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ISZ AMERIKOS
Rūkytojai padaro bledes ant 16 

doleriu kas minuta.
New York. — Ar žinote, jog 

amorikoniszki rūkytojai pada
ro 16 doleriu bledes kas minuta 
per savo užsižiopliavima, mes
dami deganezias zapalkas. nog 
ko prasideda ugnes? Teip yra, 
nes amerikonai 
kis tuk st an ežius 
Sekunda.

New Yorke yra tiesos, kurios 
degan- 

arba paperoso 
už ka yra baus- 

Praeita in‘ėta likos n ti

sudegina pen- 
zapaiku kas

uždraudže numetimą 
ežios zapalkos 
ant ui vežios 
me.
bausta net 2100 žmonių už su
la užima t uju tiesu.

Užkasė savo moteria gyva.
Manville, N. J. — Palicije 

ketina jieszkoti kapo, kuriame 
badai likos užkasta gyva mo
toro per josios vyra.

aresztavojo Miką
Cuczuka, kuris apsakė savo pa 
žinstamiems, buk jojo burding- 
bosis sumuszias baisei savo pa 

josios rankas ii 
kojas, užkaso jaja gyva.

Kada valdže dažinojo apie 
tai, paėmė Cuczuka po savo ap- 
globu ir su jojo

Palicije

cr.ia, suriszo

pagelba su- 
jieszkos tuja vieta, kurioje bur 
dingbosis ketino užkąst 
savo paezia.

gvvar> J

SztopasU užmusze dvi 
tas; daug apsirgo.

Hastings, Nebr. — Farmerei 
Jonas Kroli ir Court Lambrech 
mirė nog ižgerimo sztopo laike 
pikniko. Du vyrai ir keturios 
moteres kurios dalibavo tanu 
piknike likos 
t irinejimo.

Badai farmeriai padirbo sa
“sztopa“ namieje ir k i

< < ypa-

aresztavoti lyg

vo sztopa namieje 
tiems pardavinėjo.
Numirė nog sunkaus darbo, no 

rints turėjo 5000 doleriu.
Chicago. — Kaimynai Ali 

vijos Berkmonienes, kurio bu
vo tosios nuomones, 
le gyvena isz sunkaus darbo ii 
skalbimo, ne turi ne skatiko ii 
turės jaja palaidot savo kasztu 
nemažai nusistebėjo, kada se
nuke nurodo, rasdami ant jo
sios daugiau kaip penkis tuk' 
stanezius doleriu ir kelis tuks- 

doleriu bankuosia. 
paeziakoje

2,100 doleriu, 3000 insiuta szle 
beje ir knygute isz banko, ku
rioje buvo užraszyta, jog jame 
sudėjo du tukstanczius 
r i u.

Po mirimui savo vyro 
davė visus rakandus, t 
no pas kaiminka ir uždarbiavę 
skalbimu ir kitokiu darbu ant 
savo ūžia i kimo.
laikui da jokiu gyminiu neatsi- 
szauke paimti likusi turtą ku 
ri velione rinko, o pati mirė ne 
datekliuje.
18 metu senumo motina nukir

to kūdikiui galva.
Buffalo, N. Y. — Miestiszko- 

je ligonini te je randasi po prie
žiūra palicijos, 18 metu senu
mo Kątre Altmeyer, kuri prisi
pažino nužudime 
gimusio kūdikio,

kad nasz

tanezius
Vienoje suradę

dole

, par- 
ipsigyve-

Lyg sziam

savo na u jei 
kuriam su

peiliu nukapojo galvelių tno- 
jaus po užgimimui. Kūdikio 
stuobrį surasta ant vieno kie
mo o galvele surasta antram 
kieme, pas kaimynus, 
cije atradus motina 
paėmė ja ja in

Mergina norėjo

Pali- 
kudikio 

ligonbuti, nes 
buvo per silpna vežti ant pali
pi jos stoties.
užslėpti gimimą kūdikio idant 
levai nedažinotu

Suvilioto jaus mer
ginos da nesurado.
padėjimą.

apie josios

I

AB HKCOND CLASS MAIL

MOTERES ANT FARMU.

WSWl

i

SS
Ant West u farmieriai negalėdami aplaikyti vyru prie 

larbo priėmė daug moterių kurioms mokėdavo po penkis do- 
erius ant dienos su valgiu ir nakvynių.
;o tukstanezei moterių, kurios sau užsidirbo užtektinai ant 
laredu ant visos žiemos.

Isz to,jo pasinaudo-

Turi 12 metu, inženge in uni- Motina iszvire savo kūdiki ant 
versiteta; kalba 12 kalbu.

Columbia uni-
.’ersitetas aplaike
Uudenta Rochie Ifardv, kuris 
uri tik 12 motu senumo, kal
ia n t is 12 kalbu.

Jojo levas yra profesorium
\’ew Yorko universiteto.

New York,

Lenkai rengiasi 
užimti Lietuva

Lenkai sutraukė Vilnun 
po priedanga jenero!o 

Zeligowskio apie 
10 divizijų.

Tyszkevicziaus
Lietuvos Valdžios

SOCIALISTAI PARODA ANTWERPE.
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poje vėl paleidžo ant lauko. 
Netikėjau, kad teip vieni ki
tiems galėtu daryti, bet tai yra 
tikra teisybe.

Lietuviszkoje
randasi visokiu: rusu, žydu ir 
vokiecziu, bet viskas ejna 
sphrczci pagal lietuviszka kal
ba. Lietuviszka kalba yra nau
dojama ant trukiu ir žodžiu 
visoje Lietuvos žemeje.

Nežinau ko tolinus sulauksi
me. Tegul
žinojo isz Amerikb in Lietuva 
lai sėdi laisvam Amerike, 
jaigu katras ir nori atvažuot, 
tai tegul nevažiuoje perJLiepo- 
ju, ba bus aplupti per Latvius 
ir neperka szipkOrtcs pas ta 
prakeikta žydą
aplnps, geriausia visai tegul 
nevažiuoje in Lietuva, nes ka
ras dydelis siauezia ir nežine 
kada toji pekla užsibaigs. Ka
reiviai po visa Lietuva apsta- 

nauja mobilizacije ejna,
man reik stoti 15 Oktoberio ir 
daug isz musu kaimo turi ejti 
ir ejsime ant Grodno franto, 
tik sanvaitia rekrutus pamoki
na ir turime ejti ant franto.

Su pagarba
Antanas Bliuvas isz Gudeliu

ne vienas ne va-
> 

o sfŽ
11

ki

*
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Lotnvos Atstovybe Ameri
koje yra gavusi sziandien par 
!Londoną nuo 
pranėszima 
isz Kauno.

Lenkai užima. linija Meisza- 
gola, Naujiejei Trakai ir Sven- 
czionis. Lenkai buvo pradėjo 
pulti ant Kaimo, bot Musu 
kariuomene juos sulaikė. Sziuo 
laiku lenkai tur sukoncentravo 
Vilniuje nuo 7 iki 10 divizijų. 
Padėtis danysi vis sunkesne. 
Lenku antpuolis ant Kauno ir 
Panevėžio laukiamas kas va
landa. Lietuvos Valdžia at
kreipė Aliantu ir Tautu Sąjun
gos atyda iu padėtis pavojin
gumą. Tautu Sąjungą svarstys * 
lenku ir lietuviu klausima Spa
lio 25 diena ir graita ir ener
ginga Aliantu intervencija yra 
laukiama. Užsienio Reikalu 
M misteris Purvckis ketvirta
dieni buvo priimtas Francuzu 
Premiero. Steigiamojo Seimo 
atstovu delegacija matėsi Pa
ryžiuje su Leonu Bourgeios.

%
VV
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Ac- M
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s

Po laikytai konvencijai socialistu Antwerpe, atsibuvo di
dele paroda, kurioje ženklyvai davėsi matyti po visa miestą 
raudona vėliava. Sumiszimu jokiu neatsibuvo.

socialistu Antwerpe, atsibuvo di-

. ba teipgi
I

randona vėliava.
tvti 1Abramaviczius prezidentu 

Centraliszkos Lietuvos?
Vilnius. — Tuomlaikine val- 

dze Centraliszkos Lietuvos su
sideda isz Szesziu sąnariu, ku
ri valdys lyg tam laikui, pakol 
žmonis pūtis noapsvarstys 
apie savo atojte. Toji valdže 
sz Szesziu susideda isz dvieju 
Lietuviu,

BAISYBES LIETUVOJE.

Viri griebėsi už ginklu, mobili- 
zacije visu vyru. Nevažuoki- 

te dabar in Lietuva.
pecziaus. 

U—-. Pa.
Elizabeth MeGreen atėjo 

pas daktaru ant rodos su savo 
kūdikiu kuris sirgo, daktaras 
paliepė molynai iszmaudyt kū
diki sziltam vandenije. Motina 
atėjus namon, neturėjo . szilto 
vandenio, per tai indejo kūdiki 
in szalta vandeni 
ant pecziaus idant vanduo su- 
sziltu. 
landeles pas 
trumpo pasikalbėjimo, 
minus apie kūdiki po gerai va
landai, nubėgo 
baime paregejo 
kūdikis malszei guli 
verda, bet su juom 
nog kurio visa skūra nupuolė 
— iszvire ant smert. Motina 
tuom atsitikimu teip persiėmė 
jog papa i ko ir likos pat ai pyta 
prieglaudoje del paikszu.

Greensburg 
jauniausia Mrs.

Svėrė 143 sva- 
vaiku 

Jojo motina

Ro- 
'hie pradėjo lankytis in moks- 
iane, kada turėjo tris metus ir j 
ižbaige -augFztesne mokslaine 
iraeita meta.
us ir yra gana dideliu 
uit savo metu.
ižbaige mokslus trijuosia uni- 
.’ersitet uosiu.
?lakdavo ir privertinejo duk- 
elia ant papildimo vagyseziu.

Flint, Mich. — Per suėmimu 
Almos Mathisonienes už va
gystes palicije laike josios kvo- 
imo, dažinojo buk jiji
įlėkdavo savo 18 metiniu duk
rele ir jaja priverstinojo teipgi 
mt vogimo visokiu daigiu isz 
(romu, 
lavo josios 
:raujas 
Mergina buvo 
leszti adgal in k romus pavog- 

už juosius 
kalbėdama 

nik motina pavogtus 
mpirkdavo. 
ir is i ego, jog ....  •’' -

kaišei

Motina teip suprtisz- 
jog net 

isz pirsztu. 
priversta nu

rankas 
isztekejo

jog net

— Kada

ir pastate

ant va-Pati užbėgo 
kaiminiai ant

Alsi-

namon ir su
vonelėje, jog

, vanduo
ir kūdikis,

Biskupas Garvey isz Altoonos 
diecezijos mirė.

Altoona, Pa. — Kun. bisku- 
, Garvey, bis-

czionaitines kataliku

Delegacija važiuoja Ryman. 
Lietuvos luformaciju Biuras.

ŽINIOS ISZ LIETUVOS

nei jo-

noapsvarstys

dvieju Baltrusu ir 
dvieju Lenku su Abramavicziu 
Lietuviszku Lenku kaipo 
tuomlaikiniu 
ramaviezus 
la i k raszczio 
wa ’ ’

Ona Jenkauckiene isz Nia
gara Falls, N. Y., aplaike se- 

isz Lietuvos, 
kuri buvo iszsiunsta 1 Oktobe-

1920, o kuri skamba

kaczia gromata

us daigtus idant 
iplaikyti pinigus,

daigins 
bobute 

k a
Josios 
tai teisybe, 

nergina palįcijai pasakė.
Skundžia uoszvia ant $50,000 

už persiskyrimą nog vyro.
Scranton, Pa. — Mrs. Kon- 

adiene Schroeder, 
urtingiausiu moterių 
nieste ,likos

viena isz 
i sziam 

aresztavota ant 
jaliepimo Mrs. Eugene Schroe- 
ler, kuri skundže savo uoszvia 
int 50 tukstaneziu dorleriu už 
itkalbinima josios vyro. Marti 
uiko, buk motina 
jrižadejo jam automobiliu ir 
eitus smagumus, jeigu tik jaja 
'įamestu, ka tas ir padare. Per 
molatini klegejima 
mileliui teip nubodo pati, jog 
jaja pamėto ir iždume in Pitts- 

Dabar marti skundže 
uoszvia už atkalbininui ir pa
veržima jojo meiles, kokia tu
rėjo del s?avo paezios. — Geriau 
kad uoszves nekisztu savo sna-

jokiu ergeliu

nirga.

Lenku 
prezidentu. Ab- 

redaktorum
Krujo-

yra
’“Gaze ta 

iszejnanti Vilniuje.
Lenkai sugryžia in Warsza-

mums 
in

szi-

Lietuvam
520 doleriu, 
pelikes san-

Baisybes Petrograde; griauna 
namus ant kurio; 30,000 mir- 
szta kas menesis; karabi
nas po 450 rubliu svaras.

i ■ MĮB. ■— '■ < ■ •.
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Lenkai apszaude žvalgus ir 
prasiszalino.

Vilnius. — Generalino Stabu 
Praneszimas: Frontoj 
kio Persimainymu. Musu At
stovai pavažiavo 29. Septem
ber! in Suvalkus ant Konferen
cijos su Lenkais. Ales buvom 
užmanė, kad visoj Frontoj bu
tu Ginklai sustabdomis, bet 
Lenkai mums pranesze, kad jie 
tik ant Suvalkų—Kalvarijos 
Plento, (Szasijos), kur musu

Gink-
, kur 

Delegacija pervažiuos 
lūs sustabdys.
— Praneszimas

nas. Garvey gimė

pas Eugenijuszas 
kupas 
diecezijos mire praeita potny- 
szia sirgdamas tiktai dvi die- 

Biskupas
Carbondale, Pa., 1845 mete, bu
vo prabaszezium Pittstone, bis- 
kupu pasiliko 1901, 
mas Altoonos dicezije ta pati 
meta.
dekavojo už dinsta

apimda-

Ant jojo praszimo pa- 
, o jojo vie

ta apėmė kun. McCart isz Fila- 
delphijos, kuris likosi tuomlai
kiniu biskupu ant tosios dicezi- 
jos.

Stato du milžiniszkus 
fabrikus.

Gary, Ind. — United
___ 1 Corporatino,

plieno

r
i 

nuo 30. 9. 
Pušku — Vaicziuliszku Szalyj 
pasirodė Lenku Raiteliai, ap- 
szaude musu Žvalgus ir atsi
traukė. Szaip buvo visoj Fron
toj Pakajus.

Kaunas, Spal. 19.—Sziandie 
ryte kaip penkios Lenkai pa
kele priesz mus dideli puolimą 
prie Vievio tarpe Vilniaus ir 
Kauno, 
szis.

Musu pozicijas Lenkai bom
barduoja su didžiausiomis ar- 
motomis. Laikomės tvirtai Ii-

Tebeina baisus mu-

States gi paskutinnju. 
pradėjo

Finland i jo. — Profesoris 
Zeidler, kuris radosi prie Rau
dono Kryžiaus Petrograde, o 
kuris vėliaus pabėgo in Fin* 
landije, apsakinėja apie baisy
bes kokios vieszpataujc szia- 
dien Petrograde.

Kas diena soviatai maitina 
600,000 žmonių, mirtis randasi 
ant kožnos puses, miestas susi
mažino ant ketvirtos dalies 

u kokiu buvo priesz kare. Na-

I

isz Vilnaus, 
lietuviszkas

a | įsakinėja 
vaiskas 

iriesz apleidima miesto, dasi- 
edo visokiu bjaurybių ir už- 
mldinejo ant lenkiszku

Apipleszimai.
Kalkini. — Nakties laike lu

pas

wa 
mk

namu.

silauže keturi pleszikai į— 
Joksztaiti ir Budriu paszauke: 
“Tylėti, nei žodžio! Kitaip vi
sus nuszaitsime, kas bėgs taji 
užmuszįme, lauke viskas ap
statyta, duokite pinigus.

Visi pasidavė ir lauke pakol 
pleszikai neiszkrauste viską, 

szove ke-
neiszkrauste

Lipant per Įauga da 
ant ižgazdiniino

Pleszikai paėmė apie
lis szuvius 
žmonių.
1800 markiu.
Dydeli musziai Lietuvoje.

Daug Lietuviu kryto!
Sekanti telegramai prancsza 

kas sziadien dedasi Lietuvoje:
Kaunas, Spal. 18. — Szian

die esame baisioje kovoje su 
Lenkais tarpe Vilniaus ir Kau
no. Vakar musu žuvusiu vyru 
skaitlius sieke suvirsz 1,000.

• Lenku žuvo apie 5,000.
Sziandie baisi kova eina ant 

vietos. Szauliai veikia smar- 
' kiai. Jie daugiausia užima vie-

musziai

atvažiuoti
o man paliepta 
Ryga kur ati-

no, 
teip:

Parvažiavimas 
kasztavo 
parvažiavome
vaites laiko. Kaip iszlipome isz 
laivo Liepojoje, tai Latviu ka
reiviai atome nog mus pinigus, 
o mama isztruko palei lietu
viszka rubežiu, 

in
duos mums pinigus, o kad Ry
ga yra toli nog mus, tai vis tiek 
reikes bandyt atsiyrnt pinigus, 
o kada sugryžsziu, tai reikės 
stoti ant lietuviszko franto, 
nes ton siauezia baisi musziai. 
Kare v ra baisi aplinkinėje 
Grodnians, Suvalkus, Lazdijus 
lyg Kalvarijos o nog bombar
davimo,
Pas mus pilna pabėgusiu bol- 
szeviku, lenku ir kitokiu. Kaz- 
los Rudoje užkimszta lenkisz- 
kais belaisveis, o nors sklepuo- 
sia yra uždaryti, bet vis pasi
seka joms pabėgt. Vakar lietu
vei paėmė in nelaisvia 1500 
lenku, atėmė ginklus ir drapa
nas ir paleido, 
paėmė 4000 lenku, tai joms ka
la vinis in kaktas ir suszaudo 
visus, net baisu apie tai ir pa-

muosia purvai ir szaszlavai ne
apsakomi, o. .v ii v visokios ligostai net žeme dreba. i . .smaugė tukstanczius žmonių. 
Kada atejs szalczei kiti tuks- 

nog uždegimo 
plaucziu, influenzos ir vyduri-
tanczei mirs

m

o bolszevikai

niū ligų.
Naktimis žiburei žvba tik 

viena valanda, karasinas kasz- 
tuoje 450 rubliu svaras, žvakių 
jokiu nesiranda 
tamsumas.

Laivai joki neplaukineja, nes 
likos sukapoti ant kurio, visi

o namuosia

ir

Musu dvi sekcijos bombai*-josios vyro gteel __________
czionais statyti du milžinisz- duoja stipresnįjį Lenku raga. r-w i • i • 1 1 • •kus plieno fabrikus kurie kasz- Tikimės, kad jie mus nenuga-

uoszves, tuos daugiau kaip du milijo
nai doleriu Fabrikuosią aplai-

les.
Turime didesne kova, negu

kys darbu apie 800 darbininku. P™ Marne, Prancūzijoje. Mu-

mislyt kokias bjaurybes vieni medinei namai likos suardyti
ant kitu papildo.

Lietuvoje nieko sziandien ne
teipgi ant kurio, tiktai 200 

aplaiko pavelinimusžmoniu
matyt kaip tik kareivius ir vi- ant dienos apleisti miestą. Dar-

po in gyvenimus jaunu porelių
> tada nebūtu 
terp poru.
Asztuoni anglekasiai apdege 

ekspliozijoi.
Pa. —Miesto- 

5 kasiklosia,
ekspliozije kurioje

Wilkes-Barre, 
liję Parsons, No. 
kilo baisi 
apdege baisei asztuoni angle- 
kasiai, terp kuriu randasi ke
liolika ateiviu.
laimingu likos nugabentai.^ in 
miestiszka ligonbuti Wilkes- 
Beriie. >

Baltas povas verties 10,000 
doleriu.

New York. — Didžiauses su
rinkimas visokiu paukszcziu 
ant svieto randasi Sea Cliff, L. 
L. kurio locninku yra Baldvi- 
nas Palmer, turtingas Brookly- 
no fabrikantas. Turi
apie 400 poru visokiu pauksz
cziu kurie likos surinkti Ki- 
nuosia, Turkestano, Burmoje, 
Japonijoj, Mandžiuroje, For- 
mozoje, Siamo, Kaukaze, ir ki-

Vorto tuju paukszcziu
no pats locninikas no žino, bet 
turi pora baltųjų povu isz In
dijos, kuriu 
daugiau kaifj ant 10 tukstah- 
o.ziii doleriu.

jisai

su puseje daug sužeistu ir nu
kautu. Bot Lenku penkis kar
tus daugiau.

Lietuvei atėmė Ejsiszkius.
Kaunas. — Generalinio Sta

bo Praneszimas nuo 28. 9. Pie
tine Frontą: Lenkai atmusze 
musu Vaiskus Vilkopedio ir 
Rinkeszorio Szalyj. Nuo musu 
Maszinpuczku ir 
Ugnies tapo jie priversti atsi
traukti. Prieszo Artilerijo ap-

ta žvalgyboj^ ir darbuojasi pa-, 
girtinai.

Szesztadienio nakti musu ar
tilerija isz 36 armotu atidaro 
baisia ugni in Lenku linijas. 
Daugybe j u krito.

Rinkite aukas szautuvams, 
siuskite gycitai. Duokite mums 
pagelba. Szaukito mitingus ir 
kelkite didelius protestus 
priesz Lenkus. Padekite mums 
kovotL-Veikite greitai.

Stove Dairius.

kariszkus inrankius. 
sziandien atsimaino, 

norints ir loszia vakarėlius ir 
szoka, bet be musztiniu, 
ginkluoti — maži ir dydeli. 
Czionais merginos puikei 
dosi, teip kaip Amerike, 
skrybėlėms ir
sems ir puikei apsiejna

sokius 
Viskas

bildukai aplaiko tik po puse 
svaro duonos ant dienos, bran
genybe neiszpasakyta ant vis- 

visi ho. i
Žmonis vietoje kavos ir ar

batos pripildo savo vidurius su 
visokeis maiszimais, 
serga vandeninia liga ir iszpu- 
tima viduriu, žmones teip per- 
simainia,

nog ko

tur.

verte apskaito

didelius

Artilerijos
Kasikiu bosas nužudintas lai

ke musztynes.

Williamson, AV. Va. — John 
szaudo Valmenius, Holui ir Yates
Krasznoburi. Opovadniko Sza- 
lyj Susirėmimu tai*p Žvalgu. 
Vidnrinioj Frontoj: Musu 
Vaiskai a’teme Eisiszkius. Ki
tose Vietose Ramumo Szauri- 
nioj .Frontoj nei jokiu Persi
keitimu.

Frontoj:

bosas Gates kasikiu li
nu t smert, perkos nuszautas 

nežinomas ypatasj kada ojo na
mon. Vaiskas pribuvo tuo- 
jaus ant vietos jieszkoti žadin
toju, bet po keliu szuviu vis
kas apsimalszino, bet žudinto-

linlia no csnVnrln

re- 
su 

puikioms dre-
, o vy

rai tai labai geyo arielka, nes
Lietuvoje jau per 17 metu kož- 
uas daro savo gėrimus Vyrus 
paemia in kariumenia, pamo
kina kėlės sauvaites niusztro 
veža tuo jaus ant franto, jauni 
kareiviai smarkei kovoja, bet 
sunku bus jiems atsilaikyti.

Mamyte sveika ir ejna lan
kei grybaut, bet kur grybai an
ga, 
viszku kapu, tai ir bijo in le
nais ejti. Už keliu dienu busiu 
ant lenk.iszko franto, ba bol
szevikai ne gali atlaikyti, tai 
paliepė Lietuvai surinkti pus
antro milijono kareiviu, ba ki
taip nepripažins Lietuvos, už 
tai kožnas turi griebt už gink
lu ir pjaut ponus, kurie kaip 
nnoinl-n vaiilrna iv Įmina till Ir a _

ten randasi dhugybe karoi-

Ižai n g

jog negalima juju 
pažinti, veidai visu pageltona- 
via kaip szeszelei. Ligonbute- 
sia jau nesiranda vietos, opera
cijos atsibuna szaltije, ligoniai 
turi gulėti su kailinėms bet ir 
tuos pavogė kiti naktije. Vais
tu kaip no turi, o daktariszku 
instrumentu mažai randasi.

Visi plesze vieni nog kitu 
kas tik duodasi, gyventojai vi
si iszbauginti ir lauke kas dien 
iszgelbjimo, nekkurie vaiksz- 
ezioje kaip beproezei murmė
dami nesuprastus žodžius. Bet 
saviatino uredninkai yra gerai 
apsiredia ir soeziai pavalgė.

Sztai paveikslas ir rojus bol- 
szevikiszkos soviatines val
džios. Kam czion negerai tegul 
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Plieno fabrikai Kast Chica 
go, Indiana Harbor, 
kilosią dalysiu Suv. 
praszalino nog darbu

nu.

GaTv ir 
Valstijų 

suvir- 
szum penkis tukstanezius dar
bininku in laika keliolika die- 

Geležinkeliu kompanijos
pradeda numažinti savo darbi
ninkus nog 10 lyg 20 procento, 
audinezios ta pati daro su nu
žeminimu mokeseziu. New 
Yorke praszalinta 100,000 žmo
nių nog darbo. •

Tegul tojiv.inia buna perser
ga del darbininku visu szaku, 
jog geli kariszki uždarbei jau 
pradeda isznykti, — kas isz- 
mintingas laikysis savo darbo, 
per daug nesispardytu ir nerei
kalautu už daug nog darbda
viu, ba lengvai szia žiema ga

unt ui vežios — be 
Ant kožno žingsnio

reikia gerai pirma apsvai*styti 
k a darai!

les rastis 
darbo.

Buskingliam. 
randasi

A plinkineje 
Anglijoj, randasi kaimelis 
Stowe, o jame yra gyvenimas 
baron ienos K i n loss,
tosios angliszkos 
insimylejo in jauniausia duk
teria kalvio tojo 
nutarė su jaja apsivesti, 
czevone tosios jaunos

Suims 
baronienes

kaimelio ir 
Vin-

persimainytu in auksu!

Panamos kanalas kas kart 
stojesi naudingesnis del laivu, 
nes yra artimiausiu keliu terp 
Atlantiko ir Pacifiko mariu. 
Isz priežasties tojo kanalo, ta
voms galima parvežti kelioli
ka sanvaieziu greieziau ne 
kaip kitados, kada laivai ture- 

aplinkui

sanvaicziu

las bolszevikas aut susi.riūki
mo Italijoi ana diena, “tada 
musu szirdis nudžiugs ir busi
me užganadylais!”

Bet sziadien svietas vra kito- 
Trisdeszimts metu adgal 

buvo papratimu ir labai mado
je Imli atskalūnu, 
jau Protestonizinas 
nupuolimo Popiežiaus.

ana diena, JUOKAI.

kis.

Piet ines 
mariu in

tojo kanalo

jo plaukt 
Amerikos, isz vienu 
kitas.

Nog atradimo 
lyg 30 kovo szimet, perplauko
10,212 visokiu laivu ir su kož- 
na. diena pasididina. Praeita 
meta konia kožna menesi per
plaukdavo per Panamos kana
lu po 145 laivu, 
apsimalszys, tada
daugiau laivu per taji kanalu.

ly ada svietas 
plauks dn

atsibuvo 
apipleszimai 

Vienas isz t uju a pi

Isz t uju

Praeita sanvaitia 
mažiausia penki 
banku, 
pleszimu buvo Bcdforte, arti
moje Klevelando, kuriame da- 
lybavo deszimts banditu su pa- 
gialba automobiliu,
banditu keturi likos snymtais, 
septyni pabėgo, pa likdami 
paskui save 40 tukstaneziu do
leriu kuriuos iszmete isz maszi- 

Snemimia banditu 
dalybas visas miestelis.

Kas po nogiu

pabėgo,

uos. ei ne

t iejei apipleszimai
atsitiko, jog

atsibuna 
poreles an| kasdieninio paredko? Argi 

ketina atsibūti ateinanti mene- bankai ne yra 
si! — Motina gana prieszinasi saugojami, 
tai meilei, bet meile nepažinsta jOg

ir nenubaudže atsakanezei. 
Kas nors tame yra priežastis.

Dura, isz Has- Ąnf geležkelio stoties Lyons, 
Francijoi, likos

jokiu kliucziu, ar tai vargszas 
ar t u rėžius.

užtektinai ap- 
ar tai kalto val- 

plesziku nesuyma

Tamoszius
tings Harbor, \Vis., rado ana
diena ant savo fanuos
rasta bulvia, kuri yra panaszi kuriam atimta du kuparai, kil
iu dvi sudėtas rankas.
tai ir delnai yra aiszkus o ran-

liepa p-

Pirsz-

aresztavotas
bolszevikas Samuelus Polieka,

rinosia gabeno rusiszkus auk-
S______ ________  . _______ ___ _

kos vra didumo žinoniszku ran- (as pa Šaute kalėjimo. — 
ku. ‘ ‘
nusiuntė 
tautiszka muzejn.

dnius rublius! Likos uždarv- 
To- 

Taja nepaprasta bulvia |<jus bolszevikus Erancije labai 
in Washingtona in myli. — “Padawaj onych, a 

množko
i b

f I

Padawaj
.. Geras tai ateivis!

Kinuosia provincijoj Sliiuli, Ainerikoniszkas 
Shanai, Hanan ir Shantung, di-1 M ozą r ,isz Tilliso 
desne dalis gyventoju maitina-Lhuiesze buk isz 
si lapais ir likuczpis nog bovcl- tumo, prie 
niniu seklu. p'- '-- - —> I. • •• •
czei, suvalgimo 
puse isz t uju g 
įnirti isz bado jeigu neaplaikys 
paszialpos isz kitur, 
tas procentas 
provincijų 
amžina gyvenimą.

niniu seklu.

konsulis 
Kaukazo, 

fenais ir Ba- 
Juoduju Mariu,

Kada užeis szal- holszevikai visiszkai issitrauke 
lapu ir žoles ;,e( buboniszka pinga vis viasz-

yventoju turės patauje. — Gyventojai

Desz i in
gy ventojn tuju 

jau persinesze in

tosios 
užgana-

isz Vokietijos

Suvienyti Valstijai sziinet 
surinko visokio padotko isz vi
su sauliniu 
5,408,075,468 doleriu. Yra tai

nepaprasta suma

aplinkines yra isz to 
(lytais, nes vėlina Džiuma, ne 
kaip bolszevikiszka amara.

Telegramai
pranesza, buk trumpu laiku isz 
lenais turės kraustytis kitur 
apie dvideszimts milijonu žmo
nių, jieszkoti sau duonutes, nes 
pagal taikos sutarti, tai Veikio

<ii«lesne suma ne kaip kada vai- ti.ja ne teko daug žemos ir <la
dže surinko lyg sziolei. 
paežiu padotku
3,95Z,701,347.49 doleriu. Akyva 
yra, ka valdže su tais pinigais 
darys? Suvienyti Valstijoj turi 
isz viso apie 25 bilijonus dole
riu skolos.

Isz bar žmones ne gali fenais i 
Vokietijoj

s iszsi- 
snrinkta maityti. Vokietijoj sziadien 

yra konia dvideszimts milijonu 
žmonių per daug. — O gal kad 
ižguitu visus dykaduonius isz 
tonais, tai butu daugiau vietos 
del vargszo.

Daugiau kaip 33
ižduota ant su-

milijonai
doleriu likos
szelpimo žydu Europoje ir ki
tokia dalysią svieto, nog prasi
dėjimo Kvietines kares perKvietines 
Amorikoniszka žydiszka szel- 

Didesne da
lis tnju pinigu likos 
ant suszelpimo žydu Lenkijoi, 
Lietuvoje ir Kurlundijoi. Argi 

. nebūtu geriau, idant tuosius 
pinigus žydai išduotu ant per
krausi imo savo tautieeziai in 
Palestina? Bet žydelei ne nori 
nori in lenais keliaut i, ba netu
rėtu isz ko daryti gizefta, nes 
tonais nesiranda gojų!

pimo komitetą.
ižduota

šonai kurie 
penkesdeszimts centu, 
nas gales sau

Paezto departmental prane- 
sza savo metiniam raparte, buk 
praeita 1919 mete, laikraszezei 
kurie turėjo daleidiina siunti
nėti per paczta, net 3987 susto- 
eja, nes negalėjo užsilaikyti 
per brangenybe popieros ir ki
tokiu drukoriszku innterijolu.

negalėjo

Galicijoj žydai pradėjo per- 
sikriksztyt ant Rymo Kataliku 
r tai nepriverstinai, bet isz sa

vo liuoso noro.
ka skaityti noringai ateina pas
kunigus ant mokslo katekizmo. 
Keli szimtai jau paėmė katu
li kysta. — Gizeft!

Piejei ka morn

valdžios

žuvo 3276

Pagal ofieialiszka 
surasza, 
tai didžioje karoję 
katalikiszku kunigu, o 3000 ap-
laike didžiausia garbe su me
daliu “Croix de Guerre.

Auksinėje Knygoje

y >

Polskaftie hotelije.
Tatnaite muszn su kumszcze 

in duris ir szauke: - Prašzau i 
kelti, jau arti dvylekta.

Svoczes: - O ka. tai jum ken
kė, jog asz miegu ?

Tarnaite: - Mums kenke tas 
jog noriu paimti isz lovos dro
bule, ba jaii laikas uždengti 
stula.

Konstan-
Popiežiui

sugra-

Sziadien 
negpidže 

Pro- 
li'stoniszki sklypai kaip: Ang
liję, Vokietija, Rumunijo, Uo
sio ir Holandijo tini savo am
basadorius prie popiežiszko 
dvaro. Muznlmonai 
tinopoliujo pastate
puiku stovyla, Kalaiso 
žino miniszkas in kliosztorius 
isz kuinu ižgujo 15 metu adgal. 
Terp Vatikano Portugalijos ir 
b'raiu'ijos Užėjo sutaiką, kurios 
no buvo per daugeli metu. Žo
džiu, užėjo tikra
niszka.meile terp visu.

krikszezio-

Apia i kerne labai akyva bro- 
szuielia angliszkoje kalboje' po 

‘‘The Lithuanians’ 
raszyta per J. J. Ilertmanavi- 
cziu, 3133 Emerald avė., Chica
go .kurioje autorius apraszine- 
jc apie Lietuvos praeitia, isz 
kur Lietuvei paeina, juju did- 

sa-

U.l«. .

Musu vaikai.
— Mamute, 

mėgsta pasakėlės?
— Mėgstu, mano dukrele!
— Ar motinėlė nori, idant 

pasakytai! ?
— Labai, labai mėgstu!....

na pasakyk.
— Tiktai ne žinau, ar moty- 

nelei patiks?
Patiks, patiks, tiktai sa-

ar mamute

vardu 1 f pa-

vyriai, kirk nukentejo nog 
vo prieszn ir dau kitokiu aky- 

pri valo 
kožnas 

o ir tasai
ka n czion pribuvo, jeigu moka 
angli'szkai skaityti.

vu apraszimu kūrinos 
žinot i 

czion gimęs Lietuvis
pei’skaityti ir

J

Pataria
me sau parsigabenti taja kny
gute ,o žinosite' isz kur kilo 

jieje yra ir
,o žinosite' 

Lietuvei ir kuom 
buvo.

KUR BUNA?
Pajeszko szvogeri Stasys 

Strumilla, du motai atgal gy
veno Brooklyn, N. Y. dabar 

kur. .Jeigu kas žino 
apie ji praszom praneszt, nes 

svarbu reikalą. Taipgi 
praszau pažinstamu atsi- 
szaukt. (to 86)

Mare Baezianskiene, 
425 W. Mahanoy St.

M aha noy City, Pa.

sz vogeri

nežinau

turiu
pažinstamu

Prohibicijos virszinnke
praszalinta.

Mrs. Gladys Warburton, kuri 
virszi-laike dinsta arielkinio

ninko Kalifornijoi, likos pra- 
szalnta nog dinsto
kysziu idant ižgaut arielka isz 
valdiszku magazinu.

uz ėmimą

kyk.
— J i ji suvis ne ilga.
— Tai nieko no kenko ....

Sakyk, jau klausau.
— Tai jau pasakysiu. Buvo 

sau viena karta .... uzbonas su 
pienu .... ir asz jin sumusziaii...

Vienas

net pilna sale buvo kaip

Mano brolis.
.jaunikaitis i szn i o k o 

nndavineti baisa, asilo.
Karta pribuvo daug svoeziu

prikimszta.
Kalbėjosi po kelis susiglau

dė. Tame laiko ant kiemo su
žvigo tikras asilas, duktė gas- 
padoriaus paszauke: - Klausy
kite, klausykite tai mano bro
lelis teip žviegė.

Patikrino.
Pati in sztorninka laike isz- 

lydejimo numirusio vyro isz 
namu.

— Ar bus geras tasai vele
nas ant akiu?

Asz jin nupirkeze 
jis ne naujas.

Kupezius; - O jej! misis da 
gali net kelis vyrus palydėti.

nes jau

sztorą,

idant nedėliojo

Naujos gadynes tarnaite.
Pone: - Eidama in 

užeisi pas ponia daktariene ir 
papraszy.si,
ateitu pas mane ant arbatos.

Tarnaite: - Gerai, 
ponios nes 
ateis, 
ti.

— O tai del ko ?
— Ba josios pana 

Nedėliojo 
vaikszczioti.

Gerai praszau 
pone daktariene ne 

ba turi vaikus prižiure-

iszeitineje
tarnaite 

pasi-

Pilviszka kova.
Jonukas labai nesveikavo 

kas ne lankei su juom atsitik
ai otina matydama jog 

Jonukas vaiksz,ežioje susirau
kęs, užklausė jojo kas jam kori
ke.

davo,

— Mamyte, 
ne labai gepi.

— O kas tau vaikeli atsiti
ko, — užklauso 
miai.

man vidurije

motina nera-

— Oj mamyte, asz valgiau 
Pranciszkus žurnius su Vokisz- 
koms eleszrelems pas elieelienia 
vakar, ir dabar 
muszasi terp savos 
frunto.

jaueziu kaip 
ant viso

SKAITYKITE “SAULE”
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Visos szitos istorijos užfiO
3B istorijos. GOB puslapel WllUU

SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00
Prakeikta. Graži ilga istorija.
Vaitas Szvllpikas.
Pas Merga.
Gražios Akis,
Tarnas.
Vargdienis, Jonukas Karalium.
Keidosziu Onute.
Kaimynai.
Kuo baczka prlsmirs, tuo Ir dvoks.
Apie sena boba kitresne už velniu.
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Nnvatnn Ilga ir navatha gyduole.
Du medejei.
Inžcidingns neatbolnunias.
Dorybe ir miląszlrdlngumas.
Paskutinis piningas.
Laisve.

Į f UNARD f INiJE

ii
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Paskutinis piningas.

Prnžuve miszkal.
Apleista naszlalte.
Apie tris brolius.
Kalvis.
Jonas ir Jo butukas.
Mcrgft-Karolvls.
Vieszpals Jekus Ir Valkelis.
Užganėdino save, paezia ir dukters. 
Gregorius Pulki istorija.
Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda* In laime. 
Szaltlszaitis.
Debesėlis.
Jeszkok aukso szlrdlje.
Lape ir vynoges. 
Jonas Ir Aiiana. 
Pavojinga klaida. 
Onuka, puikus apraszymas.

35 gražios istorijos. (J08 puslapiu.
Szitog visos knygos susidede isz 608 

dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena isz musu katalo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bot pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.00 už visa seto. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokam. 
Prisluskite $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 raszykito szladien.

W. D. ROCZKAUSKAS-CO. 
MAIIANOY CITY. PA.

NAUJAS ISZRADBIAS PLAUKAMS,

Dokavoje % milijono žmonių ui 
puikus plaukus, o teip-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, In 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: G varan ty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Informacijas dykai
Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, If. J

i N

Hamburgą ir Liepoju
Per Anglija.

MAURETANIA, Octoberio 28
AQUITANIA, Novemberio 2 J

I

I
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Treczios Klasos Szipkorte
IN HAMBURGĄ . . $125.00
IN LIEPOJU . . $145.00

Pridedant WnfTnx

Kreipkitės in artimiausi Cunard Linijos Agentą

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOJELIS NĘW YORKE. :'

LIETUVIAI- KRElPKITES PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskriausti atvikia in New Yorka, tai tiesog 

krcipktcB pas Ųeo. J. Bartasziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. ‘Parduoda laivakorte^ ant visu linijų in ir Isz Lietuvos. 
Iszmaino ir slunozia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursu. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų.
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvine nes užlalkom narna su 38 kambarais. Paleidžiam' pasažiorhis 
ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buha aprūpinti kurio 
kreipiasi pi musu vlrsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes

Pasitinkam žmonis ant

Ir ju bagažius ant laivu.

nedatira niekados. Tautieeziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra pėr laiszka ar ypatiazkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj lalnij. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
* Telefonas: Spring 9537.

CUNARD LINIJA
JM—,—— .11. I m... — !■■ ■ 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 War Tax

X

\

MILŽINISZKAS AMERIKONISZKAS AREOPLANAS.
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Paveikslas szito milžiniszko naujo areoplano likos atitrauktas
kius valdžo dabar naudoje pakraszc^iųo^ia mariu ant
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Kreipkitės pas artimiausi Cunard Agentą.
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t
i
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Sziadien. Popiežiaus padėji
mas ne yra tok is, 
keliolika metu adgal. 
sis sziandienints nevidonas, 
koki turi Poniežius yra tai d va
se nesutikimo kokia pakiltu 
per ypatiszka godumą ir vėl in- 
inestu svietu in dideli sumiszi- 
rna. “Kada mes matysime 
Vatikana, Kvirinola ir Parla-

kokis buvo
Tikra-

> —

Visi tiejei, kurie isz papra
timo pameta savo panašomis, 
po tam mirksta ant lietaus, te
gul linksminasi, nes juju erge- 
lei neužilgio pasibaigs. Sztai 
likos iszrasti popierinei para- 

kasztuos tiktai 
Kož-

nusipirkti, toki 
parasona eidamas ulyczia lai
ke lietaus, o kada 
reikalingas, galėsi jin numesti 
arba sudeginti, ne kaip kitas 
turi sau prisisavint.

Fabrikantai žada, jog tiejei 
parasonai iszlaikya didžiausius

Idant juju žodžei hhenta liepsnosią,■’ * szauke tu-

ne bus jau

Kada mes
lietus, o drūti kaip szilkinei pa- 
rasonai. —•.

San Dinge, Cal., ko- 
apsaugojiino pamariu. •

VYRU
LIGOS

“z K5*^ I

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Pit tabu r ge. Jisai mokinosi V a ra tavoje, studijavo begtje 
32 metus invalrlas Ilgas vyru ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas Ilgas 
paolnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustei

kai ir Lenkiszkai. Of Įsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedaliomis Iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
ii lĮpii i no tn «> » o o «



ANDRIEJAUS
— ■
SKARBAS.

Visiems
ka iru i a su 

Kiek 
gerai 

galo dnrba

davo, o arielka, tai kaip van
deni užsikreipus gerdavo. Na 
tai neblogai — jos levas 
pinigu....

— Ka oze pinigai,
asz turėjau jiu nemažai, tiktai 
kad...

turi

juk ir

SAULE
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kaip ka tik 
tai vyreli 

o in 
jeigu

musu ūkininkams 
žinoma, kokis tai 
tais meistereis vargas, 
tai žmogus prisipraszo, 
užmoka, o da ant
pagadina, jog ne paežiam pa
žiūrėt ne kitam parodyt nega
lima.

Sziandien jau pas mus kitaip 
eina, nes kitados, 
baudžiava nustojo,
pradėjo ūkininkai pusti 
dvara, tai nei už pinigus 
but ponas papraszias, ne butu 
ėjas, ba tai del ūkininko negra
žu kam pasisamdyt.

Vienas ponas pirko sau nu- 
bankrutyta netoli kaimo C.....
dvaruka, po lenkmecziui. Kada 
atsikraustė in jin, visi ūkinin
kai isz tolo žiurėjo ir tarp sa
ves kalbėjo:

Kas tai bus per kaimy-

s,

tne y
• )ada tas ponas pradėjo mis- 

ly 'apie lauko darbu o labiau-
pie arima ir kada peržiure- 

jo žagrias, ane 
nerado.

Jieszko tokio žmogaus, kad 
sutaisytu, bet niekur

Pats pradėjo apie 
rūpintis, o ir ekanomas po kai
mus klausinėjo; ant galo vie
nas pasakė, kad jeigu Kalvai- 

pataisyti, tai ežia

vienos geros

gaut.
negali 

tai

lis negales 
niekur kito neras.

Eina pats ponas pas ta Kal
vaiti — dažinojo, jog sėdi kar- 
cziamoje.

— Nes kad ir ponas rasite 
duktė — tai jis in

darba neeis, ba jau nuo kalėdų 
kažin kas jam in strėnas inlin- 
do ir nieką negali

Ponas tai iszgirdias, 
ir prisakė

važiuotu už 
in kaimu R.... o

■— kalbėjo

veikt.
sugry-
ekano-žo namon, 

mui, kad tuojaus 
trijų myliu 
parvežtu senovės pažinstama 
Andriu kuris
ukininkiszkus padarus.

Kada ekonomas
troksztanti žmogų, tai

ne^

nusimanė apie

parvežė 
ponas 

asznros
--------------------

* ~ Mano Andriejau,
asz tau už tavo žygi užsimokė
siu, jog teikėsi atvažiuot? Asz 
ežia ne jokio tam tinkamo 
žmogaus negalėjau gaut ir jau 
buvau nemažai 
kuom ežia bus arta?

— Sake man, 
ekonomas — atšaki* kasidama- 

vieszindamas isz 
tosziukes su taboka — norint 
ir namie daugy.bia turiu dar
bo — žinoma dirbu 
ir kitokius padarus, 
gabenu ant jomarko, nes ponui 
prie strioko, tai viską pamėtės 
atvažiavau......

Andrius tada turėjo 
szeszesdeszimts metu, 
nuo darbo ant senesnio iszrode. 
Buvo tai žmogus lėtas ir labai 

Kitados buvo turtin
gu ūkininku, ba 
gerai ūkia, arielkos negere žie
mos laike dirbdavo visokius 
padarus, už kuriuos 
paimdavo pinigą.
labai jin užkente, o tai del to

sis galva ir

geras.

kuom

tam

snsirupinias,

jegamasti,

akecziais 
kuriuos

apie 
norint

prižiurinejo

nemaža 
Kaime ne-

y 

kad netolimam dvare nuo po
no loska turėjo.
dėjo, kad daugeli turins pini
gu, kuriuos iszkase isz žemes 
ir kad tuos užkavojas laiko, 
nes teip, idant niekas negalėtu 
surast, 
pati apie juos nežinojo.

Pas mus, tai yra
jog turi but
ypacz kuriam gerai vedasi — 
kati jeigu ne jis rado pinigus 
tai jio tėvas arba tėvukas (die- 

Tinginei arba

Visi sznabž-

o ka labiause, kad ir

paprasta, 
(okis kaime, o

— Na kas tas kad! — pa
klausė ponas matydamas, jog 
senis susiraukė.

— Kad ragana, pone — ir 
apsidairė senis, ar kas ne girdi.

— Tai ve, Andriejau, 
jau tu neduosi su ta 
rodos?

— Tai teisybe, pone, 
netikus.
kibą tokia
smegenys perverto.
je neiszmaneloi, jog dabar žmo
nes gavo valnysta, 
dirbt, tiktai ūžt.
ta pusgalve marti, kad jius ma
tytumėt pone, insitaisė po an- 
daroku toki bueziu, ka tai va
dina “krindalina 
pasipiltus, kaip arke.
lis žino isz tokiu dratu ir sztan- 
geliu.

•— Kas tai galėtu but?
Ar asz žinau, kaip ponui 

Juk ir pernai 
nesziojo; teip,

lig 
netikėliu

kad
Kvaraba žino, dabar 

gadyne, jog visu 
Pasako-

neprivalo
O-gi mano

y y
y tai teip

Bude-

f 
pasakyt, 
nios dvaruose 
kaip andarokas, nes tai lig ne 
andarokas — kaip tinklas, die
važi, jegamastie, nežinau, kaip 
pavadint.

— A-ha, tai bus krinalina.
— Tai-tai-tai,

po-

jegamastis 
atminei, prakeikta krinalina! 

bobos toki
, o

Ar tai del prastos 
daigiai! per duris neintelpa 
kaip pasilenkia, tai viskas ma- 

Korone Dievo su
O jegamastio ir pirsz-

tinaites pirkosi!
— Na ka tu ant

Andriejau?
— Ka asz, bene tai

klauso: tegul ja kvaraba!
— O ka Franas ant to? 

perpraszau poną

tyt. 
protu.

tokiu

to sakai

viską užgriebs.
— Na tai Andriejau nege

rai ant senatvės padarei.
į — Ka. daryt, jegamasti, po 
visam — sunkei
Kad jus butumete da tada bu
vę dvaria, tai suvis kitaip bu
tu pasidaria; ba visada pono 
iszmintis, tai ne prasto mužiko. 
Po jus paėmė žydas, tai pas ka 
žmogus gale jei 
Reikės ant senatvės 
prie bažnyczios už 
ka, o tai ne užilgio, ba jau svei
kata mažinami.

Labai ponui gero 
jaus pagailo, 
aszaros ant skriedu birejo kaip 
žirnei, per ka pakilo ir yrėsi in 
pakaju nualindamas, kaip jam 
palengvint.....

Per dvi nedalias dirbo prie 
tu žagrių Andriejus, 
pradėjo artie, tai ekanomas ne
galėjo priesz poną atsigirti. 
Beniai pradėjo sužagrems var
žytis o ekanomas poną kalbino 
kad Andriejaus isz dvaro 
iszleistu.

Ponas kalbino, nes senis ant 
to tarė:

— Tai, jegamastie, 
žmogui tarp savųjų 
nes kada rudeni 
asz pribusiu kožna laika. Da
bar asz turiu
ant pardavimo akecziu ir Fra- 
no iszsiilgau... .

Andriejus pardavė

atsiduso. —

gaut rodą?...
eitie kur

sz pi tolei n

Andrie- 
ba mate, kaip

o kada

ne-

kamiso-riaus, 
laukas but 

ir ne iszliež-

lai butuin nuo 
jkaip ir kiti, o ir 
kilok is, ba dvaro 
tas kaip szitas....

— Kas tave gali perszneket 
— atsako pats eidamas lauk 
per duris — kožna 
nies neatstojo.

boba szu- 
Einu jau einu 

pas tėtuli, o kaip asz pradėsiu 
ateisi, ba 
kada rei- 

o boba,

tai ir tu isz nežinių 
asz la^ai nedrąsus 
kia praszyt 
kaip boba, akys kaip szuns.

— Na na, daug nesznekek 
o greitai eikio, asz atėjus viską 
padarysiu. Asz isz mažens 
mokinta.... Nes, Franuk, ar ne
žinai ka mudu karežemoje su- 
sznekejova ?

— Kur-gi ne....
— Na tai-gi, ka czedyt — 

Gruszkaicziai 
prielaidinius, asztuoniolika pa
pjovė žasu 
užpirko zeiamiszes, parvežė 
tris baczkas alaus ir szeszis 
viedrus spirito. Po jiu, tuojaus 
pas szaltysziu, pd tam pas Jur-

Jokubuos ir 
o ant ga-

y 

pinigu

y

Asz isz

paskerdė tris

ir keteros avis — 
želamiszes, -------

alaus ir

TAkADAIKA.

Padekavone isz Lietuvos 
laikraszti “Saule.”

Saules

uz Tai rots pasakė.

Gerbiamiejei “Saules” leide 
jei, sziandiėn iszreiszkiu padė

lį ž te i Į> 
lai k raszti

kavone 
smagu

•— Ar žinai ka, kūmute, Ba
lniu Ona susilaukė vaikiu

■— Na na! Nuo kada li
ko ?

— V gi badai
žiaus!.....

nuo »
naudinga ir 
i “Saule.

Asz pats kaip buvau Amerike 
skaieziau “Saule,, per keturis 
metus, po tam iszvažiavau in 
Lietuva ir dar duodu jumis ži
nia kad aplaikiau daug numa
ni ir aplaikiau teipgi 
lendorius, viena, dideli o antra 
mažnka kiszenini už kuriuos 
tariu szirdinga aeziu. Dabar 
randu visokiu žinių kas darosi 
Amerike. Žinau kas darosi vi
suose k rasztuose o ir žinau kaa 

czionais Lietuvoje, toi 
paezioj Lietuvoje greieziau su
žinau uaujenas negu isz Lietu
vos laikraszcziu.
“Saules” skaitytojas. .Juozas 
Eidikis isz Suvalkų gub. Sza- 
kiu apsk. griszkabudzio vai. 
Szedvigu Kaimo.

Saule

du ka- f

nuo szw. Kry-

KI’IWUI NUTOLUS 
geriausia proga daug

M

Tai 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Laivakorcziu agentūra 1n 
Liepoju, Hamburgą ir visur. 

Pasui kelionei In Lietuva. 
Padarymas l.ietuviszku do

kumentu.
Pinigus (duskite per paežio 

Money Order. Uuszydami 
pridekite 2c štampu ir visada 
adresavokite sziteip:

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Avt*^ 

Brooklyn, N.Y.

lį

vyrukas pa-
y

vienas
ožiuotis norėjo

Ir jau badai užsakai iszejo, 
() kad pinigu neturėjo, 
Tai in bažnyczia ne ėjo, 

Tiktai in stida nupleszkejo.
pinigu

y

Badui

darosi

1

Gyrėsi nabagas, jog 
turi

Ant prastesniu no nežiūri, 
Bet dabar žmones dažinojo, 
Stebodamiesi net iszsižiojo,

y

Su pagarba 
skaitytojas.

i1

i

Ifi

Mat ant kart ubagu stojo 
Ir visi dažinojo:

Kada nieks in stuba tos pore
les neprierne,

Tada pas kunigą szliuba ome, 
O da ir svotas už szliuba 

užmokėjo, 
ne turėjo.

Daug tokiu sportu Amerike 
randasi,

Ka su savo turtais priesz vi
sus gyrėsi, 

Bet tokis laikas ateina, 
Melas in viražu vis iszeina.

* #

Jau tik dalibuk szlektai darosi 
’ Jog ne tik parapijonai baž-

y

▲

Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname |umt 
pinigus.

kunus, Rauluos, 
užszime, kaip ponai 
lo nas mus.

— Apsieitu ir be to ba sue- 
smagiau, ja viską suvalgis, o paskui va

sara dantis ant lentynos reiks 
padžiaut — atsake vyras.

— Tai tau vis niekas ir gy- 
Pinna 

būdavo dvare per pabaigtuves 
žmogus galėjo nors prisiszokt, 
o sziandien? turi rugt stuboje. 
Iiakeeara usnnrk-xranst....

a erdul Jyoei xzuržd .
Franas nieką neatsake, tikt 

užsismaugias kepure ant austi, 
trauke in kluoną, kur senis
Andriejus ant grendimo droži-1Viena veseile in bažnycze atėjo 
nėjo grebliodanezius.

— Tetuk — tarė sūnūs, bu- 
cziuodamas ranka — ar nega
lėtum mums pagelbėt su užmo
kėjimu padotku.
prisakė, o ežiu ane skatiko na- 
mien nesiranda.

— Ka? — ii' žiurėjo 
driejus in sunu.

— Ar nepažiezytumet?
— Isz kur ųsz imsiu, 

Tai svieteli mano! kam Juk kiek turėjau, tai visus ati
daviau.

— Tai ve, tėtuli, kaip no
rėsite, tai rasite:
sake, kad jius vakar daug pi-

vis lig

prireiks, tai

keletą namie

ant jo
marko akeczias ,o kad su tuom 
ir slėpėsi, vienok marezios mo
tina isz tolo selino ir viską ma
te.

Kaip tik marti nuo savo mo
tinos dažinojo, jog tėvas už 
akeczias gavo pusketvirto rub- 
liaus, pripažino,
gai suvis seniui nereikalingi 

manes jog szeip, ar teip, turi juos ati
duot Franui ir gana.

— Klausyk Franai — kal
bėjo in savo vyra,

prisispyrus — senis 
turi pinigu.

— Tai tegul turi. Juk turi 
czeba-

kad tie pini-

ventuin kaip kiaule.

use

svotas

Ba pinigu jaunikis

n y ežioje vaidijosi 
Bet ir dudoriai, 
Dievo I riu byloja i.

I

-H -K -k -K' >
Nuga-Tone
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sb
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, J® 

ra
.. . ______  _. ._______ M

Turėdamas sunaikintu Sveikatą ir Spėkas; ture-

'T ’ JĮ

4
į *

—- J1S J/V t Į/l ll Į/VZI1K,

kaip kelmas! Ne prie tnncaus, stuboje 
ne prie ražaneziaus, kur pastū
mėsi, tenais eina, ka jam pasa
kė, tai tinka. Pakol i____ _
paeziuotas, Jai rodos buvo ne 
szro, ne to, nes dabar

— Na k a žmones

iri kamputi
Szaltyszius

sako?

nebuvo sau ant žiemos pirktis 
us.

ant to jam ezebatai? ar negali su žą
selėm avet? Vai kur

Ir keli

ka?
Kunigas ne turėjo 

ginu daryti

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

I 

damas ncaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisL^f^| 
lipant vnistUM dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svniKinan* 
ėiufl, bandyk Nu^a-Tonc ir pcrsltikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes 14 deilmteH vinu žmogau* 
tokiu kaip bloga* apetitą*, nogruomula vima* viduriu, gazai ir\\v 
Išpūtimai, užketėjlma* fikiives, tulžinis, anemia, kankinimai reti- V 
mutizmo, akaupmai galvos, neuralgia, stoka* energijų*, nusilpne- 
jlmn* nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vundeniuotu kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kuno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajlegos, IįII 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkstus ir J|l' 
grobus, širdo* plakimo, kraujo cirkulavirno. Nuga-Tvne yra labai įi 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aAtoniu brangiu, į!//k 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu jl/lfH 
per garsingus Gydytojus. Yrn jie ypatingai maistingi 1 Geležę Ir ///jA 
Fosforą-maistus dvi Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę Juknoms, pastiprin grobus teip, pME 
jog je tušt iname regu In riAkal, Atgaivin inkštus, H vara laukui 
nuodlnles atmatas. Niera dauginus guzu ir suputimu, niera smir- 
dančlo kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulnvimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą, 
Nuga-Tone nustipria kraujo ir pagerins cirkylavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žlbumą akiems! Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus 
vyrus Ir sveikesnę® ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpln savyj Jokiu 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundclei. Yra apvilgti cuk r_____
skoni ir vartuoti galema be jokio nepuranukurno. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimty* (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gulėto pirkti icius bonkute*. arba ieiius menesius gydymo už penkiua ($6.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvideibnt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa* 
sekiniu, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžisirita jusu pinigus, 
prapuldyti vieną centą. Mes (maine riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visom 
aptlekoso tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National laboratory, L. 23 *—537 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $.................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone. 

* f
Vardas ir pavarde........... .................................................................................

neyrii(»nnila virinu 
anemia, kankinimai 

štokas energijų*, nusilpne- 
L paeinu nuo atoku 

akinto vundeniuoto kraujo ir neužtektinios

t <

f
Mi

✓

(A

V/

mirJamu ar 
mm, priimno

ntas pa* 
Negalite

bonkut

Kunigas grayt svetimam du- 
doriui norėjo,

Tiktai ant koro szmnas pasi
darė,

Du dudoriai laruma padare, 
parapijonai ant to 
larmo pribuvo,

An-1Pribuvusiam dudoriui karszta 
I buvo,

ka dau-

In kita bažnyczia turėjo nu
siduoti

Ateivys dudorius grajino, 
Alano patillsz karszczio smarkei kirbino, 

« 0 “Veni Creator”
nigu paėmėt už akeczias... giedojo,

I Ba aszaras akysi.a turėjo.
' Asz da daugiau,ir pasakyczia 

Nes dabar ne sakysiu tyczia,
į Ta naujiena tiligramuosia 

radau,
Ir del visu parasziau.

* #

Klevelande 
pukis, 

Priek tam didelis kvailys, 
ve, novos didelis patrijotas, 
Tiek mato, kiek apuokas.

y 

negali
y

jis eina? 
szokiu, 

jaunimą? Gal eis in 
Ivara ant darbo; tfu! po para- 
iu, sarmata daro, 

nieko.
nas gaspadorius *įn dvara vilk
insi ant uždarbio? Kaip netu
rės in ka apsiaut, tada per visa 

sėdės ir nie-

5

Jau gana — visi padūko gal ni karezema ant 
jgamastie visos bobos perkasi arba in 

szilkiniustokias krinalinas, 
žiurstus ir skepetas, kortinius

, girgždanezius czevery- 
kus; vaikinio, be lazdos nei ne- 
siartink. Kriauezius gabena 
isz už trijų myliu, kad tik pui
kiai pasiutu ir ] 
Tegul rėdytųsi, kaip nori kad 
tik nepustytu 
pakajus,

— Ka ežia mano, Andriejau 
matau, kad tu labai isz to rū
piniesi.
kis laikas ,o viskas persirnainis 
O ant galo esi savo namo gas- 
padorium, tai nesiduok ir ga
na!

jekes

Kriauezius

(

dauginus
Kas tai mate, kad se-

O “Veni Creator
y 

graudžei Gatvė ir numeris

Miestas Valstija

4
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ItelkuHngi. Dlstrikto Organizatorei 
ir Agentai. Mitrus ir iszlnvlnti 
agentai kurie nori uždirbt $200 ir 
dauginus in savaite. Prisiuskite sa
vo aplikacija in
American Trans-Atiantlc Lloyd Co. 

334 Fifth Ave. New York City.

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

liemuo tiktu, žiema užpeczkije 
<ur nesivalkios.

— Tegul sėdi — Bambtele- 
ja Franas žiovaudamas.

— Na tai tegul atiduoda 
;uos pnigus. Szaltyszius szian
dien ragino mokėt padotkus, o 
ežia jokio skatiko nesiranda. 
Pasakė, jog kaip rytoj neužmo- 
cesim ,tai nelauks... o paskui 
atvažiuos sekvestratorius ant 
užgriebimo....

— Tegul ir teip 
asz galiu padaryt?

— Ka padaryt? tu jauti! ar 
tai asz gaspadorius? ar tai ma
no teviszke, kad asz 
mokesezius mokėt? Asz pas gi
minias ne eisiu pinigu praszi- 
net. *

— Nereikejo visu pinigu už 
rugius praleis (— tarė užpykins 
vyras. — Kur dingo pinigai 
už parszus, ka rudeni parda
viau, o kur už sziena, o kur už 
padvada, ka vėžinau in Kibar- 
tus žydą?
40 rubliu.

namu ir butu

Palaukia, ateis kitor

buna, ka

t ii re tau

-Z Badai gyvena

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS

senis

— Nes kur-gi gaspadorium 
viską del jiu pavedžiau.

— Otai del ko?
— Ar asz žinau del ko? Tai 

vis per žmonis, ba pradėjo pa
sakot, jog jeigu neužraszysiu, 
tai jin viską paims.

— Na, juk tavo vienatinis 
suims.

- — Na teip, nes tas
Tupcziauskas lendžiojo ir lan
džiojo, o viena karta tarė:

— Bus tau geriau, esi se
nas, užraszykie del jiu, tegul 
rūpinasi.

Asz paikas negelis paklau
siau, nuėjau pas vaitu ir pada
riau, kaip jio norėjo.

— Tai ka galima 
bus dabar del tavos
neturėsi rupesezio, o ve — tu
ri kelis rubliukus....

— Jau gana, 
ir pasakyt: juk asz tuos atida
viau!

daryt, 
gedaus,

dūkas). Tinginei arba gir
tuoklei niekad netiki, jog žmo
gus per savo darbszuma dasi- 
griebia turto.

Kada Andrius dabar tasze 
pas poną žagrias ir rugojo, jog 
beržas per daug susisukias, po
nas sėdėjo ant kalades ir klau-z 

einasi kaime te-minėjo kaip 
nais?

O

Apženijau sunu.
Na ir ka, gerai?
Žmones sako, kad gerai. 

Gal ponas girdėjote, kada dva- 
ta pas mus laikėte, apie ta Ju
ze Tupcziauskiute ? .
.> — O, žinau,
skarbi mergaite, juodu ,akiu, 
ir nuolatos prie darbo kvato-

pamenu —

o paczto-
sarmatijuosi

— Ar viską?
— Iki skatikui...
— Tai niekai.
— Žinoma,

Dabar visko turiu 
praszyt.

kad niekai, 
marezios

Esu apdriskęs, 
ezebatai — žiūrėk jegamastie, 
vos laikosi ir suprantu, kad 
jau ant manes sznairuoje. Vy
resne duktė služije, jaunesne 
apszlubo tai paėmė Ženota duk
tė pas save nes ir tenais vargas 
Žentas pasileido, geria ir kaip

resne duktė služije,

o

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszcjo isz spaudos nauja q 

knyga "Datavus Namuose’’, Knygutė
je apraszoma visokios valstiszkas žo
les, szaknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotiniszkals užvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bilo 
aptiekoje. Apricz to yra daugybe
geru pamokinimu, slaptybių ir recep- tu * ....
kiekvienam. Preke $1.00

M. ZukaitlH, 
•161 Hudson Ave.

Isz viso buvo arti

— O tu nulėpausi! O žydui 
už druska, o tavo sermėgai' pa- 
muszalas? o vaitui alga ,ant 
szaltysziaus ir ant žemskiu. O 
ant stulpu kaime,
riui ir poteriu už dųsze mamu-

Už ka turi pykt, 
pas seni ir imkie..; * 11

— Imk ie, nes ar duos ?
— Ka neduos? tur duot! o 

jeigu neduos, tai tegul sau eina 
pas dukterį.

o kas isz-jio per nauda 
ba tiktai del saves 
dirba.
sėda priė bliudo,.
arkliu neatitrauktum, tik ėda

I

les 4 eikio
»t'

Ar mažai suėda

tu. Tokia knygute yra reikalinga
(Nov. 2)

llochester* N. Y.

/

\į

senis?
akieczias

Matai pats, kaip atši
lai’su pora

Lietuvos Prekybos 
Bendrove ■ 
BANKIERIAI 

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Ssipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavoms 
in Lietuva. Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
sžome raszyti ant žemiaus

Oj tu kvailas negeli 
Pasirodo, jog nieko 

O ir nieko neiszmanai
Norints ir kokia ten knvga 

skaitai.
Kunigus ir tikėjimą už niek 

laikai, 
raita naktigoninka 

matai, 
Tas del tavos yra geriausias, 

Už viską brangiausias.
• • •

Argi sziadien galima visiems 
tikėti,

Ar gali pas ka koki daigta 
padėti ?

Na, jeigu žmogaus nepažinai 
Kas do vienas nežinai, 

Tai sėbrauti su juom negali 
Saugotis turi norints eini in 

szali.
Jeigu pinigus pasidėsi, 
Tai varge i, ar atgausi, 

O jeigu koki daigta jam pavesi
Tai varge i jin paregėsi. 

♦Jeigu žinogeli pas ka nakvosi 
Kas do žmogus, ne iszklausi
Tai kaip isz ryto pabusi 
Tai jo ko nors pasigesi.

perl i or i ui teip 
atsitiko,

Jog ant kart biednu pasiliko.

Tiktai

Ne vienam

y

y

y

y

y 

y

padeto adreso:

I* i V

Mergos nepasakis.
LITHUANIAN SALES

ir oda, net paausei barszka.
Ka daryt tai jo pioce.
Kaip tai jo? Argi tai 

tik jis vienas teip padare/ ' e • • • < A MŽentas pasileido, gena ir Kaip uk jis vienas veip padare/ ; 
girdėjau, tai ne po ilgam žydai O jeigu jis but tau. nedavęs,

CORPORATION. 
.704 Broadway, 
So. Boston, Mass.

UžriiRZomo Lietuvos 
laikraszczius.

... ............ ...  ■ I iii iii i ii i ..... ..... ....

Prie penkių daigtu puiki 
merga ne prisipažinsta: Jog 
ezoverykai augszti, jog labai 
varžosi, jog veidus raudonuo
ju jog perdaug ant papuoszu 
iždavineje, jog pagal savo me
tus per trumpa szlebe neszioje.

0RASEINIUOS
LIEPOJOJ

KLAIPĖDOJ
MARIJAMPOLĖJ 

VIRBALYJE
pinigus pasiustus per savo 

Kol žemas auksino kursas, 
Ten gausi-

kuog re i cz i a u s i a
AGENTŪRA NEW A RK E.

pinigus L. P. P. Bankam
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.

pasiuntimui

dek

t
*

iszmoka

apiePinigus pasiuntimui priima ir informacijas 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

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

Ik

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas budas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose $2.26 

Kaip Rašyti laiškus Lietu
viškoje ir Angliškoje Kal
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose $2.00 

ŽODYNAS Lietu viškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Lalis. 
Abi dali sudėta vienon kny
gom Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangiu moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Kaino___ $10.00

4 *ti
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Siųsdami pinigus adresuokite Šitaip: 
S. P. TANIS & CO.,

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL

k
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SAULE

ANDRIEJAUS SKARBAS.

Visiems
kaimia su

Kiek 
gerai 

galo d arba

tai kaip van-

turi

davo, o arielka, 
deni užsikreipus gerdavo. Na 
tai neblogai — jos levas 
pinigu....

— Ka oze pinigai, 
asz turėjau jiu nemažai, tiktai 
kad...

juk ir

nege-H

atsiduso. —

t

f

l

I
/

musu ūkininkams 
žinoma, kokis tai 
tais meistereis vargas, 
tai žmogus prisipraszo, 
užmoka, o da ant
pagadina, jog ne paežiam pa
žiūrėt ne kitam parodyt nega
lima.

Sziandien jau pas mus kitaip 
eina, nes kitados, 
baudžiava nustojo, 
pradėjo ūkininkai pūstis, o in 
dvara, tai nei už pinigus, jeigu 
but ponas papraszias, ne butu 
ėjas, ba tai del ūkininko negra
žu kam pasisamdyk

Vienas ponas pirko sau nu- 
bankrutyta netoli kaimo C.....
dvaruka, po limkmeeziui. Kada 
atsikraustė in jin, visi ūkinin
kai isz tolo žiurėjo ir tarp sa
ves kalbėjo:

— Kas tai bus per kairny-

kaip ka tik 
tai vyreli

-— Na kas tas kad? — pa
klauso ponas matydamas, jog 
senis susiraukė.

— Kad ragana, pone — ir 
apsidairė senis, ar kas ne girdi.

— Tai ve, Andriejau, ligAndriejau, 
tu neduosi su ta netikėliu

kad
Kvaraba žino, dabar 

gadyne, jog visu 
Pasako-

neprivalo 
O-gi mano

►

jau 
rodos?

— Tai teisybe, pone 
netikus, 
kibą tokift
smegenys perverte. 
je neiszmnnelei, jog dabar žmo
nes gave vnlnysta, 
dirbt, tiktai ūžt.
ta pusgalve marti, kad jius ma
tytumėt pone, insitaise po an- 
dftroku toki bueziu, ka tai va
dina “krindalina 
pasipiltus, kaip arke.
lis žino isz tokiu dratu ir sztan- 
geliu.

11 tai tei p 
Budė

b

t

i

f.
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vienos goros

nas ?
Kada tas ponas pradėjo mis- 

lyt apie lauko dnrba o labiau- 
se apie arima ir kada peržiurė
jo žagrias, ane 
nerado.

Jieszko tokio žmogaus, kad 
sutaisytu, bet niekur 

Pats pradėjo apie 
rūpintis, o ir ekanomas po kai
mus klausinėjo; ant galo vie
nas pasakė, kad jeigu Kalvai
tis negales pataisyti, tai ežia 
niekur kito neras.

Eina pats ponas pas ta Kal
vaiti — dažinojo, jog sėdi kar- 
cziamoje.

— Nes kad ir ponas rasite 
— kalbėjo duktė — tai jis in 
darba neeis, ba jau nuo kalėdų 
kažin kas jam in strėnas inlin- 
do ir nieką negali

Ponas tai iszgirdias, 
žo namon, 
mui, kad tuojaus 
trijų myliu 
parvežtu senovės 
Andriu kuris 
ukininkiszkus padarus.

Kada ekonomas 
troksztanti žmogų, tai 
teip_niidžiugo, kad net

giui t.
negali 

tai

♦ 
pasakyt. po- 

nesziojo; te i p,

Kas tai galėtu but?
Ar asz žinau, kaip ponui 

Juk ir pernai 
nios dvaruose 
kaip andarokas, nes tai lig ne
andarokas — kaip tinklas, die
važi, jegamastie, nežinau, kaip 
pavadint.

— A-ha, tai bus krinalina.
— Tai-tai-tai,

atminet, prakeikta krinalina! 
Ar tai del prastos

jegamastis

bobos toki
, odaigtai! per duris neintelpa 

kaip pasilenkia, tai viskas ma-
Korone Dievo su

O jegamastie ir pirsz-

■ -...._

kamisoriaus, 
laukas but 

ir ne iszliež-

viską užgriebs.
— Na tai Andriejau 

ra i ant senatvės padarei.
— Ka daryt, jegamasti, po 

visam — sunkei
Kad jus butumete da tada bu
vę dvaria, tai suvis kitaip bu
tu pasidaria; ba 
iszmintis, tai ne prasto mužiko. 
Bo jus paėmė žydas, tai pas ka 

gaut rodą?... 
eitie kur 

szpitolnin

tai Imtum nuo 
J<aip ir kiti, o ir 
kitokis, ba dvaro 
tas kaip szitas....

— Kas tave gali persznoket
— atsake pats
per duris — kožna 
nies neatstoję.visada pono

A nd rie
bu mate, kaip

žmogus gale jei
Reikės ant senatvės 
prie bažnyczios už 
ka, o tai ne užilgio, ba jau svei
kata mažinasi.

Labai ponui gero 
jaus pagailo,
aszaros ant skriedu birejo kaip 
žirnei, per ka pakilo ir yrėsi in 
pakaju nualindamas, kaip jam 
palengvint.....

Per dvi nedalias dirbo prie 
tu žagrių Andriejus,
pradėjo artie, tai ekonomas ne
galėjo priesz poną 
Beniai pradėjo sužagrems var
žytis o ekanomas poną kalbino, 
kad Andriejaus isz dvaro 
iszleistu.

Ponas kalbino, nes senis ant 
to tarė:

— Tai, jegamastie, 
žmogui tarp savųjų smagiau 
nes kada rudeni
asz pribusiu kožna laika. Da
bar asz turiu keletą namie 
ant pardavimo akecziu ir Fra- 
no iszsiilgau... .

Andriejus pardavė

o kada

ne-

vis lig
T

prireiks, tai

keletą

eidamas lauk 
boba szu- 

Einu jau einu 
pas tėtuli, o kaip asz pradėsiu 

ateisi, ba 
kada rei- 

o boba,

i

veikt.
sugry-
ekano-ir prisakė 

važiuotu už
in kaimu R 

pažinstama 
nusimanė apie

O

pa rveze 
ponas 

asžaros

Mano Andriejau, kuom 
asz tau už tavo žygi užsimoke-
siu, jog teikėsi atvažiuot? Asz 
ežia ne jokio
žmogaus negalėjau gaut ir jau 
buvau nemažai 
kuom ežia bus arta ?

— Sake man, jegamasti, 
ekonomas — atsake kasidama- 
sis galva ir

tam tinkamo

susirupinias,

jegamasti

vieszindamas isz 
tosziukes su taboka — norint 

turiu dar- 
akecziais 

kuriuos

ir namie daugybia 
bo — žinoma dirbu 
ir kitokius padarus, 
gabenu ant jomarko, nes ponui 
prie strioko, tai viską pamėtės 
atvažiavau......

Andrius tada turėjo 
szeszesdeszimts metu,
nuo darbo ant senesnio iszrode. 
Buvo tai žmogus lėtas ir labai 
geras.

tokiu

to sakai

manės

tyt.
protu.
tinai tęs pirkosi!

— Na ka tu ant 
Andriejau?

— Ka asz, bene tai
klauso: tegul ja kvaraba!

— O ka Franas ant to?
perpraszau poną 

kaip kelmas! Ne prie taneaus, 
ne prie ražaneziaus, kur pastū
mėsi, tenata eina, ka jam pasa
kė, tai tinka.
paeziuotas, Jai rodos buvo ne 
szio, ne to, nes dabar

— Na k a žmones

Jis

Pakol nebuvo

sako?

ant jo
marko akeczias ,o kad su tuom 
ir slėpėsi, vienok marezios mo
tina isz tolo selino ir viską ma
te.

Kaip tik marti nuo savo mo
tinos dažinojo, jog lovas už 
akeczias gavo pusketvirto rub
liams, pripažino, kad tie pini
gai suvis seniui nereikalingi, 
jog szeip, ar teip, turi juos ati
duot Fraiiui ir gana.

— Klausyk Franai — kal
bėjo in savo vyra, 
stuboje
turi pinigu.

— Tai tegul turi. Juk turi 
sau ant žiemos pirktis

ILS.

tai ir tu isz nežinių 
asz laVai nedrąsus, 
kia praszyt 
kaip boba, akys kaip szuns.

— Na na, daug nesznekek 
o greitai eikie, asz atėjus viską 
padarysiu. Asz isz mažens 
mokinta.... Nes, Franuk, ar ne
žinai. ka mudu karežemoje su- 
sznekejovn?

— Kur-gi no....
— Na ta i-gi, k a czedyt — 

Gruszkaicziai 
prielaidinius, asztuoniolika pa
pjovė žasu 
užpirko 
tris baczkas alaus ir szeszta 
viedrus spirito. Po jiu, tuojaus 
pas szaltysziu, pj tam pas Jur
kumis, Ratiluos, 
užszime, kaip ponai 
lo nas mus.

— Apsieitu ir be to ba šilo
ju viską suvalgis, o paskui va
sara dantis ant lentynos reiks 
padžiaut — atsake vyras.

— Tai tau vis niekas ir gy
ventum kaip kiaule, 
būdavo dvare per pabaigtuves 
žmogus galėjo nors prisiszokt, 
o sziandien? turi rugt stuboje. 
bakeeara usnnrk-xrarist...

a erdul Jyoei xzin zd .—
Franas nieku neatsako, tikt 

užsismaugias kepure ant austi 
trauke iii kluoną, 
Andriejus ant grendimo droži
nėjo grebliodanezius.

— Tetuk — tarė sunūs, bu- 
cziuodamas ranka — ar nega
lėtum mums pagelbėt su užmo
kėjimu padotku.

pinigų,

Asz isz

paskerdė - tris

ir ketures avis — 
parvežėželamiszes, 

alaus ir

Jokūbuos ir 
o ant ga-

Pirma

use

1

kur senis

in kamputi 
prisispyrus — senis

czeba-

Szaltyszius 
prisakė, o ežia ane skatiko na- 
mien nesiranda.

— Ka? — ir žiurėjo 
driejus in sunu.

— Ar nepažiezytumet?
— Isz kur ųsz imsiu,

Juk kiek turėjau, tai visus ati
daviau.

— Tai ve, tėtuli

An-

ka?

taradaika.
Badai vyrukas pa-vienas 

ožiuotis norėjo
Ir jau badai užsakai iszojo, 

O kad pinigu neturėjo, 
Tai in bažnyczia ne ėjo, 

Tiktai in soda nnpleszkejo.
Gyrėsi nobagas, jog

turi
pinigu

y

Aut prastesniu no nežiūri, 
Bet dabar žmonos dažinojo, 
Stebedamiesi net iszsižiojo,
Mat ant kart ubagu stojo, 

Ir visi dažinojo:
Kada nieks in st ubą tos pore

les nepriėmė,
Tada pas kunigą szliuba ome, 

O da ir svotas už szliuba 
užmokėjo,

Ba pinigu jaunikis ne turėjo.
Daug tokiu spoi l u Amerike 

randasi,
Ka su savo turtais priesz vi

sus gyrėsi,
Bet tokis laikas ateina, 

Melas in virszu vis iszeina.
* *

Jau tik dalibuk szlektai darosi, 
Jog ne tik parapijonai baž-

svotas

nyezioje vaidijosi 
Bet ir dudoriai, 
Dievo triubytojai.

Viena vescile in bažnycze atėjo 
Kunigas grayt svetimam du- 

doriui norėjo,
Tiktai ant koro szumas pasi

darė,
Du dudoriai laruma padare, 

parapijonai ant to 
larmo pribuvo,

Pribuvusiam dudoriui karszta 
buvo, 

ka dau-

Ir keli

Padekavone isz Lietuvos 
laikraszti ‘‘Saule.”

Saules

uz Tai rots pasakė.

Gerbiamiejei “Saules” leido 
jei, sziandien iszreiszkiu pade- 

už teip naudinga ir 
laikraszti “Saule.” 

Asz pats kaip buvau Amerike 
skaieziau “Saule,, per keturis 
metus, po tam iszvažiavau in 
Lietuva ir dar duodu jumis ži
nia kad aplaikiau daug numa
ni ir aplaikiau teipgi du ka
lendorius, viena, dideli o antra 
nuižuka. kiszenini už kuriuos 
tariu szirdinga. aeziu. Dabar 
randu visokiu žinių kas darosi 
Amerike. Žinau kas darosi vi
suose krasztuose o ir žinau kas 
darosi czionais Lietuvoje, toi 
paezioj Lietuvoje greieziau su
žinau naujomis negu isz Lietu
vos laikraszcziu. Su 

skaitytojas.

kavono 
smagu Saule.

— Ar žinai ka, kūmute, Ba
lniu Ona susilaukė vaiku.

•— Na na! Nuo kada ir nuo < 
ko?

— Ugi badai 
žiaus!.....

nuo szw. Kry-

Saule
1Kt R8H~ NOTOM S

Tai geriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim ncgal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

I4iivakorcziu agentūra in 
Liepoju, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei in Lietuva.
Padarymas Lietuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszydami 
pridekite 2c šlampa ir visada 
ndresavokite sziicip:

P. M IRO L AINIS, 
53 Hudson Avew 

Brooklyn, N. Y.

Order.

Ik

.I'pagarba 
.J u ozą s t“ Smiles

Eidikis isz Suvalkų gub. Sza- 
kiu apsk. griszkabudzio vai. 
Szedvigu Kaimo.

if

*

•k ta ta -ta ta; ta
Nuga-Tohe

-»r Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus.

PADARA TIRŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikinto Sveikata ir Spėkas; ture-

ijtežj il !:r. A I *

“n

damas neaišką mintę i 
člus, bandyk Nu/n-Tone ir prrsitikrik kaip greitu laiku jau- f J * ’ ............
tokiu kaip blogai apetitą*, negruomulavima \ viduriu, guzai ir\ 
išpūtimai, užkelčjlmnH Rkilven, tulžini*, anemia, kankinfrnni reu
matizmo, skausmai galvon, neuralgia, ntoka* 
jiman nervu ir negalėjimus mieguoti, paeinu nuo atoku nervu 
vujiegOH, akinto vundeniuotu kraujo ir neužtektinio* cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiasc nnt nervu najkgos, 
kurios didžiausei utlaikn geram stovioje pilvą, jaknas, inkstus ir 
grobus, širdos plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tune yra lobai L/Z 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo H'h 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iŠ nštoniu brangiu, lĮII/k 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vulitu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-mais tu s del Kraujo ir Nervu. jLBd

Nugn-Tone priduoda gyvybę Juknoms, pnstiprin grobus teip, rfjL 
jog je tuštiname regulariškai,. Atgaivin inkštus, išvara laukui tfiųaP 
nuodinles atmatas. Niera dauginus guzu ir suputimu, niera smir- 

npetita, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą" 
Nuga-Tone r.ustipris kraujo ir pagerini cirkulavirno jo, priduos raudo* 
mimo veidui ir žlbumą akloms! Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus 
vyrus Ir sveikesnę^ ir puikesnes moteris. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu 
daromu pnprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti enk

ir nusilpnėtą kūną; pasibodisL^OI 
mu veiklumo ir virintus nvnipinan- va1

imant vaintUH del padidinimą _______
bandyk Nuga-Tvne ir perdtikrik kaip greitu laiku jau- 

Fcsi viaai nauju žmogui Devyne* in deiimten vUu žmogau* 
' ’-----j viduriu,

nnenria, kankinimai 
energijų*, nusilpne- 

paeinu nuo 
ir neužtektiniua

t
✓

115

n

n
k--
h

Ito
K/

dunčio kvnpo nr apvilkto lieiuvlol Nuga-Tone duos Jum* j'tcbukHnjrą V

mirJamu ar
ikrum, priimno

fikonj ir vartuoti galema be Jokio neparanukumo. Bandyk juo*. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preke Nuga-Tnne yra viena* ($1,00) doleris 
i * \ ‘ . L . * * . - - ______________1
Sydyino. Galėto pirkti icios bonkutos. arba ėošius menesiu* gydymo už penkių* (&S.00) 

olcrius. Imk Nuga-Tonc per dvideAbnt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdinta* pa*

sava pretelems. 
‘ “ r “ “ ?:: _ ~ ______________

už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimty* (90) piliulu, arba vieno mene*!

nta» pa* 
Negalit,

užganėdinta* pa* 
pinigu*. Negalite 

Nuga-Tcnc yra pardavinėjama* visom

FRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUU KUPONĄ.

sc'kmiy. nugrųžink bonkute ir piltus, o mes urnai cugrąžistrhe jutu 
prapuldyti vieną centą. Mes įmaino riziką. F _ 
aptlekoso tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.f------------------------- ----------------

National Laboratory, L. 23 —^37 South Dearborn St.. Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu Čionais $•••• 
Nuga-Tone.

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

centą.

— Tai svieteli mano! kam 
jam czebatai? ar negali su ža- 

jis eina? 
szokiu, 

i jaunimą? Gal eis in 
Ivara ant darbo; tfu! po para- 

, (langiaus 
Kas tai mate, kad se

nas gaspadorius 'in dvara vilk- 
gabena tusi ant uždarbio? Kaip netu-

ant to
selem avet? Vai kur

— Jau gana — visi padūko in karezema ant 
jgamastie visos bobos perkasi arba in 

szilkinius dtokias krinalinas, 
žiurstus ir skepetas, kortinius 
jekes, girgždanezius
uis; vaikinio, be lazdos nei ne- 
siartink. Kriauczius
isz už trijų myliu, kad tik pui
kiai pasiutu ir i
Tegul rėdytųsi, kaip nori kad 
ik nepustytu

oakajus.
— Ka ežia mano, Andriejau 

matau, kad tu labai isz to rū
piniesi.

ezevery-
ju, sarmata daro 
nieko.

res in ka apsiaut, tada per visa 
sėdės ir nie-

kaip no- 
Mano pati I 11** t w ,sake, kad jius vakar daug pi

nigu paėmėt už akeczias...

rosite, tai rasite:
O “Veni Creator Gatvė ir numeris

• ••ir meldžiu prisiųsti man bonkut

*

Miestan Valstija ••••••• •• •»« 4'.«m£4I

------------------- ' ■ ' ■' --- ------- -- ---- I 
lleiknllngl. Distrikto Organizatorei 
ir Agentai. Mitrus ir iszlavlnti 
agentai kurie nori uždirbt $200 ir 
dauginus in savaite. Prlsiusklte sa
vo aplikacija in
American Trang-Atlantic Lloyd Co.

331 Fifth Ave. New York City.

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

os ir I?

liemuo tiktu, žiema užpeczkije 
<ur nesivalkios.

— Tegul sėdi — liambtele- 
ja Franas žiovaudamas.

— Na tai tegul
uos pnigus. Szaltyszius szian

dien ragino mokėt padotkus, o 
ežia jokio skatiko nesiranda, 
^asake, jog kaip rytoj neužmo- 
<esim ,tai nelauks... o paskui 
atvažiuos sekvestratorius ant 
užgriebimo....

— Tegul ir teip 
asz galiu padaryt?

— Ka padaryt ? tu jauti! ar 
tai asz gaspadorius? ar tai ma
no teviszke, kad asz 
mokesezius mokėt? Asz pas gi
minias ne eisiu pinigu praszi- 
net. *

— Nereikejo visu pinigu už 
rugius praleis^— tarė užpykias 
vyras. — Kur dingo pinigai 
už parszus, ka rudeni parda
viau, o kur už sziena, o kur už 
padvada, ka vėžinau in Kibar- 
tus žydą?
40 rubliu.

namu ir butu

atiduoda

y gyvena

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS

Palaukie, ateis kitor 
<is laikas ,o viskas persimainisapie

norint Q ant galo esi savo namo gas-
padoriam, tai nesiduok ir ga
na!

Kitados buvo turtin
gu ūkininku, ba 
gerai ūkia, arielkos negere žie
mos laike dirbdavo 
padarus, už kuriuos 
paimdavo pinigą.
labai jin užkente, o tai del to, 
kad netolimam dvare nuo po
no loska turėjo.
dėjo, kad daugeli turins pini
gu, kuriuos tazkase isz žemes 
ir kad tuos užkavojas laiko, 
nes teip, idant niekas negalėtu 
surast, o ka labiauso, kad ir 
pati apie juos nežinojo.

Pas mus, tai yra 
jog turi but

Nes kur-gi gaspadorium 
prižiurinejo|viskft del jiu pavedžiau.

Otai del ko?
Ar asz žinau del ko? Tai► visokius

nemaža vis per žmonis, ba pradėjo pa- 
Kaime lie ncužraszysiu,

Visi sznabž-
senis

sakot, jog jeigu
tai jin viską paims.

— Na, juk tavo vienatinis 
suims.

z— Na teip, nes tas
Tupcziauskas lendžiojo ir lan
džiojo, o viena karta tarė:

Bus tau geriau, esi se- 
užraszykie del jiu, tegulnas, 

rūpinasi.
Asz paikas negelis paklau

siau, nuėjau pas vaitu ir pada- 
ypacz kuriam gerai vedasi — riau, kaip jio norėjo.

— Tai ka galima 
bus dabar del tavęs 
neturėsi rupesezio, o ve — tu
ri kelis rubliukus....

— Jau gana, 
ir pasakyt: juk asz tuos atida
viau!

paprasta, 
tokis kaime, o

kad jeigu ne jis rado pinigus 
tai jio tėvas arba tėvukas (die
dukas). Tinginei arba gir
tuoklei niekad netiki, jog žmo
gus per savo darbszuma dasi- 
griebia turto.

Kada Andrius dabar taszo 
pas poną žagrias ir rūgo jo, jog 
beržas per daug susisukias, po-< 
Has sėdėjo ant kalades ir klau- 

einasi kaime te-

Tinginei arba

sinejo kaip 
nata?

Apženijau sunu. 
Na ir ka, gerai?

/

buna, ka

turetau

daryt, 
gerinus,

sarmatijuosi

Ar viską?
Iki skatikui
Tai niekai.
Žinoma,

Isz viso buvo arti
\ 1 .. I )

— O tu nulėpausi! O žydui 
už druska, o tavo sermėgai-pa- 
muszalas? o vaitui alga ,ant 
szaltysziaus ir ant žemskiu* O 
ant stulpu kaime, 
riui ir poterių už dųsze mamu- 

už ka turi pykL

o paczto-

’ eikie

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik iszejo isz spaudos nauja 

knyga “Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios valstiszkas žo
les, Bzaknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami, 
toip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiokoje.

Tokia knygute yra reikalinga 
“ * ? ' (Nov. 2)

Su lotiniszkais užvardljlmais, 
1 

Aprlcz to yra daugybe 
geru pamokinimu, slaptybių ir recep
tu. '
k lok vienam. Preke $1.00

M. Zukaltls,
161 Hudson Ave.

Pasirodo, jog nieko

'p

llochoHtor, N. Y.

t

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI

RASEINIUOS
LIEPOJUJ

KLAIPĖDOJ
MARIJAMPpLEJ 

VIRBALYJE
pinigus pasiustus per savo 

Kol žemas auksino kursas, 
Ten gausi

t

kuogreieziausia
AG ENT URA NE W A R K E.

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

priima

iszmoka

Kunigas ne turėjo 
giau daryti

In kita bažnyczia turėjo nu
siduoti

Ateivys dudorius grajino, 
Isz karszczio smarkei kirbino, 

” graudžei
giedojo,

Ba aszara.s akysiu turėjo.
Asz da daugiau,ir pasakyczia 
Nes dabar ne sakysiu tyczia, 
Ta naujiena tiligramuosia 

radau,
Ir del visu parasziau.

* * *

Badai Klevelande
pilkis,

Priek tam didelis kvailys, 
O ve, nevos didelis patrijotas, 

Tiek mato, kiek apuokas., 
Oj tu kvailas negeli, 

negali
O ir nieko neiszrnanai, 

Norints ir kokia ten knyga 
skaitai.

Kunigus ir tikėjimą už niek 
laikai, 

raita naktigoni nka 
matai, 

Tas del tavęs yra geriausias, 
Už viską brangiausias.

• • •

Argi sziadien galima visiems 
tikėti, 

koki daigta 
padėti ?

Na, jeigu žmogaus nepažinai 
Kas do vienas nežinai, 

Tai sėbrauti su juoni negali 
Saugotis turi norints eini in 

sžali.
Jeigu pinigus pasidėsi, 
Tai vargei, ar atgausi, 

O jeigu koki daigta jam pavesi 
Tai vargei jin paregėsi.

Jeigu žmogeli pas ka nakvosi 
Kas do* žmogus, ne iszklausi, 
Tai kaip isz ryto pabusi, 
Tai jo ko nors pasigesi.

perlioriui teip 
atsitiko,

Jog ant kart biednu pasiliko.

Tiktai

Ar gali pas ka

“’V
dek

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

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

y

NAMINE MOKYKLA!
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki

nimui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mo
kytojaus. Puslapių turi 310. Audimo apdaruose

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

ŽODYN AS Lietuviškai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir 
Angliškai-Lietuviškas ant
roje dalyje. Sutaisė A Labs. 
Abi dali sudėta vienon kny- 
gon. Yra tai reikalingiausia 
knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbą. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tvirti ap
darai, brangiu moroko skūra 
aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marmuruoti.
Koino.__ JfilO.OO

' <■ s

■

n
jS

r k *

fanmuja Lietuviams... *—•---
Siuncsia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos, kursą. Parduodame

■’p

y

<>*>YNA
'-'•'’A A

M
les....
pas seni ir imkib.J' 1

— Imkie, nes ar duos?
— Ka neduos? tur duot! o 

jeigu neduos, tai tegul sau eina 
pas dukteri. Ar mažai suėda 

o kas isz-jio peT nauda 
ba tiktai del saves' 
dirba.
sėda prid bliudo,

i

I*1

Smpkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. > Reikalaudami 
platesniu informacijų pra-

Ne vienam /

►H
Lirvn£i

r ’
t

K

Mk

th'. 
r -f- 
v? r

S Aniekai, 
marezios 

o 
czebatui — žiūrėk jegamastie, 

ir suprantu, kad

kad
Dabar visko turiu J 
praszyt. Esu apdriskęs,

Žmones sako, ktul gerai, vos laikosi
Gal ponas girdėjote, kada dva- jau ant manės sznairuoje. Vy-
ta pas mus laikėte, apie ta Ju
ze Tupcziauskiute ? - 
x — O, žinau, • ;
skarbi mergaite, juodu .akiu, 
ir nuolatos prie darbo kvato-

jaunesneresno duktė šiužije, 
apszhibo tai paėmė ženota duk- 

pamenu — te pas save nes ir fenais vargas
Žentas pasileido, geria ir kaip

• « • t > w . -i . ,girdėjau, tai ne po ilgam žydą

senis?
akieczias 

Matai pats, kaip atši
lai tau poVa 

arkliu neatitrauktum, tik ėda 
ir oda, net paausei barszka. » 

— Ka daryt tai jo ptocc.
Argi tai 

tik jis vienas teip padare? i 
• • et a M .

t

sžorno raszyti ant žemiaus
padėto adreso:
H LITHUANIAN SALES

1 f hCORPORATION,
• H *

į . 04 Broadway, 
8o. Boston, Mass.

< 'NAltf. !I

Mergos nepasakis.
■ <
’ i

— Kaip tai jo? Užraszome Lietuvos
0 jeigu jis but tau , nedavęs, 

1 t 1 ■ /'JI

laikrasžčzius. 
....... . . 111 1 ...... .

Prie penkių daigtu puiki 
merga ne prisipažinsta: Jog 
czeverykai augszti, jog labai 
varžosi, jog veidus raudonuo
ju, jog perdaug ant papuoszu 
iždavineje, jog pagal savo me
tus per trumpa szlebe neszioje.

ras
it.

K

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

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

*«
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Tvircziausia Lietuviszka
j BANKA

Didele kaucija sudėta Valstijos 
, Banko Departamento. Eslu po 

priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalklmul. Slunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan- 

! tiems In Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai k pigiai. Ra- 
szykito apio kalnas o gausite 

' teisinga atsakima. Adresavoklto:

j: V. Lapinskas
į; 601 W, Mahanoy Avė.
Ii Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines Im Lietuviszku kaimelu
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UNION 
į NATIONAL, 

BANK j 
.MAHANOY J 
k-CiTY'^

1

Capitol Block |125,000^«
Barplaa A Profits S44(MMOe

Mokame antra procentą ani 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prlo Juru piningu 1-ina 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
auose, nepaisant ar atneezat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir jus turS- 
tumet reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 8 vai. popiet. Subato
mic 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlco-Pret.
J. E. FERGUSON, Kasleriua.

LIETUVISZKA9 GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mabanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

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

valandos Iki 10 valanda ha ryto, 
1 Iki S vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

BIG W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Burnsls Daktaras Karlameneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

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

Merginu balbcriu szapas. | 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szoni. Teipgl iszmokiname / 
vyrus ir merginas balbo- rA 
riautl. Neužmlrszkito nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

M. Nossokoffs,
1202 Penu Avė.

V

Pittsburgh, Pa.

— Sziandien Roadingo ka
sikiu pede.

— Petiiieziojc pripuola Mit
chell Dnv, kuria 
ketina 
ežiai/

anglokasiai
apvaiksztinet prigulin-

? I

Hazelton, Pa. — Asztuonioli- 
kos metu senumo patogi Mare 
Preeitis (ar ne bus Prekiute) 
iszejus in miestą su 90 dolereis 
tyksle užpirkimo reikalingu 
daigtu in namus, daugiau ne- 
sugryžo namon. Tėvai prane- 
sze apie tai palicijai melsdami 
idant surastu 
dukrelia.

SVEIKATOS KAMPELIS
■Ri ■RimO

(Prisiunsta per Radoria 
Kryžių.)

REIKALINGUMAS
POSTUROS.

pirmutiniu ir

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Shenadorio.

Praeita subata apsivedė 
.Juozas Navickas . naszlvs su 
Mare Czivinskiene naszle, (po 
pirmam vyrui Aidukaitiene). 
N’eliname laimingo ir linksmo 
gyvenmo.

— Seredoje, 9 valanda ryte, 
bus suriszta mazgu moterystes 
p. Jurgis Keneekis isz Shena
dorio su pana Ona Matulaicziu- 
te isz miesto. Svoczia bus nuo
takos sesuo Marijona, o svotas 
p. Edmundas Cziczilauckas isz 

Svodba atsibus
pas nuotakos tėvus Hillse. Pa
na Matulaicziute buvo opera- 
torka linotaipo (statytoja li
tam ant maszinos) per 9 me
tus, buvo gera darbininke ir 
dora mergaite. Yra tai 25 dar
bininke isz “Saules” spaustu
ves kurios gavo gerus vyrus. 
Vėlinamo jaunavedžiams link
smo gyvenimo ir kad sulauktu 
vėlybos senatvės moterystėje.- 
Apsigyvens Shenadorije.

Josios vieta ant maszinos už
ėmė p.’ Teofile Žaliute, isz ku
rios pasirodo, jog bus gera dar
bininke.

SZIA SAVAITE 
Boczkausku Saleje.

vakare, BellevuePanedeli
Club Balius.

Utarninke Szv. Juozapo Para. 
Balius.

Seredoj Literai n rosVvru 
Draugijos Balius.

Humane Eire Co.Ketverge
Balius.

Pehrycžioje popiet ir vakare
SI a vok u Parapijos 
ir Koncertas.

Teat rasDIDELIS BALIUS

DIDŽIAUSIAS BALIUS.
Kuri parengė Szv. Juozupo 

parapija isz Mahanoy City, Pa. 
atsibus Utarninko 
Oktoberio 1920,

Atsiminkime 
nojaus Lietuviai jogei ta balių 
parengė 
ja Lietuviu Rymo 
Amerikoje ir visus
mis sz i rd i nga i užpraszo ant to 
svarbaus pasilinksminimo at
silankykite.
2t.) l’žpraszo komitetas.

saleje.

vakaru, 26 
Boczkausku

Maha-

Szv. Juozupo parapi- 
Kataliku 
parūpi jo-

juju dingusia

i ‘
Tamaqua, Pa. 

ponstvos 
ko, 
Filade

Duktė 
Stanislovo G arka lie

ku r i v ra A U • 
1.10b

prastu narsumu ana diena. Pa
na Garkauckiute ir advokatas 
Senkleris 
mieste i
sztai arklys pasibaidė ir

pabaigta norse 
atsižymėjo nepa-

iszjojo rajti in uz-

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZ1US

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

102 E. Centre St. 
Shenandoah, Pa.

»

• • •

geros

GERIAUSIAS VALGIS 
vaikams kaipo ir suaugusiams yra 

“kendes” padirbti musu sztorc. 
Mes iszdlrbam ir parduodam "ICE 
CREAMA” isz geriausio pieno Ir Sme
tonos ir yra szvležas kožna diena.

HARRY GEORGES
24 W. Center St. Mahanoy City* Fa.
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Specialiszkas
Pardavimas

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

Sltinczla piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Lnivakortos 
ant goriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus dol 
saugaus perlaikymo, teipgl moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
Notarialiszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in TGvyne. Banka esanti 
po dideliu kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nčra 
Jokios baimes. s Raszyklto>ant 
žemiaus pądfito adreso o gausite 
visada atsukimu:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

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

DuBois, Pa.

Vienas isz 
svarbiausiu nurodymu sveika- 

yra. tai padorus pastaras 
stovint, sėdint ar einant.

Ant nelaimes daugelis žmo
ni u visai neatkreipia czion do- 
mos ir daugelis ypatingai vai
kai tai susikūprino tai porsi- 
loszo sau bostovineja ar net ir 
va i ksztineja.

Pirmoj vietoj yra labai ne- 
t tai labai 

kenkia sveikatai. Daug trukdo 
viduriu dirbimui, kraujo 
vaikszcziojima 
neduoda

os

kotu.
Didelis pardavimas kailinu

nut szvicžio oro, kad S™1! ir "T™! T
1 nu

krato nog saves advokatu ku
ris puldamas susižeidė sau pa
vojingai galva ir tuoj apmirė. 

Garkauckiute nuszokus 
savo arklio 

apžiurėjo
czei ir nugabeno in miestą, to-

dirbimui, 
pertrauke ir 

plaucziarns progos
’ iszsiklesti. Vienu žodžiu visos 

atgaivino 
prideren- • 

. . . T

kiu buduTžg'inibo.inma 'jin nog kun0 suirimuose ar nesmagu- 
muose p .... ......... „

v prigelbsti.
Garbe musu lietuviszkai sesu
tei !

Pana.
nog 
Senkleri

dalys kūno negali dirbti kaip 
joms privalo todėl ir suirimas 
viduriu. Daugelyje atsitikimu MUZIKOS

T

MYLĖTOJAMS.

smcrt. Už savo narsu darbu ap- 
laikys puiku atliginima. —puiku

Visokiu kailinu už pigesnes 
prekes. Didžiausias pasirinki* 
mas apelinkeje.

GUINA NS
MAHANOY CITY, PA. 

201 W. CENTRE ST.

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 pagelboi 

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 tautiecriai ir 
pažins tami.

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

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

«
Cpadori postura daug Ka tik iazejo isz spaudos hauji vei

kalai. Gaidos su žodžcls del Piano:
1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szirdelc.
3. 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 Kvletkolis.

Preke po 50c. už kiekviena.
sila.villia sziek tiek dauginus irlsiusklto piningus registruotam lalszke 
užimanti geresnes vietas ran- |ar p°r Money Orderi, stempu nepriimu 

J. A ŽEMAITIS, Iszleistojas.
815 S. West St. Shenandoah. Pa.

muose

Beveik dyvai kad sziais me
tais, kada visi giresi ir stengė
si turėjimu tinkamos iszvaiz- 
da, rastųsi tokiu kurie nesu
pranta ant tiek kad iszvaizda 

Isz priežasties jog iszdirbe- priguli dauginus nuo pat žmo-

Vilnų savaite.

jai parduoda mumis vilnų už 
pigesne preke, tokiu budu ir 
mes parda.vinesime vilnų už 
numažintas prekes per visa sa
vaite pradedant Subatoj 
Oct. ir užbaigiant Subatoj 30 
Oct. Visas kitas tavoras teipgi 
pigei parsiduos per szita par
davimo-

Jennie Refowich,
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

gaus negu kad nuo jo apveda
te.

Net ir ras tokius kurie pra-

23

barber-Parsiduoda forniezei, 
szapis ir pulrumis.

apleidimo

dasi atsitikimu kad sėdi sau 
susikūprino beveik net pana- 
sziai in kamuolį ofisuose arba 
prie stalo valgant.
DELKO MUSIOS PAVOJIN

GOS.
muses nuo ligoniu 

i serga

5(

Isz priežasties

Baidyk
*

ypatingai nuo1 tu kurie 
limpanczioms ligoms. Naikink 
visas muses kuriuos pakliūva 
ligoniu kambarin,

miesto, iszparduodu visus for- aplipusios ligos gemalais.
niezius, gera barberszapi 
visom intaisom ir pulrumi ku
ris randasi Liet.
Ateikite greitai
pasinaudoti isz

gera su

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

PIRMUTINIS , LIETUVISZKAS 
JRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
l^aldoja kunun numirusiu, Pasamdė 

UOS jll kojos I iUtoroobllius, rlginus ir vežimus do< 
.aldotuvlu, kriksztlnlu, voboIIIJu, pasl 
/nžlnojlmo ir tt. Krausto daigtus lr ttc< i i i • i < i ,• I 'UAiuvjniiu ir u. n. rausiu uuikluh ir nSaugok kad JoklS gendantis i20 w< Centre SL Mahanoy City, r*

punajitis dalvkns
■

nesi rastu
mokslaineje. apie namus. Sietas arba szy- ĮįftgPjggg:
jeigu norite d ra is

Į’oru pirkiniu.
(to N. 2) 

P(‘t(‘r Pranckevczius, 
436 W.' Mahanoy Avė.,

Mahanoy City, Pa.

f r

locnininkas 
nes važiuoje in 

Namai randasi ant

4 GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

Filadelfijoj randasi namai ant 
4 familiju kurios 
parduos pigei, 
tevynia.
Mercy ulyczios ant South Side. 
Atsiszaukite greitai po No. 116 
Mercy Str. Philadelphia arba 
in “Saules” rcdakcije. Gera 
proga pirkti tuosius namus ant 
spekulacijos

Saules” rcdakcije.

NESITIKĖJO JOG JAM PAVARYS 
TIEK SMAGUMO.

■' -............r.» ... -

von——ura.—

1

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita <

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,’? j
MAHANOY CITY, PA.

— DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbett

D. M. Graham, Pn-«.
J. 11. Garrnhan, Attorney W.F. Rynkewicz

P. C. Fenton

* 'A

valgomusi apdnngstyk 
daigius namie arba krautuvėje 
kad neprileisti musėms siurb
ti. Mešzlus ir visokius atmetus 
laikyk po uždangalu ir kalkė
mis isztepliok indu kuriame 
jie laikosi.

Czystyk srutyne 
kerosimi.

Sietais aptaisyk duris ir lan- 
ypacz valgomam kamba- 
ir virtuvėje ir nuodink

isztepliok

ir nubėgąs

stot drtFE i a—i i■■■ MU— If mil ■■ imt —u rfOM iwimn nimim

į Sveikata žmogaus
ana

aus
rin ir virtuvėje 
vaistas visas muses.

Tvartuose meszla laikyk po 
sietu ir tankiai iszbarstvk kal
kėmis vieta kur meszlas laiko
mas.

Jeigu kur apielinkejc laiko- 
(t. f.) ma gendanti daigtai arba ne- 
------- tvarkoje dalykai kur mūsoms 

tuoj praneszk Su- 
Valstyju Sviekatos

Slunczlu azlrdlnga padekavono už 
tclp puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis Ir Viena Naktų”. Da tokiu Istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena Ir naktį. Kada paeinu Isz 
darbo tai tuojaus griobiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau peparslgabenau isz redystes 
"Saules”. Vėlinu kožnam Jiaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba. 
Vincas Malaiszka. Sparrows Point Md

Ant pardavimo.
Namas po No. 716 E. Centre 

St. ir namai po No. 717 ir 719 
E. Market St. Atsiszaukite po 
No. 98 S. Main St. Mahanoy
City, Pa. (O. 29) Skaitykite laikraszti “Saule

I

Publicznas Pardavimas

> >
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Parsiduoda per Publiczna 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, 
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 atm esti ar priimti bHe kokius 
pasiulyjimus. '

1
D. F. Guinan, Treaa -

A. Danisewics M. (Javais
T. (4. Hornsby

—mii— 

i 11 Ia H “ ® ■tat didžiausias

prieinama 
vienytu 
Skyriuj.

Musios dvejopu budu perda
vinėja ligas. Paprastu budu 
beknibinejant po neszvairias 
vietas, po puvėsius, prie ligo
niu ir t.t. Musios ligų gemalais 
susitepa ir paskiau be knibine- 
jant po valgius, gerymus ir t.t. 
tuos gemalus neszioja. ir draip- 
sto. Szis yra papraseziausias 
būdas mušiu kaipo perdavėjų 
ligų.

Paskui vėl, 
diege susitepia ligų/gemalais 
ir diegant insikiepyja sziuos 
žmogui ir szeip antru budie 
tampa perdavėjos ligų. 
Amerikoje sziu 
mušiu yra labai mažai todėl 
pavojus neteip drosa.

mušios, kurios

Bet 
dieganeziu

♦

Ligos daugiausia mušiu ne- 
sziojamos yra: Karsztligo, Pil- . d 

4Viduriavimas Žarnine 
Kriaujali-

vine,
Cholera Miegamoji 
ge.

Karsztlige labiause neszio- 
jama. Viduriavimas ir žarnine 
paprastai vaiku ligos, bet pa
gal .paduota surasza pasirodo 
kad ir suaugusioms limpanti. 
Kasmet
Valstijų apie 70,000 kūdikiu

yientik Suvienytu

iszmirszta pirm dvieju metu 
szioms ligoms.

• Daugelis /ir kitu ligų isz- 
skiriant nurodytas platinamos 
per muses.

f
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TurtasTS
Ar vartojai kada Ursoio Special Bitters?

Jeigu ne, tai parsitrauk šiądien.
Štai kq rašo vienas iš daugelio musų Bi- 

tterio vartotojų: “Dvylika metu atgal, aš pra
dėjau jausti skausmų vidurių ir kas dieną ėjau 
blogiu. Pradėjau jieškoti pagelbos pas dakta-

n

rus, daug piningų man kaštavo, ir daktarai ant 
galo pasiūlė man eiti ant operacijos. Norėda
mas apsisaugoti operacijos ant patarimo mano 
prietelio, až pradėjau vartoti Ursoio Special Bi
tters dėl vidurių su geriausioms pasekmėms. 
Ir dabar jau keli metai kaip jaučiuosi suvisu 
sveikas ir tvirtas.“

Ursoio Special Bitters, yra 
geriausiai sutaisytas per geriausius specialistus 
puikiai sudrutina nervus, tikrai pagelbsti ligose 
skilvio, vidurių, žarnų, jkstų, kepenų ir širdies. 
Pasekmingai išvalo vidurius, prašalina gesus iš 
vidurių, padaro gerą apetitą, prašalina kataro JĘ 
atsirūgimų, skilvio surukštėjimų, galvos skau- fj|
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dėjimų, vėmimo, nerviškumo, neuralgijos, skis- 
to kraujo, padaro gražų raudoną kraują, taipat 
vyrų, moterų ir vaikų ligose, kurie reikalauja 
kraujo sustiprinimui. Taigi jeigu norite būti 
sveiki ir tvirti tai naudokite Ursoio Special 
Bitters ir Jums suteiks sveikatą.

URSOLO SPECIAL BITTERS yra labai pa
sekmingas. Jis išlaikė ištyrimą per daugel me
tų, ir tokių būdų jis teikia save pats savo nuo- £ 
pelnais. Nepadarysi klaidos reikalaudamas šio ' 
bitterio, o prėkės yra labai pigios:

1 Didėlė Bonka
6

12

- $ 1.25 •
- $ 6,50

„ - $12.00
Reikalaukite aptlekose, o jeigu ne gausite, 

tai ne imkite kitoniško bet reikalaukite tiesiog 
iš musų. Norėdami greit aplaikyti siuskit sy
kiu su užsakymu ir Money Orderį dėl padengi- 
mo lėšų viršui paženklintą kainą, o męs aplai- 
kę, tuoj prisiusim reikalaujamų gyduolių.

Siųsdami užsakymus ir Money Orderius, 
uždekite aiškiai savo antrašą ir adresuokit pas 
mus šitiaip:

URSOLO SALES 00.,
160 H. Wells St., CHICAGO, ILL
f DEF. B.

>9 > 9
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Ursoio Special Bitters are 
prepared in accurate propo
rtion from the best roots, % 
herbs and other ingredients 
obtainable, producing an ar- zfe 

% tide of extraordinary quality fife

£

SOLD BY

URSOLO SALES <g.
CHICAGO, ILL.

(not INC.)

160 N. Wells Slreet,

I
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