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ISZ AMERIKOS
Verszys turėjo dvi szirdžes.
Birchwood, Wis. — Ant far- 

Ihos prigulinezios 
Harris, artimoje 
miestelio, paskerdyta dydeli
verszi. Kada jin perpjovė, pa

prie Jono 
czionait inio

si rode, jog turi
(lydumo szirdis. Viena szirdis 

tieses o kita

dvi paprasto

ant

langelis dviko- 
ne turi ne

Detroit, Adomas 
czionais bnda- 
sanariu maso- 

Amerike.

radosi ant 
kaireses szalies.

Argi tai neapgavinga gani 
ta? Versziui davė net dvi szir 
dis, o randasi <
jiniu versziu kurie 
vienos!
Senukas mirė turėdamas 114 

metu.
Mieli.

Kittelis, mirė 
mas seniausiu 
niszkos draugoves 
Gyme jisai, kada valstija Mi- 

gy- 
l’asai senukas nike 

tabaka lyg 106 metu savo gy- 
vasezio ir nieko jam tas ne 
kenkt*, pamėtė nikes tiktai 
del to, kad jam durnai edA 
akis 
tus. 
motere katra 
o jisai 60 metu, 
nios valandos 
turėjo poni i et i.
Keliauna per Suv. Valstijes su 

jauezeis.
Conn. — Kada

chigano radosi tiktai 4000 
ventoju. rr

ir nieko 
pamėtė 
kad jam

Paeziuotu buvo du kar- 
Antru kartu apsivedė su 

turi-jo 15 metu 
Lyg paskuti- 

savo gyvenimo

Green wicb.

z I
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DU-KART NEDELINI8 LAIKRAfiZTIfl “SAULE” 
IfiZKINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIA.

PRENUMERATA KABZTUOJA :
AMERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant pusei meto $1.50.

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
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ISZ ROSIJOS. Svarbi a use Maszineria. ih

W. I>. IIOCZKOimr, l’rr«. I Mjr.fe 
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APSAUGOJIMAS VAI KU NUO KIRMĖLIŲ.

isz priežasties daugybe visokiu pavojingu kirmėlių ko

Jeigu žmogus teip apsileis
tu nieko nepaisantis apie savo 

su savo sveikata 
jo kūno, kiek naudos butu jam 
isz tos vertelgystes 
mimo ?

Bf
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M<>:■ :•

Rusiszki mužikai pasikelineja 
ir žudina bolszevikus.

Moskva. — Apsiginklavia 
rusiszki mužikiai užklupineja 
ant trukiu

į vertelgystc kaip jis apsieina
.... —.... _______ i ir priežiūraSS®1

ar užsie- 
Kaip ilgai tęstųsi td 

vertelgystc! e
Jeigu žmogus užlaikytu ir 

savo automobiliu 
ar maszineria savo automobi- 
liaus, taip kaip jis prižiūri sa
vo sveikata per isztisus metus, 
neatkreipiant atydos ir nesi
kreipiant prie maszinistu del 
pasiteravimo kaip ilgai jis ga
lėtu vartoti ta automobiliu!

Rodos nesiranda szioms die
noms tokio neiszmanelio kuria 
neapsižiurdlu ant tiek idant 
apleistu dalykus tol pakol jau 
pervirezina pagalbos jeigas. 
Bet pasirodo kad tokiu randa
si minioms, ir tai neapsižiunn- 
cziu dalykuose daug svarbes
niuose negu vertelgystc ar au
tomobilius.

Randame skaitliuose tokiu 
kurie visai ne numano prida- 
bojhno kūno jiegu, tokiu kurie 
visai ne ncpamislija'apie savo 
kuna kaipo dirbama masziUa. 
Tokiems tik tada gydytojas 
susigadina kada jau suirimhs 
pervirszina pagelbos jiegas. 
Ar nebūta gerinus pasiterhn- 
jant kas szeszi menesiai arba 
kas metas pas gydytoja idant 
iszvengus szoki suirimą’. Daug 
saugiaus ir daug iszmintingiau 
primokėti gydytojiin mažmoži 
pasiteravimo dėlei karta ar dtt 
per metus negu kad laukti iki 
liga insisenejus ir gydytojas 
mažai ar visai negali pagelbė
ti. Paprastai sziu ligų prad
žioj buvo tokiu mažmožiu kad 
ligonis visai ne neatkreipė 
atydos.

Pra tikimos prie pas Bera
vimo pas gydytoja negu kad 
vėliaus praradus sveikata ir 
nereikalingai eikvoti savo pi
nigus. x

Vienoj instaigoj New Yorke 
gydytojai betyrinėjant 2000 
merginu ir vaikinu kurie skai
tėsi save sveikais surado kad 
59% serga inkstu ir szirdies li-

Ankstus ir saugus 'pri* ! 
žiūrėjimas dabar žymiai sutna- į 
žins nesmagumo jienis ateito
je- ; ...

Todėl teraukimes visi js$ 
anksto idant nereiketu grau- 
dintis vėliaus. ' s. p

*
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Dideli kalnai druskos randasi
San Fernando, Iszpanijoi. Darbininkai iszkasa 
mariu ir inleidžia vandeni, kada druska apsiseda ant du

marju 
grabas prie 

Igno,
surenka jaja ir pila ant krūvos po tam nesza in dirbtuves kur 
padirba ant valgomos druskos.

11 »i.. i

ugnis sunaikino jojo visa lur- ju visokius 
ta. J. U. Berrangiui nieko dau- pr;pszaįsta. J. U. Borrangiui nieko dau-
L rs 
in

o ypatingai ant
Vienam lo

soviatu

kada sustojo prie 
kokios stoties, 
kuriszku trukiu 
kiam trukije iszžude keliolika 
augsztesniu ofiqieriu 
va I d ž i os v i rsz i n i n k n s.

Terp rusiszku mužiku kyla 
kas diena dydesnis 
szinimas prioszais 
niuo ir Trockio.)

Alužikais naktimis užpuoli- 
neja ant transportu, atima vis
ką su vežimais o kareivius nu- 

Kur tik pasirodo kokis
bolszevikiszkas 
ant kaimo ar miestelio, tai 
jo (langiaus niekas 
dingsta kaip kamparas.

pasiprie- 
valdže Le-

žudo.
virszininkas 

jo
ne mato

l - ■I 
prižjuretu

v

'm

Szimtai vaiku sugryžo adgal 
in Rosije.

Helsingfors,
Snvirszuni
siszku vaiku gavosi adgal pas 
tėvus ir gymincs 

kuriuos

y

Finland i je. — 
szeszi szimtai ru-

I
i <•:
I I 
į.

in Petrogra
du, kuriuos amerikoniszkas 
Raudonas Krvži us 
Sibyre ir per Amerika nugabe
no in Finlandije isz kur likos 
nusiunsti in Petrogradu. Vai
kai buvo po Amerikos apglo- 
ba. Prie mbežiaus privežė isz 
Finland i jos 
susodino in trukins. Vaikus 
bolszcvikai bnvi> paemia nuo 
tėvu ir iszgabeno 
kur radosi daugiau 
kad negalėjo sugryžti 
per Bosija, turėjo keliauti per 
Amerika.

surinko
kios raudasi Bornejuje, tėvai dirbanti ant lauko, apsaugoje 
savo vaikus per pakabinimu juju ant dratu kaip matome ant 

Kirmėlės juju nepasieke ir vaikai buna užgana-paveikslo, 
dytais.

Isz LietuvosVela iszsiuns daugeli raudonų
jų adgal in Rosije.

Washington, D. C, — Valdže 
vela surinko daugeli raudonu- 

i prasižengimus 
gana 

iszsiunto in

Neužsimoka kasti auksa.
Aukso

valdže ir jau 
buri

naujo ]josj je praejta sanvaitia.
1 Už keliu sanvaieziu iszsiuns 

----- ------; . - .---- . v. .! vela daugeli in Liepoju isz
ir leidosi in ilga kelionių. d<d-ihnr geležinkeliu bus siunsti in 
L rs 
nuomonia, tai 
bus in Kalifornia 
siu. Toji porele turi jau 60 me- i(Įvj;
tu ir nerugoje ant savo nelai-!p 
mes. Ant dienos padaro po ko
kia deszimts miliu.

giau nepasiliko kaip keliauti Lkaitlinga
jeszkotiKalifornia

gilukio. Padirbo sau stubnkia 
ant ratu, užkinkė du jauczius vela daugeli

gu viskas nusiduos pagal jojo Rosij0t
Da yra isz viso apie penki 

iszimtai raudonųjų kurie lauke 
.. . kos keliones iii soviatine 
Rosije.
Pacztas neužsimokejo praejta 

meta.
D. C.

Berrangis pri- 
in 18 mene-

ant i
keliones

Turi $60,000 o bet nepameta 
laivorystes.

if■<
v

deris, Phjladelpliijoi,
\brahomas Schnei- 

a pi alke 
po mirusiam savo dėdei 60,000 
doleriu. Noriais 
ris vadinasi turtingu žmogum,
bot savo tarnystes Suv. Valsti- 

nepamete ir

Washington, D. C. — Vir- 
sziiiinkas Suv. Valstijų paczto, 
|Bnrlesonas, savo metiniam 

raszo, buk praejta 
pacztas

inkliuvo in skola, ba turėjo 
septiniolika milijo

nu daugiau kaszto ne kaip in- 
Viso pacztas

daugiau kaip 438 milijonus.
politikieriai da

cr** n - -

į raporte 
meta
nes
suvirszum

e.igos.

Sehm^de-

ligonbutije
Kraft, kuri visi laike

jos laivorysteje 
yra užganadytas.

Rado 540 doleriu kojoi.
Chicago, —Jefferson Park 

mire Ed wan las 
už var

ginga žmogeli, het kada ligon- 
btites virszininkai peržiurėjo 
jojo drabužius ir medini koja, 
rado jo.įe bumaszkdsin 540 do-
'B • W . S

savo
buk

neužsiinokejo,

uždirbo

Ir ne kurie 
sumažint siuntimą 

matu už viena centą.
Kone 2,000 anglekasiu žuvo 

praeita meta.
Washington, J). C. — Idant 

gyventi 
ant svieto, konia du tukstan- 
czei anglekasiu paaukavo savo 
gyvastes po žeme prie iszkasi- 
rno augliu per visokes 
mes.

nen Kro

bute kitiems smagiau o* .J

Washington, I). C. 
kasikiu locnininkai Kaliforni
jos padavė praszima in valdže 
idant pakialtu preke ant aukso 
po 10 doleriu už uncija, nes 
kitaip neužsimoka 
sa, ba. daugiau kasztuoja isz- 
kasimas ne kaip 
vertas. Daug auksiniu kasikiu 
jau sustojo dirbti.
Vagis prižadėjo sugražyt pa

imtus pinigus.
Hagerstown, * M d. —- Kokis 

tai vagis užklupo nakties laike 
ant daktaro A. P. Staufferio, 
paliepdamas jam iszkolti ran
kas in virszu. Vagis iszkrauste 
daktaro kiszenius rados 75 do
lerius, bet sugražino 
rius, prižadėdamas 
prisiųsti likusius 
nes labai jam rinkėjo 
Atsisveikindamas, vagis • 
rno daktaro valda ir pravarde 
pasakė gud bai ir dingo tamsu
moje nakties.

rogėmis, po tain 
in trukins. Kaip Kruszinsjdene susitiko

ežius 
galvoje •

už uncija, 
kasti auk-

auksas v ra

25 dole- 
daktarui 

50 doleriu, 
pinigu, 

pae-

Brooklyn, N. Y. — Pereita
me “Vienybes” Bendroves di- 
j'ektoriu susirinkime, tarpe ki
tu invairiu nauju 
sumanymu, tapo nutarta 
pradžios Vasario 1921 m. pra-

Vionybe” du sykiu 
dabai’i prie

Vienybes

Bend roves 
nuo

in Si berijo 
maisto, o 

adgal

Lenku Sukilėliu (P. O. W.) 
byla Kaune užsibaigė. Teis
mo nusprendimas. JVarsza- 

vos derybos nieko nežada.

su bolszevikais. ,
Kaunas. — .Ieva Kruszins- 

kiene isz kaimo S. ėjo in Sziau- 
lius pas tėvus, 

radosi 
ji j i pati 

taji susitikima 
raudonaiseis kareiveis:

Kada i nejau iii kaima, žiu-

szevikai 
Sztai kaip 
apie

kada tai bol- 
Lietuvoje.

pasakoje
su tais

tabako. Apsisuko jam 
paregėjus tuosius 

skarbus. Pamislinau sau: Duo
siu per galva su gurbe! i u ir 
bėgsiu. Bet. jisai imlvjo-dcszra 
in burna ir pradėjo valgyt, ro
dos kad maisto 
visa menesi.

‘Tai tu tokis kapitonas?” 
jojo. — o kad tu

per galvai

neragavo per

mirties*

dėti leisti “
in savaite, Dėlto 
szito skubinai remiamasi.

— Gerai daugelio pažinsta- 
mas p. Steponas Bergen, einas 
pareigas keleiviu išzsodinimo 
agento prie Cunard Garlaiviu 
Linijos.

Imperator
Jisai iszplauke lai- 

Gruodžio 23

kur jo

teleg rainos
Teismas Ta-

Gruodžio 15 diena buvo gau
tas nuo Baluczio ir paduotas 
spaudon ka.blegramas, 
užbaigoje buvo norėta pasaky
ta, jog ta diena prasidėjo 
“teismas maisztininku.” (Dė
lei iszkraipymo 
buvo pasakyto”
mosziuno?”) Dabar paaiszke- 
jo, jog tat buvo 
arba P. C). W. (Polska Organi
zacija Wojskowa) teismas, ku
rie buvo šukele maista Kaime.

Sziadien Gruodžio 29 diena 
nuo B. Baluczio isz Kauno 
gautas yra toksai kablegra- 
mas:

P.

Kowalec 
sunkiu darbu kalėjimu ligi gy
vos galvos, vienas nuteistas 
penkiolikai metu, vienas de
szimts metu,

i < peoviaku”.

B. Baluczio 
vra toksai

byla
V pasibaigė.

Nekrasz nuteisti

O. W.
kaltinamieji

galvos,nelai- 
Bet yra tai mažiau ne 

kaip už praeita meta, ba konia 
200 mažiau nelaimiu 
atsitiko ne kaip 1919 mete.
Kas turi didesnia tingine už 

szita moteria.
Indianapolis, J nd. — Harol

das Lich, prnszo sūdo idant jin 
atskirtu nuo savo tingines mo
teres. Savo užmetiiiejime kal
ba jisai, buk nog kada apsive
dė su jaja, tai da nekarta nesi
maudo o lankei eidavo gult su 

bludus ne
vi sa sanvaite, 

o panezekas nesziojo pakol v L 
siszkai nesupuvo ant kojų, val

du kartus hnt 
sanvaites, nes daugiause nau
dodavo maista isz blosziniu, 
uteliu priviso pilna galva nes 

Buvo tai 
persisk

visom drapanom, 
mazgodavo per

vu “Imperator”
d. ir už savaites tikisi pasiekti 
save teviszke Alariampole, Su
valkijoje. Grvž Amerikon už 
kokio menesio.

— Vietos Lietuviu draugi
jos: SzV. Jurgio ir Szv. Kazi- 
miorio-Juozapo i 
gyti nuosavi narna

XI” 

sumanė insi- da.
, kuris be 

abejones yra labai reikalingas,
.M W • i'*!

nieko, tiktai kimszo
negalėjo

4 

surikau ant 
suskystum, prakeiktas sobaka!

Jisai
dcszra tolinus, jog 
isztarbne žodelio. Tėvu ne bu- 

pabėgo, tai su
manęs klausti ka|gryžau namo su nieku. Buvau 

bolszevikus ir 
juosius pamaeziau 
jieje prižada 
neturėdami patis
daug visokiu padlecu savo gy
venime niaeziau, bet saugok 
Dieve da karta su tokeis psia- 
kreyais susitikti.”
Leliuniecziai da nematė tokio 

atsitikimo.
Utena. — Kaimo Leliunuo- 

nesenei nupuolė
žvaigžde” kaip žmones 

mane, tiesiog in Rubiku ežerą. 
Krisdama, apszvicte-visa aplin- 

Vanduo sutižę, susnip- 
szte ir pradėjo verti o isz ežero 
iszszove dydelis i

nemažai

ant paežiu v o namie, ba

turiu ak v va matyti

4 4

‘Tai tu litovs- .
tave nuszau- 

jam atkirtau: 
tu varjotai, kol-

bet kodėl 
žmonims viską, 

nieko? Jau

4 4

rau stovi kokis tau basas vel
nias su s karabinu 
ir pradėjo

gurbelije. Atsa.kiau jam
szventa teisybe, bet tasai pad- 
lecas paszauke: ‘ 
k i. szpiegas, asz 
siu!” O asz

Ejkie, ejkie,
nes smunka, o da nori nekalta 
moteria nužudyt. Iszs i miegok 
tu kolera o duokie man paka- 
ju.”

Tada, jisai pažiurėjo in mano 
gurboli klausdamas ar neturį

(ka valgyt.) Ma-
, už^

su szmotn

“szczo ištv”
mm sau: iszalkias bestija 
kimszii jam gerkle
deszros kuria turėjau su savim 
idant manės daugiau nekaby- 
tu. Atpjoviau jam szmota už 
kokia 20 auksinu, o cze tame 
atejna kokis tai virszininkas.

• kur maudytis, ba'■ Gal turėjo in .

goms.

• V* HA JKVfe*

ju ta po į)UV0 į)C kelnių ir apsisupęs

šia 
gaus

isz dan-
4 4

kiniu.

——•—> r—
Sumiszimas kiniszku kareiviu.

Shanghai, Kinai. — Guberni-*

I

Kaimuocziai nemažai persi
gando manydami, buk jau ate-
,JV p«MUlS« OMVVVI. ------- y.i.v vcn

stulpas garo. — yochon sukylo daugybe ki
niszku kareiviu, iszžude visus 
aficierius ir pradėjo apiplesM- 

aplinkinius gyventojus.
Priežastis sukylimo buvo ne
mokėjimas
per kelis menesius, o ir neuž- 
ganadimas po valdžiai Huna- 
no. Daug gyventoju užmuszta 
npiszacziuosia 
nuo kareiviu.
likos sudegintais laike apiple- « 
szimu. Toje aplinkinėje vietfž-

jo pabaiga svieto. — Buvo tai t 
dydelis meteoras, kurie taiikei 
nupuola nuo kilu žemiu, nu- 
krvsdami su dydeliu smarku
mu ant musu žemes.

tiktai su sz i nei i u.
Priėjo prie tojo velniuko ir 

* žandu, už tai 
kad sulaiko nekaltai motore 
szaukdanfas: “ 
ir teip visi roke, 
kai dydeli vagis.

tarkszt jam per
kareiviams algti

deszimts kalti
namųjų po szeszis metus, dvi- J 
deszimts po keturis ir deszimts 
po pustreezio metu. Trys kal
tinamieji iszteisintt. Taszkas. 
Priesz pora dienu Vilniuje bu
vusi panika dalei gresiailczio 
botszeviku pavojaus. Tasžkas. 
Varszavos derybos nieko neža- 

La ūkiama- Staugaiczio
grįžtant Kaunan referuoti.

(Pasiraszes) Baltutis.
29 Gruodžio, 1920 m. 

Lietuvos Informacijos Biuras.

tu padloc, juk 
jog bolszevi-

Nuvarė taji pirmutini ir pa- 
’ liepe man nebijot, nes jisai yra 

kapitonu ir mane apgins. Mai
nau sau, ir tu tokissau,

kurie gynėsi 
Apie 25 namai

savzu-
s! ‘

m gyvas-
Terp iszba-

dali
s

klypo. jja(auje tikra anarkije.

Daugelis kineziku atiminėja 
sau gyvastes.

Pekinas, Kinai. — Tukstan- 
czei kineziku Įiapildo 
dinstas po visas
Priežastis at ėmimo 
ežiu vra badas.
dėjusiu platinasi visokios ligos 
Valdžia negali sivszelpti varg- 
szus ir nežino ka daryti. Tik
tai daug maisto prisiunsto isz 
kitur gali ižgelbeti milijonus 

mirties.
‘ mirszta kas diena.

‘ kolera 
kaip ir pirmutinis jaigu prisi- 
aj’tinai be kebliu prie moteres, 
ir norėjau ejti tolinus. Bet ji
sai pradėjo ejti paskui mano 
ir sake, jog turi padaryti ant 
manos krata, ar ne turiu lai- 
kais su savi,m kokio ginklo. O

* r

Hazelton, Pa. — Nedėliojo 
atsibuvo czionais lietuviszkas 
teatras ant kurio susirinko pil
na sale regėtoju. Daug radosi 
svecziu ir isz aplinkines. Teat
ras buvo atlosztas gerai ir pui- 
kei, bet ka kalbėjo loszejai tai

t

kuomet dabar sumažėjo skait
lius svetainių ir nėra kur 
tinkamai ne susirinkimus lai
kyti ne kokias pramogėlės tu
rėti.; gi virdavo tik

blosziniu

w

ATSAKYMAI.

Kraftas turėjo 64 Inoleriu.
tus amžiaus ir neturėjo jokiu 
giminiu. Už surastus pinigus 
vargszui iškėlė puikes laido
tuves.

visai nes-iszukavo.
užtektina nriežastis persisky
rimo kuria Haroldas ir ąplai- 

įke. > I , > M I Ml w*'

» .... .....

Minersville, Pa.
Sereda mire Boleslovo Kynke- 
vicziaus pati. , Nabaszuinke 
mirė po kūdikiui. Paliko vyra 
ir tris vaikus. Laidotuves at
sibuvo Panodeli.

h * :i T ' , '"'J' /ITT' , Vr ‘ i . , , t ,'s

— Praeita Q. N*. Moundsville, W. Va.—

kad tai jau buvo arti mano tė
vu grinezios, nebibijodamą nie
ko atsakiau jam: “ 
ant manos kratos.
cziupinek tu jaunesnes už ma
ne, ba asz jau turiu 60 metu 
ant szvento Mikolo.”

su ranka, in gurboli

Neda ryšį til 
o !geflau

Jaigu tamista ne esi cilizinu 
szio sklypo, tai negali parsi
trauk t gymjniu isz Lietuvos.
Tiktai ukesai szio .sklypo turi iszymdanias man visa deszra,

Sieko

Jtaises privilegijes, maiszoli druskos ir kelis poku-

žmonių nuo bad i nes • I
Kinuosia
po tris tukstanezius vaiku. Te- buvo sunku ižgirsti, nes publi-
vai maino dukteres ant szmo- 
telio duonos, o nekurie parda
vinėja savo paežius

Motinos pagimdžiu-. 
sios kūdiki, tuojaus jin

už kelis
centus.

pas
kandina, nes negali juju mai- 

iszrodo kaip
* ■ ' t

t y t, nes paczios 
giltines,i Įtinęs

ka teip užsilaikė 
kaip aht holszevikiszko susi
rinkimo: klyksmai vaiku, mo
terių kalbos ir vyru nemanda
gus pasielgimas. Sarmata, jog 
hazeltoniszkei negalėjo 
sziau pasielgti ant tojo perstu 
timo. —« Sveczes,

• fe , a . ji
tūno, — Sveczes.

ramei (!)

mal-
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Nelabai smagus pranaszavi- 
mai vra ant szio
meto, nes pagal inspojimn gar
singos pranaszes madamos De 
Telemo, Erancijoi, kuri semia 
savo
Žvaigždžiu tai szimet Amerike 
atsibus dideli tlarbininkiszki 

• nesupratimai ir pavojus grasi
na presidento VVilsono gyvas- 
czei.

Anglijoj — Pavojingi 
nomiszki ir draugiszki 
pratimai.

Belgijoj — Tautiszki rūpės 
czei.

Italijoi — Revoliucijos strai- 
kai ir kiti sukilimai.

Isz pan i jo -

ateinanczio

mokslą isz planiotu ir

r>.
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ll

4
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ii

r

Ji
■ <

a1i.
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ii

1

«
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1
I
szoniuje.

Kaip girdėt, tai
raszczet ketina su bankrutyt 

vos laikosi ant kojų, tiktai i 
skaitytojams;

raszti, nes novai 
nereikti o pinigai pasliekn ki-

j,’??• KUR BUNA?! ATPIGO MAISTAS.LIKUCZIAI AUKSINIU LAIKU ALASKOJE.

;*>x<:

mMgįįi % | .Atpigž;o viskas tai ir asz at- 
midu. Kada buvo 5

/

Paieszko pus-soseres Agota 
,_______  isz Veseju para.,
Babtų Sodž., apie 10 metu at
gal gyveno Wm. Penu < 

kur. Meldžiu 
szaukt ant adreso.

Vor. Mikalauskiene

IrZaK Li <lit>oZ»KUkeli lai k- T> , .._.i.... 1 hckienos i
nes 
da vis bubnina

i idant mokėtu už juos, mat, gvi- i 
dzin surinkti keliolika doleriu 
ant iszkelimo szermenu.

I

Diilžiauso apszvicta del kož- 
no žmogaus, 
laikrasztis.

— paezedumas ir 
vra

'* ' 1 ’ 1^05 •v.v.

nežinau
dabai 

atsi

:+

(3 t.)

Paezedumas 
'didžiuse ir geriause knyga ku p 

eko-'ri žmogų veda in 
nose lobina. Juk visi

IMS
, apszviestu ir 

lingu ir atsižymėjusiu terp vi-
A pszvivszczian- 

/hrogil' 
, n<“ tie

71 < •

lobina.
gerai, jog 
“ razumim

1x0/11

g L

f

137 W. 15th. Avė.,
Homestead, Pa

Mano broliai 
Juozas Bajoru i

įpigisiu t
svaru viedrukus $1.85, o dabar 
turiu tik ka iszlaisto isz koriu

. . . L\lex
J.

žinote gana
tardžius vr.’

gerbūvi iri Bernatonis

Julionns 
ir pusbroli 
visi paeina

ir
s

j nuo bizno., Vilniaus Red. Tegul 
zaukia ant adreso.! a 1 s i s

gn- (3 t.)
Alex Bajoras, 

Alderson, Okla.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

!
i1 (labai skanus tikrai czystas. Po 
|| '$1.60. Imant 100 viedruku ant 
H i kart duosiu tik po $1.50, sius

kit pinigus per paczto money 
M. Walenczius 11!) 

(Washington St. Hart, Mich.
I (J. 4)

Siunczia piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda laivakortes 

’ant geriausiu Linijų, už kompanl* 
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgt moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dldelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios 
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsaklma:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. 3. Lie. 159.
Cor, W. Long Ave. A 8. Main St.

DuBois, Pa.
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Szita rusiszka cerkve Lake Bennett, Alaskoje yra visjca
kas randasi toįe vietoje kur kitados miestelis

orderi.

—■  " ' ...... - '■   —ii**"— . ji>i y"« * ■■■■!■—ii *

DAKTARAS NAMUOSE.

Ka tik Iszejo isz spaudos nauja 
iknyga ’’Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistlszkas žo
les, sznknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo 

;koklu Ilgu yra vaistai ir kaip 
jaml. 
teip kad kožnas gali juos 
aptiekojo. Aprlcz to yra daugybe 

Į geru pamokinimu, slaptybių Ir recep- 
Tokia knygute yra

i kiekvienam. Preke $1.00 
M. Zuknltls,

151 Hudson A v c.

baimei,. Raszyklt^e ant

varto
si! lotlniszkals užvardijlmals, 

gauti bllcsuomines.
sins ir i
j»i ( p * 11x < ii v r 11 v n vi *
ri iok io ženkl ini nu»

Asz Morta Lugauckiute -
I-a a A • <niokini 

ii vrn.turės daug 
gelio su namineis veikalais.

Portugalijoi — Daug revo svieto, niekas apie jin nežino... 
liuciju isz i 
nadimo valdžios 
kiszko padėjimo.

Turki j S — Iszpleszimas to
sios vieszpatystes ant szmote- 
liu.

Rosijoi — Ergelei pasidi
dins, Lenino gyvastis bus dide
liam pavojuje, revoliucijos ku
rios pasibaigs su permaina val
džios.

Erancijoi — Pasidalinimas 
socialistu ant visokiu partijų, 
darbininkiszki 
tikejimiszki nesutikimai

pr
imt

priežasties neužga- priesz tnrcziu visi galvas len-
ir darbinin

sumisznnai, 
’ T.)e!‘ 

mnina valdžios ir stokus pini
gu o keli didvyriai bus 
dintais.

Lenkijoi — Lenkije susitai
kins su Lietuveis

nuzu-

ke o turtingo visur virszus. 
e I ■ ■m r

Ne siekime ir ne grabalioki
me po visa Amerika kėlime lie

pi rmianse apsiru
pi nkime apie save, — savo 
apigardosia, tada bus pirmuti
nis žingsnis in ąpszviesta. 
užsiminėkime Savo 
“tautiszka dirva 
paibeleis, tiktai pasirūpinkime 

, ba 
ateito, 

in Amerika 
tikėjimą, užsiymineti 

uropines politikiszkais veika-

tuvystes.
save,

ĮSIi.’tszkevitiene, paieszkau sa
vo . giminiu Aleksandra Lu- 
gaūcka, Sofija Slaszkevicziute 
- Micevicziene ir Cecilia Lu- 
įgauckaite - Miliauckiene visi 
isz Kalvarijos apskr. Krokia
laukio para. Tegul atsiszaukia 
ant adreso. (106)

AI. Aluszkevitiene

>liaszkcvitiene 
giminiu

214 Main St., 
Amsterdam, N. Y.

!hi.

susidėjo isz 
ke in Alas

ka jieszkoti aukso per Chilkoot Pass, Czionais prasidėjo sun
ki ir pavojinga kelione 
kotojas aukso dingo.

20,000 gyventoju 1898 meto, kada ta žmonos plauk

per Yukono upe, kur ne vienas jiesz-

Aprlcz

reikalinga

Rochester, N. Y.
- -------- *• - ---

Ne 
gaivu su 

ir kitokeis

savo vaikelius apszėiesti 
ant juju rėmėsi muso 
juk ne atėjome 
naikint
e
lais — palikime tai del musu 

Laikykiiibes mokslo 
musu tėvu, tai bus užtektina, o 

ivuiKiuuS duokime atsakanti 
mokslą, o tada nesisannat i ilsi
me vadintis

Paieszkau savo dėdžių Ali- 
kola Mikalonis ir Kastantu, 
isz Alitaus apskr. Alovės para., 
girdėjau gyvena Plymouth Pa. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Ona Truncute,
285 Elm St., 

West field, Mass.
J91

(106)

vaiku.
ir gyv’ens 

broliszkoje sutaikoje, nes susi-j vaikams 
pras, jog kovoti su savo arti
mais neužsimoka.

Toki tai nesmagus perspėji- America is good 
inai ant szio Naujo meto. ns!

duokime atsakanti

Lietuveis. — 
enough for

Mano sesuo Veronika Rudai- 
czinte, paeina isz 
apskr., 
Szapaliszkiu Kaimo; 
gyveno Homestead, 
kas

paeina 
Szimkaicziu

kurisSlaptam susirinkime, 
atsibuvo Rymia, popiežius ve- t racijos 
la paniekino prieszinga bažny- 
cziai czckiszka drauguve 
dnota” 
nigai priguli.

Popiežius apreiszke jog baž- 
nyczia Rymo Katalikszka nie
kados ne sutiks ant praszalini- 
mo celibato (nepaezysta kuni
gu) ir niekados nepavėlins ku- 

moteres.
daugelis ezekiszku kunigu gei 
dže apsivesti.

“Jo
in kuria czekiszki k u-

nigams vesti M ai

Su užejimu naujos adminis- 
Washingtone 

menesijc, kada tai užyms 
deles valdžios naujus preziden
tas Hardingas, 
turės eiti “von’

Politikieriai
ta ja
kiszku darbu daugiau
250 tukstaneziu žmonių — de
mokratu, kurie per 
metus turėjo gerus

Kovo
va-

tukstancziai

apskaito, buk 
permaina neteks politi

kai p

SVEIKATOS KAMPELIS
: . ' m* -t * 11 j■r ■ ----- - ..... - - ---------------------- 1------ ----- -1---- ----- -- .4-.

NESITIKĖJO JOG JAM 1‘ADiKYS
TIEK SMAGUMO.

ve r
Vela užsinesza ant kruvi- 

Vokietije nesutiko 
idant

tautiszka

daug

asztuonis 
“džiabus”. 

Dabar geri laikai del tuju dy
kaduoniu užsibaigs, o juju vie
kas užims kiti, kurie pasinau- 
los isz tosios politikiszhos ge- 

man,rovės, 
tau!

— Sziadien

Nuo Naujo meto

ryto •/
Europoje vela velneva 

da. 
no szokio. 
ant paliepimo alijentu 
nuginkluotu savo 
gvardije (milieije).

Bolszevikai kuopina 
vaisko skersai vakarinio frun 
to, rengdamiesi isz naujo pra 
dėti muszius ateinanti pavasa
ri. Vokiecziai siunczia kas 
diena daug amunicijos in Mos 
kva.* Jeigu vokiecziai neklau
sys allijentu ant nusiginklavi
mo, tai alijentai užyms

Vokiecziai siunczia

visa 
Ruhro apvinkinia ir kitas da
lis Vokietijos.

Allijpntu kariszki vadai at
būvi ne ja koriszkas rodąs kož- 
na diena apsvarstineja sziaii- 
dienini padėjimu. Francijc pa
skyrė, 60 milijonu del apgiui- 
mo rubežiu mažesniu vieszpa- 
tyseziu, ant kuriu ketina už
klupti bolszevikai, o ypatingai 
ant Lenkijos ir Rumunijos.

Trockis sudrutino savo ka- 
riumenia ant szimta 
ežiu vyru.
ir Latvijos, badai bolszevikai 
turi szimta tukstaneziu karei
viu.

Estonija ir Latvije yra pri
laukus allijentams bet Lietuva 
linksta prie bolszeviku ir kaip 
rodos geidže vela pasilikti po 
Ros i jos g 
ku jungu.

tukstan-
įSkersai Estonijos

lobą ir bolszevikisz-

dienNauju skatytojn kas 
pribuna daugelis del “Saules”

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

Del nusiuntimą pinigu in Lietuva, La
tvija, Lenkija ir kitur, už maža preke. 
Parduodame eurppos pinigus. Indedam 
pinigus in europos bankas. Kreipkitės 
in bile koki ofisą American Express Co. 
arba raszykite Lietnviszkai ticsog in

AMERICAN EXPRESS CO.
Foreign Money Order Department

65 Broadway’ New York ...

Sluncziu Rzlrdlnga padekavone už 
telp puikia knyga kokia yra ”Tnkstnn- 
tls Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu Isz 
darbo tai tuojaus gricbiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
’’Saules”. Vėlinu kožnarn jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Scarrows Point Nd

> Prisiųsta per Raudono Kryžiaus /
> Drauguvo. <

Apsisaugojimas nuo sziltines.
Kas vra sziltine? Sziltine 

yra limpanti 
kankinanti auka 
iki deszimt savaicziu, ar il
giau. Kartais buvo labai nepa
prastu ir pavojingu 
mu kaip tai votys, kraiijaplu- v” 
d is, net ir kiaurumas žarnų,

yra sziĮtino?
pavojinga liga, 

nuo keturi u 
savaicziu,Baseinu 

Valst, 
pirmiau 

Jeigu 
malonėkit 

(106)

atsiliepi-
gyveno 

žino apie jia 
praueszt.

Aait. Rudaitis, ■« 
New Philadelphia 

Pa.
Box qo iM6

I

$L“Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos sekanezios istorijos ir pasakos
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalogo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vijom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tiktai už $1.00. Prisiusklto $1.00 
o tuojaus gausite visas žemiaus padė
tas istorijas ir pasakas ir tureiste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 937 puslapiu.

Puiki ilga užimanti istorija istorijų 
apie Janasza Korczakn Ir l’iitoga 
Knrvedžiute. 262 puslapiu.
Istorija apieSzakiim*, nedoras žydas. 
Puikus apraszymas isz XVIII aipžlo. 
istorija apio Du Draugu.T sietuvos

Misije periskele in nauja vieta, ilga puiki istorija apie Vnhleiotn 
Su visais reikalais dabar reike apianka isz pirmutines puses szlmt- 
kreiptis po nauju adresu: Lith
uanian Representative, 162 W. istorija apie ‘Neviiloje " pas Maurus

ineczio, iszimta isz Lietuviszku užlie
ki!. Su daug paveikslais.

31 st. St., New York.

Lietuviszkai Misijai jau ne 
turi ka daryti(?) Amerike, to
lei kraustosi adgal in Lietuva, 

sugryžsti inVileiszis ketina
Amerika ant vakaciju.

Stebėtina kad
Afisije užbaigė visus savo vei- 

ir neteko 
1 materijo- 
o amerikie- 

cziai gavo sziek tiek proto.

arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jani yra atsidavė.
Istorija apie Vleszkelio Duobes. 
Pasaka apie Karalaitis Žmogus. 
Istorija apie Sūnūs Malklaus. 
Istorija apio Gerus Medėjus.
Istorija apie Iszklausyta lualdti Varg- 
szlo. 
Puiki
Duktė Akmeuorlaus.
Istorija apio Klara, dora mergaite.
Istorija apie $usprenstasis. isz Mas- 
koliszko.
Juokinga pasaka apio Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Sierata.

Francuziszka pasaka apie
Lietuviszka

ir k i au rūmas 
vienas

dis, net 
Beveik vienas isz kožno de
szimt ligoniu nnrszta. 
paduota ,surasza Amerikoje 
kas metas 25,000 žmoni u mir- 
szta sziltine. Ir tai yra nukrei
piamu liga.

Kaip plėtojasi ? Visada ko
kiu nors bildu sziltines gema
lus nuryjant. Gemalai paeina
mi arba tiesog nuo ligonio szil
tine serganczlo arba nuo ypa- 
tos kuri praeityje sirgo szilti
ne o gemalai ligos ne visiszkai 
praszalinti. Tnnkiause szilti- 

gemalai' randasi meszhio- 
se, todėl ir vadinama meszlu 
liga.

Vanduo 
neprižiūrėti iir 
toj laikomi 
ir musios

surasza
Pagal

SKAITYKIT IR 
MANSTYKIT.

Ir tu gaji tapti turtingu, te
mindamas nurodymus 
tilpstu knvgęleje 
“Tiesus Kelias 
Szi t u knygele
raktas prie turto 
kurios priguli tau. 
Kelias prie turto”

nes

pienas
ncczystoj vio-

ueczystos rankos
paprastai

sziltines gemalu.
sziltine

7

y

ar vaisiai

agentai

Ar sziltine iszvengiama ? 
Taip. Sanitariszkumai ir czys- 
tai laikant viską ir cziepyji- 
mas.

Kas yra 
mas ?
vra
Trys leidi r ia i

Sziltines 
visiszkai

cziepyji-

1 }

tikras

kurie 
po vardu: 

prie turto 
tai vra

ir laimes. 
“Tiesus 

iszaiszkina 
daug biznio ir iždirbysti's pas-

Ktiriu lyg szio laikolapezin.
lietuvei nei sapnuot nesapna
vo. “T:
Kaip zerkole
kaip ir ka daryti kad atsiekti 
laime.
to”
nes Vergijos, “Tiesus

pa rodis tau
gali pradėt

nTiesus Kelias prie turto 
aiszkei nurodo

“Tiesti.^ kėlus prie tur- 
Paliuosuos tada isz Algin- 

Kelias 
kaip

kalus 
džiabo.

Ahieriko 
“džiabo.” — O gal 
las jau iszsibaigė, <

LAIKRASZTIS “SAULE”
NUEINA IN LIETUVA.

Gerbiamas Tamista: —
Mes jums duodame žiiiot 

kad mes gavome nuo 
isz Lietuvos laiszka 
laiszke labai szirdingai deka- 
voju jumis už “Saules” laik- 
raszti ka uplaiko nog jus ir la
bai džiaugėsi kad turi ka pa
siskaityti o labiausia Taradai- 

Tai mel-
nu- 

Jau jie gavo daugybe

savųjų 
ir tame

Saules

ku ir Baltruviene.
džiame siuntinėti kožna 
meri.
numeriu ir labai jie yra užga- 

laikraszczio.
Mes jumis apie tai praneszamo

. Seniejei puikiai užsimoka už tai kad dar daug žmonių ne-

isz visu daliu Ameriko o ir in nedinti isz justi 
Lietuva gininems daug nžra- 
sze 
sn padekavonems ir gerais ve- 
linimais už ka lai jiems Dievas 
Hzimtaropai atlygina.

Dabar nžsejus bedarbei kož- 
nas ymasi prie 
laiko turi in vales, o priek tam 
suezedina penkis kartus dąu-r 
giau ae kaip užmokėjo už laik-

skaitinio, nes

VYRU
LIGOS

t

A

Daktaras KOLER yra vienatinis Urpe Lietuviu daktaras 
Plttaburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje

Gydo užšlnuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nležejimus,

t tlszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslaz-

• • <

32 metue in va irias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai patinsta.
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, in vairias Ilgas 
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszaukite ypa-

yv* -- -------------------- - ------------------------------
kai ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig S vakare.
‘NėddlIpmlB Iki 2 vai. popiet. >

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
n ■ s r t n-- »

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

< A 
in Lietuva.

Saules” laikrasztis 
Nepa- 

nusiūiisti ir

tiki kad
nueiha
mirszkite jiems
kalendorių.

1 Su pagarba
James Poszkus, \

11 Fifth Ave;
Worcester, Maws,//A v. h

•Mes tikrai gvarantinain kad visos tos 
jstorjjps ir pasukos jumis labai patiks, 
todėl prisiusklto doleri ir ęakykyto 
kad norite 15 istorijų Už ta doleri o už 
keliu dienu pailsite per pacztu.

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

sziltines
cziepyjimas 

nepavojingas.
priesz sziltines 

medžiagos po viena kas savai
te, yra in leidžiama po uocĮa in 
ranka. Po kožno leidimo kli- 

galvos skaudė
jimu ar net ir patins jam ran
ka, bet ne yra pavojinga, tai 

apsireisz- 
kimai. Sziltines cziepyjimas 
apsaugojo ypata nuo 
iki keturi u metu.

Dulko turi apsisaugoti? Dėl
to kad sziltines szaltiniu pa

ar nesa- 
nepaisant

entas ar jausis

vientik cziepyjimo 
Szi Įtinęs

vieno

prie turto” 
su mažu Kapitalu 

ir tapti turtingu.
“Tiesus kelias prie Įkirto 
Ka.sztuoja tiktai Vienas 
ris suprisiuntimu, bet 
yra daug daugiau.
bar tuo nelaukus nei minutes 
liepk man, jpm pasiusti ta ne
apkainojamos vertes Knygelei 

i i money 
arba popierini doleri 

Adresuok sziteip:
(J. L) 

Walter Yurkevic?,
3326 S. Halsted St. • 

Chicago, Į1L

savo bizni 
“Tiesus M 

dole 
verta 

Taigi da-

pinigus praszau siusti 
orderi”, 
laiszke.

VILNIUJ
PANEVEŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS 

LIEPOJUJ 
KLAIPĖDOJ 

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

kuogroicziąusia iszmoka pinigus 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. NARJĄUSKAS, 747 Brood SUr NewKik, M. J<

AGENTŪRA NEWARKE. 
dek pinigus L. P. P. Bankan.

Pinigus

4

i

priima ir informacijas apie

X
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MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Ka tik IhzoJo isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos hu žodžels del Piano:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szirdele.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtino.
7. Kas man darbo.
8. Lalszkas pas Teveli.
9. 0 Lietuvą Numylėta,

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvletkells.

Preke po 50c. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu 

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

Hitu Knygele Draugystėms del 
Iszmokejlmo pinigu ligonia
ms - ’ « - - - 50c.

I

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kasleriaus. nog sudėtu pinigu ant 

- -> 50csuskilimu
W. U BOCZKAUŠKĄS-CO., 
_ _ JdAHANOY CITY, 1i PA,

t

prastai ncczystumas 
nitariszkumas, ir 
kaip pats apsižiūrėsimo visgi 
aplinkybių neszvarumas dresa 
ir dažnai yra priežastim ligos. 
Cziepyjimas nors 
puti apsaugoja. .
esi sirgęs, pasiskubink apsi
saugoti i užgaudama s cziepa 
piraiiau negu liga paims iii sa
vo galybe.

> Cziepyjimas yra faktai ne 
nuomones ir saužiniszki pasi- 
prieszininkai no atgins nuo li
gos epidemijos, Kaikurio visai 
netiki ligų gemalams ar czie- 
pyjimu, bet tas juju netikėji
mas nesulaiko juos nuo ligos 
ar epidemijos nasrų.

Musu kariuomenėje ir laivy- 
rauples beveik ne girdėtu 

sziltine daug 
negu civili

nius gyventojus Suvienytose 
Valstijose. Delko? Ugi dėlto 
kad visi ir kariuoiųenei ir lai
vyne yra cziepyjama ir rauplių 
ir sziltines praszaliuinĮU.

nitariszkumas

i nuo to tru- 
Joigu dar ne

*’* «

Jūsų Silpni Nervai, Skystas
- 1 j____  _ a _ * i* •— ab m v z * i vKraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja
Nusa-Tone ;u, ė.t .-.i „U 

puikius gyduoles kurios augina turtingų Raudoną Kraujų, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

NCra kitą gv<luo1*t h'(P‘L Nuga-Tonct nei vienos ‘‘pyta taip ijfroą^ jwįyicn<w^n.wluo<jB 
‘ ‘ | rv^ųltutų kaip Aioh. Tau yra I

l UI • * I»VI« ••’V*’ •rr*’

labai. lengvai KtiiŠkinama kad hu^a-Tonę yra

«0MBMB

tokių rvxijltutii kaip Aioh. Tom yra kibai, lengvai išaiškinama tod<*t. kad Ku0a-Torrę yra 
sudėta iŠ Btutalinių taUuonių brangių gyduolių* kurion yra variuojamus ir it kriti; vi ubiu jotuos 
geriausių pasaulyj, gydytųjų. Taip, jus gaunate uštuonė$ gydulus už vienu kulia.

Nuga-Tonc turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Beetiprių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tiK<*tis geros sveikatom ir džiaugės gy venimų. 
Kiekviena dalis ir veilrimati kūno priklausei nuo nervų—stiprybė jp gyvenime ir veikimu. 
Pradėk šiandien grąžiųtį savo nervų sistemų į stiprią, sveiką padėtu vartojant Nugfc-Tonc.

rangių uyciuoiių, Kurioj yni v.uiuujuiuu# m
Taip, jus gaunate aštuonė^ (jydnlėfi UŽ vienų kaiti*.

ne 
atsitikimu 
mažiau

! ir
. siauezia

. 1

I

Nusta-Tone
•timulates and 
strengthens 
the vital pow
ers. It IBM 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective ana re
storative agentą, 
that hail the high 
approval of Med
ical Science.

Kiekviena dalia ir veikitnau kūno priklausei nuo nervų—-titiprybė jp gyvenime ir veikimu. 
Pradėk Šiandien grąžiųl) savo nervų sistemų i stipnų, sveikų padėti, vartojant >»ugfc-Tonc. 
Tųs greitai pamatyste savo aenajų a veiklia, stiprumu ir vncivijų #ugrįzUmL JųJ pajaukite 
kipp iiuuji.es žmogus ir galėsite dinuulįes gyvenimu Euaujo.

Nugu-Tono sustiprina ir stimnliojn visus rrikalinęrus kimo organus—tUrdi, skilvį, grobup, 
kepenis; IukMus ir 11.' Suteikiu peni ajMilitų, pataiso virškinimą, duoda gera miegą, ruguUoja 
tu«tinimo grobu, sutaiso cirkuliarijų, prajaunu gleive nuo lijJ.uvuX prastina nemaloiui 
kvapų, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimų, išpūtimą, koktumų, gasus ir 

panašius nemalonumus. Nelaukite kiuxs dienos bet uisuakykit Nuga-Tote 
tuojau. _ _ ____ _ __

nM buteli pilaų., visam menesiui nydyties. arba šeši butetiai ui M.U0. Imk

__  - Suteikiu p<*rų apetitų, patuko virškinimą, nuodą gerų niieęų, rugulioja 
tuHtininio probų, sutaiso cirkuliarijų, prašalinu gleives nuo lit žuvinę pra Gulina ncmalotui

i

’MUSU ABSOLIUTE (1VARANCIJA. Ktumąui Nugn-Tone yra |L00
Nu8u*T6nc dvidc^intu (2Q) dienų Ir jeigu iųs nebūsit uiganędinUs pa* 
seUpuJmia, »ugraiinkit ltku«ios gyduoles ten kur ’pirkote ir Atsiimkit savo 
pinigus tuojau. Jys fluitote. kud jus neŽudotu nei cento. Mes ur. lai ąt* 
sakome. Nugn*Tbnc parduodunias visuose geruose uptiekuose tomis pačio- 
mis sųlygoiuiA ir uvarantija.

pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nesudėtu nei cento. Mes uf. lai at
sakome. Nugn-Tonc parduodamas visuose geruose uptiekuose tomis pačio
mis sąlygotais ir gvarautija.

.......-Prisųsk Sį Kuponą šiandien
NATIONAL LABORATORY, L802

Gerbiamieji:--Čia rasite įdelų S.....—.

persiuntimą, apmokstą.....

537 So. Dearborn St., Chicago* 

. ..ui Ip} malonėkit pruių&ti man 

buteli Nuku-Toiic.
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PASKUTINIS
I

(P&nsze S X Vitatete.)

ASZAROS.

viešbutyjeVienam Kauno 
sėdėjo apie stalu diktokas bū
rys sveeziu ir baigė valgyti va?

Mat, Lietuvoje jau 
paprotį# •— kiekvienas 

deda visas pastangas, kad pa
siekus namus ĮMiskutine diena 
seno meto, kad kartu visai szei- 
mynai suvalgius 
vakariene.

savininkai,

karione, 
tokis

iškilminga

i

I

I
I

Tat ir szio'Viesz 
buexio savininkaš, matoma, 
gerbia szita sena Lietuvos tra
gedija ir todėl surengė 
riene savo sveeziatns, kuriems 
aplinkybes neleido pasiekti sa
va namu.

— Gerbiamieji! - 
pakilęs szeimininkns, 
nei užsibaigų 
pc czionai

vaka-

I
vrn

Lietu*

I!

r
I-
R J

||

prabilo 
vukarie-

— Kadangi tar
ausi rinkusiu 

žmonių beveik isz visu
vos karsztu, todėl leisite mar 
pasiūlyti sumanymu, kad kiek 
vienas isz musu ka nors pasa
kytume. Tuo bndu ir laikr 
smagiai praleisite ir szi-ta nau 
jo iszgirsime.

— Sutinkame! sutinkami 
su szeimininko sumanymu! - 
pritarė visi svecziai.

— Kuris pradės? — kinu 
pia jaunas karininkas.

— Tamista pradeki, — ta 
ria jam jauna patogi panele se 
dint i prieszais ji.

— Tegul sumanytojas pra 
deda, — pasiūlo apysene ponia

— Taip, taip, tegul gerb 
szeimininkas pradeda, — tari r 
dar keli balsai.

— Asz praszycziau g. Ar 
žuolaiczio pradėti, — pertrau 
kia besiginezijanezius szeimi 
ninkas. — Jisai vra susisieki 
mo ministerijos valdininkas 
todėl daug apkeliavęs daug vi 
šokiu atsitikimu žino.

Visi sužiuro ir apyseni jai 
pradėjusiais žilti ūsais, inteli 
gentiszkos iszvaizdos 
kuris sėdėjo gale stalo 
užsimisiijes su monotoniszka 
jiuleista galva.

— Ot puikiai sugalvota! - 
tarė keli balsai.

Aržuolaitis pakele lėtai gal 
va ir Jietvede akimis visus sve 
ęzius, lyg

Tuo bodu

zmogi 
gilia

kai be

I

Ai

/

norėdamas persitik 
Tinti, ar visi tinkamai supra, 
jo pasaka kuria jisai renges 
pradėti.

— Jeigu Tamistos sutiksi 
te, kad a>z įdedamas
cziau, tai papasakosiu pereiti 
Kalėdų atsitikima kuri ka t ii 
permislijau.

— Sutinkame t — tarė visi
— Matote, asz ne prakalbr 

sakysiu o pasaka seksiu. Vien: 
isz tu pasakų, kurias patsai gy
venimas pina, — aiszkinasi ji 
eai, lyg norėdamas tuomi pasi 
teisinti už pastatyta iszlyga.

n.
ruodžio

I

‘ r 
ė

r
. t
i 
Į

/

i

V

vežcju buvome susisuko kojas
Arklu uždangaluose: suvynio
jau ju kojas; avalai buvo vi
siszkai suplysze, tnip kad ma-
jau ju kojas; avalai buvo

tesi ju raudoni nuo szalczio ko
jų pirsztai.

— Isz kur 
klausiu gera galu pavažiavus.

— Nežinau... — tyliai sznali
zdą nebpmingoji motina.

Vežėjas isz padilbų in mane 
pažiūrėjo. ■ Supratau, jog nuo 
dideliu kaneziu jos protas su- 
miszo. Bet lyg

* —i Ir už tai tėip nežlrionikz- 
kai kankino ? — klausiu nuste-

1 JrA .-t A- . ,

Nežinau už ka. -* 
u !.oi; "n-

Jeigu tamistai 'nesUijku

bes.

lo.
nuli
i. ’ll.

keliaujate? —

netikėdamas
pats sau, veLjos užklausiau:

kalbėt, tai >\in4ilonekitd Qpnpa- 
sftkoti ip jnan- savo nelaimei * 
n— t i^tyutigĮb > lEtuitiMiiu ' bUS' 

hidoniu klausytis <musu skaw-i 
mus ? 14-^' iri pažiurėjo i n mane

4 J * ! 'Dtyi
’ <, A i'”* ' I . * ♦ If

Teip asz labai* indbmau-
— |)ertikrinij.ju ja.

’ c

• Nejaugi f Tamistai k' 
hidomu klatiayite ’jimsu skims

te te - Al. l.l f.--

nustebusiom akini.~: •'» 
/; —

ju,

Kur keliaujate?
Napio..1..,- •
Kur jusu namai? * I

— Netoli Pagironu kaimo. 
Gal žinai ant dvaro lauko palei
vieszkoli

. .SAUL^
.........  l>ĮlĮt.,Į..te|»r..|0RĄU4 i ■ i,............

' Szesztoje dienojo lėido ap

Į

I

'ii
Jszimpulyš, 

ko
—' Inleiškito. ■ • ' '

Sugirgždėjo duris ir asz at 
siduriau tamsioje priemenėje, cziau 
kuriose 
snji^gas. 
begalo-' trofl'Zkn. o Ant priežado

Nematęs nei nuo 
yra laiszkaę, jau nujau- 
i, kad khš nors baisaus

lankyti mergaites. Radau ma- 
žiuleles visiszkai
sias. In
iszkarto nei manos
Ir teip mus kankino pel? Iszttea 

J 7 Asz i>ati nesuprantu', 
karf> žfoęgus gali tiek daug isz-* 

: ■ fet* * z įtye ■ r a < Į 
? ■ Lt^iojuš - žietetli' vafli imis ■
pasidAi- J _
Iri jeigu *ne mergaites j ir'no ta’ 

...   ' H 
wUk>ntlli, tikrai bucziau misi-* 

i f i /• p r,v
V . * ■ S ‘ .. i1 ■

Pagalius, matyt,
. i . ...... . v .. j #

užsiverku- 
hnikines pavirto — 

nepažino^
kampuose -tebaltavo • 

J nejus griozion buvo;

Jruęjėrn:

kentėti. t

u,
kad khk nors baisaus • 

ar t i n as i.' Lai szkas buvo iru m - 
pas,- sekanezio turinio:

uSiilyg tamistos praszymo, į 
bnrvedis Jonas Luksztas buvo j 
paleistas napioh ant 10 dienai 
ir gruodžio 30 d. vakare ren
gėsi iszkcliauti, Teiziaus pirm, 

A A A A A V te te

■ ¥

*■
Suly tamistos praszymo t J

kurinosi' ngnis;: d kadangi ka
olinas buvo nugriuvęs^ tdi dti- 
mdi ėjo griezion ir todėl bega
lo troszkino.i

Prleszids mano > ‘stovėjo, jau
<’ . . • * a ate

ir gruodžio 30 <1. vakare ten-
i

I
I

negu jisai iszkeliavo, prieši
ninko orlaiviai atakavo musu 
stovykla. Žuvo keletas karei
viu. Tarpo žuvusiu yra ir Jo
nas Lukszta.%,

Puikiniu kas Karklynas. ’ ’ 
Nuliūdau.... Begalo prislėgė 

mano siela ta žinia. Tarsi tik
ras brolis butu žuvęs.

— Ka asz toms nelaimin
goms pasakysiu? Kaip szita 
baisia žinia joms pranesziu?

• 1 • • F v • ■«

ri n teles jau radau be
an a

pasidarė ^tięsiog' nepakeliamas.; 7 
Ir’ jelg ..
spindinanti viltis - painaty ti .^a- 
VotJ^nuli, tikrai bucziau nusi- 
žutlŽiUsL-

’ Pagulaus, matyt, pagailo 
manos, nes užstojus' didtJioms 
szalczlains leisdnvo. nakvoti, su 
mergaitėmis. : » a! ’

Viena labai szalta'‘diena be- 
veledama d rabpži u,s. nę įszpasa- 
kytai perszalafl, ries neturėjau 
kuomi szjltai apsirengt i, Tęro-

senyvas'kai m ietiė ir su pilnom 
ntisistebejimo'i nkifb. žiurėjo., 
Jau buvau norėjęs klausti: < 

t a mist a

TAKADAIKA. f)

I??1

*

bi

t

Lukszta.H / r 
tarpdinyje' pasigirdo skaudus

i * Ar ’ esi Jonas' 
bet Uuo; tarpi?

Virdžinijos gubernijoje, 
Peczeje vienoje, 

Kaip tik parsineša 
Rzadncs.

Tai sveczin gauna tnojaus. 
Atsivelka su bilem ir revoL 

vereis, 
ir su kitokeis inageis, 

O jaigu munszaines neduoda, 
Tai žmogeliui in kaili duoda.

Ne senei keli girtuoklei, 
Kaip beragei gyvulei, 

Kada nelikosi in grinezia in- 
leisti, 

Tai net armonika supjausti.

■ MII!;; ■ ■'" ' <•'
insodiiio mUne su iner- 

gaitems in 'dideli s u stogu>; ve
žimą, —" pradėjo' 11 užiiterkusi 
akis. -— Tite vežimas, ' 
koks garvežio, be arkliu važia
vo. Buvo jome ir daugiau 
jaunu moterių ir merginu, Įe
rzinus asz j u nei vienos uepa- 

Veže mus ilgai, per 
in kur 

nes vežimas 
Ant galo 

Buvo 
miestelis.

■4.4m. J* I1

nnin-
pradėjo balsas r

lyg ir Kur Jonas?’....
Jis tarnauju

,1

ibiLietuvos 
taria tyliaikari umene jo, 

nepažinstamas.
-— Jisdi gyvas dar?

r i ulele — taiyra
musu namai,

— Bot man stobę^ina, kad

jui, pilnai insitik- 
rines, kad ji yra pilno proto.

— TurbutSsz
tikrai nežinau.
'inau kokioje szalyje mus teip 
nežmoniszkai kankino...
bt

nežinai isz kur keliaiiji — vėl 
primenu,

Prusa, net
Nežinau. *Ne-

buvo 
mums KcpOf

kal- 
a vis jsunkiai kvėpuodama. L

in Pngirė-— Žinai keliu 
nūs? —- klausiu vežejo.

— Žinau l>ot mums 
isz kelio.

— Vistiek važiuok 
girenus, — liepiau jam,.

— Tegul Tamistai Dievas 
itlygina, — tarė 
•alsu nelaimingoji.

—* Kaip tamista vadiniesi?
- klausiu jos.
— Alena Luksztiene.
— Ar tai tamistos

labai

in Pa-

drebancziv

dukre
les?

kitai.

Teip.
Labai panaszios

Dvynukes mat.

viena

Kur tamistos vyra
— Nežinau... — ir sunkiai 

itsiduso. — Turbut jau* gyvo 
nėra;
Rusu kariumenen

i> i

Pradžioje kares paėmė 
ir nuo te 

aiko nieko apie ji negitdejair 
Trūksta.musu kalbos posmą’ 

— nesiseka man ja inkaibinti. 
T asz. būtinai noriu 
įpie jos likimą kuodaugihusiai 
odei vėl klausinėju.

— Kas dabar 
nūs prižiūri?

— Nežinau — turbut
Arti du metai, kaip nie* 

;o negirdėjau apie savo krasz* 
a.

sužinoti
I

tamstų na-

nie-
!•ras.

Jeigu nežinote, 
namai tai

žinojau.
kelias dienas, teeziaus 
vožė — nežinome, 

uždarytai 
iszlipt i.

koks tai nedidelis
Neužilgio atėjo koki, tai žmo
nes, kurio kalbėjosi su karei
viais nesuprantama mums kal
ba. Rinkosi

I
i811- 

linksum, dusliu balsu 
ir nusigriebė

— miftliju važiuodamas.
Prie g 

laukianti ana hepažinstama 
kaimieti, kuris apsiėmė globo
ti su vargeles.

— Kas gero viduje girde-

Sziiko 
žius, kuriuose mane isz namu moteris

— Taip, • gyvas, ir užporyt: 
bus namie, — tvirtina nepa

buvo, tai niekas to negalėtu in- zmstamas.
L — Mano .Jonulis, mano ba-i 

; Sutrintu landelis^ gyvas dar!.... Neužil-f 
k* į 

musu nelaimes,' 
JI

pMioj^kokslšlft''fru^iValgįirt įa(MaU>mej gaudydama kvapu džiaugiasi;

jau tiktai tuos vienus drabu-

Nuo to apsirgau ii'j veri jos. 
o "b, 

kokia baisi man pereita žiema « . a. « a . • . •

isz vėže. I
iki pavasariui iszgulejau.

tvirtina

už ad-

spėti. : v ;

A‘|

I

1

į

ti? — klausiu liūdnai, tarsi in 
szermenis atvažiavęs.

— Viduje dar nebuvau, nes 
ir asz tik dabar atėjau, 
kalbėdamas priėjo prie dura 
ir. mėgina jas atidaryti.

— Kas tai ? duris parom-; 
tos.

Baladoja in duris-— niekas 
neatsiliepia.

— Kibą Jonas negrįžo?
— Negrįžo....

Isz kur Tamista žinai? 
— iszvertes akis klausia kai
mietis.

— Pulkininkas Karklynas 
ka tik prancsze man, kad Jo
nas užvakar vakare žuvo.

— Vieszpatie! — suriko 
žmogelis ir vienu y pu iszverte 
duris.

Inoje vidun iszvydome skau- 
Lnksztiene sėdėjo 

apsikniaubusi ant

U .'.'i'

Būdavo guli ii-ant' 
-  ̂j ėzuitą Ano , plyt it,t o

i
I

sziaudu 
užsikloti irgi nėra, kuo,* MM /tu

mokėjo pinigus vedėsi kas so-: tojottW tiktai >vienu'’’fcUplyssm
moteris ir už-

gio pamatysiu ji ir iszpasako 
siu jam visas 
visus išzkentetuh skausmus,

Tai

yo keliu. Mane
tai ponas ir liepe sėstis jo ve- 

Pavažiave keletą vak

Kas tai ?

Žiman. 
landų, 
U va ra.

tik viena kai-tadins antra ‘dienai Pusgyve moteris ir per jos su- 
nei’jflaU-in<idirbdttvW|lavtat ir »ykus>us, kaulėtus veidus rie- 

pr i važi avome gražu valgyt kasdien1 nod imdavo. 
Tr ka teirmuiaczian’pnTuomet’ liepe man isz- 

I ipti i r uždare mane su mergai- j 
tein iiB tamsu* šklepa ir'užraki
no. Buvo tiktai j viona.slma-' 
žas langelis- i r t as pate: geleži-1

I

vidun 
Pasidarė neiszpasa- 

supratad, jog

nemis sztangomis; apkaltas, to
dėl mažai ineidavo 
‘JzviesOSk’ • 
cyfiiiibaugu -h- ;
irimas! baisi mano liūdno li
kimo valanda.* t '

NeiižiigiO'Val' atsidanp durys 
ir koks tai piktas žmogus iri-ir koks tai piktas 
meto, glebi szhihdu ir k n tokio.
sumurmėjęs uždare ir vėl užra
kino duris. T
•ziaudai yra guoliui, todėl nie
ko nelaukdama ėmiau taisyti 
guoli.

Jan visiszkai sutemus atėjo

Supratau, jog tie

1,1 Tr ka toiTpaUiacziau ii v 
l> <

da džiaugsmo aszaros.
— Isz kut žinai, kad Jonas

Būdavo bjergidtek nešima- užporyt sugrisz? vėl klau
nys ’ valgy L tat atsisėdusios 

: skiepi kampe
sia ji

Jisai pats man sake.taiasiausihnic skiepi kampe 
kaip pradės verkti, rodosi 
ir skiepo drėgnos akmenines 
sienos, ir visas pasaulis drau- 
ge sii jom verkia....’ Nors jos, 
verkdavo tyliai, ’ teeziaus asz nor« )<iofc aptaisycziau jo na- 

moli —
užsikomszu ausis' szięk-tiek ‘ prisiglausti, todėl 
girdžiu

verksnia ir matau ju kruvinas 
1, -u
donų plytų. Tarno kampo, kur

plytos nuo ju aszaru siitrupe-; siiniiitė •buvusias mano laimes 
jo — i 
virto....

Su nžstojimu pnvas’p

— O kada ji matele?
buvau— Pereita savaite 

AlytujOr tat ir ji suėjau. Jisai 
taipgi manės prasze, kad asz

— kad butu galima nors

ii, ir triušiuosi czio
nai . Mat, ji sni u žsimanc va k a -

molijas girdddtlvau. Būdavo užsi
kloju galva, į._________ _ -
is vtetiok girdžiu ju ' tylu' kaip matote 

b
tezaras, krintanezias ant ran-: riene czionai suvalgyti, 

i a nr< i ii
n

jos nuolatos verkdavo, kietos
— Noriu, <• sako Jonas,

— nors trumpai valandėlei pri-

vai audits.
— Neveltui

in raudonas smiltis pa-

me ir vilkome sunkaus gyve- 
asz sziek-tiek sulvirtejau. Vjo-;
nok seninus I . .
tos Iiotokau; Piijuta’1, kini ni.i- žadėdamas dar '■ linkimas 

‘ •- - •■ - -* I ’■"■ ’ ■ *■ ‘ *'1 ‘‘ T' '* 1 ■1
nuZte pn^zi^. £££1 Blegin. Pradojau.Sunkini kvĄ iszkentetu,. po t iek iszl ietu 

? nuolatos : kgiikmo
skaudus? kosulys, teeziauk per

mes ken te jo
ti

noszinas lik tani a ir tas ponas, 
kuris mane parvežė, ir prado-

nesuVrasdama, ka jisai: kiilbad110 ■'kratine lqis tokis nuolatos;

nimo junga. Neveltui rnanpri-
buvusios sveika-i jautimas nuolatos sznabždojo,

Jo ka tokio kalbėti. Asz gi, i va- 
landas?suteikti.1 Po tiek skaus-

du regini:
« *

m ♦ •

Ten kur apie Pittsburga, 
Ne sakysiu miestelio varda, 

j Mėgsta kendęs merginos, 
; Ir tai konia visos,

Cž centą gali tuzinus prisL 
savin ti, • 

Kad ir in Bosiję nusigabenti.
Tai lyg butu negražu, 

Ir begėdės suvisu.
Tame miestelije yra kokis 

tai sportukas, 
Iszlaižytas vcrsziukas,

Labai galingu nusiduoda, • 
O tanke i palicmonas su paL 

ka jam užduoda. 
• • • .

Ir tai konia visos,

k

v

II.

H

i

į J 
«
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Teip. geriausia

užstalėje'
stalo, vakariene apkrauto — 
niekas ant stalo nejudinta. 
Mergaites sėdėjo 
kampe susitraukusios 
voles paremusios ant keliu.

— ^vaitojo
V

pas pecziu
ir gal-

— Spszalo!...
pro aszaras kaimietis! — Bet 
tikėki man Tamista, asz tam 
nekaltas.

sveczia pa- 
praszyf, 

Paskui nugirdyt ir aprabyt, 
Czikage ne kitaip buvo, 

Vienas in latru raukas pa
kliuvo.

In viena urvą susirinko, 
Tuojaus munszaines parvilko, 

Gere kiek tilpo, 
Net kojų uepavilko. - 

Paskui da susimusze, ..
Galvas perskriode akis pasi- 

musze.
Na ir užmigo kur sėdėjo;

O kada pabudo, vienas 150 
doleriu neturėjo.

Jau tas vaikine bus kitresnis, 
v Ir mokintesnis.

Gerihuse in kokes ton urvaa 
nesi lankyt, 

Namicje sėdėt,

Jilin

it

Tamista, 
Asz norėjau 

palaukti kol Jonas pareis, bet 
ji net pro aszaras manes pra- 
sze, kad asz palikeziau jas vie
nas.

vakar

aszam; vok visi kartu valgysi
me vakariene. 0, kiek laimes!..

— Kokiam pulke Luksztas 
tarnauja? — klausiu

f kio.

met jisai pagriebė mane glėbin Į puoli R'
” ■ ” • ■ ■■ ' Skaudus? Kosniys, por

vasara dar sziaip-taipi laikiau
si ir dirbau. Atėjus bnlboka-i 
shii, mano sveikata visiszkeJ 
sumažėjo;

nuolatos ' kankino*
ir pradėjo spausti prie kavos, 
Iszkarto asz? kovojau '

ndatsgin-
tyliai — Asz pati viena noriu su

tikti savo Jonuli, — kalbėjo 
ji vakar man iszeinant. — 
Nors trumpai valandėlei, nors 
aaskutinei vakarienei, tegul 
atgimsta buvusi musu laime ir 
tegul niekas mums jos ne- 
drumsezia.

— . Jokia pasaulio 
ju laimes jau nedrums, — ta- 

— riu tarsi pats sau.

namisz- Jonuli 
manbet matydama, jog

aru pradėjau pihia gerkle spie
gti. Z' Mergaites kiszsig'andusios 
irgi pradėjo klykti 5r taip mus 
balsai garsiai skambino per dįi* 
deli dvaro soda. Mėgino man 
burna užkimSzti sziaiiUajs, bet 
tiegaledamas to atsieki! pradė
jo mane muszti. > Tiioirieb'prpr 
dėjau dr asz ji‘nagais* drasky
ti ir dantimis kramtyti ir nė- 
poilgam jo veidas buvo kruvi
nais ruožais ‘ < iszmargintasį'o 
rankos kruvinos — apkramty
tos.' ‘ ■ ■’ : c

Galu gale nustojo mane dra- 
tarsi dei-Įskyli ir baisiai 

grūmodamas
Ant rytojaus, atsivedė 

prakalbėjo

kokiojr
nadetyje yra justi 

važiuokite pas mane.
apie na-

žėriau s 
Jeliaus sužinosime 
nūs.

ne! — maldauja— O ne
‘yliai. — Matai Tamista pats, 

gyvenimas jau tram- 
numirti 

daug

visiszkai
Viena .diena ųiako- 

įiau jiihatene kasze bulvių ir 
pajutau, lyg kas ' trako man J 
knititejc. Per burna prasimu-14ruugas; todėl būtinai pasini- 
ėze >;kraujas/'• akis.- 'aptemo* ir 
daugiau nieko . '•uebeaupunu. 
Atsibudau tik skiepe begulin- 
i A’
budino 
. <•

sitikinm,’; utejp:» pas ftmte tas 
pats senolis ir pasakė; kad mės 
esame liuosos ir galimo eit! 
namo. Taipgi parode in kuria 
pusę musu namai. Nuo to lai
ko mes ir tebekeliaujame na
mu link..,. į

Ji nutilo užbaigus savo 
skausmus rokuoti, o asz giliai 
užsimislijau, nerasdamas at
sakymo in szi klausima

— Kas atlygins nekaltiems 
Į žmonėms už ju kruvinus 
skausmus ?

1
J ‘ 1 >

pajutau,* ■ lyg kas trako man

Narsiųjų Szanliu pulke. 
Kaip puiku! Pulkinin- 

i' geras manokas Karklynas
mums

<40ąuleM 
skaityt, .

Juk Lietuvei labai linkis ant 
girtavimo,

Paskui ant latravimo, 
Moka vogt ir bumerinot, 

Su peileis vajavot,

1,

pinsiu, kad Joną paleistu ant
Naujo Meto, — _ ’n 
sirengdamas eiti lankau.

— Ant Naujo Meto!
spaudžia mano ranka sudžiū
vusiais savo pirsztąis moteris.
— Matai, Tomistai pats, kad grintele

pridariau, be galybe
log mano
>as lodei noriu nors 

do tuo stogu, kur tiek 
gražiu laimes valandų pergy
venta. Pagalinus gal mano 
fonu lis 
inusu sugryžtant.

Sužibėjo jos akyse

■W'i

1ti ant savo guolio —; mergai- 
ožiu tylus verksmas mane isz-

: fv > ‘-'t te
Iniiceles dienas; :• po szio at-

Besileidžianczios saules rau
donas spindulys insiverže in 

ir nupuolė ant mer- 
Atsiklaupe 

kaimietis prie ju. Jos sėdėjo 
sustiangusios, tarsi isz gipso 
nulietos stovy lėlės, 
vytusius veidelius nusidriekė 
lediniai ruožai.

—r, Jos verke.... 
rėkite ju aszaros suszale.

— Taip aszaros —r tariu 
jam. — Paskutines aszaros....

. < e t .*

Išbaigus Aržuohiicziu savo 
pasiikojima, visi vieszbuozio 
svecziai nuleido galvas ir ilgai 
nei vienas neprabilo.

• • .; 0-
In Waterbury nulapsejau, < 
Apie puikius triksus dažL 

įlojau, 
Ba buvo tai pėdos diena, 

Nucimpinau in narna Viena.
Kitoi stuboi vyra balsus iž* 

girdau, 
Ir tuojaus dasipratau, 

Ba apie ejniki kalbėjo, 
Ir labai krumplei braszkejo.

I’agnliaus 
namie — gal laukia

I- 
aszaros 

r suspindėjo bosileidžianczios 
saules spinduliuose, ;___

manto luszai. > Į num
— O jeigu jo nėra namie?

szitos paskutine diena senojo 
moto....
sirupinti, kad būtinai paleis
tu, — ir nukirto kelios karsz- 
tos aszaros1 ant mano rankos.

— Kadangi /tamistu jau 
trusįesi aptaisydamas szita na
meli,
— todėl drąsini galima pasiti
kėti, jog neapleisi savininkių 
it pasirūpinsi, kad jos laimin
gai sulauktu szeimininko.

— Pasirūpinsiu, tikrai pa
sirūpinsiu,
nestokuotu. Nameli jau baigiu 
aptaisineti; Sztai vienas lan-

gaieziu gaivu.
/Todėl malonėkite pa-d. > gry

— pradejt
Pernai g 

žau isz Vokietijos, 
po ilgos pauzos, giliai atsidu
sęs, — kur važinėjau 

reikalais.
su susi 

siekimo reikalais. Kiulang: 
reikėjo keliose vietose sustoti 
pasiteiravimams ir tos vietos 
buvę toli nuo geležkelio, tode1 
važiavau arkliais.

Vos iszvažiavus isz Vokieti
jos ir važiuojant pro Ažerenu 
puszyneli, patemijau tris jup 
dus taszkps juodaneziūs anl 
balta sniego priešakyje mup. 
Privažiavis prie ju, pamaczian 
moteriszke su dviem 
mergaitėm, kurios fclupineda 
fnos stengėsi žengti ] 
Liepiau.vežėjui sustoti.

— Gelbėkite !.m — sunkiai 
kvėpuodama silpnu balsu mal
dauja moteris, kuri 
buvo panaszi in szmekla, negu 
in gyvo žmogysta.
; Tuo tarpu dvi kaip viena sa- 
yo amžiumi ir panaszuniu mor
kai les kurios galėjo būti apie 
7 metu, atsisėdo ant sniego pa
lei motinos kojas.
bpvo neišpasakytai suuyku-

—- •; ir tyliai
Visu trijų drabužiai.

in skarmalus, 
sunyku-

ir suvargusios 
verke. 
buvo panaszus 
vos pridengianczius

sios

mažom

pirmyn.

daugiau

Jodvi irgi

ir tyliai

sius ju kunus.
Netardamas nei žodžio inke- 

liau visas tris in roges ir ap- 
supau jaa gūniomis, kuriose.su

rėkdamas ir 
iszojo lau-

o per nu-
4

fr' namai gal jau sugriuvo ar- Į tūla-seneli, kurte 
ba sudeginti... *

— Nekalbėk teip, tainista,
• r negąsdink t mus!

llietuviszkai:
— Jeigu tu, moterele, pasi- 

Nejaugi duosi szito augsztai paszlovin-

Nojaugi likimas bus toks žiau-Įsai tave gražiai aprodys, nieko 
r

su skausmu
t’tems kampams,

męs; veltui tiek iszkentejomę?Įto jmo reikalavimams, tai ji- 

rus ir’neleis iszsipasakdti mu-| nedirbsi’ir gyvensi. pulociuję^ 

kurie buvo Į si liksi, szitame skiepo ir aprat

Tokiems 
- Turbut daug iszkenteio^lreik^teviiiiunte nepasiduosiu -

;X' U z
Jiedu'iszcjb^ Neužilgo atėjo 

dvaro užveizdiv ir piktai suri
kęs iszvare muite' laukan. Mer
gaites. paliko*’skiepė, kuri už
dare ir "užraki nd. ’ Visa siivaL 
t e nuo tąinsd^ i k į' t anisa v dirb
davau,* valgyt!į^udavaii tik 
tarpo maža bliiidel! viralo ir

ir nelaimiu nei P jeigu no tai visuomet pa.

liudininkais musu laimes die-|to turėsi sunkei; dirbti 
nu. iki asz- gyva

te? atsakiau? tvirtai.
f

o

Sztai žiu-
tariu hepažhistamam,

Taip ■ tariu

uz ju kruvinus 
v • 

IV. ?•!

kad jiems nieko

Dau
giau negu galima apsakyti.

t— O ar ilgai buvote nelais-

Oi, daug,- daug!

ve je ?l
— Arti du metu.
-r- Kaip patekote?
-— Paprastai.

nai pavasari Vokiecziu karei
viai pareikalavo

Aloje por-

nuo musu 
valscziaus 20,000 rubliu kokios 

Kadangi žmones 
neturėjo pinigu, tai Vokiecziai 
ome viską, ka tik surado. Ku
rie ūkininkai turėjo, gyvulius 
ar koki turteli, tai viską 
ju Htmeme 
paliko.
tele ir nieko jiems patinkamą 
nerado iszsivežė mane su mer- 
gaitemte,

ten baudos.

nuo
bet užtat paežius

Aloje in musu grnh

4

V .M'V.1'! FagHCt
Sztai;.jau ir Pagirėliai,

. . Ai * k . te * te

Č^iai kiškelis, in
tarė vežėjas; stabdydamas 

arklius. 1 
kuria phse tlubaĮdsukti ? *

^Bukite* pa kaitei! la-. l * 'VH
ria lyg? tea miego pabudo. •
n; iAi, Pavažiavus lupte . m i
nu tu, staigaipnšzoko IMkpztio-M

gas dgr geras; o kitus irgi pa
sistongsiu , užkamszyti nors 
sziaudais, kad prp lentas ne-
pustytu vidun. 'Ašz • Joną pa
žinsiu nuo praeitos vasaros ir 
ji myliu, kaip Tikra vnika, to
dėl :

Menimlnxklte kad dabar “81171X8*>. Mill

prenumerata yra SIMM) ant tino meto
<* 11X0 ant Durnu meta,
» J * 4 ' ** . , k .<

h* 4
‘ -u*L' w

■ - jr«
’Ji | 7' ** Ni , . 'L
te. -Ate..

maža sžinbtelvduonos ant1‘die
nos, k Nokti inis': mane’ -uždarys 
davo kitąmet skiepe* kur - 
saujom isžiaudu nubuvo1

Wir nėigo^msakytai linksmu 
balsu srigiuko:L h <h, ;:''? M t

-1Antai* t’žįburys! i Musu 
i.... Tai Jonu- 
r/į 1 vįOvii... .. 

privažiavdme 
ne i Į įft i įttėle. ’ Stdgaa nuverstas,

c,,t *

gr intolo je i žiburys
Pilis inms lankia!

K ' NėužilgicLiA g a-

ir joszeimyna. tinkamai 
prižiūrėsiu. • » »
i Atsisveikinau ir iszvažia- 
vau, palikdamas gunes ir ark
liu uždangalus,.:kad nelaimin
gosios turėtu nors kuomi pri
sidengti nuo szalczipzv Taipgi

I

'au įįn- pailgai-■ Viiržkalinhtt/c l.anW^ite.' 
lojau ant szaltu akmenų. Bet |Vienas langas buvo noužkal- 
miegot negutedąyau. 
akis

Sudėsiu 
ir matau verkianezias 

mergaites.... Rodosi isztese'sa
vo nekaltus rankeles szauktąsi 
pagelbos.
trankausi po szalta, 
skiepeatf}kv(Mwdo k^ esiv1

Szoku isz miego, 
drėgna 

ll

prižadėjau per Naujus Metus 
* juos atlankyti*

Pavakare, Nauju Metu, kuo
met sędau in roges, kad va
žiuoti pažiūrėt'Luksztu ir szi
ta jiems nuvežti, mjejo musu
‘u. * te i m * te. ■ ' te

TasJ'Per kuri matėsi žiburys.
Iszlipes isz rogių pabaladojau 
in duris,, kurios buvo tvirtai 
paremtos isz vidaus.
r Kas ežia? — pasigirdo
tvirtas vyro balsas isz vidaus, [klausėju Aržuolaiczio, intoike 

| —- Geyi žpiones, tariau.

kieman jaunas kareivis, it pa

man lateška. Pakratė mane
"i ....

f

■I

MJliSUI OPUOLUS 
. z

auknlnu In Llotuya nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitus su 
paraszais priėmėju pinigu.

pąĮyn'korczlu. agentūra in
1, r ..... .. -

Pasai kelionei in Lietuva.

Tai" , geriausia proga daug

Gręituino misiuntiiuo pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

paivakorczlu .agentūra in 
Liepėjų, Hamburgu ir visur.

Padarymas Lictuviszku do-
g . A

Pinigus siuskite per paczto 
Money Order. Ilaszydami 
pridėkite' 2c stamp*. ir visada

J

r. MIKOLMNis,

M

kumoutu.

Money Ordbr.

adroBąyokito Mlteip:

M HiriuMi Avch

I

XDISW-N- »•

Galva per duris įnktežau, 
Vieni stati stala apsiaubia, 
Kiti vela apie stala apsedia, 
Sumuria, akis kaip stiklines.

Geriausias draugas, ne butu 
. pažines.

Po kvoterinka losze,. < 
O ir tai ne vienas praloštą, 
Visa savo uždarbi padėjo, 
Ir Viskas po velniu nuėjo.

0 kada stiklą pamazgų norėjo,
Tai prie szinkoriauš priejp,
Pradėjo rankas bueziuoti, 
Kad pamazgų teiktųsi ant 

* bargo duįoti.
> Bet szinkoris suriko: 

“Ejk, po velniu! r * 
uNegerk, jaigu ne turi pinigu!

O da ir per duris: iszmeta, 
Ir suduoda per aprauda. 
Teip tai nekuria’ praleido

- Kalėdas,
Losždami per visa nokti ka- 

, žiras..
-I l 4 > liįę .. r . x

......... »»*■■■« ■—-II * ■■■! <

LIETUVIPZKU 
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j Holu del Player pianos* Pa
darom, ir parduodam, ^hpĮ(į* 

I sale ir retail, ‘t Jona<
I brozaitiš, 332, So. 2d.* ‘Str. 
IjBrookhm, N, Y.
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INFORMACIJOS DEL KE- 
LIAUJENCZIU ISZ 
MAHANOY CITY.

ARMĖNAI NARŠEI KOVOJE ANT AUGINIMO SAVO TĖVYNĖS PRIESZAI TURKUS

ErIu po

Siunczlu piningus

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul.
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanija nustatytams kainoms. 
Parūpinti paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai.
szyklte apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresą vokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Parduodu laivakortes

Ra-

• u hito n ;
BANK 
_ M * k 1 .

cn.r.jj
Capitol Stock 
Sarplm A Fro fl tn

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-tua > 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneaaat 
parodyt knygute ar ne.

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

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON. Kaalerlua.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine SL Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE
; lietuvis ;
• 418 W. Market St. Pottsville j
i ’ 1 <
Su rtsoms ligoms priima, nuo 

valandos Iki 10 valanda Įsa ryto, 
1 Iki 3 vai popiet, S Iki 8 vakare.

Naujas Llctuviszkas Graborlua 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce SL Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis

Buvusia Daktaras Karto meneJe.
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

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

Merginu balberlu szap&a. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmoklnamo ( \\\\ 
▼yrus ir merginas balbo- r 
rlautl. Neužmirezkite nu- 
maro. Netoli Union R. IL " 
stacijos.

N. Nossokoffs,
1202 Fenn Avė.

v
Pittsburgh, Fa.

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
t

overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju scmpeUu Ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
Iszprosina vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St. 
Shenandoah, Pa.

ir užtikrintas

GEORGES’
Namu darbo “Ice Cream’as
Galima gauti sziuos vietuose: 

No. 317 W; Centre St 
No. 218 W. Spruce St. 
No. 920 K. Centre St. 
No. 728 E. Pine St.

M

Pirkite kendes ant kaledu 
pas Georges1. Gražiai sudėti

Geležinkelei:
Rcadlngo t rūkei Iszelna Isz Maha 

nojaus In Mount ('arinei, Shamokln, 
Williamsport ir kitas szalis 9:10 11:44 
Isz ryto 2:20, 5:18, 7::38, 10.26, 3:26. 
po plot.

In Tamaqua, 
phla ir kitur 6:1 
1:03. 3:14. 6:49,

2 
o

Roadlnga, I’hlladel- 
7:51, 1043, Ihz ryto 

:37. po plot
Lehigh VallcH trukę! iszclna In Ila-

zletona, Allentown, Easton, New Yor
ka 8:03, isz ryto 12:15, 6:08 po piet.

In Shcnadorl, Mount ('arinei Sha
mokin, Plttsburga
isz ryto 2:22, 7:56, po plot.

Strytkarei:
In Ashlanda, Girardville, Gilberton, 

Shenandoah ir Pottsville 
landa, o ant Shenandorlo trumpo ke
lio kas valanda po pusei valandai.

Automobilius in Hazeltona.
Isz Hazeltono Iszeina In Mahanoju 

Isz Ma-
hanojaus in Hazeltona Iszeina 9:30 Isz 
ryto, 1:30 Ir 4:30 
prie Mansion House hotello.

ir Westus 10:47,

kožna va-

-A-c-' m
• 4
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8 Ir 11 iszryto ir 3 po plot.

po piet. Sustoję

Žinios Vietines
— Ketverge Trijų Karalių.
— Darbai ejna gerai ir 

kožnas užganndytas.
Mieste malszu po szven- 

musztiniu apgirdei.
Publikines

atsidarys penkta diena Sausio.
— Ne kurie

ejna gerai

ežiu,
mokslą i nes

saliuninkai 
no iszyms szimet laisnn ba ir 
nėra ka szinkavot. Valdže ba
dai ir teip uždaris konia visus 
saluiNis szimet.

— Tula motore eidaimt pa- 
ne insiri- 

teip bnvo
krvkiu ana diena vos 
to in lipduką,
perymta munszainia, jog vos 
galėjo paejti.
vaiku, josios pravardes negar- 

Isinanie.
— Daug žmonių sugryžo 

isz virszutiniu, kurie buvo isz- 
kdiave jeszkoti dydesnio gi

liuko. Sugrvžia kalba, buk vi r- 
szutinesia sunkiau dirbti o ir 
žmonis ne tokie svetingi kaip 
Skulkino paviete randasi.

Musu distrikte angleka- 
siai nubalsavo idant prie kož- 
no brokerio ar kasikiu butu an
glinis lokalis prie kurio turi 
visi darbininkai prigulėti ku
rie dirba prie tuju kasikiu. Už 
kasikiu lokalus nubalsavo 7011 
o prieszingu balsu buvo 6208.

— Naujas metas mieste atė
jo malszei be jokiu klyksmu ir 

jrtu buvo mutvti 
tik ant

nes

Pasigailėdami

riksmu, bet 
gana daug

žmonių

M' 
ne 

1x4 ir ant karuku. 
linksminasi 

kuom.
szia

ulycziu 
1’egul du- 

pakol turi

Musu apielinkeje žiemos 
nėra, sniego 

maži, o tankei 
žodžiu tikras pavasaris
}>er Naujus Metus, 
turėsime toki orą 
nes

kaip 
szalczi

nematyt i, 
palije, 

buvo 
Ar ilgai 

tai nežino,
persimaino lankei.

BALIUS!
Mahanoy City, Pa.

BALIUS!

Rengia Szv. Magdalenos
Moterų Draugyste Sausio litą 

Utarninko

Szv.

d. 1921
Norkevicziaus svetainėj. ] 
sides 8ta vai. Trauksim iki 
luinai. Ateikite visi. Tam

va k n ra, 
Pra-

ve- 
visi. Tam va

karui parūpinta skaniausi go
rimai, užkandžiai ir aiskrimas; 
orkestrą griesz lietuviszkus ir 

Toliau in 
leidžiama

augliszkus szokius.
vakftrti bus
mojimui mezgiuelis ir gardus 
keksas. Draugyste dedu 
pastangas
kio da miesto ne buvo. Iužauga 
Moterims 25c. Vyrams 50c. 
(3) Renginio Koni.

iszlai-

visas
padaryti bąli u ko-

OAJOC.

ANT PARDAVIMO.

Atsi- 
(to 2)

Du lotai — geroi vietoj 
szaukit ant adreso.

E. Kyguolis, 
1051 W. Coal St.

Shenandoah, Pa.

Po Kalėdų Pardavimas.
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Oream’a” del viso
kiu pareikalavimu.
Ice Oream’as” po 80c kvorta, 
$2.80 už goreziu.

HARRY GEORGES
M W. enter SU Mftbaaoy F*

n Brick
$1.10 vertes vilnos 75c.
80c. vertes vilnos 50c.
75c. Shetland vilnos 35c.

J. Refowich
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.r-

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

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

TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.
,W.

*•*<
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, r! gi nūs ir vežimus dot 
laidotuvių, krlkoztinlu, vesellijti, pasi 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgius ir tt 
>20 W. Centro SL Mahanoy City. Pa

Užmiesįije Aintab Armėnai naršei kovoje ant apgini'mo tojo mii 
jėgerius Turkus. J uju vadas y, a l’ll metinis senuku

lėlio prieszais

CUN ARD LINE
f LAIVAS SAXONIA

14,300 tonu,
18 DIENA JANUARY, 1921 

Kabinas $180.00. Treczia klasa $125.00.
' War Tax $5.00.

DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG
3 klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40.

(Pridedant $5.00 War Tax)

iszplauks*S
J. Darakszau, kuris jiats 

.. . ogo,
AKMUO PANASZUS IN ŽMOGAUS GALVA.

s a

ant 20 turkiszku kareiviu uziuuszdarnas I I isz juju o likusioje palu

SHENANDOAH, PA.

Jonas Szimkonis 54 me
tu senumo, likos sunkei pažeis- 

nupuolima
Wm. Perui
likos nusiustas in Ashlando li- 
gonbuti.

— Vargoninkas 
pavojingai sirgo,

tas per
kasikloje.

anglies 
Jisai

J. Žemai-
tis, kuris
dar raudasi daug sveikesnis ir 
trumpam laike bus 
sveikas.

visiszkai

ALONZO HERNDON

IJ
a :«
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Herndon, milijonieiAlonzo
ins balberis, kuris gyvena mie
te Atlanta, (lo., gyme nevalnin 
l:n, atkelavo in lenais su $11, 
kur aplaike darba prie balbe-

Po tam pastojo locninikn
didžiausio balberio szapo tame 

Dar tiuri tris szapus 
Kiti jo 
bevei k

J isa.i

no.

mieste.
vertes ant $(>(),000. 
turtai isznesza ’ 
milijoną doleriu, 
ni gėris.

vertes
v ra

NAUJAS ISZRADDlAs PLAUKAMS

Dekavoje H milijono žmonių ui 
puikus plaukus, o teip-gi sulaiko puo 
Įima plauku labai trumpam laiko, ii 
vieta IszpuolUHiu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
hite pas:

Informacijas dykai
Raszy

Drs. Brundzns Cosmetics,
Nta. W. Brooklyn. N. 1

Kti raszo apie knyga "Tuksiantis 
Muktu Ir Viena"

Tukstan- 
knrla man pri-

Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 
žinoti Tamsioms kad.asz ošiu 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; už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs! 
pulkus apraszhnus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del Jco^no, katras tik-
tai gali skaityti lictuviszkai kad kož
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczloti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
taiko ant visokiu nereikalingu zobovu. 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose, atranda tenai stebė
tinus apraszymtis senovės Žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni 
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szcimlna. 
Dekavoju tamstoms'' už suvedima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, toipgl deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prlsluntet'kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir lalmo sziame 
gyvenime. Viso giaro velijentis pasi-
lieku "Saules" skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos kąygds tai prlsiuskltc $24 
in “Saulęs" iszlelstuves o gausite tuo
jau# per prtcztą.
in "Saules” isziolstuvos o gaualte tuo-

k rau- 
užklupo

4
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>zitas akmuo, kuris randasi prie pamario Vancouver Ka-
nadoje yra panaszus in galva garsingo 
Twain.

ruszt i ninko Mark

NEPA-NESZIOJE MASKAS IDANT PRASIŽENGELEI 
ŽINTU DETEKTIVU.

Pendegast išz Los Angeles, KalifornijosPaleijos vadas 
paliepė 
ateina pej’žiureti aresztavotus 

veidus del to,

visiems detektivams neszioti ant veidu maskas kada 
prasižengėlius. Detpktivai už- 

idant juju prasižengėliai 
kada vėla paskui juosius sektu
dengt' nepažintu 

už koki prasikaltimu.

Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo
r-
Ifeu

įl

miesteJusu mieste randasi Cunard 
Agentas, kreipJtites pas jin.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

i I

V *

I -

2^

Pasitinkam žmonis ant 
Suteikiam 

Paleidžiam pasažierlus 
Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskrlaustl atvlkla In New Yorka, tai tloFOg 

krelpktes paa («<•<>. J. Bnrtasziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszinalno Ir slunczla pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus Isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus Isz kitu miestu, 
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarais. 
ir Ju bagažius ,ant laivu, 
kreipiasi in musu virsz-mlnAta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautieeziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviccziani visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkal.* 
Gausite ranžlniszkus patarimus nes mus priderlste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telcfpna*: Spring 9537.
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Buckwaiter
Peczei

7
Ii Jh 

/d r.
r ,r
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MžisssaS

į MAHANOY CITYa

J’*> r

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui

lyg Paskutinio Sūdo.lyg Paskutinio Sūdo. Preke knygos 35c; 
Parasze Viskupas Motiejus Volonczauskas.

W. D. BOCZKAUSKAS - 00. MAHANOY CITY, PA.

l_ Yra padirbtas isz geriausio 
geležies. Turėsite mažiaus 
iszkascziu del pataisymu. į{

Grotai ir vidurys yra teipgi \į 
padirbti isz gero geležies kad 
ant ilgio laiko užtektu. Vir yra i

5*

Turėsite
y

i

padirbti isz gero geležies kad į

geriau mokėti preke už gera 5 
pecziu negu mokėti ktjžna meta į 
už pataisymus.

BUCKWALTER ENAME- 
LAVOTI PECZIAI sucezdina 
jumis rarbo, nereike szvakso į

i

8

nei szepccziu.
Yra skirtumas tarp enamelo 

ant pecziu. Nekuria enamelas 
yra kaip kvarba, jisai sutruks g 
ir nusilupa. 7Bet Buckwaltcr g 
pecziai enamelas yra uždėtas \į 
atsakaneziai, nesutruksta nei į 

nesilupa, yra tai tikrasis enam 
elis.
pccziu o busite užganėdinti.

Todėl pirkite geriausi 5
l.

GUINAN’S
SHENANDOAH,> MT. CARMEL.! 

t

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 reftalaujate pageltos

W _ - jfkada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesinės mokestes arba teip lankei kaip
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurips virs z Įninka i yra juso tautiečiai ir 
pažinstami.

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

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

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

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—

D. M. Graham, Pres. L. Eckart, Vice-Prte.
J. H. Garrah&n, Attorney < W.F^Ryokewict

P. C. Fenton

D. M. Graham, Pros. D. F. Guinan, Tmaa.
A. Daniaewica M. Garui*

T. G. Hornsby




