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ISZ AMERIKOS

— Pilipas

Kelione in Europa in viena 
diena.

New York. — In kokia pen
kis metus nog szio laiko galėsi
me nulėkti in Europa in laika 
vienos dienos ir sugryžti in 
Amerika ant rytojaus valgyti 
vakarienių.
tanas 11. G. Fokker, 
jas garsingo areoplano 

paudojo laike svie-

Isz Kariszku Lauku PASZPORTAI. I
M. ; Jjt

Teip tvirtina’ An 
isz ra de 

kur'’

reiszke jiai 
dedamas
bia kaip

Kvailius visi apgauna.
Bethlehem, Pa.

Pantear ne senei pribuvo isz 
AVestu ir apsigyveno pas Mrs. 
Siminka Bogadarienia ant 10- 
39 East Third uliezios. Pilipas 
suode, jog naszle turi pinigu 
pradėjo svilyt padus ir ap- 

savo meile, priža-
jiai parduoti slapty- 
galima greitu budu 

padaugint pinigus. Prikalbino 
bobelka ant isztraukimo 1200 
doleriu isz bankos, kuriai liepo 
indeti in tam stebuklinga 
dežutia, o per nakti pinigai pa
sidaugins ant 2400 doleriu.

Ant rytojaus su dydeliu bo- 
biszku akyvumu, ; 
minką stebuklinga 
bet vietoje pinigu rado sukar
pytus senus laikraszezius pa- 
vydalc bumaszku. Kylo verks
mas ir dejavimai, bet ne pini
gu ne Pilipo mieste nesirado. 
Su aszaromis nusidavė Simin- 

praszyti jiagial- 
pauksztelio,

viskas galima ii 
stebėtis isz tok iv.

Kokkerio areo

vokieeziai 
tines kares.

Sziandien 
negalima
pranaszaviinu. 
planai sziadien yra geriausi.

Dvynai priežaste persiskirimo. 
Shamokin, Pa.

Starlzolis. kurio paeziule apdo
vanojo jin nesenai su dvinu- 

, innesze skunda ant persi
skyrimo su paeziule ir atsikra- 
timo nog dvinu. Czalukas kal
bėjo, jog dvinai nedavinėjo 
jam ramybes diena ir nakti, o 
paeziule kvaksėjo be paliovos 
teip, jog szeiminiszkas, gyveni
mas buvo terp juju tikra pekla 

i ra
mesnio gyvenimo per atsisky- 

— . ”. - irimą.— Kas tame kaltas, jai-septimu mariu ir septiniu kai- 
nu.

tain
Charles

atvdarc Si- i ,•* v k<US,
dezukia,

.tag

ka in palicije 
bos in suėmimo

j ir buvo priverstas jeszkoti 

bet tasai jau gal randasi už ;rimą. — Kas
u ne pats Czalukas ?

Pirko sidabro kasiklas už $3,75 < 
o pardavė už 75 tukstan- 

czius.
Olympia, Wash. — Ana die

na pribuvo in czionais
Salina isz Alaskos, turtinges
nis 75 tukstanezeis dolereis no 
kaip eztan Jszkeliavo

Pedro

du 
metai adgal. Dirbo jisai su sa
vo draugu kainuosią tikėdami 
surasti aukso gysla, bet jojo 
draugui nubodo tokis jeszkoji- 
mas aukso ir iszsinesze tolinus, 
palikdamas Pedrui savo dalia. 
Pedro dirbo ir toliaus, bet vie- 

atrado turtinga 
kuria pardavė 

tukstan-I.)

toje aukso, 
gisla sidabro, 
kapitalistams už 
ežius doleriu.

Inmusze sau peili in szirdi.
Teodora Saun- 

25 metine iszpan-
Chicago. — 

ders, patogi 
ka isz Laredo, Tex., atome sau 
gyvastį vienam isz czionaitiniu 
koteliu czionais, mirdama tuo- 
jaus.

Teodora pribuvo in hoteli su 
milijonierium IL Garger, kuris 
prižadėjo su jaja apsivesti, 
nes jisai jai iszajszkinejo buk 
negali tai padaryti, nes turi 
paezia ir vaikus, ir tik tada su 
jaja apsives, 
persiskyrimą

a pi a i ky s 
paezia. 

Mergina būdama suviliota per 
(largeri ir negalėdama ilginus 
laukti, dure in szirdi sztijieta 
ir atliko ant vietos.

Teodora buvo daraktorka 
mokslą ineje Laredo, kur ja ja 
pažino milijonierius ir su jaja 
gyveno koki laika.
Milijonus lentų sunaudoję ant 

siuvamu maszinu.
Chicago. — Sziandien fabri

kantai siuvamųjų maszinu su
naudoję apie 60 milijonu pėdu 
lentų ant padirbimo
maszinu. Daugiausia sunaudo
ję ąžuolo 
medžio.

kada 
su svo

neprigu Įminga Lenku
n erti-

Neprigulmingas kunigas mirė.
Newcastle, Pa. — Kada pa- 

rapijonai susirinko-ant pamal
dų iii
bažnyczia S. S. Traices, 
do savo kunigo ir pradėjo tiry-

T neja 
fibnlja, raVta-* 'kunigą

negyva.

in kle- 
sodinti 

prie pecziaus negyva. Kun. 
F. V. Jakiinovicz ne senei pri- 

Nanticoko, Pa. o isz

neti priežaste.

buvo isz 
Lenkijos pribuvo apie 25 metai 
a d gal.

ISZ VISU SZAL1U
Japonai nužudė 20 koreonu ir 

sudegino mokslainia.
Tokio. — Dvideszimts kore

onu likos užmusztn ir viena 
mokslą i ne likos sudeginta per 
japomszkus kareivius 
Tokiu Shune, Koreioi. 
nog kokio laiko

neap i kauta
dvieju tautu, isz ko daejo prie 
praliejimo kraujo.

dvdele

Lung
Tena is 

vieszpatavo 
terp tuju

namak medžei 
raudonais. Lengvati- 

buk tai reiszke dy-

5

revoliucijos

SING KALĖJIMASSING

garsirgo kalėjimo Sing Sing kuris randasi
randasi daugelis

Sztai pa veikslas g
Kalėjimas randasi ant salos Isz kurio sunku yra pabėgti. Jame 
Paveikslas likos atitrauktas per lekenti areoplana.

Isz Lietuvos
Generalinio Sztabo Praneszi- 

mas. 
20.Kaunas, 20. 10. — Musu 

apstato N'elickova i. 
atsiekė Sazdrocz, kur sugautu 
ju Ir karo prieprovu laimėjom. 
Kacziaig 
daug pesztininku ir artilerijos 
ugnies buvo, tacziau atliko 
musu lėk i kai savo visas užduo
tis. Keli buvo 
linijose ir apsžhude jas su ma- 
szynpuczkoms ir 
bombomis.

vaisku i

ir prastas

Ossiwing, New York.
Lietuviu.

Suvalkų Tautu Sąjungos Ko
misija pavažiavo in Varsza

va.
Kaunas, 20, 10. — Snlyg te

legramų isz Suvalkų pavažia
vo ant užpraszynio

Lietuvos atstovai 
susiekimo karinin-

. pirmininko iri! .. ,ir lietuves 
kas in Varszava.

komisijos

bet tiek 
bravoru

prie darbo ir

oras bei

Lenku pirmose

apmete su
19. 10. buvo artile

rijos kovu ir žvalgu kovu, kur 
ant abieju pusiu
vo. Lenkai gavo pastiprinimu.

patrotku bu-

Paaiszkejo, 
darbas.

kad
Neseno v

Panevežis. 18. 10. — Pasku
tini laika apie Paneveži pradė
jo labai platinti bolszeviku al
si sza u k imu. 
;ai Lenku
Ypytes kraszte tapo užmuszti 
jenki žmones. Dabar razbai- 
ninkus pavykus suimti, pa
aiszkejo, kad Lenkai padirb
davo szituos bolszovistiszko 
turinio atsiszaukimus ir szitie 
razbaininkai juos platindavo.

žmones.
pavykus

Kaunas, 19. 10. — Užrube- 
žio Reikalu Ministerija 
isz Paryžo szi telegrama: 

pasiszaukes Pade- 
vakar

Paryžo 
Bourgeois 
rowski, 
jungos posėdi, 
gvildinami budai 

Lenkus 
Tautu Sąjungos 
mus.

versti

gavo

pareiszko Su
kuriame bus

7, kaip pri- 
respektuoti 

nusisprendi- 
Pur tekis.

Musziai Lietuvoje atsinaujino.
Kaunas. — Musziai terp 

Lietuviu ir Lenku atsinaujino. 
Lietuvei užklupo ant Želigow- 
skio, priversdami jin trauktis 
adgal, bet Lenkai paėmė in ne- 
laisvia Lietuvius, daug Vokie- 
cziu ir kelis kinezikus.

Badai lietuviszkoje 
mėneje
taneziu vokiecziu.

Valdže 
nota del 
reikszdami 
pjtdjiscito Vilniuje,
inneszimo sutiko ir Lenkai.

Terp szviesosniu Lietuviu 
ejna užmanimas idant užbaig- 

praliejima 
kraujo ir susitaikyt su Lenkais 
ir gyventi sutaiko jo kaipo geri 

Tasai ‘ 
užtvirtintas 

žmonių. — Butu tai 
būdas.

kariu-
randasi apie 50 tuks-

kau n isz k e
Tautos Ligos ap-

, jog sutinka ant
Ant. tojo

iždirbo

szvlesesniu

ti nereikalinga

kai m vna i.
v ra

uzmanvmas 
per daugeli

geriauses

Atsitikimuose kur naturali- 
zuoti Amerikos piliecziai isz- 
važiuodami isz Suvienytu Val
stijų nepasirūpina Amerikos 
Paszporto, arba, vieton Ameri
kos Paszporto vartoja ar tai 
paszporta ar kit koki doku
mentą iszduota atstovo tūlos 
valstijos kurioj keliauja ar 
prie kurios prigulė pirm isz- 
reiszkimo savo isztikimybes •< 

Suvienytoms Valstijoms.
Amerikos pilieziai pasielgda 

m i nurodytais budais, keliauj
anti svetimose szalyse kaipo 
alientai, nors jie ir neiszsižade- 
jo savo isztikimybes Amerikai 
ir nors szis j u nepagirtinas ap
siejimas dar nereiszkia kad ji
ems pilietystes progos atimtos, 
bet toks pasielgimas labai pa
smerk t bias akVse 
Valstija.

Atstovams, ar tai nustatyti
ems oficieriems svetimose sza- 
lyse, yra nurodyta kad sziuose 
atsitikimuose nevizuoti pass
port u iii vykstanezias valsti
jas, nors ir reikalaujanti esti 
piliecziais Suvienytu Valstijų, 
nes vizuojant tokius paszpor- 
tus butu pripažinti tuos asz- 
menis pavaldiniais ar piliecz
iais tos Szalies kuriu atstovai 

paszportus ar doku-

Suvienytu \
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Wrangelis įabego su visu szta
bu. Sebastopolius paymtas. 

Aficieriai nusižudė.
Paryžius. — Badai genero

lo Wrangelio annije likos nu- 
bolszevikus

Maletai (Utenos apskr.) Ne
žinau, ar ežia žmones labai 
mėgsta, degtine gerti, 
galiu pasakyti, jog 
yra daug. Vokiecziams užėjus 
emes dauguma.
tiek insikure ežia bravoru, kad 

ju suran- 
Ida bent po tris. Vienoje vietoje 

pabrikas” 
tokiame raiste, kad 

ne tik važiuotam, 
ežiam 
prieiti.

pabrika

• milicija kas savaite j 
*’ j zi.. i.. <• ..z. ivr:.....  :

Imvo
Salocziai (Biržų—Pasvalio

a’psk.) Visoje apylinkėje ežia 
labai iszsiplatlnes stopas deg
tines varymas, 
veik pokylis 
be degtines.
prisigėrė degtines, naktimis 
isz linksmumo szaudo, net bau- 

praeit i.
vu kainos kaskart kvla 
szt vn.
kur sugedo nuo

varymas

»-

No vienas be- 
nopraleidžiamas 

Vaikinai kai kur 
degtines,

gu pro szali

degtinei 
sumažėjo.

Užtai ja- 
aug- 

Nors javai szimet kai 
ilgu lietu, bet 

no kiek ne-

Rseniai. Czia vietos žmones 
pasakoja, 
motu rugsėjo menesiui, vado- 

miestelio kai

kad baigi utis szm

vanjant viętinio 
lenkams viena nakti

4 lenku sznipai, 
buvę nuvesti in 
dvaru,

Tas dvaras 
kelio 2-se 

atstumo nuo Rasei
nių. Isz tenai 
busią gabenami kitan dvaran

kurioms 
esą iszvesti 
kurie n a keži a 
Pilsudskienes 
ma
stovi prie 
varstuose

“ Norgėla i s.
Kauno

n

szm pa i

vadina-

minėti sznįpai

ligi prieisiąisz ki<o trcczian, I 
frontą ii^ nuneszia žinių legijo- 
nu vadovybei apie

net (ikras 
i ntais v ta s i

4 4

4 4

bet j r pesz- 
labai galima 

Vis dėlto milicija ir ta 
sužinojo ir surado

gerai, m*

aficieriai papilde 
lusiutus myne 

apiplesze magazinus 
n*

, r

ten visokiu prietaisu kur buvo 
užraugta isz keliu deszimcziu 
putlu, mat 
sideje
buvo tam tikra 
tas,” 
gųnka

buvo ūkininkai su- 
isz keliu kaimu ir net 

s “ specialis-
“sama-kuris labai gera 

” iszvarvda vo.
Taip pat atsirado Maletuose 

ir traktierius, kur buteliu kaip 
kareiviu pristatyta. Traktie
riui n kas jau isz pirmos dienos 
rankas tryne, 
nas, nes “
užtenkamai.

kad busiąs pel- 
prieteliu” esą jau

Skapiszkis. Ibis mus szia va
sara du kart buvo dlinamos isz 
Amerikos atsiustos drabužiais 
dovanos biednuonienei. Daug 
tas nepatenkinti tuo dovanu 
dalinimui, ir intaria komisija
<uri dalim), kad ji neteisingai 
<ai kam davusi drabužius.

szluota visai per 
o nekurie 
savžudinstas.
žmonių
Raudonojo Kryžiaus. Wran
lis su visu savo sztabu pabėgo 
ant francuziszko laivo. Sobas- 
topolius gavosi in rankas rau
donųjų.
sidejo nekurie pulkai Ukraiinu
kurie pasielgineja boisei su gy
ventojais.

Badai puolimas Wrangelio 
armijos ir visokį 
mai yra. priežaste
daugybe jojo kareiviu. Dauge
lis visokio kariszko materijolo 
gavosi in bolszeviku rankas.

Prie*™ u domi ju pri-

nepasiseki- 
pasi kol imo

prasidėjo

I,

4
Iiszdave 

mentus.
Pastaria i s laikais, Valstijos 

Departmentas atsisakinėja isz 
duoti paszportus, sugryžimui 
Suvienytoscr, VffteG jose, tiems * * 
Amerikos piliecziams kurie pri 
ima ar net ir reikalauja pasz- 
portu iszvažiuojant isz Ameri
kos nuo tulu svetimtaueziu at
stovu.

Nurodymuose kuriuos szta- 
ms dienoms Valstijos Depart
mentas inteike visiems Ameri
kos diplomatams, atstovams, 
konsulio nariams, ar bent nu
rodytiems aficieriams svetim
ose szalyse, kad atsitikmuoso 
kur pilieziai apleidę Suvieny
tas Valstijas reikalamas vizos 
paszportams gryszti Amerikon 
butu kuo nožiauriausias nagri 
liejimas vartojamas suradimui 
kame dalykas, pirmiau negu vi 
za bus suteikiama. Turi būti 
pristatytas teipgi afidavitas 
kurtams iszaiszkinta kodėl bu
vo svetimos szalies atstovo 
paszportus vartojamas.

Jeigu svarbiu pricžaszcziu 
neprirodo del tokio pasielgimo, 
kuriame net ir isztikimybe Su
vienytoms Valstijoms buvo ko
mpromituojama, tokiuose atsi
tikimuose 
riams labai in dalyka atsinesz- 

o tai ti. Atsitikmuose kur randasi 
abejojimas apie kompromita
vimą isztikimybes, klausymas 
turi būti siustas Valstijos De- 
parmentui 
Department o i 
risztas. *

Nuožiūroje Valstijos Depart 
mento szie pasielgimai pilie- 

vartojant svetimtaueziu

ant

Lenkai paėmė du miestus. Z 1
Kaunas. — Smarkus Lenku 

užklupimai 
sziaurinio frunto Lietuvos. Po
sunkiu musziu Lenkai Smolna 
ir Turmondus, 
sziai eina prie 
drovskio.
kareiviu kilo neužganadimai ir

pametineja jojo pul-

ir dabar mu- 
Novo Aleksan- 

Terp Žaligovskio

n;

daugelis 
kus.

i IH
Hi
■-

j i
'iiiBelaisviu pasikeitimas. Len

kai Suvalkuose principinai su
nko pasikeisi su Lietuva visais 
belaisviais.

Ii

Trumpos žinutes isz kariszku 
lauku Lietuvoj a.Lietuvos 

padėti. Taip pat pasakyta, kad 
prie aprūpinimo sziu sznipu 
tam tikromis žiniomis esą pri
sidėjo ir kai kurio vietiniu iu- 
staigu tarnautojai, kurio imda
mi algas Lietuvoje dirba Len
kijos naudai.

Gimupiai
aps.) Girhupiu sodžiaus J. Ku
biliaus sunkiai sužeidė ne^ike-

Ka raszo apie knyga “rūkstantis 
Naktų ir Viena’’

1

— Lenkai maszcriuoje nuo 
Vilniaus aut Kauno ir jau ran
dasi ant puškelio.

— Lenkai vis isz 
L i e tu v i u s u žpu 1d iue j a, 
per Zeligowskio vaiska.

naujo
nurodyta aficie-

j

Panevežis, 19. 10. — Panevė
žio miesto gyventojai be skir
tumo tikybos ir tautos Okto- 
berio menesio 15. diena nulai
kė » didin sasiojima 
dalybavo apie 
žmonių,
tukstaneziai 
isz Vilniaus. Pasiklausė Ame- 
rikieczio Martaus prakalbos 
apie dabartine Lietuvos politi-

(Mariampoles “Tukstan-
kuria man pri-

— Lenkaiismerkias vis to
linus ir apstato jau ir Vileika.

- Latvei veržias in Lietu- 
nežiuredami

Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aplai- 
kes puikia knyga po vardu 
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prisiuneziau už- 

>' mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade-

ir tik pagal szio 
nuosprendi isz-tas szuvis 3-ęziu metu maža sū

neli. Vaikas neprisijausdamas 
linksmai žaidė

pas namus su savo 
seserimis. Nežinia isz kur atlė
kė kulka ir perojo vaikui per tai gali »kaftyti lietuviszkai kad kož- 
ranka ir per abi kojytes auksz- 
cziau keliu.

Dabar vaikas guli Kauno li
goninėj.

Ežerenai. Vargu besurastu- 
me kita taip žiauriai iszardyta 
ir nuslopinta Lietuvoje kampe
li, kaip Ežorenu. Czionai gyve
nimus labai sunkiai kyla iąz « « -g-v | • j_ y
i l, ...
nes ir dirba dar skursta apka
suose, neturėdami geresnes 

pastoges. Tuo 
tarpu kitose vietose Lietuvos 
gyvenimas kuone eina seno
mis normaliomis vėžėmis, czio
nai dar tik mėginama szis tas 
daryti,, pradedama apie (4ai 
galvoti.

Kruvinas lietus nupuolė > 
Monte Carlo.

Pavižius. — uLaisvoje kara
lystėje” Monte Carlo, ana va
karu nupuolė kruvinas lietus. 
Visos uliezios, 
pastojo
kini spėjo, 
delia nelaimia. Akyva, jog ta
sai lietus nupuolė sukaktuveje 
bolszevikiszkos 
Rosijoi.

Kruvinas lietus nupuola tau 
kei kaip kokioi aplinkinėje, 
nes vejas atnesza taisės raudo
nas pieskas isz Saharos pusti- 
niu.
. Milijonai žmonių randasi 

Europoje be darbo.
London. — Straikai ir blogi 

bizniai Europoje yra priežaste 
milijonu žmonių be darbo. 
Anglijoi sziadien randasi be 
jokiu užsiėmimu konia puse 
milijono žmonių. Darbininku 
po straikui negalėjo surasti ki
tokiu užsiėmimu, 
tinginiaut, nesistenge sujesz- 
koti sau kitokiu užsiėmimu ir 
vehik slankioti be darbo, kaip 
tai yra papratimu angliszku 
darbininku.

Italijoi, Francijoi ir kitosia 
sklypuosią yra panaszus padė
jimas, o sklypai 
užbėgti tai bedarbei, J^es budo 
ant to da nesurado,

' > . ’ v

kei kaip kokioi

si u varnu ,

ir raudono guminio 
Daugiausia siuvamu 

maszinu padirba Indijanoi ir 
Jllinojui.

Czekai bombardavo kunigo 
klebonija.

Struthers, Ohio. — Kebonije 
prie S. S. Traices bažnyczios 
likos iszneszta dinamitu, kuri 
padėjo po klebonija prieszinin- 
kai czekiszkos parapijos.. Nie
ką nesužeido, nes prabaszczius 
Jonas Frena buvo ta ja diena 
iszvažiaves. Parapijonai neno
rėjo sutikt ant priėmimo naujo 
kunigp Freno ir isz tos priežas
ties 
piai, kurie persiskyrė pustau.

ylo parapijoi nesutiki*

kuriame

tarp

J
10 tnkstaneziu 
kuriu buvo 4 

žydu pabėgėliu
savo nelaimes

už tai va y ant Lietuviu<xsz pi įsiunczm uimsvoms iuuuu piuic- i 
kavono kuria praszom nuo manos pri- UCrejj ni ♦

su pasibjaurėjimu. kos padėti 
pareiszko protestą priesz Lie-
tu vos Lenkus 
ju draugus, 
priesz

dvarininkus ir 
pakėlusius kardu 

Lietuvos nepriklauso- 
Vien-mybe ir darbo žmones.

mažomis imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszinnis, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik-

o paprato

nožino kaip
I

ant to da nesurado.

balsiai visi pasižadėjo stoti in 
Liet u v i u pr ieszi n i n-kova su 

kais.

I
l'i— Prancūzai ir Anglikai 

reikalauja 
Vilniaus trauktus!
ne szelps Lenku.

— Terp Karaliaucziaus ir 
Rygos pradėjo lekioti areopla- 
nai su pacztu.

— Visoj Lietuvoje iszkylo 
karsztas judėjimas gintis nog 
užpuolu.

isz Lenku, kad isz ežiu J

ines kitaip a|sįovu paszportus ar kit ko
nas turėti Jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
talko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimina. 

griuvėsiu. Daugel,y vietų žrno- (Dekavoju tamstoms už suvedima tos 
puikios knygds kuri gali suraminti 
kiekvienu žmogų katrais skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka- 
voju už puiku kalendorių ka man 
prisiuntot kaipo dovana.- Duok Dievo 
tamstoms sveikata ir laimo szlamo 
gyvenime. Viso glaro' volijontis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetos knygos tai prlsluskite $2 
in “Saules” iszleisiuvos o' gausite tuo- 
Jaus per paczta.

labai sunkiai

apranzymus

kins dokumentus iszduodamus 
inžeidže ir net pasielgė priesz- 
ingai teisiu nurodymus.

.............— ♦ * —-

AKYVI TRUPINĖLIAI.
Vokietija szimet turėjo

uif i

c-'ill
X
t

* 
pelno 14,344,000,000 markiu 
isz savo geležinkeliu.

Vyrai kurie nevalgo mė
sos, pasirodė geriausi kareiviai
laike kares.

Dydesne dalis musu že-

« i
’’i
11
1

'' ii

*
jog vaikszcziojimas 
veikslu du kartu ant dienos 
yra nespasabas užlaikyti szva- 
rei namo.-

Jaigu vaikai turi kirmė
lės, tai duokite jiems valgyti 
isz ryto žales kopūstas, silkes,

Moteros jau persitikrino, 
ant pa-

* 
mes susideda isz geležies. x

Auksintas plunksnos del 
raszimo buvo dirbtos Amerike 
50 metu adgal. /

agurkus ir Lt. nes kirmėlės to- rike praejta meta daejo lyg 
500 milijonu doleriu.

neturėdami 
žmoniszkesues

Sziu metu spaliu 
tam tikros 

surengta

Rasentai, 
men. 
Komisijos 
priesz lenkus demonstracija. 
Grieže dudu orkestras ir cho
ras dainavo Lietuvos himną. 
Demonstrantu prisirinko labai 
daug.

3d. czionai 
buvo

įkio valgio nekenczejr iszejna.

Padirbimas szilko Ame-
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2 SAULE <KAS GIRDĖT
Pagal aplaikytas 

kastelgardes 
ant mariu i
30 tukstaneziu atejviu kelionė
je in Amerika, kurie iszlips 
szia sanvaite aut szios laisves 
žemes. Tegul važiuoje o turės 
agitatoriui szovinistai ka ame- 

gri-

žines isz 
i Now Yprk, tai 
randasi suvirszum

rikoniznvot! Bot ar tiejei 
noriai ne uosužydins Amerika 

paskutiniam, 
Amerikouiai

pakol juo- 
ne perinu i-

Wi-

jui, 
darbo

fabrikas
Toledoje, Oha- 
praszalino isz

lyg 
sius 
jiys.

Automobiliu 
llys-Overland, 

ana diena 
keturis

darbininku, 
ant 
ant rankos 
tukstanezius 
Toji kompanija paprastai turi

Mete 1898 turėjo 43 milijo
nus gyventoju todėl nog tojo 
laiko, arba in 22 motus, pasidi
dino gyventoju tojo sklypo ant 
|)enkjolika milijonu ir jeigu 
teip ateitije pasididinęs gyven
tojai, Japonijos, tai in dvide- 
szimts motu turės art i asztuo- 
nes deszimts milijonu gyvouto-
JlhJaponai gerai ant to supra
to, jog 
los ne bus sztant iszinaityt 
tiek gyventoju, todėl Japonije 
turi rūpintis jioszkoti daugiau 
žemes, ir stengėsi dabar už
griebti ne kurias dales iV/Jjos 
idant patalpinti 
gyventojus.

KUR BUNA?
1 .ą

ateitije japoniszkos sa- 
sztaut

Mano draugai Mikas, Antan
as ir Vincas Kisieliai isz Mai'i- 
ampoles Apskr., 
Valscz., Juraiczu, Kaimo, 
riu svarbiu reikalą, praszau at- 
siszankt aut adreso:

Kuzis Senkus,
542 Lawndale Ave., 

Detroit, Mich.

Kvietiszkio
Tu-

stengėsi

tena is savo

LIETUVIU KARO DAINA
4 1 '7, |<II‘ •’ ą

Visi kareiviai in kare jojo, 
Musu broluži drauge, viliojo,

Tėtužis senas, broląitis mažas, 
Nora kam jo.ti, žirgą balnoti.

* ■ • • • . T ‘ u

J

CUNARD ĮJNfJE
J N-

Hamburgą ir Liepoju
• f Per AnuHJu ‘

?*

(

AQUITANIA, Novemberio 23r
Viena sesyte brolaiti rede, 
Antra sesute žirgą balnojo,

O szi treezioji, pati mažoji
Vartus atkėlė ir palydėjo.

Oi, tu broleli tu balandėli, 
Ar tu pavysi raitu pulkeli?

pavysiu, gipti — pagysiu,

y
\ Treczios Klasos Szipkorte
IN HAMBURGĄ . . $125.00
IN LIEPOJU . $145.00

Pridedant 5*0

Pajeszkau mano vyra Kazys 
Sadunaviczius, paliko mane 
Rugsėjo 11, 1920, su šuneliu 8 
metu. Jisai 52 jnotu anižiaus. 
Paeina isz Krasnos Para., Su
valkų Red. Turi broli Matejus- 
za Illinois Vals., jo sęsųo Navis 
kieno, Du-B0is, Pa. 
apie ji praszau praneszt:

Eva Sadanavich, 
331 E. Union St.

(N. 19) Tamaqua, Pa.

paliko i^VArTnx

Vyti —L t ,
Dievas tik žino, ar sugrysziu.

Kreipkite* in artimiausi Cunard Linijos Agent.
vgrjųJP

L*. *■

Parlėk žirgelis, pgrtįngujuoję, a 1 • "t ą 1 • • jAukso kilpeles szalyj ^zvitnioja,
Oi tu, žirgeli, tu juodbėrėli,
Kai}) tu perplaukei sziokiu keleliu? 

I levynes upes plaukte—- 
O szia deszimta paneres ėjau.

Oi tu, žirgeli, tu juodbėrėli
Kur tū padėjai musu broleli ?

y

Kas žino Oi tu, žirgeli, tu juodbėrėli Daktaras KOLER yra vlenaUnls tarpe Lietuviu daktaras 
Pittsburgh. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 
32 metus in valdas ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, Invalrlas ligas 
paeinančias nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypa- 
tiszkai, por iaiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lenklszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakaro.
Nedaliomis iki 2 vai. popiet.

Dr* KQLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

klausimas,Ne karta užeinu 
» randasi žydu?

|Ant tojo užklausimo
kas negalėtu prigulinezei atsu- 

Ikyti, nųs daugeliuose sklypuo- 
Ise raudasi daug žydu kurio ne- 

i žydais, 
bet tokeis isz gimimo. Ant 

n.,.L.Grnaa pUVcizdoS, tUI'llDO tukstUHCziuS |)U(H J I UlrtJS » .
žydu czion Amerike, kurio pa
siduoda kaipo Amerikonai, Vo- 

[kietijoi tas pats o ir kitur.
Bet žydu “ 

arba kalendoris ant 5681 metu 
(pagal žydu skaitliu) paduoda 

szilknP*1’^ sv’(‘l() randasi 15.744,- 
662 žydu. Sziauriniam Ameri- 
ke yra 3,379,668, Pietiniam 

I Amerike 116,557, Europoje 
t 111,435,968, Azijoi 433,332,

Afrike 
19,415. I

tukstanrziusi . e Karitt UZ( 
* užkalbinimai ant svietones

automobiliu
turi apie septini

nauju maszinn.

.sumažėjo, o
s I

gal nio- perplaukiau, •

1 V |1 V'H I Į/l* • I ' J' r M f' ■ • ta. tata a - | e , v ,

„og 14 tukstaneziu ir .langiau pnsipnzmsta, jog yra
darbininku.

Visur panaszus 
vieszpatauje, sztai Pattersone, 

szimtas szilko au- 
uždarytos,

N. J. konia 
dinvezios likos uždarytos, o 
37 subankrutino, per ka neteko 
darbo apie 2.5 tukstanezei dar
bininku. Mat laike kares tosios] 
audinyczios pardavinėjo i 
nog 5 lyg 
o kad žmonis paliovė pirkinet 
szilka, darbai 
brikantai 
ko ant ranku 
parduot ir ant

tukstanezei dar-

18 doleriu už mąstą.

susimažino, fa- 
turedami daug szil-

kurio negalėjo 
galo turėjo su- 

baukrutyt. Sziandien tas pats
parsiduoda 

$1.50 ir $2.00.

ISZ

metine knyga ? y

379,668,
116,557,
Azijoj

o Australijoj359,722

szilkas

paskutini

po 75e.,
V o j i • • •. Į Kalendori jau baigėme spau-

ra part a 
draugu- 

suszelpimo 
gyventoju Rosijoi praeita

Pagal
Raudonojo Kryžiaus 
ves, tai iždave ant

me
ta net 14 milijonu doleriu. — 
Tai tik laszelis i žd uotą s ant su- 
szelpimo vargszu tam bolszevi- 
kiszkam rojuje, o už ta ja gera- 
dejista žadina tosios draugu- 

Kokis tai atsi- 
atsimokejimas bolszeviku 
papildyta 
nio negalimi! tikėtis 
pasze lusiu szetonu.

ves sąnarius.
u z 

geradejista. Geres- 
nog tuja

ValstijųRegulariszka Su v.
armije da stokuoje apie 70,000 
vyru idant iszpildytu pilna 
skaitliu 280,000 vyru. Isz 213,- 
067 vvru kokiu sziadien randa
si kariumeneje, 162,918 randa
si namie, 14,306 yra prie Rai
nio, Vokietijai, Filipinuosia 
19,947, 6927 Ilawajoi; 5600 Pa- 
nainoi; 1493 Porto Rike; 1406 
Kinuosie;
Francijoi;

Najorkas turi didžiausia vie
tine milicija su 8843 vyrais, 
Texas 8000 vyru, o Pennsylva- 
nija 6800 vyru.

dint ir kožnas geras skaityto
jas aplaikys dovana priesz Ka
lėdas. Todėl milemi skaityto
jai, kurie da neatnaujino savo 
prenumeratos tegul paskubi
na atsilygint. Juk szimet buvo 
geri metai, kožnas randasi prie 
pinigėlio, o trys dolerei ižduoti 
ant laikraszczio už visa meta, 
tai kaip laszas vandenio inmes- 
tas iii’ mares.

Del ižduotoju buvo tai sunki 
da nežino kaip bus 

ateitoje, nes popiera visai neat
pigo nes da vis brangsta. Visas 
kitas drukoriszkas materijolas 
po nogiu pabrango, ’ algos dar
bininku teipgi padidintos. Mel- 
džeme atsilyginti su prenuma- 
reta, nes mums kožnas doleris 
yra labai, labai reikalingas ant 

biznio. — Aczju isz

metai, o

vedimo 
laik.

Vokietijoj, pasirengmeja

807 Alaskoje; 101 
5 Anglijoi.

antprigaut 
maszinuke

Tūlas Lietnviszkas biznie
rius davėsi save 
$2,050 pirkdamas 
kuri dirbo naujas bumaszkas.
Tasai ponulis gal neskaito laik- 
raszcziu nes kitaip butu 
dresnis 
sigaut. Isz pradžių maszinu
ke iszsuko kėlės bumaszkas bet 
tolinus jau “nevorkino” ir su- 
straikavo.

Tokiu

y y
“man- 

ir nesiduotu save pri- 
Ihz

l i nevorkino

bizni (‘riti“mandru
neprivalo niekas gailėtis, nes 
apgavingu budu geidže greitai 
dastoti turto.

y y 

gailėtis,

Nekurie Amerikonai via nž- 
sikieteja politikieriai ir lankei 
“betina” už laimejima savo 
mvlemu kandidatu.
eina isz piniginiu laižybu bet ir 
daro labai juokingas laižybas 
kaip tai atsitiko su vienu Cape 
May, N. J.

Horae Carson, sverentis 380 
svaru ‘susibeezino” su kitu, 
jog Co va s, bus iszrinktu prezi- 
detu. Jeigu jisai neiszlaimetu, 
tąi apsiėmė ristis per tris my- 

Dabar Carsonas tiek tu
rės tojo ritimo, jog paliaus ant 
visados tikėti in demokratisz- 
ka partije.

K" <

Japan!jo neužilgio pasiliks
milžiniszku sklypu, pagal di
duma josios gyventoju, 
pagal paskutini josios surasza 
gyventoju turi jiji 58 milijonus 
gyventojo.

les.

už
Ne tiktai

susibeezino

nes

Philadelphia
ant laikinio Kvietines Iszkilmes 
1926 mete, ant atminties iszsi- 
muszimo ant laives szio sklypo 
1776 mete. Taji meta
750 metu nog tos ženklyvos 
dienos.

tos
sueina

meto daugelisNog 'naujo 
laikraszcziu pakels metine pre
numerata, 
laikraszcziu Sanvaitine Dirva 
isz Clevelando, Ohio, pakels 
prenumerata ant 3 doleriu, ta 
pati ketina padaryti ir kiti.

Jaikraszczei turi 
pakelt arba su

uos

Terp lietuviszku 
y y

y Ohio

Ka darvt 
prenumerata 
bau krūty t, 
baisi ant visko.

brangenybe

Tūlas farmer is isz Iowa, ana 
diena pamėtė deimantini žiedą 
visztinyczioje, o nežinodamas 
katra isz 150 visztu žibanti ak
menuką nurijo, pradėjo kapot 
galveles visztukiu. Savo gyvas- 
tes nekaltos paaukavo net pen- 
kesdeszimts visztcliu pakol 
farmeris surado pamesta dei
mantu.— Kam kvailas fanne- 
ris neszioje deimantu prie dar
bo.

visztcliu

Du tukstanezei amerikonisz- 
ku kareiviu, 
pripažino už nuirusius ir din- 

AVashingtone 
užvardino

užmusztuju vyru”.

gūsius sutvėrė 
kliuba

kuriuos valdže

i i kliubhH

SKAITYKITE “SAULE”
MAV4A8 ISZBADI1US PLAUKAMS.

Dekavoje Vi milijono tmoniu ui 
pulkus plaukus, o teip-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam latke, In 
vieta Užpuolusių, ątauga tankus plau
kai: G varau ly. Intormaeli^s dygaL
Pasakykite kitoms tautoms. Raszy- 
kite pas: Drs. Brandaus Cosmetics, 

^5 BrpokJya,
F T t • %

* - iB r- *t Itt i

luiormadjfp dykai

Pajeszkau mano broli Stan
islova Yogella, girdėjau kad li
kus užmusztas West Virginia. 
.Jeigu kas žino apie ji, prasz- 
om praueszt.

Mrs. Barbora Rimkus, , 
1507 Cass Avė.,

St. Louis, Mo.

Yakas, anglisz-Kazimieras
kai vadinasi Clias. P. Hicks, ku 
ris 26 metai kaip iszvažiavo isz 
Spring Valley, 
laiszka gi
isz Pnoblo Colo. Jeigu kas žino 
apie ji, malonėkit praneszt ai’ 
jis gyvas ar mires.

F. 1). Yakas,
412 W. 34-th St., 

Spring Valley, 111.

III., paskutini 
iravau 15 metu atgal

Pajeszkaa Antanu Lukaszo- 
paeina isz Rudaminos 

Atveriszkn Kaimo, ga-
vicziu, 
Para., 
vau dvi gromatos isz Lietuvos 
viena nuo jo ihotinos kita nuo 
jo brolio Kastanto isz Lietu- 
viszkos kariumenes.
kas žino apie ji, praszau pra
neszt :

Ignotas Kazlauskas,
Box 84 - Port Carbon, Pa.

Jeigu

Pajeszkau Ambraziejaus Va
rna isz Szauliu Apskr., Jonisz- 
kes Miesto, 
vena Brooklyn, N. Y. 
metu kaip Amerike. 
svarbu reikalą, meldžiu atsi-' 
szaukt:

Petras Ragancas, 
226 Main St.,

girdėjau kad gy- 
apie 20 

Turiu

Coatsville, Pa.

Mano pus-sesere Katre Rud- 
po vyru nežinau 

kaip vadinasi, keli metai atgal 
gyveno Waterbury, Conn., da
bar nežinau kur. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso:

Ant. Rudzeviczius,
Box 5 — Century, W. Va.

zevieziute,

Mano broliai Jonas ir Vincasi 
Stankevicziai isz Vilniaus Red. 
Eizno Valscz., 
Trhku Apskr. 
reikalu praszau atsiszaukt:

Petras Stankeviczius,
Box 485, 

Ellsworth, Pa.

Namajunu Para.
Turiu svarbu

ATSAKYMAI.

(N. 26)

T. S. Taylor Springs, III., ir 
kitiems. — Lietuviszki pinigai 
kasztpoje sekaneziai, tai vra 
jaigu siuneziant tukstąnezeis. 
Bot mažesnes sumas siun- 
ęziant kursas pinigu būna 
brangesnis. Sziandien 10Q lie- 
tuviszku auksinu kasztuojc 1 
doleris ir 20 centu, lenkiszjtas 
100 markiu , 
tai. Kursas pinigu mainosi ko
nia kožna diena. Už 100 doleriu

sumas 
pinigu būna

kasztuoje 35 cen-
< •• a J • * '' ■ «

galėsi nupirkti kopia szinita
tukstaneziu auksinu.
MUZIKOS
Ka tik iszejo isz spaudos nauji yol-

MYLĖTOJAMS.

kaial. Gatdoa su ^odžeis del piano:
1. Lietuya Brangi.
2. Kas Nuramys man Szirdelo.
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. 0 Lietuva Numylfita.

10. Vai Kalba Žada, i
11. Suskintas Kvie(kells.

Treke po 50e. už kiekviena* 
Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

įl. A ŽEMAITIS, iBZleifltojas.
>15 8. West fit. Shenandoah. p<*• ’ <. fjį į... .'J'115 8. West fit. SbenandoAh. Fir

Jusu brolelis Kauno miesteli 
Kauno miesteli ant smiltynelio.

Devynios kulkos pro szali ėjo, 
O szi deszimta broli nukirto.

Krito galvele, kaip kopūstėlis, 
0 liemenei is, kaip ąžuolėl is.

Kur k rail j’s
Kur kuu’s gulėjo, — rožes žydėjo, 

Saule tekojo, broli nukirto, 
Kaip saulele leidos, btoli kavojo.

tekėjo, — mėtos kvepėjo,
ęulėjo

— Rex.

,j

JOG Jjdi PAD Apr sNESITIKĖJO 
TIEK SMAGUMO.

ANT PARDAVIMO.

■ 1^1 MB ta apbs W Oil l

VYRU 
LIGOS

' »' *' * .. ■ ■ ’.. f - '' « ~ . į .

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

os ir
c» ?

Stunczlu flzlrdinga padokavono už 
telp puikia knyga kokia yra "Tūkstan
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas Ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlebiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau noparslgabonau isz redystes 
"Saules”. Vėlinu kožnatn jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba,
VincaH MalaiHzku, Sparrowa Point Md.

f
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po No. 513 ir 515 W.
512 ir 514

Namai
Centre St., ir prie
W. Railroad St., Parsidnos visi 
ant syk ar pusiau.
kite po No. 51 S. Main St., Ma-
lianoy City, Pa. (N. 19)

Atsiszau-

PILAS AUG AI Visus lainzkuF o ir 
piningus In Iszlolstuvo “Saulo” rolka 
visados siusti ant szfto adreso: J). 
Iloczkowskl-Co. Mnhanoy City. Pa.

* ■'* . K * v ♦

1

<

VILNIUJ
PANEVĖŽY J

SŽIAULIU0S
RASEINIUOS

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ
* VIRBALYJE 

pinigui, pasiustus per savo 
Kol žemas auksino kursas. 

Ten gausi
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui *
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

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

kuogreieziausia iszmoka
AGENTŪRA NEWARKE.
dek pinigus L. P. P. Bankam

K

't

priima ir informacijas apie

7
I
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vinejant tokia Garantija?

įTai parafinu visierns draugam* 
ir meldžiu pridusti dauginus Nuga

•A1'J. t <

Norwodd, Maso
Pasidari man Rralt labai

Nuga-ToneJ

■ l’
*> •Didžiausis Nervams Jiega ir

■ ___________________J________________ , 1 , ;'7 Hjr. H

r

—. .... ",
Štai ka Nuga-Tone padaro

J ♦ • • * Ar” * • "eO jei ne, tai gausi pinigus atgal 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio) 
Puodą gerą porą valgyti. 
Sutaiso virškinimą. 
Viduriai gerai ir 

laukan.
PraŠaĮina širdies pykintą 

damas kepenis.
Prašalina ['

blogo virškinimo.
Nuramina ir sustiprina i
Pagerina, širdies veikimu ir kraujo 

yaikščiojimą.
išvaro iŠ ukno nešvarumus jr nuodus. 
Padidina svarumą.
Padaro silppus vyrus ir moteris sti- 

priaisJtį tvirtais.' <
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 

per kūną. š 
išblyškusiam,

lengvai išeina 

sustiprin- 

Idogą kvapą padarytą

Padidina svarumą.

primąJt* tvirtais.'

per kūną.
Sugrąžina raudonumą 

bo kraujo veidui.
_________________________ l I I '

m*

Nuga-Tone 
•thnulatta aftd : 
st (engi hem 
Iho vital row- < 
era. I t 11 a 
valuable bloo< 
n o r v a and 
health took, Ą 
combination of 
corrective and re- 
*{o«ative agvnU, 
that hat tht high 
approval or Med- 
Kai 3c it oct | r

j I

J

• J t t

♦ i!

7

nervus.

-i

Sveikatos Tvėrėjas J
Duoda (Gausų Raudona Kraują, Stiprius Tvirtus Į h
Nervus ir Pajicgų Vyriškumą bei Moteriškumą. III

Nuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie J 
kuomet buvo išrašte gydybos mokslo silpniems, \ n i i vi nrlr « i ni a n 1 t z-x 4- 4 rs tTirvmvvirt v o 1sunykusioms ligotais nervais vyrams ir moterims. 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina . 
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro {j 
valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki i/po,,r.

• ** * 1 X J* 1 4 * llesi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus 
šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko .(kraujo 
vaikščiojimo, nervuotumd, nūsilpnėjusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo’ ir /tolygių 
negalių.

Nuga-Tone susideda iš aštuonių labai 
brangintinų vaistų, kuriij kiekvienas veikia i 
kokių gyyastinę kūno dalj. Jis sutaiso vidurius 
taip, kad jie išeina laika į laiką, ir lengvai.
kokią gyyastinę kūno dalj. Jis sutaiso vidurius

Suteikia puikų norą valgyti jr pagelbsti suvirškinti maistą. Jis 
padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai 
Nuga-Toną išmėginsi, tai pamatysi, kad tai yra geriausias vaistas, 
apie, l;oki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, nunykusių, 
paliegusių, bekraujų vyrų ir moterų.

Nuga-Tone
yra toks geras yaifltas, kad mp4 norime,' idant tamista išmėgintum jį be 
jokio riziko iš savo puses. Viso m^iiesio gydymasis su Nuga-Tone 
jčšiuoja tik $1.00, arba šešiems mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- 

s^. _______ __________________________________ ______________________________________________1_ I_____  •_ ■ •i __ _ HA J?_ •
nebusi pilnai užganėdintus pasekmėmis, sugrąžink likusią' dalj

Jei Nuga-Tone nebūty toks, kaip mes sakome, tai mes negalėtume 
ta _ a W a ta al 1 a ta La — a. a i, a aa *' a a a

padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai
•B. W . w »tata ■ • i • i • ta ta > • • • •>*

apie, l;oki kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių,

>

Topp, vartodamas žemiau paduotą kuponą, imk j) per 20,,^ięnU ir jei 
ųebupi pilnai užganėdintas pasekmėmis, sugrąžink likusią' dal) niurni, 
o mes tuojaųs sUgrąžinjimo pinigus.

Jei Nuga-Tone nebūty toks, kaip ipes sakome, tai mes negalėtume 
jo pardavipėti šita absoliutiška garantija. Tūkstančiai žnionių dabar
ima šitą stebėtiną svąikątos taisytoją, nervy toniką ,|r krauoj 'valytoją 
pilniausiu pasitenkinimu. Nuga-Tone nėrą jokiy degutiniy išdirbsniy,
. ■ a w _S • W a W _ ta a • ta a ta ajokių opintų, ar paprptj nudarančių vaikių. Jis yra sudėtas į gražius, 

—pararJ,> ---- _..i--------------- ♦ —i------ » . »--------

'i, ji išlygomis ir tą pačia garantija.

rikius pakelius, pavilktas sukrumi,‘malonus ir lengvas i in t). 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose aptiekose tomis ij • * . v •

A,, f ---- ta—--- —.

Panaudok šitą kuponą užsisakydamas Nuga-Tone.
NATIONAL LABORATORY!

*

(gerbiamieji:

siųsti man
darau tuja 
vaisto per 
dali >1’ gausiu savo pinigus atgal.

537 S. Dearborn St., Chicago, Iii.L 504 
I 

11 w 

Indedu čia ...... ......... .......... už kuriuos malonėkite pa-
««•» «««•«4«a « 
jšjyga, kad jęi aš nebusiu patonk|ntas po vartoj 
dvidešimti, (20) dienų, tai aš sugražinsiu lil<vaisto per

Vardas ir pravarde-.-

GatvŽ’ it numoria--'

Miestas-^ »

MHBMUrwrJMB

'r

i" 4 1

- honkeles Nuga-Tone. $ita užpisftkynu| 
y’ * 1; - -1>ni'uį /
(20) dienų, tai aš sugražinsiu likusių

H'*, i j ■ l . Valstija

' v
u T‘ ’^Ū

Musu tikroji 
; garantija
Ant kiekvienos Nuga-Tone 

bonkelčs yra Šitokia Garantija: 
“Šitoj bonkelčj yra devynio- 

dešimts (90) plokštelių, arba 
vieno mėnesio gydymas, kurio 
kairia yra $1.00.

Jei vartojęs Nuga-Tone per 
dvidešimt) (20 dienų nebusi 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dal) su krabelp o 
gausi pinigus atgal.“

Kur matei kitą vaistą parda- __ a a _ f • _ /*^ _ _ a • ?_ •»aptiekose tomis) pačiomis
: • • </./' • ■

• f ** ■ " <| < » ‘ v/''1

Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tone
NATIONAL LABORATORY, Chicngo, Ill. Bute, Moot.
Nuga-Tone. AŠ chu labai užganėdintus. Nuga-Tone yra labai giaras vaistas, 
A& bu vartojau vien^/ bfnkui^ iy jaučius daug gieriaus. I Atarų ačiū Ta- 
m i s torn s ir siunčiu penktus dolerius kad prisiustumot daugiaus Nuga-Tone. 
Bukięt malonus pąUlplntf i laikraščius nu manes padiekavėimo ui tokius gerus 
vaistus; Nuga- Tone. Su godone, WM. P, 3RUZAS.

» .. .................................. ;

NATIONAL LABORATORY, Chicago, Ill, Cambridgenart, Mass.
Godotinas Taminta .•^M^s 'apturėjome nuo Tamistoa 2 buteliu Nuga-Tone 

už kurtus tstaraniė Širdinga ačiū. Vaistai tie yra labai naudingi ir yra Dideli 
^verejai. įTai paraginu visiems draugams tuos vaistus vartuoti, 

$3.00 ir meldžiu prisiųsti dauginus Nuga-Tone. Su godone,
* N. ADOMAITI^.

uauvxwwua*, viiKHhv> **i» Norwodd, Mass.
Godotinas! Tamistos:—AŠ pranešu Tamistoma, kad ai gavau viena* hon- 

kūtę Nuga-Tęnę ir vartojau 3 sykius and dienos. Pasidar! man greit labai 
kerai ir jaustus labą! gerai. AA siunčiu $2.00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes 
Nuga-Tone.

Ačiū Tamistai labai grąžei kad Jus padavet i laikraščius ir aš vėlinu 
visam pasauliui gidites tokiomes giduleknes kaip Nuga-Tone. Vielinu visiems 
ligonėms vartuoti tokius gidules. Aš sirgau labai daug mintu ir buvai ant 
aperucijos, bet vis ne buvn man gerai, o dabar kaip pradėjau vartuoti Nuga- 
Tone, tai man daug geriaus parduri. , ?

I 'v

Gautine Tami»t°B fT-Priemtytu TamiMo* hdlką au pafliulinimu daugiau* 
.. ?— AS omu labai užganėdintus. Nuga-Tone yra labai įdaras vaia'

A& auvartpjau vien^* bynkuj.^ jy jaučius dauic įderinus.
L - — - •— -w w •• wv w«> •• • ■ « vs o n aa v< g,9 a ■ o * %<• v mi * * # va** wiB a* (J v* v I BW7 •

Bukipt malonuH putulplpU i Ulkruičiua nu manes padiekavčimo ui toklua Keru. 
* • ark W k * 11 r * « — m Fw* . JB —A. * * * W % Ww W ri* A

Sveikąton Tvėrėjai 
AA biunčiu f

NATIONAL LABORATORY, Chicago, III. 
kūtę Nuga-Tone ir vartojau 3 sykius and dienos.
Nuga-Tone. ,

r t
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SAULE

PAK1LEVINGI 
. . ATSITIKIMAI.

Ponas Bamblis. r r H* • • •: *• 11 * *
Szirdyse žmonių gali vieszet 

smutkus arha linksmybe; pa
sauliai eina kožnas savo keliu. 
Po naktei užstoję diena ir me
tinis laikas mainosi. Ž*"7" 
skriasi su szita aszpru pakalne,

aeziu, Dievui/turiu gana pini- 

ežia silkes!
— Tuojaus dauggalis pone!
Kada Gizas iszgirdo žodžius 

dauggalis, atsitolino susirūpi
nės, ba pabijojo, kad laikais 
kuom neprasitartu, ąr ne mo-

Popus ^rpus^kau, dupkie
— Ai1 lai jusu duktė? — ir 

tai p^spkfify js^trauko rapk.u ir
» , T T f ii

norėjo pąkabint. Ne^ Marijoną 
atsįtrųukus ta^’e:

— Ąsą tę nareikaĮaoju! —

!-------- ------- ---------V ■ > , ;

dožinojo, jog tėvas senei jau po 
sveikinosi

szaltai

Teip

Žmones

szipsosi nuoo saule dieyoje 
jos sytverin^ę.

Teip dėjosi ir Varlines kai
me. Norint giltine kaip koke 
papjovė, bet ant pažuros kai
mas ne atsimainė. Triobos 
kaime stovėjo tos paezios, kaip 
seiliaus, tiktai gal kaip kokia 
sulinko.

Gandras savo lizde kalino, 
kaip priesz tai, užžėlusiose so- 
želkose varles kurkė, 
lis kaip seniau, giedojo 
del artojaus giesmele.

Tyka buvo visur, labai, tik
tai žirdyse žmonių ant neprie- 
teliaus tėvynės virė. Visas 
tas sklypas dege noru kraujo 
praliejimo, tik apie 
kaima ir dvara buvo tyka.

Kaip jau augszcziau pasaky
ta, .19$ dvaras su kaimu labai 

Gizas, kaipo turtin
giausias kaime ūkininkas, tupė
jo atlankyt sena pbne, Vladis
lovo motina. Nes prieszingai 
— jo raguota dvase nepasilio- 
ve ant ponios pykt už tai, jog 
savo sūnui ne velijo su jo duk
tere Marijona paeziuotis; o jau 
tas, Dieve, senei po žeme.

Kada užėjo paszaukimas 
vaikinu ir vyru stot iii glytas 
ir gint nuo neprietellaus tėvy
nė, priviso visur visokiu pleszi- 
ku arba girtuokliu, 
kaimus valkiodamiesi buntavo- 
jo ramius žmonis. Gizas pirmu
tinis susinesze su tais latrais. 
Ypacz vienam intikejo, vadina
mam Bambliui.< * * t * k 4

Kas buvo tas Bambi Is? Ga
lėtu apie jin pasakyt tiktai 
pats liucipierius. Kaip jis pats 
pasakojo, tai buvo atstaunu di
deliu, ūredninku, kuris didelei 
sviete atsiženklino...

— l®kvo 
kitatlos atsiženknnusiu, nes už 
saVo piktus darbus, likos isz 
sūdo atsatytu. Turėjo užželdin
tus žandus, szvaksu iszjuody- 
tus, kakta nuolatos suraukta, 
jog rodos daug mislijo. Akys 
kaip lapes — per kytras. 
rint jam ne buvb vale nesziot 
prie kepures žvaigždes, vienok 
nesziojo, per ka ant uredninko 
iszrode. Su žydiszkais szin- 
koriais g
jo apie viską žydai galėjo da- 
žinot, o ypacz apie 
elgimąsi.
sakos,

Norint giltine kaip koke

atsimainė.

kalino

Viture-
savo

virė.

Varlines

sutiko.

kurie po

No-

Su žydiszkais 
yveno sutikime. Nuo

ūkininku 
Pagal žydeliu pa- 

užkabinėjo mažtikius 
ūkininkus U’ painiojo juos in 
žabangas. Labiause kibo prie 
turtingu ūkininku, nuo kuriu 
galėjo naudot.

Norint Gizas ne turėjo prie 
nieko o ne prie dvaro prieka- 

gundytojus prie1
stiklelio atrado — iszdejo jam 
kaip ant delno, jog jeigu norės, 
tai savo lauka dvigubai padi
dins.

Jam to ir reikėjo.
— Matai,

kalbėję Bamblis — ežia

bes, vienok

ponas Gižai — 
tavo 

laukas o dvaro pieva; toliaus 
grabe, o už grabes vėlu dvaro 
laukus. r- 
dvaro priguli ir kam toji gra
be?

Teip Bamblis bambėjo G ižui 
sėdėdamas kareziamoje už sta
lo ir in 
pirsztus dare bruksznius.

— Na teip, teisybe! — pri
tarė Gizas. — Tai tu ponas tik
rai kalbi!

Kodėl ta pieva prie

arielka dažydamas

asz tę nežinojau... 
Mauszkau, duok tu ežia koldo

— Nes asz nežinau 
ar vyriausybe ant to tiks?

— ^.aip ne tiks? tur tikt! 
Reike tiktai mokėt 
yaikszcziot, tpfu,

likierio

apie tai 
tfu, — tese 

savo davedžiojima iindamas in 
ranka stikleli.

— Kad ve asz nemokintas 
ant raszto......

— O-gi ant ko asz esiu?!
— Pęnas Bam.bli — tore 

susigraudinęs Gizas — matyt,
katalikas

ba pabijojo, kad

kejo kaip su dauggaliu apsieiti.
— Nesitrauk, pę.nas Gižai,

juk asz tavo priedelius, tu man 
patikai, viską del tavęs pada
rysiu ir nuo vyriausybes iszkla- 
binsiu....

Gizas susigraudinęs tais žo- 
džeis, liepe pastatytie ant stalo 
arako. x

—n Dabar tuom laik nieko 
nereike — tarė Bamblis — kaip 
tiktai tris rublius' ir trisde- 
szimts4ris kapeikas ant stemp- 
levos popieros 
rublius delei rasztinininku — 
ba tat vargszai. ’

Truputi nusiminė Gizas, vie
nok iszsieme masznele ir davė 
pinigus.

Kada atsisveikinejo, tarė ne
va nenorėdamas Bamblis:

— Na kaip tenais žirnei, ar 
užderėjo, ponas Gižai?

— O, aeziu Dievui gerai.
— Tai mano geriausias val

gis ypacz su laszineis....
— Tai mano geriauses val

gis ypacz su laszineis....
— Del Dievo! jeigu 

ponas norėtai......
— Kur tu žmogus 

dovana niekintum.
Sztai ir puskartis žirniu ve

šu keliolika

ir supykus nuėjo in koinaraite.
— Ar žinai ka, portąs Gižai, 

turi puike dukteri, galėtu tytit 
grafui už paezia.

Giza kaip medum patepe.
O yr netypinpjo apie ja 

nabaszninkas poaitiš; kad tik 
but gyvas....

—- O ar tai daugiau ant 
svieto ponu nesiranda?

Kada bonkos 
sveczei stojo, 
kiszos in ausi tarė Gizui;

— Duoke ka nors tam po- 
tai norint ge-

iszsitusztino, 
Bamblis prisi-

ir kokius tris

tiktai

Dievo

žirnelyje atsirado 
svaru laszniu.

Ta pati atnaujinejo Bamblis 
kas dvi nedeli. Važiavo su 
juom net in pavietą, kur laike 
Giza priemenioje po pora ady-
nu, o pats per kitas duris isfeen 
lavo in miestą.
jin visokeis budais.

Negana, jog ta pieva del Gi 
zo ketino duot,, 
lauko.

Kada viena karta Bamblis sv

Apgaudinėjo

bet ir szmota

Gižu suėjo, tare in ausi prisiki- 
szes:

— Ka asz tau pasakysiu, 
ponas Gižai, nes rleikam apie 
tai-jiepaealcoklTT?-- laike vardu
vių buvau pas prezesa apt piet.
tai-nepaealcoklTr?“ laike yardu-

tai mano geriauses pietelius 
gyrėsi man. Szampano gėrėm

nui matininkui
rai s.uraszis.

Vežimas jau buvo pakinky
tas, ka tuos ponus ketino vežt, 

r j • • v • 1 •

y

inbruko GizasMatininkui
pora desetku rubliu ir tuojaus 
iszeja sėdo in vežimą ir yaževo.

Bamblis mislijo 
ir po nose sau

Visu keliu 
apie mergina 
murmėjo:

— O kad ja szimts! tikrai 
patogi mergina, o senis turtin
gas. —Tai vyreli kaino duktė! 
Juk ir mano tėvas buvo var- 
gpcziu, tijdai asz ponas!...

Nuo tos dienos Bamblis buvo 
tankiu G ižo namuose svecziu.

Po teisybei Marijona jio sąų-
cęojosi ir suvis ant jo nežiūrėjo, 
nes jis tuom nesirūpino. Nega
na, jog Giza prigau(Jiąejo, peš
jau pradėjo primyt ir apie Ma
rijona. Ant galo pasakė Gizui, 
jog jis szlechta ir ponas, ir ga
tavas su ji o 
eziuot.

Gizas, kuris 
szlechta už žentą, su linkszmy- 
be tu žodžiu iszklause. Marijo
nos apie tai neklause; o kada 
lažinojo, jog ja tėvas nori už 
nepažinstamo žmogaus iszleist 
labai rūpinosi ir verke.

Terp nevalninku.
Musu Matauszas, kaipo my-

duktere apsipa-

troszko turėt

letojas savo 
'.arp lenku

žepie; norint 
juom pažinstami, nes 
ba buvo biednas.

Manukos ne buvo matyt, o 
jos ne dryso apie ja klaust.

Už keliu dienu dažinojo, jog 
senas Gizas nepavelije sy juom 
matytis. Tėvo grinezele rado 
tuszczia, lauka apleista, o dar
želyje pilna dilgeliu ir usniu.

Vienok Matauszas rapky ne
nuleido. Pąstpryszę^ Djeva 
in pagelba, ėmėsi prie darbo. ***• i * * 'vP * T*. ' 1?

si!

ir stojosi — neperėjo 
keli vakarai, o tie du prieszin- 
inkai pradėjo praszyt, kad ir 
ju vaikus priymtu. Toliaus pa-
sidare didele mokslaine.

Matauszas prižiūrėjo ir mo
kino vaikus kaip galėdamas. 
Nesiejo isz pradžių kaip sau 
mislijo, bet vienok per žiema 
trys vaikai iszmoko skaityt ir 
sziek tiek raszyt. Iszmpkino ir

Pastpręszęs Dievą * •4 t 1
Pirmiaįise apžiurėjo nameli, 
gavo žagria su arkliais ant už
marimo laukelio, už ka ketino 
atįdirbt. Atsirado geri žmo
nes, J<a supylė po Meleta gorčių 
visokiu jeyp, su kureis laukeli 
užsėjo. Geros moteres nepa
vydėjo bulviu, kopūstu ir kito
kiu valgiu. Kožnas isz kaimo 
ūkininkas kuom norint apdova 
no jo, tiktai Gizas nenorėjo apie

nameli
t . I.

gipdot, o teip tuos jaunus bal- 

si atsigėrėt.
Tokiu budu Matauszui die

nos greitai bego.
Nes neinislykite

Marijona užmirszo. Ne. Jis bu-

sėlius sutųike, jog negalėjo vi-

jog apie

state in tam tikra vieta, nu
ėjo in miegkambari kad apsi- 
szvaryt.
' Mauszkus, kaip kokis va
das, apžiurėjo mažiause daig- 
ta. Peržiurėjo teipgi visas boji- 
kas, o katros nebuvo pilnos, 
pripildė ir
pirsztu parokavo. Paglostė 
barzdų, pasikasė, o po tam at
sidarius priemenios duris pa
smaukė:.

— Antan!
Kąs buvo tas Antanhs? Bu

vo tai sierata — be levu ir gi
miniu; turėjo apie 18 metu, 
veidas iszrode kaip seno, o isz-

Ka veik c

kelis kartus su 
parokavo.

TARADAIKA.

I

i

I
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yo tvirtas, jog jam teks. No- 
ript Bamblis apie ja tupinėjo,

- Ži
nojo jis, jog dabar dar paezios 
negali iszmaityt....
30 ir lauke laiko.
nok su jai sueidavo, kad pasi-

jis sau isz to nieką nedaro.

džiuves kaip silke.
Antanas? Viską dirbo — kirto 
malkas, 
karve ir ark Ii
žodžiu — viską dirbo. Ka už 

gaudavo ?
ant staldo, 

semega, per

nesze szerevandeni, 
kasinėjo darža

Del to dir-
Tankei vie-

tai klausyt. Kada pro jin Ma- szneket, arba kareziamoje po
taiiszas eidavo, tai Gizas neno
rėjo ne* žiūrėt ant jo.

Rūpinosi tuom Matauszas, o 
labiause mislijo apie Marijona. 
Norint Gizas Mariukai užgynė 
su Matauszum matytis, 1 
vienok jie du tankei matėsi....

Skaudėjo jam szirdi, jog ne-

ra szokiu perszokt.

Užgavėnės.

Varlines kareziamoje no pa

galėjo 'kuom norint geriems 
už pagialba prieteliams atsi- 
moket; stengėsi kaip galėda
mas kuom norint atsilygint.

Pirma nedele adventu, va
kare, 
tarė:

— Daug gero nog jus dii- tėjo ir

nuėjo pas szajtysziu ir

bet ties ryto, buvo krutėjimas ne 
mažas — kareziama szlave, 
stalus ir suolus sziuravo, o 
Mauszkus, insikandias dydelią 
jureolinia pypkia nike ir ran
tys in užpakali pasibrukias po 
xareziama slankiojo. Susivelia 
jokurai, su 
pilnais plunksnų

— kareziama szlave 
sziuravo,

tyriau, noretau jums už tai at- 
simoket....

— Tai už ta nieką da turė
tai atsilygint? Dievas miela- 

daugiaus del mus 
užmo

szirdingas
o nereikalaujeduoda, 

kesezio.
— Asz ve, neturiu kuom 

užmokėt, nep, 
buvau, nuo geru ‘žmonių isz
mokau skaityt ir- raszyt, 
noretau jiis vaikuczius rkiek 

tev^nęs, gavosi pamokyt, o gal leistu Baltrai

matote, asz kur 
nuo geru ‘žmonių isž-

tai

tarp lenku in abaza ir musze 
neprietelius, kaip privalo geras 
kareivis. ViskcTnemažai nu- 
kente ,0 ant galo pateko su ki-

Visk# nemažai nu-

tais maskoliais in nęvale. Likos
y # I," 'i

Irauge su kitais pdtalpintu in
lideli narna, kurio jungai buvo

kiek tik tilpo, tai asz in jin ta geležinėms sztangoms apžiure- 
riau ti. 

stono žmonių tam name talpi
nos!. ________  .________
ma. *

Žmogus, kad ir nevalioje, tu
ri ka norint iszmislyt, kad tik 

tik reike del tu vargszu raszti- buvimą kaip norint pasaldint.
Matauszas ’ turėjo priprast 

prie to gyvenimo, o jsz nuobo
dumo ėmėsi prie mokslo.

Knygų, po teisybei, kitokiu

I
Ar tu žinai, ka Kneziau. 

reikia tam vargszui 
reikalą pabaigt.

— Del tavęs Tedorai visko 
padarysiu — tare in mane —

Gizui ta

ir Kaulai. /Asą ko^na vakaru,
mokinsiu, jaigu tiktai norėtu
mėt. ■ ■■< *','1'

Kaip matanį 1
dis ant tavęs, iszsipilde:

Kaip

Dave gerti

Davetei gaudavo? Miegojo sziau- 
duose ant staldo, turėjo su
driskusia semega, per kuria 
alkūnes laukan lindo, apsiavi- 
mo jokio neturėjo, 
niekad ne sznkavo, ba neturė
jo su kuom. Valgo ka Dievas 
davė. Laikais gaudavo szmoto- 
li duonos, o retkareziais vira-

Pora kartu ant metu gau
davo kaip koki nugraužt kau
leli. Pinigėlio jokio 
Vadino jin visi kvailu.

Tpip tai Antanui pas Mausz- 
ku buvo. Ne yra tai viskas — 
mokėjo jis gerai sukt katrinka 
ir ant dideses gerai bosavo.

— Antan, rheikia ant 
katrhinkns užgrhajit

o plauku

lo.

nemato.

Ant vienos Veselkos susirin
ko būrelis, 

nepavidejo ber
nelis,

Terp svecziu buvo bolszevi- 
kai,

Cicilikai ir menszevikai, 
Jaunikis nieko nepavidejo, 

menulienes kiek tik 
norėjo,

O kada atėjo laikas dovanu,
Mislino, jog sudės ne mažai 

pinigu, 
Bet vaikinelis apsiriko,

Ba visi sveczei pakryko.
Kada dovanos pasibaigė, 

Atsirado menszevikai vėlgi, 
menulienes negavo,

K

' I

Bet jau
Ba jauniki • prigavo,

Kaip muilą suedia iszejo, 
O da ir musztis norėjo.

Na ir ant rytojaus pribuvo, 
Ba da ne galas svodbos buvo, 

Ir ka jiems padare, 
Druskos su rudžiu sudarė, 
Tada pas ryve nulapsejo, 
Gerti vandeni pradėjo, 

Ir atsigerti negalėjo, 
O j juoku buvo in vales, 
Ylgai užmirszti negales.

.Jau tik boboms geda, 
Jaigu už vyrus susieda, 

Jaigu viena turi daugiau, 
O kita mažiau,

Tai visaip iszmisloje, 
Priesz žmonis juos aploję. 
O jaigu terp ju yra žmogus 

szviesus,
Isz gero gymimo ir mandagus, 

Mainosia dirba, 
Ir gerai uždirba, 
Turi visko gana,

Ba paezedžiai gyvena,

rudais plaukais, 
. ■ 1 ■ .

<arcziama. Kas ti|< gyvas kru- 
• kožnas buvo užimtas 

darbu, tiktai Mauszkus nuola
tos po karzeiama vaikszcziojo 
: r kaip kada savo barzda glos
tė. Jaigu 
glosto, tai reik žinot, kad tai 
yra linksmas ir apie gera ge- 
szefta inislije.

— Nu, Sorlie, koip tu misz- 
ini, arh daug szenden gerhs ?

— U j vai, juk 
jam seden užgavenei.

Žydas vela vaiksztinejo ir 
piisįijo: kiek uždirbs, kiek vi- 
triolo in arielka inpilt ir kiek 
vandenio; teipgi kaip dvilinka 
kreida užraszines del pusgir- 
eziu žmonių. , ... .

— Maine-mones! paiki tie 
Nu, o ir tam Gižus.

i as, bus

1 lakstė po

žydas savo barzda 
reik žinot,

žinai, kad

tai priežtK

kis medis ,tokis vaisius, kojas
Geras

buvo nabasįininkas tėvas, tas jam.... Jam noriu pevu gout ir
tėvas, tokis kūdikis.

“Ko
gojei....
Jam ne

, o ir 
roko k, tiktai

Apie tris szimtai visokio Pflts ir isz tavęs. * Atsigryžias
I

begkieNe buvo ta butine links-
m paeze tarė:

— Katre,

girhu, tu jam matisi tada, ka
da vežus užsvilps.

rheikia
, tai tam 

gojei grhecziau parheis.
Antanas nieką 

mas, atnesze isz j
nekal.beda- 

kamaros kat- 
rinka. Kada poru szokiu pa- 
grajino, liepe Mauszkus pabu
dint graikus, 
gulėjo. Ba buvo isz kito kaimo 
užprasziti, o kurie isz vakaro 
da atėjo. Vienas isz ju vadino
si Dudis, 
jo ant klarneto, 
bUS, V wunivftviuo,

tas grajijo ant smuiko. Rasis
tu buvo Antanas.

Toliaus bus.

ka ant sziaudu

— neregys,'tas graji- 
o kitas szlu- 

Saniczelasvadinamas

NeužmlrH/.kltv kad dabar “SAULES" 

prenumerata yra |3.00 aut vIho meto 
n S1X0 ant puftftA meta.

i

ninku ka norint duot, ba žinai 
sauso niekas neklauso., tai asz 
ir daviau, ne daug tiktai 15 
rubliu.

Žinorąa Gižus tuos pinigus.
sugražino, o ir da gerai pavie- o kad turėjo prie mokslo akva- 
szino, ba ne tik gere alų ir deg
tine, nes ir vyną.
foke augszta ypata nemylėt?

nebuvo, kaip tik maldaknyges,

Ba kur-gi
ta, ėmėsi ir už tu ir ne ilgai tru-

nuo kitu gerai

Szaltyszius ir kit uikininkai 
suprato kas per vienas tas 
Bamblis ir 
kad to sukeziaus peklausytu. 
Nes jis jiu neklause. Jisai save 
laike už iszmintingause. 
tai dar viskas nepasibaigė.

Viena diena inpuole Bamblis

kus, iszmoko
skaityt, o pę PP ilgam raszyt ir

per vienas 
prasergejo Giza,

rokundu.
Reike žinot, jog tarp tu ne-

Bet

in G ižo grinezia, kaip kulka ir 
paszauke:

— Ponas Gižai, skubink 
rengkis, eisiva iii laukus! Gu- 
bernialnas matininkas atva^e- 
vo su manim.

nusidžiaugęs pradėjo

Gižai,

lauka ir da

aa-r>

Gizas 
rengtis.

Apėjo pieva, 
szmota girrios, o .tas neves ma-’ 
tininkąs, nuolatos ant pepiere- 
les kažin ka rasziiįejp. Ąnt 
lo sugryžo in grinezia.

— Sėskit ponai — tarė Gi
zas szluostindamas su skvernu 
suolą.

Sveczei atsisėdo.
— O tu, Mgriuk, begkie in 

kareziama, tegul Mauszkus’ 
duoda kvorta ratafijęs, silkių, 
alaus, piragąjeziu jr žąsienos...

In kėlės mįau-tus J?uyp viskas 
ant stalo Paėjėjo ir pora mastu 
deszrp, sūri pr syiestę.

Sveszei valgė, 
barszkejo, 9 dauginus gėrė. 
Kas kartas darėsi linksmesni.• . I.

Kada jau buvo užsitraukė,

net žandai

užsitraukėjog ponas esi geras
ir geras žmogus, kad užstoji už prisiartino Marijona prie stalo 
prispaustus ujdnjpkus. .

— Tai kaip tu ęijsĮijil... asz
prispaustus ujcipiąkus.

valninku radosi visokiu žmo
nių (kaipo ttai: daktaru, aptje- 
kojrĮu, 
ajnatninku. - .

įeip perbuvo Matauszas 
apie metus tam kalėjipie, nes

Su, Reikalu. Tadu Ęaųiblis
» . * Ipradėjo in ja temyt:

Tai kad primanytu, 
Szaukszte vandenio paskan- 

dytu.
Visaip ant jojo pramaino, 
Kaip tik katra iszmano, 

Tai jau tokia mada,
Szviesus žmogus nukeneze 

visada;
Bukie tamsunu kaip visi, 

Tada terp juju tiksi.

Nekuria turi bjaurus papra
timus, 

Kurie žeĄrina jaunus ir senus, 
Visu czion neiszrodysiu, 
Tiktai apie svarbesnius pa-.

porysiu.
Apie girtavima nieko nesa

kysiu,
Ba tas pradeda isznykti, tai 

paliksiu, 
Gerkite trucizna kiek galite,

Kad ir paskutinio proto ne
tekite.

Juk jaigu lietuvei ne gertu 
Tai suvis isz maijos iszejtu.
Siuskyte, tai labai žmogų 

dabina, 
Ba tai žmogaus protą mažina 

Juk pasigėrus smagiau, 
Įr vaikiniu daug linksmiau. 
O jaigu girti ir susimusza, 

Tai ne užsimusza, 
Ir ne skauda suvis, 

Jaigu Jcatram byra smegenis. 
Tojo papratimo ne gali palau t, 
Turi kaiiuodaugiausia traukt, 
Ba kaip menulienes ne gersi, 

Tai gyventi negalėsi,
Jokio darbo nepradėsi, 
Lietuvos neatgaivysi, 

Ne parapijos nesitversi, 
Merginos ne gausi, 

Ir ne apsivesi.
Jaigu bolszevikai ne giartų, 
Ar jiejei kariauti galerų,

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

As jam tu- 
o koznam po 

Tiktai tam Bumbi is 
tei prliapulk. Nu, tai 

man uzdirhbk

Į

grei- rhi net abligei 
cziaus pas Rauladr Baltru,’te* pirntei...

— tpfi!
nekis, jam pas
da dauginus su tam gojeis.

Teip Mauszkus mislijo ir po

gul tuojaus ateina.
Ne trukus puses adynos, jau 

abudu atėjo. O kad buvo 
szventa djena, tai buvo trupu
ti užsitraukia. Kada pagprlii-

■ • T .. I » * • • "T 1 1 ’ _ „

no Dievą, Baltrus paklausė:
— Na kas ežia pasidarė, 

kad nedėliojo mus reikalauja
te? Ar kas atsitiko? Ar koks in pipkia

nose vaikszsziodamas murmė
jo. Ant galo prisiartino prie 
lango ir dirstelėjo laukan. Nie-

mokestis? Ar gal vela reikės 
maskolius vąžtie?

— Nieko, nieko pikto, gar
be Dievui, niekas neatsitiko, laukt svecziu.... 
Tiktai Matauszas rūpinasi ir 
nori už jus dovanas kuom no
rint atsimoket. '

ko nematė. Prikimszo tabako 
, užrukę 

kareziama vėžliojo.
kantrei ir jau barzda neglostė, 
tiktai paszinejo — negalėjo su-

ir vela po
Tiktai ne

III

— Tai ve! Nereikalaujame 
jo užmokesezio.

— Jis nori musu vaikus 
mokint. ' i

— Ha!-ha!-ha! — nusijuo
kė Raulas. — Matauszas da- 

» i , < »■'»*>> ’L

rak torius! O kur tokiu mandru 
uždangalas nuo akiu nuslinko, pastojo? Ar gal kazokai su na- 

Viena diena spyažeyo viso- [ ”
kiu daug virszininku ir kada ke?

kur iszmokau, ten, o iszmokau 
nuo puikių vyru.

tepliorių ir visokiu

» G*■’ ■ ■ » ■ ‘ į 1 r -■ 4 i

labai daug naudojo, ba kada 
in ta napąa \r.
kaip neregįs, nes dabar

gavpsi, tai buvo 
rodos

Viena diena spyąževo vi,so- gaikoms tau ta mokslą intei-

Buvo dvilikta adyna. Tame 
nuėmė Sore nuo ugnies su žu
vimi rindoli, nuo kuriu pakvi
po kareziamoje, net Mauszkui' 
pilna burna seilių pasidarė. 
Mauszkui nedavė žuvies, ba 
tai buvo del svecziu. Kada pa

Slunczla piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prejees. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tčvyne. Banka esanti 
po didcl|a kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nSra 
jokios baimes. ' Raszykite ant 
žeminus padėto adreso o gaubite 
visada atsukimą:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. B. Llc.
Cor. W. Long Ąve. & S. Main St 

DuBois, Pa.
1

!t
I
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viską gerai isztyre, kone visus 
paleido, tiktai apie tris paliko, 
kaipd kalcziausius. Matauszas 
kapo prastas vaikinas o ir kad 
gerai iszsiteisino, tuojaus likos 
sp kitais pąjeistas.

Ten gera kur mus ne yra.
Pa va ikszczipjas Matauszas

pora nedehu po svietą, norėda
mas rast koki uždarbi, nes nie
kur jo neradęs, pastanavijo
Dįibar viskas

medžei ir t. t. bejekaimas,
jo akyse stojo:

Marijona.
Skubino Matapszas namon,

•r 1.1 • T i m , v ' • ' T ( ”2 ~ < i

Mariuke, arba grajijo eidamas 
opt armoniko, su kuriuoip ni'e-

o ei<jpmas nuolatos mųspjo apie
• I

kądos neatsiskyrė.
Viskas ant svieto turi savo 

pabaiga, teip ir su jo kelione 
—- rudens lajke stojo savo ^kai- 
me. Mislijo; kųip džiaug/ 
sis isz jo sugryžimo, o teipgi ^r 
Mariuką. Nes sztai tuojaus
•M h t. 'k nt?!

pabaiga, teip ir su jo

Apie tai nesirūpinkite,

, J* ■ f * 1
Ęt. lęa cąia mano tėvas

ir tėvukas ijpĮnokejo skaityt ne
raszyt, asz teipgi, o vienpk 
gyveno ant svieto,' tai nereikja, 
ir (Jei mano vaiku; o ant galo 
k’p ipokslas žmogui prįduyd^I

J J; kuinai

jog žmogus

— Nepliovdtumet— Nepliovotumet kuinai' , 
— tarė szaltyszius. — Argi tu 
tiek neiszmanai, jog žmogus 
įe mokslo pįekapi nevertas, y 
O-gi kam tikins musu vaitas, 

ir be rašz-

l ' ' ' " -

rto ^NAMINE MOKYKLA! • ’
Rankvedis Ąngjiškęs Kalbos. Praktiškas būdas išsimoki*

i ino-
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NAMINE MOKYKLA!
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O-gi kam tikins 
pąikas kaip vesžis 
tininko nieką negali veikti. Q 
pies in ku pana.szus? Ąr ne in , 
avinus, kp kožnas keypa, ba 
ešame nemokintais. Mieste ma
žiausias žydįszkas bokuras ap-. 
šuka, bp paokp ypsžyt ir yokuot 
— Matapszai, jaigp nori ipmn 
ta loska pądaryt, įai tuojaus 

h
rai, tai bus Jr pžmoketa.

J i .T-.a a ... •/.
a , .., .......,,,,, , , . j'.

avinus, ,kp Kožnas keypa, ba

- Matapszai, jaigp nori mum

.jp’adąpi mdkint, o kaip eis ge- 
‘i; _ 
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niinui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos
kytojaus./Puslapių turi 310. Audimo apdaruose Si;2.2S

L U K -'I it T "iki i I ' *«

į I Kaip Rašyti Laiškus Lietu-
viškoje ir Angliškoje Kai- 
bose. Puslapių turi 293. Au
dimo apdaruose 9^*00

ŽODYNAS LietuviSkai- 
Angliškas pirmoje dalyje ir
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Angliškai-Lietuviškas ant** PC 
roję dalyje. Sutaisė A Lalis. OC 
Abi dali sudėta vienon kny- PC 
gon. Yrą tai reikalingiausia PC 
knyga norintiems gerai pa- |n Kaip vodkos užsitraukia.

0T

y

Žinti anglišką kalbą. For
matas 6x9 colius. Puslapių 
turi 1274. Gražus tyirti ap
darai, brangia moroko skūra

■ nMM ■
ii >

Prašiau ant pleciaus traukia,

□k ’ . ’ • ’ <»IF • .

v aukso parašai ant nugaros, 
kraštai marniuruoti.

S1O.OO
Siųsdami pinigus adresuokite šitaip:

S. P. TANI.S & Co.,
31 EAST STREET1, CHICAGO, ILL.
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S. P. TANIS & CO
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Bot girti nieko ne padarę, 
Ba isz visur juos iszvaro, x 

Tai vaikine matai, 
Jog del girtu visur szlektai.

- _■ - - . - *-........ - ----- - ...... - - - . , -n

WITH Knygele Draugystėms del KVIIU iszmokejimo pinigu Ugonla- 
_____ma - - - r * 50c<

KVITU Knygele Draugystėms, def 
Kasieriaue nog sudėtu pinigu amt 
susirinkimu go<\

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHANOY CITY. PA. i
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Žinios Vietines
— Tik 39 dienos lyg Kalė

dų.
Eaiu po

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖ 
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente,
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano batikoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
paiaiklmui. Siunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą,
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai,
szyklto apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklrua. Adresavokite:

J dvi miles ilgio. Parodoje daly-

Parduodu laivakortes

— Sniegas nupuolė mieste 
praejta patnyczia, 
sutirpo, dar sziandion dau
giau nupuolė ir tikrai iszrodo 
ant žiemos.

— ,Szi vakaru Panbdelije 
Bažnytinio Choro balius.

— Paroda “Armistice Die- 
buvo dydele ir puiki.

bet greitai

Ra-

dar

>

noje”
Svecziu privažiavo isz visu da
liu pavieto, 
buvo parodoje

Visos tautos dali- 
kuri buvo apie

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

lietuviszka 
tai Pirmas 

Draugyste.

Prakeikimas Motinos
fli.iiiiiĮijiiniM

* ♦

Kitados, senoviszkuosia laikosia, jeigu tėvai prakeikdavo 
savo vaikus, tai tasai prakeikimas ir iszsipildidavo. <<

Tai-gi viena mergina turėjo mylema, kuri labai mylėjo ir 
geide su juom apsivesti, bet motina tame labai prieszmosi ir ne 
norėjo idant josios duktė tekėtu už tojo jaunikąiczio.
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W. TRASKAUSKAS 
I.1ETUVISZK18 GKAU0IHU8. 
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LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

.UNION
į.,:------LcBANK
K,MAHANOY

CITY J

NATIONAL

Capitol Stock |125,00M« 
Karpiai A Profits SiėOJMKkN

Mokame antra procentą anl 
auddtu piningu. Procentą pri
dedam prio jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
BUO8C, nepaisant ar atneštai 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, S u balo
mis 9 ryto lig 12 vai.

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

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
I

’ 1 I

*

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

Naujas Llotuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.
51C W. Spruce St. Mahanoy City

J Daktaras Juozas J. Austrą 1
? LIETUVIS j
Y BovunIa Tnktaras Kariumenejo. 1
I GYDO VISOKIAS LIGAS i

£ Priima ligonius lig 10 valanda ryte. 
1 12 lig 2 popiet.
t Telefonas—Brll 359 R.
i 113 E. Coal St. Shenandoah

Merginu balberlu szapas.
Unloja prekes tiktai.‘Pra- -XX 
szoni. Telpgl iszmoklname C'\Vz 
vyrus ir merginas balbe-

6 lig 9 vakare

riauti. Neužmirszkite du- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Pen n Avė.

_S»

vavo tiktai vienaI draugyste, buvo 
Lietuviu Citizens

Visur žmonis skundžesi
ant bedarbes o anglekasiklosia 
dirba gerai ir žmonis noru goję, 
Mahanojaus aplinkinėje visos 
kasi klos dirba kas diena.

— Teismas Klimavicziaus 
už nepasielginia bažnyczioj ne- 
prideranezei užsibaigė Pottsvi- 
lles sude. Skundiku buvo kum 

Džiurc iszrado jin ne
kaltu o kasztus padalino, 
mani teisme skundikas 
liniukas užmokėjo kasztus pu
siau, o antram
mokėjo ketvirta penkta 
kasztu.

— Panedclio ryta atsibuvo 
laidotuves kareivio Petro Ali- 
szaucko, 20 metu amžiaus, ku
ris mirė ligonbutije 11 Novem
ber i o.
su

Czosna.
I’ir- 

ir kai-

skundikas už- 
dali

atsibuvoLaidotuves 
bažnytinėms pamaldoms. 

Pulkas kareiviu ; 
draugui paskutini 
ma,
Amerikos Legiono.

— Kada ambulancas dava- 
žiavo prie Ashlando ligonbutes 
baisei sužeistas St Nicolas ka- 

Zdaneviczius 
mirė vežime. Velionis pergyve
no Mahanojui 
Badai paliko 
Zuneliene,

atidavė savo 
i pa tarna vi

nes velionis prigulėjo prie
7

svklose Petras

daugeli metu, 
motina vardu 

rodos srvve-kaip
minti Herrine, III.

— Kožna motore ir mergi- 
užpraszoma. at lankyti 

pamokinimus
na yra 
dykai pamokinimus visokiu 
mezginiu, pradedant nuo Nov.
15 iki 27 pas Jennie Refovich, 
129 W. Centre St.

DIDELIUS BALIUS.
I

Bažnvtinis 
Dideli Baliu 

Norkevicziaus 
Pra-

vakare Jonso

Szv. Juozapo 
Choras parengė 
15 Lapkriezio 
Saleje Mahanoy City Pa. 
sides S valanda
Orkestrą. Inžanga Moterims ir 
Merginoms 25c. Vyrams 50c.

Pamokinimas Dykai.
Fossett isz New 

musu sztora
Mrs. N. P.

Yorko atlankys
per dvi sanvaitos nuo Nov. 15 
iki 27 ir duos dykai pamokini
mu mezgime visokiu sveteriu, 
kepurių ir daug kitokiu daig
iu. Visokiu vilnų parduosime
už daug numažintas prekes.

Pittsburgh, Pa.

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

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

102 E. Centre St 
Shenandoah, Pa.

i—

GERIAUSIAS VALGIS 
vaikams kaipo ir suauguslams yra 
geros “kendes” padirbti musu sztore. 
Mes iszdirham Ir parduodam “ICE 
CREAMA” Isz geriausio pieno Ir Sme
tonos ir yra szvležas kožna diena.

HARRY GEORGES 
24 W. Center St. 

/
Mahanoy City, Pa.

Jennie Refowich,
129 W. Center St.

Mahanoy, City Pa. 
------------- į—----------------------

PARSIDUODA FARMA.
200 akieriu.
tvartai. Bėgantis vanduo. 
Teip-gi maszina ir Traktorius. 
Farina randasi Locust Valley, 
5 mlies nuo Mahanoy City, 
Locnininkas parduos pigei isz 

nesveikatos. Atsi
szaukite ant adreso.

Louis Hersker,
R, F. D. Locust Valley, 

Mahanoy City, Pa.

Du namai ir du 
Begmitis

priežasties
(Nov 19’

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pigei namas ant 
loto apie 70 pėdu ploczio, po 
No. 55 S. Delaware St., Miners
ville, Pa. Atsiszaukite ant ad
reso. (Nov 26)

Chas. W.Philips Agt.,
11 N. Front St. 

Minersville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

didelis 
mažas sodas. 

Atsiszaukit ant vietos. (N. 16 
Ed. Hayes,

Craigs Patch 
z Mahanoy City, Pa.

Penkių ruimu namas, 
plotas žemes,

Kada dūkto pradėjo da daugiau prispjririet motina idant 
pavėlintu teketi už tojo jaunikio ir davė jam savo prižadėsima, 
jog tik už jojo tekes; motina su dideliu piktumu paszauke: .

— Tegul musu visa szoimyna ir tavo jaunikis persimaino 
in laukines žąsis, ne kaip tu turėtum teketi už tojo žmogaus.

Vos motina isztare tuosius žodžius, teip stojosi kaip sau 
vėlino.

Tėvas, motina, sesers ir brolei nulėko su kitoms žąsimis, o 
mylemas su savo mylema nutupe ant artimo ežerėlio kur siau
tė žiema ir vasara.

Viena diena ojdamas pro tonais medėjus, paregėjo dvi pui- 
kes žąsis ir daug nemislindamas 
viena, kuri nupuolė, ant szakos ir tonais užkibo. Nuplaukė in 
taja vieta luoteleje ir pamate, jog žasi tiktai sužeido. Pasiėmė 
su savim, paguldo prie pecziaus ir geide jiaja gerai iszpeneti.

Tasai medėjus buvo jaunikiu ir pats vede visa gaspadorys-
Viena diena iszejo jisai labai anksti in darba, o kada su- 

gryžo, nemažai nusistebėjo paregėdamas visa grinezia iszszluo- 
ta, viskas radosi paredkia, lova, paklota 
ir pietus ant stalo.

Nutarė isztiryncti, kas tai 
vimo namie.

Ant rytojaus inlipc/in pastoge, padare skylute lubosią, 
atsigulė ant pilvo ir lanko kas czion atsitiks.

Sztai paregėjo, jog žąsis iszejo isz po pecziaus, 
plunksnas ir stojosi isz žąsies patogi mergina, 
po grinezia. szvaistytis ir pradėjo.gamint pietus.

Tuojaus insimylejo in patogia mergina, nuszoko nog virszaus 
pagriebė mergina in glebi, norints toji purtėsi idant jiaja 
leistu, bt pakol nepaleido pakol nesurinko plunksnas ir neuž
daro in szepa.

Viena, diena, 
mergina prie grinezelos 
užmigo.

Sztai pralėkė dvi žąsis ir szauke:
— Musu sesute guldo savo vyruti, lok su mumis sesute! •
— Lekkite su Dievu, bet asz ne lėksiu su jumis!

Po tam leke vėla dvi žąsis, b uvo tai du brolei, kurie
— Musu sesute, guldo savo vyruti, lok su murpis sesute!
— Lekkite su Dievu, bet asjz ne lėksiu sii jumis!
Ir vela leke dvi žąsis, buvo tai josios tevAs ir motina, kurio 
ke:

szove in jeis. Patrike in

ta.

szau

lia!

y torielkos numazgotos

galėtu padaryti laike jojo nebu-

pastoge t

kuri
nusikratė 

pradėjo

Visos szito s istorijos už C1 HH 
35 OOH puolapel OllUU

SZTAI KA GAUSITE UŽ $1.00 
Prakeiktu. Graži Ilga istorija.
Vaitas SzvilpikaH. 
Pas Mergių 
Gražios Akis.
Tanias.
Vargdienis, Jonukas Karalium.
Keidoszln Onute.
Kaimynai.
Kuo bncz.ka prlsmlrs, tuo Ir dvoks. 
Apie sena boba kltresnę nž velnią. 
Uždėjimas miesto Vilniaus.
Navatna Ilga ir navatna gyduole. 
Du medejel.
Inželdlngas ncntbolniinias. 
Dorybe ir mllasxirdinguinas. 
Paskutinis piningas.
Laisve.
Pražuvo mlszkal.
Apleista naszlalte.
Apie tris brolius. , 
Kalvis.
Jonas Ir Jo liniukas. 
Merga-Karelvls.
Vleszpats Jėzus Ir Valkelis.
Užganėdino save, paezia Ir dukters. 
Gęegorhis Pulki Istorija. 

!lsz numirusiu prisikėlė.
Dorybe veda* Iii laime. 
Szaltiszaltis.
Debesėlis.
Jeszkok aukso szirdlje.
Lape ir vynoges. 
Jonas ir Altana. 
Pavojinga klaida. 
Onuka, pulkus apraszymns.

35 gražios istorijos. 008 puslapiu.
I Szitos visos knygos susidede Isz 608 
dideliu puslapiu gražiu skaitymu. Jei
gu pirktumėt po viena Isz musu katulo 
go tai turėtumėt užmokėt net $1.55, 
bet pastanavijom visas parduoti tiktai 
ant trumpo laiko po $1.(M) už visa seta. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokam. 
Prlsiuskite $1.00 ir sakykite kad norite 
No 2 seta knygų o tuojaus gausite 
visas knygas per paczta ir turėsite 
pulko skaitymo ant keliu vakaru. Ne 
laukite bet raszykito szladien.

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

pa-

Ir gyveno linksmai per koki ten laika.
kada žąsis lėkdavo in sziltesni kraszta, sėdėjo 

o vyras padėjus galva ant josios keliu

szauke

Musu dukrele, guldo savo vyreli, lėk su mumis dukre-

i '

kuris

guldo savo vyreli, lėk su manim mano

— Lekkite su Dievu! asz pasiliksiu.
Ant galo leke viena žąsis, buvo tai josios mylemas, 

labai gailei szauke:
— Mano mylimoji 

brangiausioji!
Tada jiji palengva nustume galva savo vyro ir greitai nu

bėgus prie szepos, atydare, iszeme savo plunksnas ir tuojaus 
persimaino in žasi ir nulėkė su savo mylernu in tolima kraszta.

Kada medėjus pabudo* nerado savo mylemos o norints vi
sur jieszkojo ir raudojo josios, bet niekur nerado ir isz gailes- 
ties mirė.

.......   J „ . .. , T' ■>» ■ »l ■

* — i—— ii — 1 w*-W «■» 1 1 W —i w • •' "• ■

F- ' —■ > ARABISZKOS ISTORIJOS^

lakstantis Naktį
In trumpa, laika, vienos san- ’

‘ vaitos, iszsiuntem daugybe szi- 
tu Knygų in visas szalis 
Amerikos, ir visi kurie aplaike 
szita Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.

Pulke apdaryta Audekliniais 
Iszmarglutals Viražais, 
damas Knygos 094 x 914 coliu. 
150 Paveikslu — 704 Puslapiu

S 1

Juos greit parsiduoda todėl 
nelaukyte ilgai bet prisiuskyte 
mums $2 o Knyga bus jumis tuo 
jaus iszsiusta. Mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarąntinara kad ir jumis' 
patiks.

W. 1). IlOCZKOWSKI-COw
Mahanoy and A Street* 
MAHANOY CITIb PA.

------------------—U-----------------r . ..................    M

1)1-

Ir

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata----

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 

_____ _ 0 tuo.iaus gausite knyga 
automobilius, riginus ir vežimus doi per paczta. Adresavokite: 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselliju, pas! 
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus ir tt 
520 W. Centre 8L Mahanoy City. Pa

' /*wii A i;*i'*«* W1

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

Laidoja kunufl numirusiu, Pasamdo

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

f.
CUNAW
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KALĖDINI ISZPLAUKIMAI
Laivas “Caronia” (200,000 tonu) November27 
2 klasa szipkorte $180.

(Priskaitant da $5.00 War Tax)
(14,300 tonu) December 9

3 klasa szipkorte $125. ■*

I

Laivas “Saxonia”
Kabineto szipkorte $180. 3 klasa szipkorte $125.

(Priskaitant da $5.00 War Tax)
DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG 

klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40.
(Pridedant $5.00 War Tax)

J'usu mieste ar apelinkeje randasi agentas.

o .j

z
ARBA HOTELIS^NEW YORKE.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS

Ar Nori Dirbti?
Tik tas tegul atsiliepia 
Kuris nebijo ŽMONIŲ 
Kuris turi

linkej.
Kurs gyvena už Cliicagos rybu, 
Kuris gali uždėti menka bonsa 

(kaucija),
To žmogaus blukia
$35 iki $50 in savaite. Tik 100 
žmonių reikalngn. Pirmesnieji 
bus laimingesniais. Darbas ant 
visados jnsu paežiu 
Atsiszaukite arba raszvkit(‘ in

I •

padėta adresa:
S. & Co.

gera pažinti apie-

alga nuo

mieste.

Parupina pasporlus isz Suvienytu Valstijų.

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite bull apskliausti atvlkia In New Yorka, tai tiesog 

kreipktes pas Geo. J. Bnrtasziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą.

Pasitinkant žmonis ant
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvino nes užlaikom narna su 38 kambarals. Paleidžiam pasažlcrius 
ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-minėta agentūra su reikalais, vargo Ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautieczial brangus kurie manot keliaut Jn Lietuva 
kvieczlam visus kreipkite^ in musu agentūra per laiszka ai* ypatiszkaĮ. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriwe yra tarnaut .visuo
mene] labuj. Reikalaukite lalvakorcziu ir pinigu kurso Iii musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
. .. ’ . Telefonas; Spring 953".

kvieczlam visus kreipkite^ in musu agentūra per laiszka ai* ypatiszkal.

zmniaus

1707 S. Halsted St. Chicago.

Lietuvos Prekybos
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas-
portus. Siuncziame tavoms 

Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

in Lietuva.

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

Overkotai 
atpiginti ant 20 to 

procento
Naujausios mados. Geriausio 
materijolo. Ranku darbo. Del 
vyru ir vaiku, už 20 procentą 
pigiaus.

5.

t

A\ W

% Si\ ✓

L.

VAIKU OVERKOTAI

$7.98 iki $13.98
už 20% pigiaus

i

VYRU OVERKOTAI 

$23.50 iki $75.00 
už 20% pigiaus *

*

i

GUINANS
201 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

L* i

■ ii

M

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

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

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! tadp 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai irKURSUI NUPUOLUS
geriausia proga daug 

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

Laivakorczlu agentūra in 
Liepoju, Hamburgu ir visur. 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lietuviazku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order.
pridekite 2c starapa ir visada 
adrosavokito sziteip:

P. MIK0LA1NIS,
53 Hudson Ave^

Brooklyn, N.Y.

Tai pažinstami.
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa

cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
namus.

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

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI-
L. Eckert, Vice-Pre*.
W.F. Rynkewic«

Sveikata” turi kelis szimtus visokiuKnyga 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgii 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama,'kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu! 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikai 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszaisj

< (

o knyga bus two,jausiPrisiuskito pilimis $2.00, 
jumis iszsiusta per paczta. Aclresa vokite;

W. D. Boczjcowski-Co. Mahanoy City, Pa,
\ ■__________ _______________ .

Į

Raszydami

D. M. Graham, Free.
J. H. Garr&han, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Gnlnan, Treat.
A. Daniflevrica M. Gavula 

T. G. Hornsby




