsta, galva ūžia, 
ausyse spiegia. Tiesa, gaila 
Onytės, bet juk nevisada vargs 
dviems mimesiai priesz gimdy
mą nustok dirbusi ir viskas 
bus gerai ir Onyte atsigaus, o 
busianeziam kūdikiui tas ne
kenks, juk kitos moterys teip 
pat dirba?’

Valgo dirbdama, nes pietų 
reikia pas 

tapkiai randa 
verkenezia, kol nurairiina, jau 
vėl laikas prie darbo, 
re skubina in krautuve; velųi 
nuėjusiai reikia ilgai 
Kol parsinesza 
nuprausia apdabina tiesa, vy
ras parėjus isz darbo padeda 
dirbti: atnesza anglių, pakuria 
pecziu, bet vistiek didesne da
lis darbo kliūva jai. 

y 

Reikia gulti 
nors kiek duoti pailsio nuvar
gusiam kunui.

Nakti miegas neramus. Ony
te nemiega, blaszkosi, verkia, 
kartais isz miego pabudusi 
klykia, krupezioja.

Stasziene pri
vyru i, — pen- 

priemusi turi, isz

sunkaus darbo
Vulgo

ti.

(T r> 
linu.

ti, vėl pradėjo, — darbas leng- jį eįs jn viliojanczius puikius
vas.

v 
szypsosi.

Netaiku iszbudinta 
verkia. Duoda jai 

Ilgai “gaisz- 
Sk ūbi naši pas

kada: 
atidarė

lie-i

vis jau
Na-

pasilikusi

jau

laike nėra kada: 
Onyte bėgti;

Vaka-

laukt.
valgi, Onyte

ka padirba, žiūrėk 
karas prabėga.

Kol vis- 
jau ir va-

verkia

Kad sy

‘ Dabar ir vy
ras gavo geresni dtirba; uždir
ba tris dolerius in savaite dau
giau. \ Padirbsiu dar kol Ag- 
>nute pradės eiti mokyklon, gal 
del pecziaus už įdirbsiu, 
drabužiais apsieisiu. 1 
niel$ut neisiu. 
Teip .pamastė Praniene,

bosas priejas paliepė grei
tai eiti namon. 
Už ka dabar mane 
Norėjo dar klausti, bet žodžiai 
užmirė, tarsi kas lupa# suraki
no, net drėbėt pradėjo. Bosas 
tarsi supratęs jos rūpesti, itare:

— Nenusigąsk, nepravarau 
tu gerai dirbi. Ateisi rytoj 
ar bile kada, asz duosiu darba, 
tik sziftndien eik namon, szau
kia per telefoną.

— Szaukia per telefoną! — 
stebėsi Praniene, — kas tai?... 
Per pietus mate Onyte, sveika 

Kas galėjo atsitikti? 
O gal vyras?! Net szaltis nu- 

Ji skubinai bego, tarsi

juokėsi.

sinti; bet ir jam szirdis skau-
dėjo.

Su 
Žiema

kun

Nustebo. — 
pravaro?

Ateisi

galėjo atsitikti?
szaltis

k rate.
in juoda tamsa, tako priesz sa
ve neihate. Akys bevilcziai 
klaidžiojo, 
reti, kas prieszfakyj, bet veltui. 
Tacziaus sziręĮis numanė ne
laime.

•Onyte buvo paguldyta tarpe 
paduszku. Apie ja triūso dak-

I * ra n iena lipam acz i u s i 
Tokia baisi: visa juo- 

i, vietomis oda

Akys 
stengdamosi inžiu-

11 u u ūme

taras, 
apalpo, 
da, nupuslejiisi 
sutraukia, atsivėrė žaizdos, isz 
kuriu sunkėsi kraujas.

Atsipeikėjusi 
ežio, Praniene 
k ienos pasakojimu:

— .Vaikai žaidė kieme kuo
met asz /pa t i tri u s i a u 
Užgirdau: sukliko 
savu balsu, fszbogau 
park ritau pamacz i u s i. 
te kaip žvakute liepsnoja, Ag 
mite pila isz uzbono 
ant galvos ir 
pribėgau, jau drabuŽųliai buvo 
sudege. Mat, greko vaikas 
isz aiiapus gatves turėjo deg-

vietomis oda

nno iszgasz- 
iszgirdo Kru-

stuboi. 
vaikai ne

ne t 
On y-

vandeni 
szaukia.

y

Kol

tuku ir bežaisdamas uždege.
Daktaras aprieszke, kad iž- 

gyvaste, reike 
vežti ja ligO-

gelbet Onytės 
kuogreicziausia j 
uinen. , ;

Iszveže.
Vakarienes szi vakaru Pra

niene negamino ir nevalgė. Ji 
stengėsi 

raminti, d ra-
vien verkė. Vyras 
tiek galėdamas

Kuomet Praniene atgu
lė, nenusirėdžiusi, tarsi ant at
sargos, vyras ilgai pasirėmęs 
ant stalo rymojo ir, tarsi norė
damas durnuose rasti dvasiai 
spėkas rūke ir rūke. -

Ryte dar buvo tamsu, kaip 
isz ligonines pranesze: 
mirė atsiimkit laidoti, 
girdus tai 
apalpus, o kada ja atgaiviųo, 
ji szauke, blaszkesi, isz metine- 

Kam davė li- 
Jai rodėsi

Onyte
Už-yy

Praniene parkrito

TARADAIKA.

SVEIKATOS KAMPELIS
PATARIMAS DRABUŽIU 

DEVEJEMS.
szciminykai

jo sau ir vyrui',
goninen
kad jeigu Onyte butu prie jos

buvusi, tai nebūtu

4 4 

vežti”.

krutinės 
mirusi.

Veidas 
paskui 
raudonos.

Pradėta bijotis not del jos 
proto...

Juros

nubalo, 
pajuodejo,

iszblyszko, 
ak^s tapo

Vienoje vietoje Veselka 1 
negirdėta, 

karūnoms 
dabyta

Ir per langus iszkiszlos karojo 
Mat didelis “asz” apsipa-

Stuba buvo

)UVO

pa-

Žiemos laike 
kurie mažai turi progos lauke 
būti, neprivalo dėvėti sunkius 
arba storus drabužius, nes per 
daug sziltai užsilaikant prisi
eina prakaituoti, ir tada tru
puti vėjo užgavus tuoj suserga.

Daug saugiau dėvėti plonus 
ir lengvus drabužius kad ir ju 
dauginus bet iszeinant laukan 
užsimesti storesnius ir sziltes- 
nius.

Patartina vilnoni drabužiai 
nes jie geriause sulaiko szilu- 
ma liek daug neprileidžia ku
inui ir daug sulaiko nuo kūno, 
teipgi sulaiko prakaitavimu in 
ir nuo kūno. Keletą liuosu 
lengvu drabužiu daug gerinus 
negu viens storas ir sunkus.

Kadangi vilnoniai drabužiai 
per daug jaulus gerinus varto
ti nmiszytus su bovelna. Apa
tiniai

asz
eziavo

Biedniokeloi nieko priesz jin 
negiliavo, 

Puikus buvo tai susirinkimas
Ir nakvyne gera turėjo, 

gulėjo 
ulinczius

4 4 f

i sz Ii e tos 
sielai

ant 
ypatų, 

bet niekas isz grabo nebosike- 
le, 
dauginosi.

Praniene
Neliko Onytės ir szimtines ne
sutaupo. Vienok mane padir
bėti nors kol apsimirsz-susira- 

Bet neboprisiejo ilgai 
antra diena nuėjus 

suome ja diegliai

aszaru
kapu brangiųjų

o vietoje to vien kapai tik

vėl nuėjo dirbti.

mins.
dirbti. In
dirbti, suėmė ja diegliai, gal
va pasidaro sunki, akyse apte
mo ir, nustojusi sąmones, prie 

Tapo nu-ma^zinos atgulė... 
vežta ligoninėn.

Po ilgos ir sunkios ligos 
Praniene pasveiko, tik moti
nystes teisiu nustojo ant visa
dos.

— Gyvenimas plaukia ramia 
tykia vaga, tarsi vingiuota 
upe, kuri pavasari iszeina isz 
krantu, kad savo 
nuplauti visus aplink 
ežius neszvarumus, vasaros 
metu vilgo ir augina invairias 
žoles ir gėlės, gi rudens metu 
vieszpatauja vytimas ir mir
tis.

Pranu gyvenimas dabar pa
sidaro panaszus rudeniui...

A. Svyrūnėlis

visus
neszvarumus,

Parasze
Moterių Balse.

KVITU

y

J.

Ba ant pievos 
Kili apie g

#

Vienas paeziuotis

lupinėjo
.Jog tas viskas juokingai isz

žiuri nėjo:
Daugiau nesakysiu, 

Veluk ūžt viešiu.
J*

vyrukas a'
užsimanė,

Ir jau ant užsakų davė,
O kad boselis to nenorėjo, 

Tai pas kunigą nuėjo.
Mat, visaip ant jo pamelavo, 

Bet nieko negavo.
gimiiH's

drabužiai turi būti tan
kiai skalbemi ir plaujami, kad 
kartais 
Skalbiant 
drėgnam 
rankoms
per keletą vandeniu 

Pratinkimes

neprivist u 
vilnonius 

muiluotam 
iszbružinti,

ji

vandenimis
esan-

y

Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu ligonla- 
ma

KVtTU Knygele Draugystėms, del 
Kasioriaus nog sudėtu pinigu ant

50c.

susirinkimu -------
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 

MAHANOY CITY. PA.

50c.

Lietuvos > Prekybos ir Pramones Bankas I 
IR JO SKYRIAI 

1

os ir P:

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
VIRBALYJE 

iszmoka pinigus pasiustus per savo
AGENTŪRA NEWARKE. 
dek pinigus L. P. P. Bankan.

7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.

Pinigus pasiuntimui ' priima ir informacijas apie 
susidėjimą Įkinkė duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

kuogreicziausia

Pinigus

Kol žemas auksino kursas, 
Ten gausi

' priima

jaunavedžei 
pasakė,

Bet jaunikis svietkus pastate 
Kurie prisipažino, 

Jog jaunavedžius gerai žino 
Pažinsiu isz Lietuvos, 

.Jog ne yra gimines jokios 
KTa ir susi vine,ziavojo, 

Ant Veselkos linksmai 
vojo.

Kam burdingbosiui uosi kiszti, 
.Jeigu kas

Kad

1 y

T

y

1

ulia-

nori i n poru su
si riszt i?

Boseli, ne kiszk uosi 
Juk tu su jaunavede

, vensi!
ft

Katrie slapta bravorėli užlaiko 
visaip

negy-

ft

Tai del kOstumerrn 
pataiko, 

Sziadien szinkuojo visi, 
Motina, duktė ir tėvas, 
Tai ir biznis eina geras.

Bet tokis biznis, 
Niekai suvis.

Turi kožno klausyti, 
Su niekuom nesikiviezyti
Ba jeigu viena supykintu, 
Dideli ergeli ant 

trauktu.
* * •

Gerai tiejei padarytu

saves uz-

nurodvma.

ra m o n*

gemalu. 
reikia 

vandeni 
ir gerai 

iszplauti.
rengtis pagal 

aplinkybių reikalavimo ne pa
gal kalendoriaus 
Pratinkimes dauginus būti ty- 

ypatingai miegant,
daug geriau miegoti tyram ore 
su sunkesnius užsiklojimais 
negu kad sziltam kambarin.

GYDYKIS NAMIE.
Vėliausi nurodymai gydyme 

džiovos.
Patarimas sesti ant pinniau- 

sio trūkio ir vykti kokion ten 
sziltu vandeniu Rzalvn arba 
kur in tolimus vakarus jau ne- 

gydyme džiovos, 
jau iszrandu kad 
vietos

sunkesnius
i

reikalinga 
Gydytojai 
permaina vietos nereiszkia 
tiek svarbos kiek gera prie
žiūra ir aplinkybes. Patyrimas 
parodys kad priderianti ir sau
gi priežiūra namie kad <£ai ir 
dideliuose miestuose beveik 
tiek * atsieka džiovos gydyme 
kiek pustynese, kalnuose arba 
ir nurodytose szalyse sziltu 

jvandenų.
Szie iszvažiavyinai in nuro

dytas ligoniams vietas papras
tai atsieina gana brangiai — 
nevisiems prieinama — ir pa
prastai aplinkybes suteikė li
goniui nemažai nerimasties 
atsiskyrime nuo savųjų taip 
kad kartais net ir gydymo bū
das neatnesza jokiu pasekmių.

Szios vietoj kurios paskirtos
y

Kad nog gėrimo sztopo susi
laikytu,

Ba katrie maža protą turi,
Kad ir blaivus ant kvailio 

iszžiuri.
Kaip tiktai kada užsigėrė, 
Tuojaus už ^ziupriniu.

sitvere,
Susipleszo drabužius, 

Užsidaužo ragus.
Pas vaita apsiskpndžia, 

Gobina tuom sudžia. 
Bausmia užsimoka, 
Arbd in koza patenka.

Tada gailesį savo kvailumo, 
O bet ne pameta gudrumo,
Ba kada iszsiliuosuoja, 

Volei sztopa gere uliavoja.
Argi tai nežioplei, 

Jau tik kaip gyvulei!
O kad laikraszti užsiraszytu, 

Kitokeis vyrais butu.

.su-

tam tikslui tankiai yra pri
grūstos ligoniais. Kiti •— ku
riems nepasiseka tapti sziose 
vietose paprastai ten vyksta 
kad ir teip apsigyventi kad 
tik gyventi tose aplinkybes© 
dažnai nedažiureti, nedavalgia 
vientik pasitikėdami oru gy
dymu ir pasekmes tokios kad 
nieko jiems tas nepagelbsti. 
Tik tie kurie iszsigali gero tin
kamo d až i u rojinio y pa tingai 
valgio dalykuose gali tikėtis 
pagelbos.

National Tuberculosis Asso
ciation paduoda reikalavimu 
idant butu steigama visiuose 
ligonbueziuose džiovos ligon- 
ams skyrius. Nes pagal ju isz- 
radima tas daugiaaše pagelbė
tu. Ligonams neprisieitu vykti 
kur in tolimus krasztus, nerei
kėtų skirtis nuo savųjų, ir 
czion po tinkama priežiūra bu
tu galima daug pagelbėti. Pa
tvirtinama parėmė net ir ant . 
to kad nors tai labai limpanti 
liga bet ligonbueziuose yra at
sitikimu kur daug daugiau 
limpanezios ligos yra gydymos 
be tokios dideles baimes užkrė
timo. * .

Daugelis serganeziuju džio
va nesinori vykti kur in toli
mas szalis, kiti neiszsigali, to
dėl būtinai reikalinga skyriai

I

ib*

IW|iK

vilties daržus, kur žydi amžina 
meiles gele.

Kuomet ji pirma syk, po ap-
— Tai kas 

paklausė vyras.
— Prie szpuliu, nuo vienos sivedimo, pasijuto nesziojanti 

maszinos nueini dėti ant kitos.
— Hm... — užsimąstė. Va

landėlė pamąstęs tarė: — Ži
nai ka, pupele (teip jis tankiai1 
vadino paezia), tu neisi dirbti. 
Paaugink Onyte; gal už kokiu 
penkiu-szesziu menesiu pradės 
vaikszczioti, 
esi, dar prisidirbsi.

— Taigi, Praneli, gerai bu
tu būtie namie, jei visko užtek
tu. Vakar mokėjau krautu- 
ven ir neužteko savaitines pe
des — palikau skoloj. Kol 
sveiki, tai nieko butu, bet jei 
kokia liga ar kitokia nelaime? 
tfuk neturime nei centelio susi
taupė.

— Oi vargas, kad nepajie- 
giu daugiau uždirbti; bet tu ži- 
nojei mano uždarbi pirm apsi- 
vedimo.

— O, nemanyk, kad asz tau 
toumi iszinetineju, — teisinosi 
— asz tik kalbu.

— Pavargsim, pupele dar, 
p paskui gal darbas pasiseks* • • , " ‘ ,i

reikes daryti?

tai tada., jauna

į

po szirdžia gyvybe, su džiaugs- 
rpu apreiszke tai vyrui, kaipo 
pati, suteikianti brangia dova
na, bet dabar,., tusztuma; Ta- 
cziaus tas klaikus paveikslas 
nespėjo visame .nuogume pasi
rodyt, nes flžiaugsmas isz vyro 
puses ji perkeite
szildanezia saule, kuri 
motina, apgaubia 
savo kūdiki, praszalindama vi
sokius vargus ir nedateklius. 
Jos szirdis, kupina motinisz- 
ko ;džiaugsmo, tarsi ingijusi 
sparnus, neszesi ir glamonėjo

— Negerai 
žiuri, — barėsi 
kis vaikus 
kuriu vyriausias vos pusantrų 
metu, o kiti mažesni, 
radus kita aukle.

Stasziene sena, bosai in dirb
tuve nepriima, bet valgyt rei
kia. Duona pelnyjasi sveti
mus vaikus pridabodama lai
ke darbo. Bėdos nemažai su 
vaikais yra: vienas verkia ne
valgęs, kitas suszlapo, volio
jasi, Jreczias durimis prisive- 
res szaukia... Viena ramina, ki- 

”, visu
Kartais nete

kusi kantrybes ir perminksztu- 
ma plasztaku 
glamonėja.
tai matydamos, pyksta, jieszko 
kitu aukliu.

Praniehe atėmė Onyte ir 
atidavė Krukienei; jos vaikai 
didesni ir svetimu daug nepri- 

Vyresnioji
asztuntus
Pranienes Onyte gales praleis
ti visa laika.

Praniene dabar, ramesne, va
kare nemiklu taip skubėt, nes 
Onyte parveža Agnute; per

t

NAMINE MOKYKLA!

in maloniai 
tarsi 

kiekviena

ti su naujoms bėdomis 
nenubucziuosi.

vis]<a, kas pasitaikė kely, o lū- 
potf kartojo: “
motina, asz nesu daugiau nuo- 
lųnki pati, asz motina, asz mo- 
tink-aukletoja naujos gentkar- 
tes? ’ •

Džiaugsmas nebuvo ilgu nes 
kaulėta ir sunki skurdo ranku 
kabojo virsz ju galvos, gatava

Asz motina, asz

suduoda ir vėl 
Kūdikiu motinos
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Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki
nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose 02.^26

siima. Agnute i 
metus jau eina, su

visu smarkumu nukirsti. jtad - 
. iuh,iszvengti to pavojaus, 

uojo kito budo, kaijp t
9

I

Agnute 
pietus, kai graži .diena, atveža 

vartų.
bdami }xu* k e tū
lu pavargome,

prie dirbt
- Nqi 
mened
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I Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose $2.00 

ŽODYNAS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny- 
gon^Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai. brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Ktaina.... 010,00
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Isz mokyklos.
Ar teisybe Jonai 

mokiniesi
jog jau

už
y

lotiniszkai, 
klausė dedis vaikino., - Tai pil

ka i p lotinisz-sakykie tu man
kai vadinasi jautis?

— Mes tokiu bjauriu žo
džiu nesimokinaine o volei lo- 
tiniszkai no yra tokiu žodžiu.

M
■' I

•f o
į, ('II

Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL..
1 ■h 1

Tebirios tarnaites.
— Mano Kairiuka, - kalbė

jo poni in nesenei priimta ku- 
karka, - sziame vakare bus 
pas mus svecziu; žiūrėk idant 
grąžei pasirodytumei ir 
matos ne padarytumei.

— O ne, pruszau ponios! 
Tiktai ias laiko pasakau jog, 

JilMNW .ae Moku.
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vietiniuose ligonbueziuose kur 
priežiūra ypatingai oro ir sau
les szviesos butu suteikta. Szio 
abu su nurodytu valgiu pailsiu, 
ir inauksztymu yra vienatinis 
vaistas džiovos gydyme, ir tik 
tada kada bus suteik indai, bps 
galima gerinus kovoti su nelai-
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mingaja džiova.
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MOTINYSTES DRAMA.
> ' .... . * zr...... .
(Vaizdelis isz mažycziu žmo

nių gyvenimo.)

Praneli, apkabinusi 
vyra, meilei žiūrėdama in akis 
pradėjo Praniene, — asz eisiu 
užsidirbti ant sziItu drabužiu.. 
Ar leisi? — Nesulaukdama at
sakymo, tese: — Sziendien bu
vau nuėjusi in Everett audiny- 
czia, bosas* žadėjo prie verpi
mo priimti.
bobos nuėjo dirbti. /

— Tu ne boba, — pasziepe 
vyras.

— Dabar, po streiko, moka 
vienuolika doleriu in 
rokavo Praniene, 
ma damos iri paszaipa, — Ony
te paliksiu pas sene Sztasziene 
laikys už keturis 
vaitej...

— Nekencziu, kad niekus 
pradedi kalbėt, — nekantriai 
pertrauke Pranas ir, atstūmės 
paezia in szali, nuėjo prie lan
go. — Valyk stala — atsisukęs

geresnis gauti, Onyte paaugs 
tada dirbsim. Asz vis mokih- 
nuosi prie maszinisto; kad tik 
pramoksiu kiek, tada tai....

Kalba nutruko.
jos lupas arti ir
Szvelnus veidas
prie sziurkszczia barzda apau-Įtydamas nuo

Asz vis mokih-
ir dirbti ir kanuodaugiausiai 
flpsįdraušti aukso skirtuleliais.

Ankšti ryta, kuomet visas' 
miestas dar ramiai miega, Pra
niene jau ant kojų. ' Ji gami
na pusryczius, valo stuba. Ne-'

Jis pajuto 
pabueziavo.' 
prisiglaudėĮpoilgo keliasi ir vyras, junks-

prie sziurkszczia barzda apau- tydamas nuo sunkaus .darbo 
gūsio.... ’ sustingusius sangrius.

— Tu supyksi • ant manos, ant greitųjų pagamintu JJjUSry-
V algo

bus sutaupyta.

Visos aplinkine/

kai asz tau pasakysiu, — pra-|ti. 
bilo vos girdimu balsu.

— Ka man
rimtai teiravosi Pranas.

— Asz tau turiu
negaliu slėpti.

pasakysi? —

sinti; bet ir jam szirdis skau-1 Dabar ir vy- 
raft gavo geresni dftrba; uždir
ba tris dolerius in savaite dau
giau. ■ Padirbsiu dar kol Ag- 
nute pradės eiti mokyklon, gal 
del pecziaus už sidirbsiu. 
drabužiais apsieisiu, 
iiiol^ur neisiu.
Jeip pamastė Praniene, 
mgt bosas priejas paliepė grei- 

Nustebo. — 
pravaro?

Su 
Žiema

kuo-

dejo. SVEIKATOS KAMPELISKuomet Praniene atgu
lė, nenusirėdžiusi, tarsi ant at
sargos, vyras ilgai pasirėmęs 
ant stalo rymojo ir^ tarsi norė
damas durnuose rasti dvasiai 
spėkas rūke ir rūke. -

Ryte dar buvo tamsu, kaip 
isz ligonines pranesze: 
mirė atsiimkit laidoti.
girdus tai

»

Žiemos laike

Onyte 
Už-

<. į / ; 1 l ' * I
PATARIMAS DRABUŽIU 

DEVEJEMS.
szeiminykąi 

kurie mažai turi progos lauke
būti, neprivalo dėvėti sunkius’ 
arba storus drabužius, nes per 
daug sziltai užsilaikant prisi
eina prakaituoti, ir tada tru
puti vėjo užgavus tuoj suserga. 

Daug saugiau dėvėti plonus 
ir lengiuis drabužius kad ir ju 
dauginus bet iszeinant laukan 
užsimesti storesnius ir sziltes- 
nius.

Patartina vilnoni drabužiai 
nes jie geriause sulaiko szilu- 
ma tiek daug neprileidžia ku- 
nan ir daug sulaiko nuo kimo, 
teipgi sulaiko prakaitavima in 
ir nuo kimo. Keletą liuosu 
lengvu drabužiu daug gerinus 
negu viens storas ir sunkus.

Kadangi vilnoniai drabužiai 
per daug jaulus gerinus varto
ti maiszytus su bovelna. Apa
tiniai drabužiai turi būti tan
kiai skalbemi ir plaujami, kad 
kartais neprivistu gemalu. 
Skalbiant vilnonius reikia 
drėgnam 
rankoms iszbružinti 
per keletą vandeniu 

Pratinkimes

. Pietumis insidedu iszvas tai eiti 
ii karo iszvirto kumpio.
. Budina Onyte^toji dar sal-‘ 
džiąi miega, gal sapnuoja gra- 

szypsosi.
| Gaila, ;bet .reikia prie vargelio 

Nelaiko 
verkia.

namon.
Už ka dabar mane
Norėjo dar klausti, bot žodžiai 
užmirė, tarsi kas lupas suraki
no, net drėbėt pradėjo. Bosas 
tarsi supratęs jos rūpesti, tarė:

— Nenusigąsk, nopravatau 
tu gerai dirbi. Ateisi rytoj 
ar bile kada, asz duosiu darba

Skubinasi pas tik sziandien eik namon,

szypsosi.pasakyt, žu sapna, peš biski

Jis pajuto jos lengva bet gi- pratint. 
“ * •• klykia,

valgyt nevalgo, 
ti” nejta kada.
Stasziene, gal per orą pernesz- 

kada: 
atidarė, 

inžinas jau eina, tuoj užstaugs 
dirbtuve, o penkiomis minutė
mis lyg staugimo turi būti ga
tava darbui pradėt — prie ma- 
szinos.

Kad loska mamunyte, paval- 
paliepe ir, užsisukęs, leisdamas (atrado priemažo upeliuko, perĮgydink; namie nieko neinsiu- 

’ ’ ................. ■ linu. /------
— Begk, jau begk 

pe Stasziene, — asz

savaite, 
nekreipda-

dolerius sa-

lu drebejima.
— Tu supyksi, bet argi asz 

tik viena tame kalta? Tu žinai.
— Ka toki rūpinosi jis.
— Nepadėjo nei rugsztis” 

nei patarimai, rodos, viską da
riau, kaip sake, bet... ir vėl., ji 
nepabaige sakyt, bet jis viską 
gerai suprato ir staiga szukte- 
lejes “ ir veb”, nuleido galva ir 
užsimąstė. Prisiminė ana tam
sia, lietinga diena,

i t

kuomet ja

klykia
iszbudinta 
Duoda jai 

Ilgai -‘gaisz-
Ateisi

szau-

ta valgys, bet nebūna 
jau dirbtuves vartai

kia per telefoną.
— Szaukia per telefoną! — 

stebėsi Praniene,
Per pietus mate Onyte, sveika 

galėjo atsitikti? 
szaltis

— kas tai?...

juokėsi.
O gal vyras?! Net szailis nu- 

Ji skubinai bego, tarsi 
in juoda tamsa, tuko priesz sa
ve neihate. 
klaidžiojo,

k rate.

Kas

4"4 
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Praniene parkrito 
apalpus, o kada ja atgaivino,
ji szauke, blaszkesi, isz metine- 
jo sau ir vyrui1, 
goninen 
kad jeigu Onyte butu prie jos 

buvusi, tai

4 4 
vežti”.

Kam davė li- 
Jai rodėsi,

nebūta

Asz galiu pasivcl|iot.
* ‘ ‘ ' A lie- 

vis jau 
[kaip nors susiruokuosiu... Na
mie nevalgė, ka ji valgys, kad 
nedavei, — barasi
Stasziene, — kad netinginiau- 
tumei, tai valgytu mergaite, o 
dabar isz lopszio iszvilkusi at- 
nesza... . n

Praniene vos spėjo pribėgti 
prie maszinos, jau staugia 
dirbtuve; bosas pažiurėjo, nors 

_ bet kaip bus su Onyte? Manliszrode lyg brangi lėle kūdikioInieko nesako, bet Praniene isz 
rankose. Tacziaus, kuomet akiu suprato, ka mano.

man tai ne- pati pirma syki pasisakė esanti Dirba, skubina; skrynios; gi- 
o......? ................... . ežia pat: pastojusi, jis nenusiminė, tik Hl0s: vos persisvėrusi pasiekia
ryta nunesziu, ateisiu per pie-|vieton skrybėlės jis eme devetj^P^l^^ paimt, o uždėti augsz-

Bfet ji nepaiso, nors va- 
BetĮkai’c visas kūnas, tarsi sudau- 

bnvo’ žymu ra- ukys temsta, galva ūžia, 
___ s, giliai šie-. ausyse spiegia. Tiesa, gaila 

loj vieszejo smagus upas, iszsi- Onytės, bet juk nevisada vargs

žiurėjo in kuri nebuvo tilto; jis tuomet 
nutveręs jos ranka, 
jai persikelti nesuszlapus; nors 
tuomet ji tik paacziavusi nuė
jo, bet jis pajuto nesupranta
ma ugni; jos žodžiai, akys... jis 

brangeny-Įtarsi isztirpo jos žvilgsniu ver- 
be, o del drabužio visai nelie- pete

durnus per langa, 
miesto bokszta.

Praniene valydama stala vėl
pradėjo:

— Juk, Praneli,
pedes vos ant

isz tavo 
pavalgimo už

tenka, dabar tokia 1

9 

pagelbėjo
linu.

Nuo to laiko jis tik ir 
ka; isz rakandu ka turim? Lo-|jiezkojo progos areziau susipa- 
va ir kamode, o peczius gi ir|žinti. Galinus apsivedė, bet 
stalas in nieką nepanaszus.

— Asz ta žinau,

Galiaus apsivedė 
niekuomet nepamaste but tėvu 

kam ro-Įjis apsivedė 
kuoji? — užsimąstęs atsiliepė, linksmesnio gyvenimo.

o peczius gi ir žinti.

jos gaila.
— Tu manai 

gaila; bet dirbtuve ežia pat: pastojusi

tus pažiūrėti, o vakare namon 
parsineszim, gi vidurdienyj vis 
neprapuldys.
paliekat

Pąsigirdo balsas Onytės ku- 
w ri lophzyj miegojo; ji tarsi pa

būgus tėvu kalbos, pravirko.
— Asz, Onyte, asz, — atsi

liepė tėvas, stengdamasis kal
bėti kaip galima plonesnių bal
su, atsisėdės prie lopszio, ra- 

’ViThd^ šnekino. Onyte, susi
raminusi, blizgėdama mėlyno-. 
mis akutėmis kryksztaudama 
nusitverusi už nudrigusiu tėvo

Tėvas, pil- i 
Ji sto-

Kaip jau kitos

plauku, taše juos.
nas džiaugsmo, žaidė.
vėjo prie duriu ir malonia 
szypsa ant lupu gėrėjosi.

duriu

— Žiūrėk, žiūrėk, 
juokėsi, nesuprantamo džiaug
smo apimtas suszuko. 
nesijuto, kaip prisiartno ir, at
sisėdusi prieszais pyne, szei- 

meiles paveiksią

Onyte

del žaislo, del
Pati

Tacziaus,

jau

Akys bevilcziai 
stengdamosi inžiu- 

reti, kas priešakyj, bet veltui. 
Tacziaus szir<|is numanė ne
laime.

Onyte buvo paguldyta tarpe 
paduszku. Apie ja triuko dak- 

pasilikusi taras.
apalpo. rr<>kia baisi: visa juo
da, mipuslejusi, vietomis, oda 

isz.

Prariiene

la, mipuslejusi

numanė

ųiamacziusi

kuomet akiu suprato, ka mano.

jis nenusiminė, tik lios: vos persisvėrusi pasiekia

vietomis, oda 
sutraukta, “atsivėrė /žaizdos, 
kuriu sunkėsi kraujas.

Atsipeikėjusi
ežio, Praniene
kienes pasakojimu:

— .Vaikai žaidė kieme kuo- 
stuboi. 

vaikai ne- 
Iszbegau

li no iszgasz- 
iszgirdo Kru-

krutinės 
mirusi.

Veidas nubalo 
paskui pajnodejo, akys tapo 
raudonos.

Pradėta bijotis net del jos 
proto...

Juros 
kapu brangiųjų 
bet niekas isz grabo nebesike- 
le, o vietoje to vien kapai tik 
dauginosi.

Praniene
Neliko Onytės ir szimtines 
sutaupo. Vienok 
boti nors kol apsimirsz-susira
mins. Bet neboprisiejo ilgai 
dirbti. In antra diena nuėjus 
dirbti, suome ja diegliai, gal
va pasidaro supki, akyse apte
mo ir, siiustojuši sąmones, prie 
ipaązinos atgulė... 
vežta ligoninėn.

Po ilgds ir 
P ra n i e ne pas v ei k o,

aszaru

vėl

iszblyszko,

ant 
sielai ypatų
iszlietos

nuėjo dirbti.
ne

mano padir-

Tapo nu-

kepu re, giliai 
maudamas; vieton 
pradėjo rūkyt pypke, 
veide visada 1 
niurnas džiaugsmas

ja ant akiu už tai vėl vos pasistiepusi pasie-
eigaro jis kia.

giliai šie- ausyse spiegia.

liėjes malonia szypsa ant lupu dviems mjenesiai priesz girndy-
Bet dabar... jie buvo nuspren-|nia nustosi dirbusi ir viskas 
de neturėt daugiau szeiinynos, 
o ežia “ir vėl”...

bus gerai ir Onyte atsigaus, o 
busianeziam kūdikiui tas ne-

■ 3 ■ r • •

Staiga pakele galva, noreda- kenks, juk kitos moterys teip

Valgo dirbdama, nes pietų 
laike nėra kada:

mas primesti apkaltinimu, ne- bftt dirba. •
atsargume, tacziaus, pamatęs 
susi rūpinusi veidą ir rasojan- reikia pas 

L randa 
verkenezia, kol nuraniina, jau 
vėl laikas prie darbo.
re skubina in krautuve; velųi 
nuėjusiai reikia ilgai 
Kol parsinesza

— mano szeimyna. nuprausia apdabina tiesa, vy-

ežias akis, greit perkeitė minti. Onyte bėgti; tapkiai 
Spėkos sutvirtėjo, rodos, kad 
naujas kraujas pribuvo. Szir- 
dis energingai pradėjo plakti 
ir akys sužibėjo džiaugsmu.

— Asz tėvas, — tarė paki
lu balsu,

Vaka-

laukt.
valgi, Onyte

•*•****0 — 7 —— — *  • •
Ji nei Asz dirbsiu, daug dirbsiu. — ras parėjus isz darbo padedu

myniszkos
kuris, tarsi kokis ugnies stul
pas, vis plėtėsi ir mete in visas 
puses ugnies liežuvius, pripil
dydamas szviesa
sielos užkambarius...

Nei nepasijuto 
tamsa.
Menulis žiurėjo

tamsuosiąs

kaip atėjo 
užmigo.

f 

Onyte vėl 
staeziai per 

langa. Ji nusilenkė ir, pasie- 
antmuši lopszio gala, glostė 

vyro galvos plaukus.
— Tai asz rytoj eisiu dirb

ti, vėl pradėjo, — darbas leng
vas.

— Tai kas reikes daryti? 
paklausė vyras.

— Prie szpuliu, nuo vienos 
maszinos nueini dėti ant kitos.

— Hm... — užsimąstė. Va-

met asz.zpati triūsiau 
Užgirdau: sukliko 
sayu balsu, 
parkritau pamącziusi.
te kaip žvakutė liepsnoja, Ag
nate pila isz uzbono vandeni 
ant galvos ir szaukia. Kpl 
pribėgau, jau drabužųliai buvo 
sudegė. Mat, greko 
isz aiiapus gatves turėjo deg-

szaukia.

J net 
Ony-

vaikas

tuku ir bežaisdamas uždege. 
Daktaras aprieszke, 

gyvaste
kad iž- 
, reike 

vežti ju ligo-
gelbėt Onytės 
kuogreieziausiai 
ninen.

Iszveže.
Vakarienes szi vakara Pra

niene negamino ir nevalgė. Ji 
vien verke. Vyras stengėsi 
kiek galėdamas

i .1

Vyras
raminti, d ra

sunkios ligos 
tik moti

nystes teisiu nustojo ant visa
dos.

— Gyvenimas plaukia ramia 
tarsitykia vaga, tarsi vingiuota 

upe, kini pavasari iszeina isz 
krantu, kad savo 
nuplauti visus aplink 
ežius neszvarumus, vasaros 
metu vilgo ir augina invairias 
žoles ir gėlės, gi rudens metu 
vieszpatauja vytimas ir mir
tis.

Pranu gyvenimas dabar pa
sidarė panaszus rudeniui...

Parasze J. A. Svyrūnėlis 
Moterių Balse.

KViTij

visus
neszvarumus,

vandenimis 
esan-

y

Knygele Draugystėms del 
Iszmokejimo pinigu llgonla- 
ma - - - - - 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasioriaus nog sudėtu pinigu aut 
susirinkimu -------

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

50c.
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Lietuvos • Prekybos ir
IR JO SKYRIAI

1

Pramones Bankas

Apkabinęs pabueziavo paezia. dirbti: atnesza anglių, pakuria 
Jai tuo sykiu sukosi, uže ir 

bego kaip viesulą mintys. Pri
siminė tos saldžios svajones, 
kuomet ji pažino ir rengėsi ap- 

Nors kuomet jis ja 
□akalbino vesti, nenorėjo atsa- 
<yti ir nubėgo szalin, bet po 
<eleta minucziu, 
verkdama isztare: 
klausi, kad žinai?” Jis tuomet 
buvo ir gražus, ir geras, ir pro- 

Su juo ji jausis kaip

pecziu, bet v ištiek didesne da
lis darbo kliūva jai.

V jį
Reikia gulti

Kol vis- 
jau ir va-

si vesti.

minucziu sugryžusi, 
“Kam dar

tjngas.
iž storo muro sienos.
dus vielties daržus, 
amžina meiles gele.
ji eįs in viliojanezius puikius

Tik su 
kur žydi

vilties daržus, kur žydi amžina 
meiles gele.

Kuomet ji pirma syk, po ap- 
sivedimo, pasijuto nesziojanti 
po szirdžia gyvybe, su džiaugs
imi U apreiszke tai vyrui, kaipo

ka padirba, žiūrėk 
karas prabėga.
nors kiek duoti pailsio nuvar
gusiam kunui.

Nakti miegas neramus. Ony
te nemiega, blaszkosi, 
kartais isz 
klykia, krupezioja.

Stasziene pri-

verkia, 
miego pabudusi

Kad su-

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

iszmoka pinigus pasiustus per savo ;
Kol žemas auksino kursas,

dek pinigus L. P. P. Bankan.
7 nuosz. padėjus 2 metams. 1 
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui * priima

kuogreieziausia
AGENTU RA NE W AR KE.

Ten gausi

i pasiuntimui ‘priima ir informacijas apie; 
susidėjimą jkmke duoda!Banko agentūros vedėjas Į 

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J. i

Pinigus

landele pamąstęs tarė: — Ži- pati, suteikianti brangia dova
na, bet dabar,..

vadino paezia), tu neisi dirbti, cziaus tas klaikus paveikslas 
nespėjo visame muogumo pasi
rodyt, nes džiaugsmas isz vyro 
puses ji perkeitė 
szildanezia saule, kuri 
motina, apgaubia 
savo kūdiki, praszalindama vi
sokius vargus ir nedateklius. 
Jos szirdis, kupina inotinisz- 
ko jdžiaugsmo, tarsi ingijusi 
sparnus, neszesi ir glamonėjo 
vis|<a, kas pasitaikė kely, o lū-

Uuk neturime nei centelio susi* pod kartojo: 
motina, asz nesu daugiau nuo- 
ląnki pati, asz motina, asz mo- 
tink-aukletoja naujos gentkar- 
JesJ ! •

Džiaugsmas nebuvo ilgu nes

nai ka, pupele (teip jis tankiai'

Paaugink Onyte; gal už kokiu 
penkiu-szesziu menesiu pradės 
vaikszczioti, 
esi, dar prisidirbsi.

— Taigi, Praneli, gerai bu
tu būtie namie, jei visko užtek
tu. Vakar mokėjau krautu- 
ven ir neužteko savaitines pe
des — palikau skoloj. Kol 
sveiki, tai nieko butu, bot jei 
kokia liga ar kitokia nelaime?

tai tada., jauna

tusztuma; Ta

in maloniai 
tarsi 

kiekviena

TARADAIKA.

Vienoje vietoje veselka buvo 
X negirdėta,

Stuba buvo karūnoms
dabyta,

Ir per langus iszkisztos karojo 
Mat didelis “asz” apsipa

ežį a vo
Biedniokelei nieko priesz jin 

negiliavo,
Puikus buvo tai susirinkimas 

Ir nakvyne gera turėjo, 
Ba ant pievos gulėjo,

Kiti apie gulinczius
.Jog tas viskas juokingai isz- 

žiurinejo:
Daugiau nesakysiu, 

Veluk ūžt viešiu.
# Hfįi

Vienas vyrukas paeziuotis 
užsimanė,

Ir jau ant užsakų davė,
O kad boselis to nenor<‘jo, 

Tai pas kunigą nuėjo.
Mat, visaip ant jo pamelavo, 

Bet nieko negavo.
Kad jaunavedžei 

pasakė,
Bet jaunikis svietkus pastate, 

Kurie prisipažino,
Jog jaunavedžius gerai žino 

Pažinsta isz Lietuvos,
Jog ne yra gimines jokios 

Na ir susivineziavojo,
Ant Veselkos linksmai ulia- 

vojo.
Kam burdingbosiui uosi kiszti 

Jeigu kas

Mat didelis “r v”

pa-
4

apsipa-

tupinėjo

i

vyrukas

gimines

J

J 
negy-

J 
nori in pora su

si riszti?
Boseli, ne kiszk uosi 

Juk tu su jaunavedį*
, vensi!

Katrie slapta bravorėli užlaiko 
Tai del kostumeriu visaip 

pataiko, 
Sziadien szinkuoje visi, 
Motina, duktė ir tėvas, 
Tai ir biznis eina geras.

Bet tokis biznis, 
Niekai suvis.

Turi kožno klausyti 
Su niekuom nesikiviezyti 
Ba jeigu viena supykintu, 
Dideli ergeli ant 

trauktu.
* * •

Gerai tiejei padarytu, 
Kad nog gėrimo sztopo susi

laikytu, 
Ba katrie maža protą turi, 
Kad ir blaivus ant kvailio 

iszžiuri.
Kaip tiktai kada užsigėrė 
Tuojaus už ^ziuDriniu.

sitvore,
Susipleszo drabužius,

J

J

saves u z-

neprivistu 
vilnonius 

muiluotam
9

vandeni 
ir gerai 

iszplauti.
pagalrengtis 

aplinkybių reikalavimo ne pa
gal kalendoriaus 
Pratinkimes dauginus būti ty
ram ore ypatingai miegant, 
daug geriau miegoti tyram ore 
su sunkesnius užsiklojimais 
negu kad sziltam kambarin.

GYDYKIS NAMIE.
Vėliausi nurodymai gydyme 

džiovos.
Patarimas sesti ant pirmiau- 

šio trūkio ir vykti kokion ten 
sziltu vandeniu szalvn arba 
kur in tolimus vakarus jau ne
reikalinga 
Gydytojai 
permaina vietos nereiszkia 
tiek svarbos kiek gera prie
žiūra ir aplinkybes. Patyrimas 
parodys kad pritlerianti ir sau
gi priežiūra namie kad* Jai ir

sunkesnius

nurodvma.

1

gydyme džiovos, 
jau iszranda kad 
vietos

' dideliuose miestuose beveik 
tiek • atsieka džiovos gydyme 
kiek pustynese, kalnuose arba 
ir nurodytose szalyse sžiltu 

' vandenų.
Szie iszvažiavymai in nuro

dytas ligoniams vietas papras
tai atsieina gana brangiai — 
nevisiems prieinama — ir pa
prastai aplinkybes suteikė li
goniui nemažai nerimasties 
atsiskyrime nuo savųjų taip 
kad kartais net ir gydymo bū
das ncatnesza jokiu pasekmių.

Szios vietoj kurios paskirtos 

grūstos ligoniais. Kiti

su-

.J

t

tam tikslui tankiai yra pri-
— ku

riems nepasiseka tapti ežiose 
vietose paprastai ten vyksta 
kad ir teip apsigyventi kad 
tik gyventi tose aplinkybėse 
dažnai nedažiureti, nbdavalgia 
vientik pasitikėdami oru gy
dymu ir pasekmes tokios kad 
nieko jiems tas nepagelbsti. 
Tik tie kurie iszsigali gero tin
kamo dažiurejimo ypatingai 
valgio dalykuose gali tikėtis 
pagelbos.

National Tuberculosis Asso
ciation paduoda reikalavimu 
idant butu steigama visiuose 
ligonbueziuose džiovos ligon- 
ams skyrius. Nes pagal ju isz- 
radima tas daugiaaše pagelbė
tu. Ligonams neprisieitu vykti 
kur in tolimus krasztus, nerei
kėtų skirtis nuo savųjų, ir 
czion po tinkama priežiūra bu
tu galima daug pagelbėti. Pa
tvirtinama parėmė net ir ant . 
to kad nors tai labai limpanti 
liga bet ligonbueziuose yra at
sitikimu kur daug daugiau 
limpanczios ligos yra gydymos 
be tokios didėles baimes užkrė
timo.

Daugelis serganeziuju džio
va nesinori vykti kur in toli
mas szalis, kiti neiszsigali, to
dėl būtinai reikalinga skyriai 
vietiniuose ligonbueziuose kur 
priežiūra ypatingai oro ir sau
les szviesos butu suteikta. Szio 
abu su nurodytu valgiu pailsiu, 
ir mapksztymu yra vienatinis 
vaistas džiovos gydyme, ir tik 
tada kada bus šute ik indai, bus 
galima gerinus kovoti su nelai
mingąja džiova, ____ . j

1 4
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Užsidaužo ragus.
Pas vaitu apsiskpndžia, 
Lobi na ^uom sudžia. 
Bausmia užsimoka, 
Arbil in koza patenka.

Tada gailesį savo kvailumo, 
O bet ne pameta gudrumo,
Jla kada iszsiliuosuoja, 

Vėlei sztopa gere uliavoja.
Argi tai nežioplei, 

Jau tik kaip gyvulei!
O kad laikraszti užsiraszytu 

Kitokeis vyrais butu.
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— Negerai 
žiuri, — barėsi vyrui, — pen
kis vaikus priėmusi turi, isz 
kuriu vyriausias vos pusantrų 
metu, o kiti mažesni, 
radus kita aukle.

Stasziene sena, bosai in dirb-1! 
tuve nepriima, bet valgyt rei
kia. Duona pelnyjasi sveti
mus vaikus pridabodama lai
ke darbo. Bėdos nemažai su 
vaikais yra: vienas verkia ne
valgęs, kitas suszlapo, volio
jasi, itreczias durimis prisive- 
res szaukia... Viena ramina, ki-1 
ti su naujoms bėdomis 
nenubueziuosi. 
kusi kantrybes ir perininksztu- 
ma plasztaku 
glamonėja, 
tai matydamos, pyksta, jieszkoi 
kitu aukliu.

Praniehe atėmė Onyte ir 
atidavė Rimkienei; jos vaikai 
didesni ir svetimu daug nepri- 
siipia. Vyresnioji AgnuteĮ ( 
asztuntus

vi su9 9 
9 

Kartais nete-

suduoda ir vėl 
Kūdikiu motinos

Vyresnioji 
metus jau eina, su

Pramones Onyte gales praleis
ti visa laika.

Praniene dabar,ramesne, va
kare nereikia taip skubėt, nes 
Onyte parveža Agnute; per 

kaulėta ir sunki skurdo ranka, ,pietus, kai grųži .diena, atveža

44 Asz motina, asz
taupė.

— Oi vargas, kad nepajie- 
giu daugiau uždirbti; bet tu ži- 
nojei mano uždarbi pirm apsi- 
vedimo.

— O, nemanyk, kad asz tau 
toumi iszinetineju, — teisinosi, 
— asz tik kalbu.

— Pavargsim, pupele dar,
p paskui gal darbus pasiseks Lnojo kito budo, kaip tik dirbti

■ * ?’■» o u. < . /.fit / j';/'-' 0."' !

, kabojo virsz ju galvos, gatava 
Wsu smarkumu nukirsti. Kad
iszvengti to pavojaus, jie neži-

T

I

H 
■

Onyte parveža

<

I

prie dirbtuves vhrtti.
• Nors Urbdami per ketuj 

ris menesius abu pavargome, \ 
bet dar dvi pedes ir sziintine I
t \ ' • i : rj.

t .

NAMINE MOKYKLA!NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki*11 11 r ’ 1 > 1 . , i . » i■ , v ♦

J nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos nio-t 
J Rytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose $2.25

tt M a 
H ■ M M ■ ui 0 V M n n
m a
M M ■■ n 

■■ u ■■ ■

v
M

į

■ ■j Kaip Rašyti Laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose $^2.00

ŽODYN AS Lietuviškai- i 
Angliškas pirmoje dalyje ir U 
Angliškai*-Lietuviškas ant- | 
roję dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny- | 
gon./Yratai reikalingiausia ! 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. For
matas 6x9 colius. Puslapių

I turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangia moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, [ 
kraštai marmuruoti.
Kaina.. $10.00

■ 
■

■ 
■

1

■ ■ ■ 
m

Isz mokyklos.
Ar teisybe Jonai 

mokiniesi
jog jau

už-lotiniszkai, 
klausė dedi s vaikino., - Tai pa- 
sakykie tu man kaip lotinisz
kai vadinasi jautis?

— Mes tokiu bjauriu žo
džiu nesimokiname o velei lo
tiniszkai ne yra tokiu žodžiu.

Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:
S. P. TANIS & CO

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, IIX..

Tebirios tarnaites.
— Mano Katriuka, - kalbė

jo poni in nesonei priimta ku- 
karka, - sziame vakare bus 
pas mus svecziu; žiūrėk idant 
grąžei pasirodytumei ir 
matos ne padarytumei.

— O ne, praszau ponios 1 
Tiktai isz laiko pasakau jog, 
asz kadrilaus ne szoku.

sziame

praszau

\
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos

'' Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad plni-

1 gal sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Slunczlu piningus 
In visos dalis svieto, pagal dienos 
kursą.

1 kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai.
szyklte apie kainas o gausite
teisinga atsakima. Adresavokito:

; V. Lapinskas
601W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes
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EXTRA! SVARBU!
Specialis, svarbus szv. Juozapo Lietuviu Kataliku 

Parapijos susirinkimas in vyks 
PANEDELYJE, 18 diena SPALIO, 1920 
7:30 valanda vakare, Boczkausku saleje.

Susirinkimas yra szaukiamas del iszrinkimo nauju Trusteesu 
szv. Juozopo parapijai, Mahanoy City, Pa.
kviecziami ateiti visi vyrai kurie yra pabaigė 21 metus ir visi 
kiti parapi jonai, 
rupi kad szioje parapijoje 
tvarka.

Szv. Juozapo Parapijos Klebonas ir Komitetai

Ant susirinkimo

kuriems yra brangus tikėjimas ir kuriems 
galutinai invyktu gera ir pastovi

SAULE
..... - .. - ..... - 4

GUNARO LINIJA
>.1 I I m I ■— , . ■! I IW, į, , I I ■!! . ................... Į I, .................   *..................................

LAIVAS SAXONIA
Iszplauks 30 Oktoberio, tiesog

IN HAMBURGĄ
Kabineto preke $180.

Treczia klasa tiesog in Hamburgą $125
Treczia klasa in Edkunus Per Hamburgą $130.40

Pridedant 8U5 War Tax

I

UNION 
I. NATIONAL, 
L BANK į 
k MAHANOYJ 

■L city A

Capitol Stock |l‘2.’i,OOO.H 
Hnrplna £ Profits

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dodam prie Jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
Buoso, nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

Mos norim kad Ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar dldella

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryto lig 3 vai. popiet. Bubėto
mis 9 ryte lig 12 vaL

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prca.
J. E. FERGUSON. Kasteriąs.

LIETUVISZKAS ORABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine SL Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE i
LIETUVIS '

418 W. Market St. Pottsville i
I

11 I

Su visoms Ilgoms priima, nno 
valandos Iki 10 valanda Įsi ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. 0 Iki 8 vakare.

> Naujas Lletuviszkas Graborlus J
[ KAZIS RĖKLAITIS. |
► 516 W. Spruce St. Mahanoy City )

? Daktaras Juozas J. Austrą 1 
? lietuvis 1
I BavusU Daktaras Knriameneje. I 
j GYDO VISOKIAS LIGAS j

[Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
Z 12 lig 2 popiet

Telefonas—Bell 359 R. j 
b 113 E. Coal St. Shenandoah j

6 lig 9 vakare

Merginu balberiu szapaa. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
Bzoin. Teipgl Iszmoklname / \\VJ 
vyrus ir merginas balbe- 
riautl. Neužmirszklto nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Xossokoffs, 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva, visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempeliu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Telpgi taiso, iszvalo ir 
iszproslna vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

MUZIKOS
Ka tik iszejo 

nauji veikalai Gaidos 
džeis del Piano.

1. Lietuva Brangi
2. Kas Nuramys man Szirdele
2. Pas Darželi Trys Mergeles
4. Esu ant Szio Svieto
5. Gana Broliai Mums Miegoti
6. Sudiev Gimtine
7. Kas man Darbo
8. Laiszkas pas Teveli
9. O Lietuva numylėta

10. Vai Kalba Žada
11. Suskintas Kvietkelis.

Preke po 50c. už kiekviena. 
Siuskite pinigus registruotam 
laiszke ar per Money Orderi, 

J. A. Žemaitis Iszleistojos.
315 S. West St. Shenandoah Pa

MYLETOJAMS.
isz spaudos 

su žo-

Žinios Vietines I«z Lietuviszku kaimelu Kreipkites pas artimiausi Cunard Agentą.

neku r ie | 
užsilikusius

— Da ir sziadien 
nedirba aplaike 
pinigus — uliavoje lyg pasku
tiniam skatikui.

— Seržentas Juozas Bud- 
reviezius atlanko savo motino

ji usu serže įl
iek i ojimo

le kėlės dienas, 
tas randasi

SHENANDOAH, PA.

ir
Leonaviczius

savo locna narna

saliuninkas 
persi-

Graborius
Vincas 
krausto

1 'ant kampo Coal ir West uli-

prie 
szvadrono Quantico, Va. \

— Balsavimo vietos 
perkeltos isz karezemu in pub- 
1 i k i nes mok šiai nes.
terelenis
karezemosia.

nepadoru

likos

Juk ino- 
balsuoti

priežas- 
kilo name jono Pa- 
W. Spruce Sir. Ant 

paszaukimo ugnagesiai pribu
vo ir užgesino liepsna kuri pra
sidėjo ant 
padare

Isz nežinomos 
ugnis 

rulio,
ties

r»9r\)

virszaus. Ugnis 
nemažai bledes, 

tingai sunaikino daug 
nu.

y pu
dra pa-

moterėlė— Viena jauna 
užsitarnavo ant dideles garbes 
už apginimo tūlo žmogelio nog 
baisaus 
mirties, kuris turėjo szuniszka
gyvenimą namieje. 
dare, kad užtarė už 
jojo apgini me nog t uju užpuo
li!.

sumuszimo, o gal ir

Gerai pa- 
vargsza

velvbu— Nedėliojo laike 
misziu kylo bažnycziojo nepa
dorus sumiszimas. Yra tai 
vienas isz nepadoriausiu pasi
elgimu, jaigu žmones priesz- 
tarauje prieszais kunigą laike 
pamokslo o priek tam pažemi
na DieVo narna. Negerai vyru- 
czei, jaigu jau 
Lietuvei pasiliks 
nog kitu tautu.

sumiszimas.

prie to daejo 
ant .juoko

— Girardville Sz. Vincento 
parapijoj, Nedėlioję prasidėjo 
40 vai. atlaidos.

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

Filadelfijoj randasi namai ant 
4 familiju kurios locnininkas 

nes važiuoje inparduos pigei 
tevvnia.
Mercy ulyczios ant South Side. 
Atsiszaukite greitai po No. 11G 
Mercy Str. Philadelphia arba 
in “Saules” rcdąkcije. Gera 
proga pirkti tuosius namus ant 
spekulacijos.' r1 , (t. f.)

Namai randasi ant

Saules

Vilnos — Vilnos.

Ka tik aplaikeme daugybe 
vilnos vissokiuose spalvose, 

iszmozgimu. Duo
dame lekcijas dykai. Visokiu 
kviotku del veseilu ir 
menu.

vissokiuose 
Szi I kai del

szer-

Jennie Refowich
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

in

ežiu. Būdamas nau.joi 
gales žmonėm 
nauti. Užeikite

vietoi, 
geriau patar

ti tlank i ti poną 
Leouavicziu nau.joi vietoi.

So. Boston Mass. — Per
eitos subatos vakara policija 
dare krata lietuviszkam saliu- 
ne prie 342 W. Broadway gat
ves. Krata buvo labai spekta- 
kuliare: apie 1000 žmonių sti
ntoj eant szaligatviu su dide
liu riksmu dabojo, kaip polici
ja kreczia. visus saliuno už
kampius, ardo laiptus ir kasa 
skiepą,

Krata buvo dėlto daroma, 
kad patrolmanas George Do
herty liudijo, buk jis, persi
rengęs civiliais drabužiais 
gavės czia nusipirkti degtines. 
Bejieszkant 
rimu

jieszkodami degtines.

civiliais J

svaiginaneziu ge- 
policija atidaro ir isz- 

bande daugįau kaip 1000 bon- 
ku su nesvaiginaneziais gori
mais.
Suaresztuota bartenderis Ig

nas Kibi Ida.

Kuomet

Ka rpszo apie knyga “Tuksiantis 
Naktų Ir Viena”

kuria man pri-

- ■ — I

Gerbiami Tamstos:— Sziuomi duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena"
siuntėt, norint asz prlsiunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manes pri
imti. Toi puikioj knygoj talpinasi 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su gružais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczloti po nerei
kalingas vietas ir praleist! brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta. visus vargus ir 
rupesezius
mo, praleidžia naudingai 
namuosia su savo iniloma szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prisluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime 
gyvenime.
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Con^. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minctos knygos tai prisiuskite $2 
in "Saules" iszleistuves o gausite tuo- *»

*1.

savo kasdieninio gyveni- 
alka savo

t

Dayton, Ohio. — Juozas Per- 
naveskis, gyvendamas pas As- 
trauskius, priviliojo mergaite 
dar 15’rnbtu, Stanislava As
trauskaite ir pabėgo in Chica
go. Czia kai-kuri laika gyveno 
ant Town of Lake. Paskui isz- 
važiavo in Detroit, Mich.

Po penkių metu sugyveni
mo gimė du vaiku.
mergaite susiprato, kad nege
rai be szliubo gyventi, pradėjo 
szauktfes prie giminiu, kac 
gelbėtu ja. Negavusi pagelbos, 
pati su vaikais pabėgo in Day
ton, Ohio.

Jos paviliotojas 
kur pabėgo, pasivijo ja iki to 
miesto ir kelias szuviais nužu
dė, o paskui ir pats nusiszove.

Kuomet jis
Amerika, buvo doras, dievo
baimingas vaikinas, bet susi-.

szauktfes

sužinojęs

atvažiavo in

dojo su bedieviais, isztvirko ir 
prie to pritrauko jauna mer
gaite.

Sztai prie ko veda bedievys
te ir iszt virk imas. M.

J

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GUABOK1US.

PaRamdt

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunua numirusiu, 
automobilius, rlginus Jr vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, voseiliju, pas! 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgtus Ir tt 
520 W. Centre SL Mahanoy City, Pa

—■’..../ :r' /—T"rr————

Publicznas Pardavimas
Parsiduoda per Publięzna Pardavima sekanti namai ir sale: 

Tris (3) namai ant trijų familiju po Nos. 504, 506 ir 508 West 
Pine Street. Didele Boczkausku Sale ,po No. 505 ir 507 West 
Mahanoy Street, ir namas kuriame talpinasi Bažnytinio Choro 
Kambarai, po No. 509 West Mahanoy Street, Mahanoy City,

Didele Boczkausku Sale ,po No. 505 ir 507 West

Pa. Viskas geram padėjime ir atnesz gera procentą del pirkiko. 
Pardavimas atsibus SUBATOJ, 30 DIENA OKTOBERIO, 
1920 meto. 2 valanda po piet, tuojaus prie Sales.
JOHN GOYNE, Agentas. W. D. BOCZKAUSKAS

V. L. BOCZKAUSKAS
Locnininkai

\

ISZLYGOS:
10-tas procentas pinigu turi but užmokėti kada bus par-
duoti namai, likusi pinigą in 10 dienu.
Locnininkai turi tiesa atmesti ar priimti bile kokius 
pasiulyjimus. -

sziame
Viso g|aro volijentis pasi- 

Saules

Jaus per paczta.

J

v
njiį

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.+> ....-
Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szome raškyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

ERAS AUGA! Visus lalszkus o it 
piningus In Iszlelstuve “Saule" relko 
visados siusti ant szlto adreso: W. D. 
Uoczkovrskl-Co. Mahanoy City, Fa.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Slunczla piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Unijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, telpgi moka 
procentą nuo padėliu .paliktu ne, 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarial iszkai užtvir tinu visokius
Dokumentus, Paszportus. važiuo-' 
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dldella kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra , 
jokios baimes, 
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsakima: ,

Jpseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman. 

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

DuBois, Pa.

Raszyklte ant

i
k

Visos szitos istorijos už C j HH 
3B istorijos. 608 puslapel WllUU

SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00 
Prakeikta. Graži Ilga Istorija. 
Vaitas Savllplkas, 
Pas Merga. 
Gražios Akis. 
Tomas.
Vargdienis, Jonukas Karalium. 
Keldoszln Onute, 
Kaimynai.
Kuo baczka prlsmlrs, tuo Ir dvoks. 
Apie sena boba kltresno už velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus, 
Navatna Ilga Ir navatna gyduole. 
Du medejei. 
Inželdingas neatbolnumaH. 
Dorybe ir mllaszlrdingumas. 
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvo mlszkal. 
Apleista naszlnlte. 
Apie tris brolius. 
Kalvis.
Jonas Ir Jo bnlukas. 
Merga-KarelvlN. 
Vleszpats Jėzus Ir Valkelis. 
Užganėdino save, paežiu Ir dukters. 
Gregorius Pulki istorija. 
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda (n laime, 
ttzaltiszaitis.
Debesėlis.
Jeszkok aukso szirdije. 
Lape Ir vynoges. 
Jonas Ir Altana. 
Pavojinga klaida. 
Onuku, pulkus aprassymas.

35 gražios Istorijos. 00$ puslapiu.
Szitos visos knygos susldede išz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt not $1.55, 
bet pastanavijoią visaą parduoti tiktai

■i

K .4

t

I

ant trumpo laikb $l;00 nž visa seht 
Nusiuntimo kasztus mes apmokam. 
Prisiuskite $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bet raszyklto sziadien.

W. D. DOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, I»A. ,

v

v

Specialiszkas
Pardavimas

1

Salts tikru Seal plusziniu kotu 
ilgiu ir trumpu modelu. prastu 
ir padailintu su kailineis. Ex
tra dideliu didumu del diktu 
moterų. Visi kotai gerai pa
siūti ir gvarantyti ilgai ne- 
sziotis.

Didelis pardavimas kailinu 
kotu.

Visokiu kailinu už pigesnes 
prekes. Didžiausias pasirinki
mas apelinkeje.

GUINANS
201 W. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

i

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 mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai 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. x
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, Vico-Preo. 
W.F. Rynkowic*

T. G. Hornsby

Yra tai juso Banka.

S’

D. M. Graham, Pres.
J. H. Garrah&a, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Guinan, T<ra».
A. Danisewics M. Gfkvula

J

Žirkles Reikalaujd 
Dvieju Daliu

VA v
<

Taupinimas yra lygiai kaip puses žirkles.
priderystes kolei ne buna iszduotas. Viens pinigas yra tai tik MEDEGA 
už kuri gauname koki nors daigta turintis sziek-tiek vertes. Jeigu žmo
gus reikalauga pora czeveriku, jisai nueina dirbt. Jo darbdavys beabe- 
jones ne yra fabrikantas czeveryku, todėl jam duoda pinigą už jo darba, 
žmogus ta syk su pinigais nusiperka sau czeverykus.
darbo ir laiko buvo permainyta arba paskirta del aplaikymo tu czevery
ku.

Pinigas neiszpildo savo

Tecziaus, dalyd

Pinigas yra tai tik būdąs del atlyginimą už darba. Vienam pinigo 
neyra jokios vertes—jis PERSTATO TIK VERTE.

Diplomatas yra meile j, garbingai ir su ceremonija priimtas, ne tai 
del JO PATIES bet del SKLYPO kuri REPRIZENTUOJA. 
da atleika iszpyldo savo prideryste.

Taąpinimas daugiaus pinigo, idant atnesztu procentą, yra tai už-t 
duotis, musu taupinimo.
TIVE PREFERRED STOCK of PENNSYLVANIA POWER LIGHT 
KOMPANIJOS, jie atnesza procentą regulariszkai kas tris menesius.

Prisiuskite

Ir tik ta-

Jeigu pinigai bus indeti in szerus CUMULA-

/
Galima pradėti su $5,00 reszta ant lengvu mokeszcziu. 

kuponą ant adreso: > ° į

Iszkirpkite szi koponu
ir prisiuskite mumis sziadien

B

Pennsylvania
Power & Light Company

Investment Department

wrairararararararararararararara ra ra rara ra rairara«rarairaoora» 
INFORMATION COUPON

(Without Obligation)
■ Pennsylvania Powe? & Light Co.

Please send ne (1) 8 page illus
trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula-

i tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.

Y

f

8-th and Hamilton Streets 
Allentown, Pa.

/

Name

Address. ra ra rai ra ra ra ra ra < i ra <

I 5,'lį.




