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KAS GIRDĖT?
Dirszeis apsiedias “Kelei

vis,” pasiuto .isz piktumo buk 
tai “Saule” pavogė jam kokes 
ten ejles. Už taisės ejles “Sau
le” neatsako ne už kitokius da 
neszimus. Daugelis randasi to
kiu nesaužiniszku skaitytoju 
kurie perrasze kokes ejles, pri 
siuneze redystei idant patalpin 
tu. Redyste aplaikius tokes e; 
les talpina, tikėdamiesi ant tei 
singystes tokio danesziko. Tai 
sės ejles prisiuntė mum Mr. 
Izidor Karalius isz Wilkes 
Barre, Pa. kurio teisingyste ne 
turėjome laiko isztyrineti per 
Bradstreets agentūra.

Panasziu ergeliu su skaityto 
jiais turi ne tik “Saule” bet vi 
sos redakcijos laikraszcziu, ir 
nereikalingai “Keleivis” teip 
karsztai insiuto. O gal Bosto 
notomis dienomis dideli karsz 
czei, tai nėr ko stebėtis, jog 
spindulei Saules užkaitino sme 
genis tenaitinio keleivio!

Detroite likos aresztavota 
jauna motere, ižbalus ir nuvar 
gus su kūdikiu ant ranku, ku 
ri užsiiminėjo ubagavimu per 
devynis menesius. Motere su
rinkdavo kas nedelia nuo 12 
lig 25 doleriu kuriuos atiduo
davo in rankas vyro. Tasai ra 
kalis pergabeno taja motere 
isz Toledo, Ohio ir liepe jiai 
po bausme mirties uždarbauti 
tokiu budu ant užlaikymo sa
ves ir tojo ižgamos.

Ar žinote, jog ant svieto ran 
dasi 2,390,000 aklu žmonių isz 
kuriu 57,272 randasi Su v. Stei 
tuosia? Yra tai mažiau, ne 
kaip kitosia sklypuosią.

Kada kare prasidėjo o vo- 
kiecziai suprato, jog jiems ker 
szina badas, pradėjo pargaben 
ti daugeli bananiu. Angliję ir 
Prancūzai stebėjosi netikėtinu 
apetitu prūseliu ir net vėliaus 
dasiprato del ko vokiecziai par 
gabendavo tiek bananiu. Sztai 
iszrado jieje nauja būda padir 
bimo isz bananiu — miltu. 
Kasztai iždirbimo miltu isz ba 
naniu isznesze 96 centai ant 
szimto svaru, o tuosius miltus 
pardavinėjo po keturis centus 
už švara, uždarbis per tai bu
vo geras. Isz 915 svaru bana
niu iszdirbo 140 svaru miltu, 
kuria parduodavo po $5,60. 
Miltai isz bananiu pasirodė 
skani ir naudinga.

Europos žmonija visa apgul 
ta nerimastimis visokiomis isz 
kuriu pasiliuosuot kada gales, 
tai kibą viens Dievas žino.

Ant Amerikos lietuviu, ve- 
jalis muset užputę teipgi nema 
žai nerimaseziu ir placziu kla- 
patu.

Dar neatauszo primetineji- 
mai žmogžudžiu Krak o su 
Montvidu tai vienai tai kitai 
szalininkystems, apsireiszkia 
nerimastis jau kitos.

Tuos razbajnįnkus, netiku
sias žmonijos iszperas stūmė 
nors ne gyvus nuo saves sza- 
lininkyste kataliku, primeta 
juos tai socijalistams, tai val- 
namaDiams; szie gi primeta ka 
talikams, ir skaityk žmogau 
tuos primetimus, randi ir vie
nur ir kitur teisybes. Po teisy
bei, tai buvo vyrukai ieztvirke 
besaužiniai didi tinginei, nenuo 
ramos apmauda pilni ir to
kiems viena tiek but prie ka
taliku, but prie socijalistu ar 
valnamaniu.

Geriaus, kad jiedu kaipo ne 
n-oramos butu pasiskandinę 
du vienu jurei negu nužudė 
tris nekaltas ypatas a. a. kuni
gą Žebri su gaspadine New 
Britano ir paliemona Wilming 

% tone., tai nebutu buvę tiek

daug apie anuos bjaurybes gin 
czu ir po laikraszczius raszine- 
jimu.

Dar skrajoja placziai neri
mastis vėl po laikraszczius ki
tas: tai fondai, tai autonomijos 
Lietuvai jieszkiniai, tai galop 
S. Szimkaus atsilankymas.

Kas isz to visko iszeina?
Tikra perkunzupe bei mar 

maliene.
Kas ta marmalienia gamina?
Ūki tai vis mokyti aptaszyti 

žmones isz kokios nebūk szali 
ninkystes.

Tie mokyti aptaszyti nors iiė 
visi ta daro, bet tūli po lai
kraszczius marmalija, o jus dar 
bininkeliai, proseziokeliai skai 
tykite ir ragaukit be mažiau
sios naudos kad ir purvina 
anų įprimarmalyta perkunzu- 
pia.

Vot ir nerimastis!...
Ziurek tai placziai kalbama 

link vienybes, bet kad toji se 
nei nuvaryta in kaczergyna, 
tai tara ja dimnu budu praszyt 
dar in kerezia nors ir patogi 
butu ?..

Kai kurie tai patys iszkelia 
ka auksztyn, apsisukia meta 
vėl žemyn kad ir in peikiu rais 
tus. Teip daroma dar su sve- 
cziu p. S. Szimkum.

Kaip isztikro yra?
“Draugo” No. 28 Tautos 

Fondo rasztininkas p. A. Szla 
kis prirodo, kad p. S. Szimkus 
atvažiavo ne auku rinkt, bet 
agituot kad po užbaigai kares, 
ietuviai isz Amerikos gryžtu 

Urcuu ; ormr—------------- ---——  —
Czion szviežios barszteliuos 

vėl grybas. K
Pirmiaus kadjyeczias atsi- 

anke buvo kalbama vengti 
barniu, kad nesilpnint duot 
sveczio prakalbose aukas gel
bėjimui nuo kares nukentu- 
siems, dabar prirodoma kad at 
važiavo su kitokia agitacija.

Kaip su sziuomi dalyku yra 
isztikro mes nežinom, o kad 
Lietuvai auku reik tai visi o 
visi gerai žinome.

Lietuvoje mus žmones dusau 
ja ir verkia, o mes czion nei 
rudeni maži vaikai prie kiau- 
leles varinėjimo už duobuke 
placzius ginezus darom.

Negražu, negražu!
Szituos nerimaseziu laikus 

dauguma žmonių isz szalinin- 
kyseziu visu, labai pigei ap- 
kainuoja, nes tartum pavydė
jimas mus dar užslogina velyti 
Lietuvai prie szviesesnes atei
ties.

Jau bus szito gana, imkim 
kur yra da szlamsztesne bala
na.

Szio Liepos menesio 8 diena 
buvau draugijos susirinkime 
kur su Antanu besikalbant, 
priėjom prie naujienos kad 
kun. Kemeszis jau atstojęs 
nuo redagavimo “Dranga.” Na 
tai možmožis, gal “Draugas” 
nustos tiek daug szalininkys- 
tes kurstės prie pjovyniu — 
asz nusijuokiau.

Kas tau?! Antanas suszuko: 
pažiūrėk 26 No. tai rasi ten 
mutini be smoko, velniu koki 
seimą.

Susijieszkojau “Dranga” 
kliube ir ten radau apraszyta 
Skruzdės plunksna Velnio Sei 
mas.

Kad galėjo tiek daug prira- 
szyt, regis plunksna buvo ne
girta, raszejo klausė, bet pro
tas diktavo ne kitaip kaip tik
tai girto žmogaus, nes negirtas 
tiek sapalioniu velniu, pekla, 
neterliotu. Matyt kad skruzde 
po daug kartu prisiskaitė Bro- 
meli, pekla ar isz Prusu Gar
są, tai tuose rasztuose paviaiks 
lai, prirodymai velniu raguotu 
įr uodeguotu o tas davė skruz
dei proga ir Velniu Seimą ap- 
raszyt.

Skruzde lyg norėjo ka saty- 
riszkai pajuokt, bet posmai su 
skiemenais visiszkai paleisti, 
tai kame dalykas yra negali
ma surast, rasziniu nuovokos 
jokiosnera.
Argi gali nors kiek bent žmo 

gus isz tokiu rasztu skaitymo 
pasinaudot, bei protą proto 
bulint?

Matytis, skruzdės norėtu nu 
velt satyra bet apraszyme Vel
niu Seimą, toli satyriszko už
daro nesimato.— S. K.

A. Rimka “Jaunosios Lietu 
vos” leidėjas ir L. Vitkauskas 
“Laisvosios Minties” leidėjai 
jiedu savo laikraszczius dar su 
reformavo.

Mat, tiedu laikraszcziai bu
vo mėnesiniai, ir kaip leidėjai 
sako, abu vienokios pakraipos 
tai dar mėnesiniu palikta tik 
tai “Jaunoji Lietuva” Isz Lais 
vos Minties” pakeista vardas 
“Pažvalga” ir bus laikrasztis 
dar nedelinis.
“Pažvalgaj” formatas suteik

ta “Laisvos Minties”, turi 16 
Duslapiu su 10x7 colio drukas 
^opiera graži, drukas aiszkus, 
xalba neszlubuojenti.

Pirma numeri apžvalgos re
dakcija teikėsi prisiųsti ir man 
i mano krepasti.

Aplaike pirma “Pažvalgos” 
numeri, skaitėme su atyda, nes 
“pažvalgoje” i bent apraszy- 
mus žiūrint žmogus matai isz 
dėstytus dalykus tobulai be jo 
kiu szlubavimu ir vienpusevi- 
nam mokaneziam druka skai
tyt prieinamas, ir, regisi kad 
bus “Pažvalga” lietuviszkai 
žmonijai laikrasztis naudingas.

“Pažvalga” metams kasztuo 
ja $3.00 jaigu kartu kasužsisa 
kys “Pažvalgi” ir Jaunaja Lie 
tuva” kasztuoja metams $5.00.

Adresas:— The Lithuanian 
publishing Co. 2257 W. 23rd 
place. Chicago, Ill.

ISZ VISU SZAUU.
Tukstanczei mirszta isz prie

žasties tvano.—Ugnis teip-gi 
prasidėjo prie tu baisybių.

Hongkong, Kinai. —- Tuks 
tanezei kineziku pražuvo bai
siam tvane praejta nedelia gu- 
bernesia Kvangtung, Kvangsi 
ir Kiangsi. Padėjimas tenais 
yrateip baisus, jog yra neap- 
raszomas.

Ant salos Shameen tukstan- 
ežiai gyventoju pražuvo, tuks
tanczei keneze didžiausia var
gą nes neturi kur pasidėt ir 
ka valgyt. Cantone keli tuks 
tanezei namu sudege. Ameri- 
koniszkas konsulis Anderson, 
meldže amerikiecziu idant sku
bintu su pagialba, nes jaigu 
pagialba greitai neatejs tai ke
liolika milijonu ypatų kentes 
neapsakyta varga ir daugelis 
isz tojo skaitliaus turės mirti.

Milžiniszkas straikas 
anglekasiu.

London.— Visos kasyklos 
anglių South Wales sustojo 
dirbia iszskiriant dvieju mažu 
kasyklų aplinkineja Rhonda. 
Suvirszum 150,000 anglekasiu 
sustojo dirbti provindamiesi 
trumpesniu valandų.
Delei stovybu ir kitu karo pa

reigu.
Karo vyriausybe gavo isaky 

ma daboti labiau valstiecziu 
teisiu pildant jiems karo parei 
gas. Taigi už kiekviena netei
sėta kareiviu pasielgimą (ar tai 
in stovybas ar in kita koki dar 
ba varant, ar už jas ir paimtus 
daiktus neužmokėjus, reikia 
tuojau skusties karo vyriausy
bei staeziai arba per apskri- 
ežio virszininka.

VOKIECZIAI ARTI VARSZAVOS IR RYGOS
Maskolei silpnai atspirineja Vokieczius. Tures apleisti Varszava

W
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AUSTRIJOKAI INEJNA IN LVAVA, PO UŽĖMIMUI MIESTO SU PAGIALBA VOKIECZIU.
Londonas. — Maskolių karlumene vakaru daliję nog 

Baltiko lig Bessarabijos apie tūkstantis miliu -ploczioyra bai 
Baltiko provinci- 

kia ant Rygos. Przemisles aplinkine Windaus upe ir dar trau 
bergas dar ketvirta karta stengėsi le Jenerolas von Ilinden 
raudasi jau visai arti tojo miesto. MaP81Sau^ Varszava ir 
rineja neprietelius. i^olei visur silpnai atspi

Vokiecziai artinasi prie
Berlynas.— Pietų szalije Nemuno, aplinkineja KalvarU 

jos, vokiecziai paėmė kaimus Franciszkany ir Osova po kruvi
nam musziui.

Žiemiu daliję Suvalkų likos paimta kalnelis Olszauka 
ant bagnietu. Prie Kolno paymta 2,400 maskolių su armo 
toms ir daugeli maisto.

Prie Przasnico muszei atsibuna kas diena o kaip vėliausi 
telegramai skelbe tai miestas likos jau paimtas per vokieczius.

Vokiecziams pasisekė Francuzijoi.
Berlynas.— Aplinkineja Argono, vokiecziai atspyre frau 

cuziszkus u žklupimus, paimdami 68 aficierius ir 3680 karei
vius in nelaisve. Badai daugelis krito ant kruvino lauko isz 
abieju szaliu. Vokiecziai stengėsi visom pajiegom apsiaubt 
Verduna ir atkirst Francuzus nuo visu geležkeliu.

Anglikai plaka Turkus. Vela paėmė keies pozicijes.
London.— Anglikai su Prancūzais vela paėmė kėlės tur- 

kiszkas pozicijes Dardanelliuje, Gallipoliaus susmaugoje. Li
kos paimta da gerai apginkluoti kalnai prie miesto Krithia. 
In nelaisve likos paimta 4000 Turku.

Vokiecziai perejo per rusiszka rubežiu.
Berlinas.— Vokiecziai perejo per Vinda upe arti Kolti 

nianths/ <
Vokiecziai ejna ant Varszavo/isz dvieju pusiu ir nori mas- 

koliusJ^spaust isz tenais. Vokiecziai jau perejo dviejuosia 
žt^es, tai bus baisei^Tkį>®žhj^ĮBp maskoliai greitai neapsi-

Francuzu pražuvo
Berlinas. — Francuzu pražuvo 78,300 musztinej. _ 

dneje Arras. Prancūzai neiszdave szito skaitlaus bet Vokie
cziams pasisek© szita žinia dasižinpti paslaptai.

zn^es, tai bus bats'

Kunigas suėmė bažnytini vagi.
Scranton, Pa. — Kunigas 

Juozas Kamarauckas isz para
pijos Szv. Szeimynps, Green 
Ridge, intaise elektrikini signo 
la nuo auko dėžutės in kle
bonija, nes vagis tanke! taja 
dėžutė apipleszdavo. Sžtai ana 
vakara, sėdėdamas klebonijoj 
ižgirdo signola ir suprato, jog 
vagis darbuojasi prie dėžutės 
mierije apipleszimo. Nubėgo 
tuojaus in bažnyczia ir užtiko 
vagi, kuris paregejas 
7" v^ ^er.duris o buvo tai ja 
Farrell, 20 senumo.

ISZ AMERIKOS

Vokiecziai Tytavenu ir Sziaulenu apylinkėse.
Kaip pereita vasara karas netikėtai užklupo, taip szi pa

vasari, tik keliams pradžiūvus, atskrido gandas, jog vokie- 
ežiai grūdasi ir in musu kampeli. Tai buvo Balandžio 14 d. 
Iszkarto nenorėjome tikėti, nes kokiu sziemet gandu netenka 
iszgirsti! Tik abejoti ilgai nereikejo: ant rytojaus savo akimis 
pamatėme nemaža vokiecziu raiteliu pulkeli, o už poros dienu 
jau ir visa armija. Žmones, ypacz jaunimas, pamate vokie
czius, bego nuo ju be atodairos in miszkus, ar taip kur slėpė
si; kiti gal už szimtu, o gal ir už tukstaneziu varstu atsidūrė- 
Mat, musiszkiai mane, kad vokiecziai ims musu jaunimą ir va- 
rysis in savo puse darbu dirbti. Vokiecziai gi ne vieno nepa
ėmė, tik matydami, kaip būriais musiszkiai bėga nuo j u in 
miszka, pirsztais in beganezius rode ir juokėsi. Sadbaru so
džiuje (Tytavenu parap.) viena vaikina buvo vokiecziai su
ėmė už tai, kad szio kailiniai buvo su blizganeziais guzikais. 
Mat, pamanė, kad tai rusu kareivis, bet ežia pat vėl paleido. 
Tiesa, traukdamiesi atgal, vokiecziai nuo Baisogalos ir mu- 
siszkiu sodiecziu gal deszimti vežesi. Mat, daug isz musu 
kraszto susigrobus ratu ir arkliu savųjų vežiku nebeužteko, 
tai in ta vieta musiszkius state. Bet kažin ar nors viena in 
Prusus nusivežė, nes naktimis pagrobtieji vežikai lengvai isz 
vokiecziu nagu isztrukdavo.

Su žmonių turtu ceremcniju nedare: skerde kiaules, pjo
vė karves, arkliams szere avižas; iszvede kuone visus geruo 
sius arklius, kartais fiesiai isz plūgo kinkė ir vedesi; daug su
grobė ratu, ypacz grįždami atgal. Jei kurioje troboje žmonių 
nerasdavo, ar kad ir būdavo szeimininkas namie, bet staiga 
neatidarydavo klėties duru —: vokiecziai nieko nelaukdami 
lauždavo duris ir iszsemdavo visas avižas. Bet ten, kur galė
davo su jais susiszneketi, jie būdavo daug szvelnesni ir ma
žiau, o kartais ir visai negrobdavo. Apskritai, reikia prisipa
žinti, jog mes lauKeme isz vokiecziu blogesnio elgimosi, negu 
tikrai jie pasirodė. Bet vis dėlto tokios dideles svetimos ar 
mijos apsilankymas tai ne pyragai. Daugelis ūkininku pali
ko be arkliu, be ratu, be sekios. Sziaulenu ir Tytavenu san- 
krovininkai ir-gi nepaliko stipriai nepakedenti. O kur duona, 
kumpiai, lasziniai, sviestas, kiausziniai. . . . žmonių iszgastis, 
vargas?!

Rado 9 bombas ant laivo isz- 
plaukimo isz New Yorko.

— New York. —Inspekto
riai rado devynes bombas ant 
aivo Kirkosvald, kada tasai 

atplaukė in Marsilia, Francije, 
isz New Yorko. Laivas atgabe 
no daugeli maiszu cukraus, ku 
riuosia bombos radosi, bet ne 
viena isz juju netruko. Kas 
taisės bombas paslėpė in cuk
rų, tai lig sziam laikui nesu
sekta.
Daktarai rado nauja būda ant 

sulaikymo garnio.
Chicago. — Du daktarai 

Chas Reed ir J. Vorkies, iszra 
do nauja būda ant sulaikymo 
atlekima garnio. Tieje dakta
rai su savo iszradimu, gali su
laikyti garni dvi nedelias 
priesz gimimą kūdikio ir pa
liepti garniui atlėkti ant pa 
ženklintos dienos, valandos, 
diena ar nakti ir tai ne vėliaus 
ne greieziau. — Ko tie dakta 
rai neiszmislys?....

Nelaime su motorcikleis.
Girardville, Pa.— Jonas Dri- 

žas fotografistas važiuodamas 
ant motorcikliaus in Shenan- 
dori susidūrė "su kitu motorci- 
kliu ant kurio važiavo Juo
zas ir Vincas Millerei isz Gil 
bertono. Arti St. Nicolas ant 
užsukimo, motorciklei su 
trenksmu suėjo in krūva. Dri- 
ža likos sužeistas baisei ir net 
apmirė o Milleriu brolei teip 
gi susižeido gana smarkei. Vi
si yra Lietuviai. Badai Driža 
važiavo ne isz tos puses kelio 
ir nelaime patiko isz tosios 
priežasties.

Juodas velnes užklupo ant bal
tos, mergaites.

Federalsburg, Md.— Mild
red Clark, 15 metu mergaite, 
kada ėjo per girraite namo, 
likos netikėtinai užklupta per 
nigeri pasislėpusio už krumu. 
Mergaite neturėjo laiko szauk- 
ti pagialbos, nes tasai juodas 
ižgama užkimszo jiai burna ir 
intrauke in krumus. Ejdama 
arti tosios vietos motere, iszgir 
do silpna szauksma mergaites 
ir atbėgo in pagialba. Muri
nas pabėgo o szimtai žmonių 
jieszko tojo žveno po visa ap
linkinia, o jaigu suras, tai pa
kars. Nuo mergaites nuplesze 
visas szlebes o ir czeverykus nu 
trauke nuo kojų.

Milžiniszki užkalbinimai karisz 
ko materijolo.

Philadelphia. — Kariszki 
užkalbinimai kuriu verte iszne 
sza ant szimtu milijonu dole-

likos aplaikyti czionais. Bald- 
vino fabrikas aplaike užkal
binimu ant $81,000,000 o dirb 
tuve parako Du ponts turi už
kalbinimu ant parako suvir- 
szum už $100,000,000. Po visa 
Amerika didelis krutėjimas 
fabrikuosią o kaip kur pajiesz 
ko darbininku.

Didelis tvanas, Ohajui.
Lima, Ohio. — Kelios ypa- 

tos prigėrė, daugeli likos su
žeistais, o tukstanczei randasi 
be pastogių isz priežasties tva 
no kuris užėmė visa aplinkinia 
tarp Ados ir Lima, Upe Otta
wa iszsiliejo puse mylios plo- 
ežio o suvirszum 20 myliu il
gio. Bledes isznesz ant milijo
no doleriu.

Trumpi Telegramai
§ Columbus, Ohio. ~ 

priežasties tankaus lietaus 
ris puolė be paliovos per 
szimts dienu, keturios 
pražuvo o bledes likos 
ryta ant suvirszum 2 
doleriu.

§ Providence, R. 1.— Strai- 
kas darbininku ant elektriki- 
niu karuku jau pasibaigė. Kas 
link iszlygu tas buvo atidėta 
ant arbitratoriū ranku.

§ Austrijoj randasi 809 ypa 
tu serganeziu ant Aziatiszkos 
koleros. Daugiause ju yra pa 
imti Žalnieriai nelaisvėje.

§ Shenandoah, Pa— Juozas 
Olinskas eidamas in darba ra
do krikeje kuna Antano Dero 
niko nog 1888 W. Coal st. yra 
sakoma kad Deronikas likos 
nužudytas po tam inmestas in 
krike idant paslėpti žudinsta.

* Skotlandije naudoje ame- 
rikoniszkas drukavojimas ma- 
szinas.

* Karaliene Margheritu tu
ri skepetaite verties 30 tuks
taneziu doleriu.

* Franci j oi randasi vienas 
salunas ant trisdeszimts

* Ira apskaitom 
nuošė ira 20 kartu augiau kie 

visoi Euro

ant 8'vie 
tavorin?

poi.
Uždarbio Suez kanalo 

1898 buvo $17,581,200.
* Didžiause kukne 

to randasi krautuve .
Bon Marche Parižiuje. 
kuknioje verda ■*** 
4000 žmonių, 
lelis ira 75 
sės 375 kvortų, n 
dasi 50 rundelim

’da valgi de 
Mažiauses JjM



TARADAIKA

DRAUGUIŽinutes isz Lietuvos

ir _

Teisingumas kūdikio.

nes
pa-

Drauge, užmirszk audru kau
kimą,

Kentek už prabocziu szali 
Ir, nepaisydams ant likimo, 
Neszk szviesa broliams, kiek

bėjo jis vėl kaip tave pa 
nuo motinos.

(Toliaus bus.)

Kada vokiecziai atėjo in aplinkinia Sziauliu žmonis josius sveikino ir atidavinėjo garbe 
nes jago butu parodia neapikinta prieszais prūselius tai neviena tame laike butu pakorė ar 
perszove. Paveikslas geriausia iszaiszkina taji atsitikima.

KUR BUN
Mano pati Maro Mį§Wexta meta

Mere paeina 
isz Suvaiką gub., tari brolius ir sese
rį. Yra szviesaus budo, 30 metu am
žiaus, girdėjau kad jie gyvena Chica
go, Ill. Kas duos man apie juos žine 
gaus dovana.

Juozas Mickoviczius. 
3743 Burwell St. S. E.

Cleveland, Ohio’

Onute su mamyte iszkeliavo in Atlantic City prie mariu. 
Onuka matome bovinantese su pieskoms o moty na stovi szale 
ir saugoje nuo vilniu. Kur yra motyna?

Dora Malvina

Bartus tuojaus atėjo in pa- 
gelba majorui apsiginklavęs. 
Revolverius nesze rankose, o 
kalavija dantyse.

— Nereikia ginklu— tarė 
jam besiszypsodamas majoras. 
Paukszcziai jau kletkoje, abu 
du uždariau kelnoreje.

— Vivat!— suszuko garsiai 
kareivis.

— Tvirtyne musu-te gyvuo
ja musu majoras didvyris!

— Reikia ja dabar apžvelgt 
idant atremt da prieszu užpuo 
limus. Reikia surast raktus..

Bartus netrukus rado pun
dą raktu virtuvėje po puodu 
užvožtus. Džiaugsmingai pa
ėmė torielka, padėjo juos ant 
jos ir tarsi tikrai pildydamas 
role komendanto paimtos tvir 
tynęs su priklaupimu atidavė 
didvyriui, kuomi prajuokino 
majora, kad net už szonu nu- 
sistvere besijuokdamas. Bet 
veik nutilo ir tarė.

— Szposai, szposai, bet da 
neviska padarėme ka turime 
atlikt, idant tvirtyne butu mu
su rankose — gal da sunki už
duotis mus laukia czionais, 
yies tai da tik pirmas aktas mu 
su pergales ir veiksmo.

E®i ; *
i.
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ristis žemutinius kambarius 
qo, o potam laiptais nuėjo 
jgsztutinius, kur.teipgi vi
sam pus iszkrete, idant per 

cit, ar kas netykoja ant 
islepes. Atėjo prie vie.- 
'darytu duriu iezgįrdu 

wanriszkas, sal- 
mielas nors pilnas skaus 

o, kada ieztarinejo žodžius: 
“Dieve susimilk ant to gero 
pono ir jo prieteliaus... Gelbek 

^Juos nuo pikto, gelbek Isz ran- 
Įcu nelabu pjktadariu. Susi-
Įlkir ant manes Vieszpatie 
j gelbek isz urvos žmogžu-

Majoras atidarė duris ir isz 
vydo nusistebejes beklupojan- 
ežia Urszule su sudėtom ran
kom ir pakeltom augsztyn aki 
mis, o toj pozicijoje iszžiurejo 
kaip kad aniuolas.

— Tai tu Urszule meldiesi? 
užklaiise nusistebėjimo nega
lėdamas praszalint, kadangi ži 
noj°> j°g mergaite buvo nebi- 
le, o dabar girdi ja bekalban- 
czia.

— Urszule ar tu nebile?
— O ne pone! Man tik už

drausta kalbėt ir paliepta but 
nebile. Pikti žmones kurie 
mane laiko, užmusze koki tai 
turtinga žmogų ir asz maeziau 
tas baisybes, man prisakė nie 
kad in nieką nepratart ne žo
džio, nes ir mane tokiu budu, 
kaip ana žmogų nužudyse.

— Nebijok Urszule — tie 
latrai jau daugiau nepiktada- 
riaus ir ant tavęs valios nebe- 
turės, nes jau jie musu galybe 
je ir mes atiduosim juos sudui, 
kuris nuspręs jiems užpelnyta 
bausme ir jau niekad nepaleis.

— O Dieve! — suszuko 
k džiaugsmingai mergaite.— Bet 
Ljus neužmuszet.

— O ne Urszule — mes ne 
kesame žmogžudžiais, tik užda- 
Rem juos kelnoreje o potam ati 
^tt^im policijai. Dabar buk 

ir eik su mumis žemyn 
tesakysi mums, kaip tu do- 
tergaite galėjai patekt in 
BhžmogžudžiUo Jug kaip

Netrukus atėjo vėl du. Tie 
du nesze sunkius klumszius 
ant pecziu. Toks pat likimas 
buvo ir sziudvieju.

Majoras su savo draugu ne 
apleido kiemo iki rytmecziui, 
bet daugiau razbaininku neate 
j°

— Mesuprantu—tarė Bar- 
t is- kodėl ju daugiau nepasi
rodo. Turbūt suvuode kuo 
m i sziandien kvepia ta j u u r 
va Jug tie latrai jau neisz 
vengs bausmes vistiek, 
policija su žmonėmis turės 
daryt ant ju medžiokle.

manau neesi anūke tos raga 
nos, ne dukteria to latro, nes 
jie tavęs negalėjo iszmokyt 
melstiesi prie Dievo jei patys 
neiszpažista jo.

— Teip, pone neesmiu ju 
ir bjariunuosi jais, nes jie pa 
vogė nuo mano brangios moti 
neles.- Bet nemislik, pone, jog 
jau esame iszgelbetais, kad už 
darete kelnoreje sene su jos 
sunum. Girioje da apie ketu 
resdeszimts razbaininku randa 
si ir ateis jie in czionais. Szia 
nakt ateis j u gal apie dvilika, 
nes ant tiek gaspadine virė 
vakariene. Pasirūpinkite po 
nai, idant tie latrai neateitu 
in czion.

— Gerai, Urszule, buk ra
mi duosime rodą ir valiosiva 
mudu apveikt ir anuos. Ar 
tik pro vienus vartus gali in- 
eit in kiemą ?

— Teip pone, tik pro vienus 
vartus, nes kitu nėra. Visi 
langai su geležinėm grotom, 
negales in eit. Uszpakalije na 
mo yra gonkles; laukiant žmog 
žudžiu uszsižiebineja ten žibin 
te, idant jiems duot ženklą 
kad gal ateit. Papiotys ežia 
toks, kad jei kas isz czionais 
ateina, tai tris kartus užgauna 
kumszczia in vartus.

— Gerai labai gerai— kad 
suteiki mums geras informa- 
cijas-tare majoras kaip pats 
in save, matomai apmislinda 
mas jau pelną, kaip reik pasi 
elgt.- Jeigu neateis visi ant

VI.
Už tamsios giries užtekėjo 

auszra, o netrukus pradėjo 
brekrzt diena.

— Pone tarė Bartus tada 
jokiva, nes ten mus laukia.

— Baisus pavojus mums 
da gresia girioje. Girdėjai 
kaip mergaite sake, kiek tu ne 
labu žmonių bastosi po gire. 
Kulka isz už krumio lengvai 
gal mus pataikyt- toks paslap 
tinis prieszas baisesnis, negu 
tas, kurs su ginklu stoja atvi 
riai in kova, Turi va apsvar 
styt, ka turime veikt toliaus.

— Kasžinkas joja — tarė 
Bartus klausydamas atydžiai. 
Tikrai joja!

— Teip, ir asz girdžiu.
— Matomai visa banda pri 

buvo raita— užtėmi jo iszgas- 
tingai.

Nubėgo ant gonku, bet ne 
trukus džiaugsmingai suszuko.

— Musiszkiai!
— Na, aeziu Dievui — tarė 

majoras pats in save girdėda
mas Bartaus apreiszkima.

Bartus atbėgo ir atidarė var
tus pro kuriuos iszejo pats ir 
majoras.

Uzarai iszvido juodu ir tuo
jaus prijojo, o vachmistras 
sveikindamas majora atsiliepe:

— Labai buvome užsinera 
mine apie judu, ponas majore 
ir iszjojom jieszkot. Žinant, 
kad ponas majoras visados pa- 
veizda buvo tarnystei, kad va
kar nesulaukėm tuojaus misli- 
jome, kad kur giriose suklydot 
—bet aeziu Dievui randame 
po pastoge. Atvede mus in 
czion pedsaKas; tuojau pažinau 
jusu arklio kojos pėda. O, toli 
jieszkot tokio žirgo koki ponas 
majore turite.

— Dekavoju Dievui^ kad 
teip laimingai susitinkam, d^ 

H^oju ir jums mieli dra^y^įy

— Ne Urszule, nieks ju ne- 
lites. Bet tu ju nesigailėk, jie 
verti bausmes.

— Asz ju nesigailiu, bet bi 
jau matyt užmuszta žmogų.

— Nematysi niekad, jei ne 
nori — Urszule.

— Asz ne Urszule tarė mer
gaite, bet Malvina. Ponas klau 
set kaip galėjo patekt in ežio 
nais, tai dabar apsakysiu. Tie 
piktadariai mane pavogė nuo- 
mano mamos. Kaip in ežia jie 
mane atgabeno asz pati neži
nau. Mano tėvelis pasimirė ir 
vienkart atėjo koks tai žmo
gus, kuris dabar czionais buvo 
atsinesze popiera ir reikalavo 
nuo mamos piningu. Sakes, 
kad nuo jo’du tukstaneziu pas 
kolino Grunovskis ..

— Grunovskis?—atkartojo 
nusistebejes majoras— Koks 
Grunovskis?

— Mano mires tėvelis.
— Malvina l-suszuko majo

ras, tai tu mano sesers dukte- 
asz tavo dede. Sveikinu tave 
brangi seserunaite Malvina!-tu 
buvai rankose žmogžudžiu!— 
Szauke majoras spausdamas 
prie savo sujudintos krutinės 
jauna mergele, bueziuodamas 
jos kakta ir žiūrėdamas in 
akis kaip kad savo numylėti
niai.

— Ah, kaip laikas viską 
maino!— Iszjodamas in kare, 
palikau tave da kūdikiu esant 
Atsimenu, kaip paėmiau tave 
ant ranku ir tu, laiminai 
mane savo maža rankele, o da 
bar tu pasilikai man aniuolu 
sargu, kuri man Dievas nusiun 
te del iszgelbejimo manes nuo 
mirties, kuri beabejones ežia 
mane laukei M

Malvina neabejoję apreiszki 
mui majoro, kuris susigiaudi 
nes glaudė ja prie saves, o jo 
stambios aszaros krito isz jo 
akiu ant jos galvos. Malvina 
nemažiau buvo susijudinus, o 
majoras tuo tarpu kalbėjo.

— O nelaiminga mano se 
šuo! kiek ji turėjo iszkest, 
kiek skausmu datyrt, bet kaip 
nusidžiaugs, kada iszvys mane 

; su jos dukrele.

PRIBUVIMAS V0KIEC2W IN APLINKINIŲ SZIAUIIU.

B

O

&

veikinsime labai sziltai. — irisz ranku zmog 
°xžiu in ka netikėtinai inkliu

< vom.
, — Beje? Ar ežia ne kareze

ma?
— Žmogžudžiu lizdas. Sze- 

szis pauksztelius turime jau, 
bet daug da ju randasi girioje 
ir tikrai bijojom jot.

— Dabar suprantu kode' 
daugiau tu latru neparėjo—ta 
re Bartus kaip pats sau.—Ma 
tomai iszvydo jie užarus, tai ir 
pabijojo.

In joje in kiemą uzarai isz
vydo keturis piktadarius su- 
risztus.

Majoras trumpai apsakė sa
vo atsitikimus, o potam drau 
ge su kitais nuėjo in kelnore, 
kur buvo uždaręs sene ir jos 
sunu. Suriszo ir juodu, o po
tam iszkrete visas pakampes 
ir skrynes. Turtas buvo milži- 
niszkas, o vis matomai iszplesz 
tas nuo žmonių, kurie pateko 
in žmogžudžiu rankas.

Majoras dabar nuėjo pas 
Urszule, o Žalnieriai ėmėsi prie 
valgimo rastus pagamintus 
pleszikam kepsnius. Nusive 
dės Urszule ant gonku už
klausė:

— Dabar pasakyk man Ur
szule, kaip patekai in tuos na
mus? Nes pirma neturėjau lai 
ko klausinėt; dabar jau apsi 
dyrbom su razbaininkais ir 
jau niekam ju bijot daugiau 
nereikes.

— Jus ju neužmuszet, neti
kiu kad norėtumėte tu piktu 
žmonių krauju savo rankas 
terszt—kalbėjo Urszule mato
mai labai besibjaurindama ir 
bijodama užmuszejistes-

— Ne Urszule—sakiau kad 
juos atiduosime sudui, o sūdąs 
juos nubaus.

— Atleisite man, kad antru 
' sartu klausiau; asz žinau Kad 
jus pone ju nemuszit, bet kiti 
kareiviai... '

į^^UYkuksugrižo mJfcp’V' 
szypsodamas pasakė:

— Matomai sene labai pai- 
so ant savo žmonių, žibinte 
pastatyta ir žiba-.- nepam'ifszo 
instatytrvi^bFžvakes; apszvie 
tineja prieszais aikszte teip 
kad lengvai bus matyt kiek 
razbaininku sugrįžta namon.

— Dabar, Bartau, eikiva 
ant kiemo ir parengkiva vis
ką reikalinga. Ir beeidamas 
nuėmė nuo saves virszutine 
uzariszka jeke ir kalbėjo drau 
gui’

— Tik viena mandiera ka
reivio, pridarys piktadariam 
baimes, nes palaikys jie, kad 
ežia randasi visas pulkas uza- 
ru ir laukia ju. Tu tuomi 
pu pajieszkok virvių, o 
pritaisysiu szmekla.

Netrukus viskas buvo 
rengta ir tuojaus iszgirdo barsz 
kima in vartus.

Bartus nubėgo ant gonku ir 
netrukus sugrižo, apreikszda- 
mas majorui, jog tik du pikta 
dariai sugrižo^ t

— Gerai- atsake majoras.— 
Atrakyk vartus ir pats stok 
už vartų. Pirmutini asz stver 
siu- Antra tau palieku. Ži
binte pastatyk ant žemes. Bar 
tus atidaręs duris pasielgė, 
kaip jam majoras liepe. Žmog 
žudžiai matomai nieko nepri 
jausdami inejo drąsiai in kie
mą ir tik susiprato kada jau 
gulėjo ant žemes.

Majoras laike savo belais 
vi prispaudęs viena ranka 
prie žemes už krutu, o kita į iri 
kiszes prie kaktos revolveri.

— Pasiduok-rūstingu balsu 
prisakinejo piktadariui, nes 
mažiausias atsiprieszinimas isz 
tavo puses gal insmeikt tau 
in galva szalta kulka.

Bartus su savo tapat pada
re ir abudu piktadariu suriszo 
ir nuvilko in paszali.

Mano dede Kazimiera Paleckis pa 
eina isz Suvaiką gub., Kalvarijos 
pav,, Balkonu gmino. Kurciniszkiniu 
kaimo. Jaigu esi gyvas, meldžiu atsi- 
szaukt, arba kas kitas malonėkit duo
ti žine ant adreso. '(SS 0!l)

J. Daugella,
151 II pe St., Brooklyn, N. Y.
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Mano draugai Jonas Jaksta, Sil
vas Melinikas, Kazimiera Buržine 
Vincas Ragusha, Jurgis Saduika, Si 
monas Aidukas, Kazimiera Varniuką, 
ir Antanas Milacas visi paeina isz 
Kauno gub., Salaka para., meldžiu 
atsiszaukt ant szio adreso, ‘(gg o?)

J. Butėnas,
PocahontasBox 45 Va

Puikus atsakymas.
Senovės gadineje, kada da 

naudojo kartuves del prasižen- 
gėlu, nutvėrė mieste Ryk vale 
koki tai kaltinika o miestiszka 
rodą, turėdama tada valdže 
korojimu smerte, apsudijo ant 
pakorimo. Žinojo kaip iszduot 
viroka, nes ne turėjo kartuvių. 
Statit, tai ilgai persivilks ir 
kasztuos; sztai davė rodą vie 
nas isz lovininku, kad pasko
lint kartuves isz Zagoravo. 
Iszsiunte siuntini su gromata 
no miesezioniu in miestą Žage 
rava. Bet miesezionei parode 
puikes kartuves ne paskolino 
ir davė toki atsakima ant rasz 
to:

“Mes del saves ir del muso 
vaiku pastatėme kartuves o ne 
del piktadariu del Rikvalaus.

Pas skribelninka.
— Ar tamista turi tokia 

skrybėlė idant tiktu prie mano

— Kupczius: — Turiu, tuo 
jaus paduosu, — sziaudinia.

Girtuokleis buvo Lietuvoje, 
Tokie pats ir Amerikoje, 

Ne vieni ten namus pardavė 
Ir in Amerika nusidavė.

Czion pribuna, 
Bet malszeis nebūna;

Girtuokliauja nuolatos, 
Pagal paprastos mados.

Laukas buvo, laukas stips, 
Girtuokleis buvo, girtuok

lėms pasiliks.
-X- * -sė

jau kada kur buna pedes, 
Teh bėdos o darbo turi dėdės, 
Kur ten apie Masacziužeje,

* Vienoje bakūžėje, 
Gerdami susimusze,

Net gaspadinia primusze.
Diszus ir langus iszdauže, 

Duris stubos iszlauže, 
Už tat namieje negulėjo,

In koza visus nuvarė, kur 
bausme užmokėjo.

Tai rots pede turėjo, 
Lakupe uždaryti stenėjo, 

Kaip mislinate, ar tai gerai? 
Ar tai krikszczioniszkai?

Vyruczei pamatysite, 
Kaip gala dasigriebsite!

* * *
Jau vyruczei tik nežinau, 

Ir ne numanau, 
Kas tai do mada,

Kad pas Lietuvius visada, 
Kada szvente dydžiausia, 
Tai apsiejna bjauriausia. 
Geriaus kad tu szveneziu ne 

butu,
Tai ir 1 atriję nesiustu, 

Vieni traukia in bažnyęzia, 
Kiti in karezema, kaip tyczia. 
Argi jau ne bus permainos, 

Ar teip bus visados?
Veiks si kruvini pas skvajeri, 

Žiūrėti ant to negali,
Amerikonai žiuri kaip ant 

žvėrių,
11 k tai kn u t as su valdyt u, 

Apszvieta priduotu, 
Girtuokliavimą apmalszytu.

* * *
Jau tai n ėdy vai,

- Kur buna paleistuvei vyrai, 
Szitai urvoja vienoja.

Szesztas girtuokliu gyvuoja. 
Nežino, kas tai szventa diena. 
O in bažnyczia suvis neejna, 

Vienas kaip nuo triapu smu 
ko.

Badai sprandą nusisuko.
Tegul dabar vaitoja,

Ba tai Dievas koroja,
Teip bus su kožnu pijoku, 

Jago viera laiko ant juoku.
* * *

Suvalkinis su kaiminiu susi 
rupeziavo,

Tai suvalkinis gerai in kaili 
gavo, 

Kauninis buvo, smarkesnis, 
Ir daug drūtesnis.

Tokiu turime daug Gilbertone 
Kada buna apsvaigintam stone.

* -x- *
Jago ant baliuko nepraszo, 
Tai staezia galva iszpraszo, 
Jaigu žmogus politikia turi, 

O reikalo jokio neturi, 
Tegul snapo nekisza,

Ba nuo trepu nupleszka, 
Padaro dydelia balda, 

Galva suskaldo, 
Daktaras turi siuvinėti, 

Ir kėlės dienas lovoja stenėti. 
Tankiausia atsiranda tokiu, 

Vadinamu iutiligentu, 
Tieje pradeda isz kitu juo 

kavot,
O tie kiti pradeda in kaili 

duot,
Kaip žvirbli supaszo, 

, Jog vos atsipraszo.
* * *

Susirinko vyru senu ir jaunu, 
Peczeje aplinkinėje Mont 

karmų, 
Dvi baczkutes alaus ižgere, 
Na ir už krutu susitvėrė.

Musztyne smarki buvo, 
Jog mergynos stuboi neižbuvo 
Lampos ir peilei darbia buvo, 
O ir diperei vietoja neižbuvo. 
Kada gaspadine namon parėjo 1

Ba ne buvo, — tai daug dar J

Kol viską sudavadijo, 
Peilius ir szauksztus suran-

Tai mat vis lietuviszkai 
Kad ir kiauliszkai!

Nukentėjusioms del karo Sziau 
liu ir Raseinių apskrieziu 

lietuviams szelpti.
Suvienytas Maskvos preki 

ninku ir biižos komitetas pas 
kyre 25 tukstanezius rubliu.
Lietuviu Draugijai nukenteju- 

siems del karo szelpti.
Pasiirta paszalpa 50 tukstan
eziu rubliu.
Maskvos organize c/ja nukente 
jusiems del karo szelptiĮJatsiun 
te savo igaliotine p-le K. Mise 
viezaite steigti Kauno ir Vii 
niaus gubernijose “vaikams 
sodnelius”, t. y.'prieglaudas su 
tam tikrais sodneliais. P-lei 
Miszeviczaitei nurodyta pato- I, gj , n įi I „ ■■ —I  y,.w*. ,„j.r

Per d ra Basanavicziu gauta 
2000 r. isz Lietuviu Tautos 
Gelbejimo Fondo Amerikoje 
(Pitsburgc).

Škotijos Lietuviu Kataliku 
Visuomenes Lietuvai szelpti 
Komitetas atsiuntė czeka 110 
svaru sterlingu.
Palengvinti savo įgaliotiniu 
darbui ir pagreitinti pagelbai 
nukentejusiems Komitetas pa 
skyrė naujai susitverusia gudu 
draugijai 1000 r. paszialpos. 
Paskutiniu laiku Lietuviu 
draugija priglaudę ir latviu 
pabėgėliu.

Priverstini pabėgėliai.
Praneszama kad Prienuose ga 
benamuju nuo pozicijų žmonių 
susirinkę ligi 10 tukstaneziu.

Vilniaus gub. prekyba.
Vietos prekyba ežia turi 

daug kliueziu. Kredito beveik 
nėra; sziaip bankai vekseliu 
diskontuoja maža. Delei gele- 
ž’.nkeliu suvaržymo sunku at 
gabenti net pirmosios reikme- 
nes daiktu, ir Vilniaus miestas 
naudojasi dar tais produktais, 
kurie buvo atsargoje. Preke 
jams reikia prekes pirkti už 
gyvus pinigus, kainos dirbti
nai kila.

Pramones veikėjai susiru 
pine tokiu dalyku stoviu suma 
ne steigti Varszuvos rajoninio 
komiteto skyrių.

Lietuvos ir Gudijos aludi- 
ninkai neseniai tarėsi taip pat 
savo reikalais ir sudarė prie 
Sziaures- Vakaru Draugijos 'HKyiTU', KUiTs Turėsiąs rupiu 
ties atlyginimu nuostoliu, užgi 
nūs pardavinėti alų.

Panevezys.
Sugrizo atgal isz Utenos in 

Paneveži Kauno gubernato 
rius su savo kanceliarija ir ki 
tomis ištaigomis, kurios laiki
niai buvo isz ežia iszsikelusios 
del karo pavojaus.

Nuolatinis rezultatas.

Kovok skriaudas, neteisybes. 
In szviesia ateiti tikėk, 
Ir vėliava meiles, Ii gybes 
Visados augsztai tu turėk. 
Nors tave ir niekszu koliotu, 
Suspaustu szirdi, lyg nagais, 
Visokiais budais persekiotu, 
Gazdintu szaltaisiais kapais,— 
Bet tu, drauge, tiesa pažines, 
Drąsiai eik tais dygiu takais, 
Aukok-jiegas, nors paskutines, 
Džiaugsies savo darbu vaisiais. 
Naikink skurdą, vargo sienas. 

—r-o.jiv tiw.rrtgra' m ima prie sz viesos 
Szluostyk apverktas blaksztie- 

nas, 
Aiszkink, jog nebilgai vaitos. 
Bet kiek tik veiksi, ar kentėsi, 
Kentek ir veik mokslo vardu, 
Nes mokslu priesza pergalėsi, 
O ne durtuvu ir kardu.

Pabaliu Strazdelis.

Paskutiniame savo posėdyje 
Lietuviu egronomijos bei tei
su pagelbai teikti nnkenteju- 
siems del karo Draugijos, val
dyba paskyrusi 800 rb. dr-jos 
siuneziamiems i Kauno gub. 
žmonėms, kurie sutartinai su 
Žemiecziu Sąjungą ir Liet. Ko 
mitetu darbuosiasis bendrai 
steigiamuose punktuose, rink
sią žinia apie karo nuostolius, 
tvarkysią savitarpine pagialba 
vietose ir t. t.

Manoma perkelti sostine.
Eina žinios, kad esą kas

kart daugiau augszto postovio 
žmonių linksta ton pusėn, kad 
sostine butu perkelta isz Petro 
grado kitan miestan. To prie 
žastimi esąs nesveikas Petrogra 
do klimatas. Vieni nori, kad 
sostine butu perkelta Kijevan, 
o kiti— Kokion Krymo vieton 
kur busią labai patogu, pasida 
rius liuosam Dardenelu keliui. 
Ypacz nori, sostines perkelimo 
teisiu ministeris Sczeglovitovas 
ir jo padėjėjas Ujaszenko.

Kamajai.
Ežer. apskr. Upas. Žmones 

ežia ne labai ramus del vokie- 
cziu. Ūkininkai apsiraszo savo 
manta. Treczia karta yra varo 
mi jau Utenom gyvuliai: bepa 
liekama po viena karve. Val- 
szcziaus ponams ir kitiems vir 
szininkams detiniams dabar ge 
rilaikai: pelnosi suraszinedami 
turtus, taip pat gi ir del vale 
tiecziu pareigu. Pranys.

Ligos gydymas nevien turi 
pasitenkinti skaudėjimo pra- 
szalinimu, bet taip-gi turi ant 
visados būti iszgydyta. Skaus
mo praszalinimas visuomet yra 
ligoniui pageidautinas, bet daž 
nai tas nesitęsia ilgai. Ligose 
virszkinimo sistemos, kuomet 
dažniausia buna asztrus skau
dėjimai ir kiti trudesiai, skaus 
mo praszalinimas būtinai rei
kalingas. Paprastai geriausiu 
palengvintoju yra Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, bet jisai taip gi duos ga 
lutina rezultata. Ji reikes var
toti tol, kol liga visai neisz 
nyks ir paskui reikes pavarto
ti, kuomet tik senos ligos simp 
tomai atsikartos. Jisai pilnai 
iszvalys kūno ir paliks ji stip
riu atlikimui savo regulerio 
darbo. Kaina $1.00 Aptiekose 
Jos. Triner, iszdirbejas, 1333- 
13339 So. Ashland Ave., Chi
cago.

Jei suskausta gerkle, tai pa 
mirkyk bandaža alyvos aliejų 
je ir Trinerio Linimente ir pri 
dek prie gerkles. Reumatizmą 
ir neuralgija turint reikia trin 
ti su grynu Triner’s Linimen- 
tu skaudžiamas vietas. Kaina 
25c. ir 50c. per krasa 30c. ir 
60 centu. Advt.

— Tetule! — klausė maža 
Magdute — kas tai yra telefo
nas?

— Tai yra tokia prietaisa, 
jog jaigu k a pasakai, tai tuo- 
jaus žino apie kėlės miles, — 
atsako teta.

— Tai tetule: ir yra telefo
nu kalba Magduka.

— Del ko?—klausė teta.
— Ba vakar kalbėjo tėtis 

in motinėlė, jog kaip tiktai ka 
toki tetai Rožei pasakykie, tai 
tuojaus cielas miestas žino.

— Ko tu teip Megute nuliu 
dus ir nosi užsukus?

Megi: — Kad pikta esmių.
— Ugi ko tau pikt?

M. — Ka ne pikt, po velniu! 
visi kalba apie ženibas, o ne 
vienas ne yma! Ar-gi tai ne 
pikta ?

‘APSZVIETA’ Mokslifixkai Istorisika Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeitai 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke;

Apszvieta, apdaryta $1.25, 
Mainieris ir Leberis su 60 pus, lOoi

Gaunama pirkt tik pai:
T. Aitrinki. H3 S. 2^. St. Pblli. P>.

%

Lietuvišku Knygų Krautuve.
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus. 
s. v. gauna papiginta kaina Krau
tuve adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS
901 M 33 rd St.( CHICAGO, ILL.

A J. KELDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202 Troy St; Dayton, 0,

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
<ad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane, Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000ir esiu po kauozija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos, Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2o, įtampa.
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VIENYBE LIETUVNINKŲ

Senmer- 
. juokas

sigim 
mis. r.

laiva
isz

priežiūroj
augti? ir
taip iszaulle jami ? Dėlto nesi 
stebėkime " 
geru, doru 
nuT '

legrafa idant niekas slaptingo nebutu iszsiuncziama isz Ameriko

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

CAPTAIN, „X- D. ALLEN

i ant svieto gy 
nona užsipelny

Prenumerata metams $2.00; pusei metą $1.00.
Kanadoje metams $2.50; pusei metą $1.25, 

Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid. 
W. KOHLER, Kasierius

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

PHott, ©by

SZIUPINIS.
Londone randasi juodas ad 

vokatas.
* Amerike randasi 2,200 

bravoru.
* Montreale, Kanadoje, yra 

naudojami Kinczikai kaipo la
koje! turtinguose namuose.

Kurtus.
■ Sveikas drūtas prieteliau
- Tvarteli statau.
- Padek dieve!
Del kiaulii.
- Tu kvailis!
- Dėkui, dėkui!

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.
Kningą katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.,
120 Grand Street, Brooklyn, New York

Ramiai procevotb...
O nebūti “berazumemis”
Ir niekus svajoti...

Taip, ežia tikra tiesa... 
kad nėra kas padaryta su 
ku, tai jau potam... kada 
karas —neber ko svajoti apie 
rytmetinius užmanymas... (bal 
dos in duris) Meldžiame...

II Regykla.
(Birute,ir Skurdiene, dviem 

vaikais vedina, treczia neszima 
vaikai nuskurę ir susiterszia)

Skurdiene. Tegul bus pagar 
bintas.

Byruta. Ant amžių amžinu-

Laivyno departamentas paėmė savo globon vokiecziu kompanijos valdoma bevieliu tele
grafo stoti Sayville, L I. Per ta stoti susineszama per Atlantika su Vokietija. Buvo nužiū
rėta, kad per ta stoti praneszama buvo Vokietijai karines paslaptis. Praneszama buvd-kokie 
garlaiviai iszplaukdavo isz Amerikos su amunicija.

Stoties savininkas H. Metz protestuoja ir tvirtina, kad nieko nebūdavę praneszta, kas bu 
tu lauže neutralitetą.

Wn nnp7KnwQKi pn 520-522 w. south st, 
1 Ui DUUIKUWOM-UUi, Mahanoy City, Pa

Kada nesiverda arba kepasi tada tik reike užsukti szru- 
buka kaip tik sustojate ji nauduoti, bet teipgi visada 
yra gatavas kepti arba vyrti kada tik pareikalaujate.

New Perfection Aliejinis Pecziukas suezedina laika, 
pinigą ir darba. Gerai kepa ir verda ir ta viską atlieka 
liginai kaip ir anglinis peczius. Neiszduoda jokio 
smarves, ne yra durnu, suodžių nei peleniu. Užsimokės 
jumis susipažinti su szitu aliejiniu pecziuku.
THE ATLANTIC REFINING CO.

PHILADELPHIA - - PITTSBURGH
Geriausia pasekme gaunate naudojant Royolight Aliejų,

Kelk, Lietuva, brangioji.
Grabe palaidota:
Dar gali pakrutėti;
Gyvybe netimta.

Dar tavo kūne kraujas
Vis kruta, nors silpnai;
Tai yra ženklas naujas—
Nes gema galiūnai.

Kurie gi už tėvynė
Save paaukauja;
Vis neliauja ja gynė,
Nors pralietu krauja.

Kelk Lietuva isz kapo, 
Užversta akmeniais;
Nes tikri sūnūs tavo
Pagelbeti ateis...

Nors kūno tavo dalis
Yra netikusios,
Branduo ir visos szalis, 
Sveikos ka likusios...

Kelk Lietuva isz grabo, 
Tau ranka paduosim 
Neklausykie nelabo,

Vaikai juos pamynė.
Ir didvyriai nuliūdo, 
Nekeses kariauti;
Senei, kad kraujas phido, 
Liko tik suspausti.

Savo kardus padėjo.
Vėl atsisveikinę—
I senkapius nuėjo..
Dar mus palaiminę...

Eikit meili vaikeliai
Tėvynė gelbėkit,
Meduokit žūti szaliai, 
Kaip mes gynem—ginkit.

Tik ne ugnim, ne kardu, 
Kitu naikinimu...
Tik savo augsztu vardu, 
Doru gyvenimu...

Ateis laikas ir stosis 
Laiminga tėvynė;
Tautos kalba vartosis...
Ka sziandien pamynė.

Nereik rankas nuleisti, 
Nereik vilties nustot: 
Nereik darba apleisti, 
Nereikia abejot...

Spėkų turim ik valiai, 
Jas turim sunaudot:
Kad igaut laisve szaliai — 
Turim dirbt ir kovot...

Skurdiene. Panelyte!, pasi
gailėkite pavargėlės. . . trets 
menuo, kaip vyras ant patalo, 
kūdikiai maži. . . badu mirsz- 
tame . . sarmata elgetauti, bet 
badas. . . badas priverezia.

(Toliaus bus.)

Dydurnas Knygos, x coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta 
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

Czionais parodo angliszka laiva Kent kuris likos pataikintas per vokiszkas kulkas, bet nuskandino vokiszka 
Dresdena. Kas likosi isz Dresdeno tai anglikai paėmė ant atminties. Augszcziau talpinasi paveikslas kapitono Alleno 
laivo Kent. 1

NEW PERFECTION
(Aliejini Pecziuka)

Nebūkite Ilgiaus
Nevalninke Ruknos
Jus moteres jaigu sunkei dirbate kukne prie karsz- 

czio anglino peCziaus, dar galite nog to visko atsikratyti 
jaigu pirksite aliejini kukni pecziu po vardu

įjl motinu vaikai jau ap 
i su blogomis ypatybe- 
•klos motynos; kaip ir 

ka gal gero iszmokyti; kuo 
met kijdikius vienus 
diena 
muose, 
ant uždirbi 
kai, vieni pasilikę daro?.. Isz 
prigiminb turėdami blogas 
ydas, o d|r auginami be jokios 

kokiais jie gali isz- 
kie iszein žmones

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
-LAIVAKORCZIU SKYRUS—

12th. and Carson St, - S.S. Pittsburg, Pa.
Tai yra vienatine ir senei žinoma Lietuviszka Banka 
su kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priežiūra Vai. 
Pennsylvanios, talpinasi locnose namuose kuriu verte 
užneša apie $150,000.00.
Priima Pinigus ant paezedumo ir moka 4 procentą, 
Siunczia Pinigus in vifas dalis sviete greieziause ir 
pigiause. Parduoda Laivakortes ant visu Laivu. 
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kancelaaija po 
vadovyste K. Vaiaszaus. Dovernastis ir visokius 
Dokumentus sutinkaneziusu tiesomis Russjos,

per visa 
taliekt uždarytus na- 
$ pati per diena iszeina 
r -Jo.. ka tuokart vai-

ATĖMĖ BEVIELIO TELEGRAFO STOTI
CAPTAIN WH.<S. BULLARD .

Į PHONE DROVER 7800 J •

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

W. D. Boczkowski-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Gerbemei :—
Czionais prisiuneziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

gAOGOKI JEg
tu firmų kurie neduoda jumis už- 
ganedinima už juso pinigą. Mes 
esame vienatine kompanija ka už
ganėdino daugybe žmonių su mu
su GRAMOFONAIS kurios gvaran- 
tiname ant 15 metu.

Ant musu garsingu gramophoniu 
kurios parduodame už kės z ir ant 
lengvu iszmokeszcziu
$1.00 ANT MENESIO
galite iszgirsti juso name geriausia 
muzike ir dainorius 3 Menesei isz- 
bandimas dykai 24 ir 50 Dainiu ir
Muzikes DtKAl. Raszykite o gausite dykai kataloga,

ROYAL PHONOGRAPH 00.
80 - 4th Ave, Dept. 51, New York,N.Y.

Kelk prieszu palaidota, 
Nukresk durnus mirties;
Prikelsiu Vaideliota, 
Pribudis isz nakties..

Atsiverkit senkapiai, 
Pakylkit milžinai, 
Vaideliote kelk greitai, 
Kurs senei gyvenai...

Kelk ir tu Palemone,
Kelk Vitautai narsus:
Kelkit visi vadovai, 
Asz budinu visus.

Tamsoj szviesa pasklydo, 
Žeme sudrėbėjo;
Jie Lietuva iszvydo...
Ju ginklai žvangėjo.

Iszsyk drąsiai... bet greitai 
Visi tuo nuliūdo...
Kas per žmones!... vaikai ju 
Delko jie paklydo?

Pilys visos iszgriautos,
Surūdiję kardai: 
Žmonių la

C Panikia^j

© — laksiantis Naktį
® irMena ES

j Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. 8 “» WAXr ,"e'

Capitol,Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu. 

-$-

M
OKAME Antra Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
j tisu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne., Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

buvau, o dabar 
kad ir prade j c 
merge 
man 
žiai a
^riu ir ko noriu; noriu dirbu, 
noriu pasilsiu, pasimeldžiu ar 
pasilinksminu . . . nieks man 
galvos nesuka ir szirdies ne- 
griaužia . . . nieks! . . O! kaip 
gerai gyventi ant svieto protą 
turint (in publika) 
ge,” cha, cha, cha 
pamislijus, kaip tos mergaites 
bijos pasilikte senmergėmis. 
Asz palikau. . . kiti net ir di- 
vijos, kad asz toke: nebjautri 
ir . . taip jau vadin mane kiti 
žmones, o ne gavus vyro (juo
kias). Kasgi tai galėjo būti?. . 
Delko-gi asz palikau senmerge 
Isz teisybes, ir asz pati nepa- 
maeziau ir nei just nepajutau, 
kaip prabėgo mano jaunystes- 
durnystes metai.. Teisybe, ne
jutau. . . pajutau tiktai, kad 
jau—prote esu; o prote esant 
—nesunku iszsisaugoti nuo pra 
žūties. Gal kam ežia iszrodos 
juokingai, bet. . . Mergaitei 
iėzeiti už vyro gero—tai žino
ma—laime, bet už blogo—žu 
tis amžina, tokia žūtis, kokios 
nebereikia didesnes. Ne gana 
toj kad to kad ji pati pražūna, 
beFkiek tokios paleidžia ant 
svieto nelaimingo kūdikiu? . . 
M^eriszke, kuri turi bloga vy 
ra, kuriai reik užsipelnyti mai 
sta aku, kūdikiams, o dar kar 
tais, ne t ir vyra reik maitinti? 
kaiti tokia gal iszauginti dorus 
vaikys?.. . Tokia moteriszke, 
gyvendama su blogu vyru, kas 
diena yra neramume ir susi

nės toks vaikinas, kuris butu 
mokejes mano galva apsukti, 
tai gal.,., gal ir bueziau papuo 
Jusi in ta gyvenimo verpetą, 
kuris in save i (įtraukęs paskan 
dina, bet su manimi kitaip at
sitiko: asz kol buvau jauna, 
tai didele buvau pliuszke, mė
gau puosztis ir po jaunimus 
lakstyti; kur tiktai būdavo jau 
nuju susirinkimai, visuomet 
bėgdavau, kad padainuoti; bal 
sa-gi turėjau gera; už tai ma 
ne net laksztingaliu vadinda
vo; tuomi tai asz dar didžiaus 
pucziaus.... Vaikinai prie ma
nes, nors laižydamies lizdavo 
bet kaip tik koks nepadoriai 
kiek su manim apsieidavo, 
tai... paraudonavęs ir akis nu
leidęs, turėjo szalin. dulkai 
Už tai kiti mau^^^^Tkc?ziur- 
na buvovprade^e vadinti, bet 
asz ant to niekį nepaisiau. . . . 
kas mane--kaip—..vadindavo — 
man vistiek.... Paskui.... kada 
jau atėjau in protą, pradėjau 
mastyti apie gyvenimą, tai pir
miausiai stengiaus, kad iszmok 
ti koki darba, su kuriuo butu 
geriaus sau duona užsipelnyti, 
kad nereiktu žiūrėti ir laukti, 
kad užsikabinus kokiam vai 
kinui ant sprando ir kad jis 
maitintu. ... ne, asz pati nore 
jau sau duona užsipelnyti. O 
dabar, kad asz sau duona užsi 
pelnau, tai kas man. . . . nieks 
nerupi, nieko nebijaus..

Kaip atsimenu praėjusi gy
venimą, juk nevisi buvo, kas 
norėjo mane paimti... bet tie 
kurie manes norėjo, tie man 
nepatiko, iszeiti už netinkamo., 
szimta kartu geriau gyventi 
vienai... Ir dabar dar atsiran
da tokiu, kurie matydami kaip 
asz gyvenu, atsiunezia dar 
pirszlius, bet jau... asz geriau 
sutinku su szita dainele:
Kur, atszalat, g les židži, 
Kaip jos vardas yra?
Kaip vadinas ta mergaite 
Kur sena geidž vyro? 
“Berazumes”) kur atszalant 
Pradeda žydėti,
Ir trukst proto, kuri sena 
Im’ vyro norėti 
“Berazume” szalant ilgai, 
Nebėgai žydėti
Ir sena su vyru laimes 
Nebėgai turėti.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARABISZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

Senmerge.
Vienaveiksmis dramatiszkas 

vaizdelis
Veikianczios ypatos.

Byruta, nebejauna, bet daili 
mergyna,. siuvėja.

Skurdiene, dar jauna, mote 
riszke nuskurus, su trimis vai 
kais.

Kleopą, metu apie 45, davat 
kiszka.

Aldona, 25 metu, vikri mer 
g ai te

Lude, sena davatka in Raga 
na panaszi.

Pocztalijonas
Viskas daro-i Byrutos kam

baryje. Kambarys nedidis, 
sz 7arus kaip siuvėjos, paveiks 
lais papuosztas ir vienas lan-* 
gas ir duris, skonis po langu, 
ant kurio siuvama masžina.

I. Regykla.
Byruta (Su siuviniu rankoj 

uždainuoja:)
Kaip tas svietas nelaimingas

Pilnas bledyszcziu veidmai
ningas

Tai žūtis, tai žūtis,
Tai žūtis verksminga 

Negal tokio žmogaus būti, 
Kad apkalboms ne ikliuti

Tai žūtis . . .
Jei mergaite geidž but dora, 
Ant jos sako, kad nedora

Tai žūtis ....
O katra in bludus puola, 
Nieks ne geibia, lai prapuola.

Tai žūtis ....
(Nustojus dainuoti, užsimas 

to, deda darba.)
Gana. . . vakaras . . . reik ir 

ir pailsėti, nieko nepaliksiu 
mirdama, kad ir kasžin kiek 
užpelnycziau ... O juodajai 
dienai. . . A ežiu Dievui! jau 
turiu pasidėjusi, nebebijau, jei 
ir atsitiktu kokia nelaime, o 
pasidarbavusi—galiu ir pailsę

. prisidirbau kol jauna 
kas? . , Nu. . 
vadinti “sen- 

bet tai niekas, kad tik 
nieko netrūksta: esu gra

ins, pavalgau kada

:ad taip mažai yra 
moniu o daug yra 

klydusnlnuo tiesos kelio... 
Nebera kai! 
nieks aukle!

Taip, kol Vsz buvau jauna, 
kol neturėjai pilno proto, ne 
nemaniau ka 
venti ir ktiip 
ti, tai tuometi jei butu pasipy

A. — Na kaip ten eina su- 
tuom ženybom? Ar da vis jiesz 
kai sau merginės?

B. — U — gi kaip, tiktai 
ant nelaimes negaliu atsakan 
tęs surast.

A. — Asz tai tikiu, ba tu la 
bai iszmislus.

B. Na kodėl. Pasakykie 
man?

A. — Szitai tavo merga turi 
būtie patoga, su dideliu paso 
gu ir.... kvaila.

B. — Del ko kvaila?
A.— Kad toki kaip tu imtu 

už vyra.
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Lietuvei kitur

au

— “Saules” naujas namas 
jau užbaigtas. Neužilgio prade 
sim kraustytis in nauja vieta.

— Packer No. 5 kasyklos 
sustojo dirbti isz priežasties 
straiko. Kompanije paliepė 
dirbti puse valandos daugiau 
ant ko darbininkai nesutiko.

— Panedeli vakara 
iria buvo užžibinti

— Kasyklos dirba po tris 
dienas. Nežine kaip ilgai teip 
dirbs.

“Chautau- 
diena po piet ir 

įias progra

Zinios_Vietines.
— Daugelis žmonių iszvaži 

ne ja jieszkoti darbu kitur.

— Trys vaikinai George 
Szlier, Martin Jokis ir Wal 
ter Szeafer likos pagauti per 
truki ant Redin go geležinke
lio arti Malianoy Junction ir 
maž-dauginus sužeisti. Yra sa
kyta kad Szlier mirs. Nelai
mingi vaikinai važiavo vežime 
abudu arklei likos užmuszti.

— Isz nežinomos priežasties 
Juozas Szartis 35 m. senumo 
nog W. Pine St. papaiko Pet- 
nyczios vakara. Nabagas likos 
nugabentas in beproeziu narna 
Schuylkill Haven.

pirma 
nauji 

ėlektrifr^ žiburei. Szitie žibu- 
rei randasi ant kožno kampo ir 
iszduoda gereeni szvieša negu 
seni žiburei. /

— Pradedant nog 20-to lyg 
26--to Liepos ant East End 
parko atsibus dideli pamoki 
nanti perstątimai, arba kaip 
an gi ik ari vidina 

to

aRiiiais ■ 
n as. NorW „ 
kieta kuris bus geras del kiek
vieno perstatimo, gali gauti 
miesto bankuose arba Paimiey 
sztore. Preke tik $2,00 už vi
sus perstatimus per visa nede 
Ha, arba gą]įte užmokėti pa- 
prastSTinžanga del kiekvie 
perstatimo.

1

Vysznij Voloczok’as, 
riaus gub. Ir ežia su ispiete bu 
relis lietuviu, nuo karo audros! 
pasiszalinnsiu. Ju sužinojau 9 
žmones. Daugiausia tai žmo
nos su mažais vaikucziais, 
szeimynos paimtųjų karau vy
ru. Tokiu be savo maitintojo 
szeimynu yra keturios. Jos 
iždo leszomis atgabentos ir jo 
szelpiamos. Susipratusiu tarp 
lietuviu pabėgėliu tik du. Da 
bar abudu iszvažiuoja Lietu
von, nes anot vieno isz ju, se
nio mokytojaus: “Nors ir liuo 
su noru czion atvažiavau, bet 
jaueziuos kaip ir kokiame isz 
trėmime”. Ir brangia tiesa jis 
pasakė, nes musu priežodžiu 
tariant: namai—pragarai, be 
namu negerai. Isztikruju, kas 
jaueziasi bent kiek dvasiszkai 
su tėvynė surisztas, tam skau
du svetur gyventi, tas lyg ko 
kiu prasikaltėliu, nenaudėlių 
jaueziasi. Gi ir sveczios szalies 
gamta mus nesvetingai sutin
ka. Kad ir V.-Voloczok’o kli 
matas: lietuviams labai sun
kiai fakelemas; ypacz vaikams 
iszpradžiu teko* gerokai pasirg 
ti. Nuolatiniu [lietuviu gyven
toju V.-Voloczok’e nesužino
jau. Berods, lenku lietuviszko 
mis pavardemes esama, kur ne 
bus. Bet apie mirusius aut be
ne, aut nihil.

Smolenskas. Buvau jau pe
reita, karta raszes, kad kai-ku 
riems atvykusioms sziezion lie
tuviu pabėgėliams yra pasisekė 
surasti Smolensko apylinkėse 
darbo. Dabar kibins pabege 
Ii am s te 
Matulid

d: 
s

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

Gilberton, Pa, — Užsinorėjo 
szj o u Jonui Mikalikui su 
dviems anglekasiams, kurie 
ėjo isz darbo su pede, ir negrei 
tai tojo szposo užmirsz savo gy 
venime. Kada Stepas Mikolai- 
tis ir Andrius Zerbas ėjo na
mo, likos užkluptais per Mi- 
kalika kuris paliepė jiems ati
duoti savo uždarbi. Angleka- 
siai nelabai nusigando užpuoli 
ko ir pradėjo jin szveisti kumsz 
tems. Po atliktam darbui nuve 
de jin pirmiausia pas daktara 
ant apžiūrėjimo o vėliaus ati
davė in rankas teisingystes.

Hazleton, Pa.— Jeanesville fa
brikas aplaike kariszku užkal
binimu isz Europos ant vieno 
milijono doleriu. Dabar dirba 
pilna laika.

— Kasyklos dirba tik puse 
laiko, daugeli žmonių randasi 
be darbu per ka renka uogas 
ir parduoda.

Pottsville, Pa.—Mariute ketu 
riu metu dukriuke Juozo Kova 
lio, neteko kairiosios rankos 
per eksplozija dinamitinio pa
trono kuri rado tėvo kiezenijė. 
Paėmus plaktuką trenke m pa 
trona in nelaiminga pasekme.

Pittston, Pa.— Szv. Kazimie- 
rio bažnyczioje, Nedelioje lai
ke pirmas Miszes, naujei iszsi- 
szventinias kun. Juozas Karo
lius Milauckas, J25 metu senu
mo. Kun. Miliauskas gimė Cen 
tralia, Pa. Ėjo in publikine 
mokslaine Pittsburge, po tam 
mokinosi SS. Cirilaus ir Meto 
do Kolegijoi Detroite, Mich., 
per 6 metus, po tam lankėsi in 
dvasiszka seminarije Szv. Juo
zapo Yonkers, N. Y. per pen
kis metus kur likosi daikonu. 
Paskutinius szventinimus ap
laike Szv. Petro Katedroje 
Scranton, Pa. praejta ketver- 
ga.

Lansford, Pa.— Per eksplo- 
zije gazo No. 4 kasyklosia li
kos baisei apdegintais keturi 
anglekasiai V. Stonek, M. Fid 
di, A. Novakas ir K. Žela o 
mažiau apdege J. Conghney, 
Kazis Viszkinis J. Barum ir 
S. Szigo. Priežastis eksplozi
jos yra nežinoma.

Balsuokite
už

E. C. BROBST B. J. SMITH

E. C. BROBST ir B. J. SMITH
Ant County Commissioners 

(REPUBLIKONAI)
Jie buvo iszbandomi ir parode savo verte.

Colangelo’s Italian Band Coming to Chautauqua

' BANJO-MANDOLIN SECTION, COLANGELO’S BAND.

Colangelo’s famous Italian Band will be one of the big attractions on our 
Chautauqua program, giving two concerts, one in the afternoon and one; at 
night, on the fourth day.

The baud also has an orchestra section, which appears in special costrūnes, 
and also is accompanied by two vocalists, a soprano and a tenor. The or
ganization is headed by Signor Luigi Colangelo, one of the most successful 
young music conductors now touring America. A cornet trio will be a feature.

Colengelos Italijoniszka Orkestrą. /
Kuri pribus in Mahanoju ateinanezia nedela laike /'“Chau 

tauqua” ir turės koncertus ant “East End” daržio. Inžanga 
popiet 35c. vakare 50c. arba galima nusipirkti tikieta už $2 
kuris bus giaras del visu perstatimu, kožna diena jp 
kare nog 20 lig 26 Liepos. Kožna diena ir vakare 
bus mainomas.

.0, per p. 
giriu

Pas^| 
lenslį 
nes?dSHH 
ta2Jgi ir labiau 

įžuruojantieu 
otyje labdariu, draugijos at

stovams teko matyti pravažiuo 
jant pro Smolenską ir prastu 
žmonių nemokaneziu net ki
taip, kaip vien lietuviszkai, su 
sikalbeti. Buvo tai moters su 
vaikais isz Žemaicziu ir Su vai 
ku gub. Važiavo jos in Sara
tovo, Astrachaniaus ir k. gu
bernijas. Ju padėjimas buvo 
isztikruju tragingas. Reikėjo 
matyti, kaip nudžiugdavo jos, 
iszgirdusios savaja, lietuviu, 
kalba in jas pratarianti!...

Atvykusiuju czionai įlietu 
viu pabėgėliu dvasios reika 
lams patenkinti vietos lietu
viai eme rupinties, kad butu 
jiems pradėta sakyti kataliku 
bažnyczioje pamokslai lietu
viu kalba. Tuo tikslu buvau 
lietuviu būrelio [įgaliotas susi
žinoti su Smolensko klebonu, 
kuris mielai sutiko su mano 
praszymu. Pirmasis pamokslas 
žadėjo būti pasakytas per Sek 
mines. Sakyti pamokslą pasi
žadėjo apsigyvenęs czionai ka
ro laikui su visu Žemaicziu 
vyskupijos konsistoiium pralo 
tas kun. Skvireckis.

Dorpatas. Pavasaris. Saulu 
te szildo, medžiai skleidžia la 
pelių s, žolele pradeda žaliuoti, 
visur kvepia, visur malonu... 
Taip, malonu! Malonu gėrėtis, 
kada netenka abejoti del ryto 
jaus dienos. Bet ar dabar taip 
yra?—Sztai ir mes vakar iszly 
dejome būreli musu draugu me 
diku, paszauktu in kara gydy 
tojais (zauriad-vracz II laips
nio) — VI. Lasza, L. Bielsku, 
J. Katilių ir Jankevicziu. Ke 
lios dienos praslinks—iszlyde 
sim dar ir kita dranga, baigu
si gamtos skyrių— Pr. Uogin
tą. Ir kas gal užtikrinti kad ir 
pasilikusiems neteks tenai ke
liauti? — Gal jiems nebus to
kios prievartos, gal jie šis isz 
savo valios, tiktai spiriami 
bjauriu, žiauriu gyvenimo ap
linkybių. Id musu paprastas 
darbas yra, musu svajones 
luszta... Kas bus galu galais, 
pamatysime.

Iszlydeti draugams karinin
kams Dorpato Lietuviu Stu
dentu Draugija surengė arba
ta-iszlaistuves. Czia keliose 
prakalbose pasižymėjo tie 
karezti draugiszki rysziai, ku
rie labai aysireiszke dabar tar
pe dorpatiecziu; tas noras pa
likti savo kraszte, dirbti savo 
žmonių labui; ir dar daug kas 
kita...

rhska
Bngentijos, 
įpinti, nors 
geležinkelio

Far mos.
Geriausios farmos.

W. TRASKAUSKAS
...GRABORIUS...

Įet ir va 
prifama?

S O?)

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užse 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmu. Žemes molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maiszytas, Derlin
giausia žeme visokiems javams, szie- 
nui ir sodnams. Turiu daugybe far
mu neiszdirbtu ir labai pigiai parduo 
du ant lengvu iszmokejimu. Didžiau 
šia lietuviu kolionija Amerikoje kur 
asz esu jau pardavės 320 farmu lietu 
viams, mieste Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkeje, kuris yra tur
tingiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes ir ežerai pilni žuvu. Lietuviu 
kolionijos centras randasi arti Michi
gan ežero ir arti portavo miesto, Lu
dington. Geriausi transportacija van 
deniu ir geležkeliu. Yra czia turgai, 
javu malūnai, bankos, bažnyczios, 
mokslaines ir visi kiti parankumai. 
Broli lietuvi, neklausyki kompanijų 
ir ju agentu apgarsinimu kurie vylio 
ja žmones pirkti smeltinus, ir kur gy 
venimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas mane in Scottville, Mich, 
ir asz jums parduosiu geriausia žeme 
kokia tik yra Amerikoje. Nuo manes 
nupirkęs džiaugsies ir dekavosi ir 
greitai tapsi turtingu farmieriu. No
rinti pirkti tuojaus reikalaukite žem- 
lapio (mapos) lietuviu kolionijos ir 
farmu kataloga. Adresas: -(g^ oq)

Anton Kiedis, 
Peoples State Bank Bldg.,

Scottville, Mich.

Rumatizmas.
. Jaigu sergate ant rumatiz- 
mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisiu 
skite 2c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis, 
1018 Oneida St.

Shamokin,

W. RYNKIEWICZ 
...........NOTARIUSZAS........ .

233-235 West Centre Street - - Mahanoy City, Pa.
C VAHSZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA RANDOs

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didžiau.se Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

Merchants Banking Trust Co. Banka
ISZ MAHANOY CITY, PA.

tai jumis geriause banka.

Reikalauja juso depožitus.

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.

Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą 
perkant namus.

arba

a s

Visada galite ateiti in banka ir klausti rodą pas kasi- 
jeriu. Jis visada yra padėjime duoda jumis giara rodą.

JUOBC/IDainavom, žaidėm... Taip. 
Dainavom liūdna ir linksmas Pa.

Skaitykite ka sako apie szita 
gyduole.

Suvirszum 10 metu sirgau 
su rumatizmu ir negalėjau isz-

L^Pęr naudojima dvieju 
airaiezio

.“links

Atneszkite Pinigus in Szita Banka
ir busite vienas isz ju depozitoriu.
Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli. 
Galite atneszt $5 arba daugiaus o gausite banka kny
gute. Galite dėti kiek norite ar daug ar mažai.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto, Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.
PUIKUS LIETUVISZKAS MOTELIS
CENTRAL^HOTEL

And. Miliszauckas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

Skersai Central R, R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszaucka 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavancs 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeina 
sugrįžta adgalios atsilankite, .

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Gerlauees ir didži&uBl&a Bumss 

piningo iszlaimejn propose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, galt* 
žinkeluose, laivose ir t.t. lazlaimaj 
provas kurios kiti advokatai atsako e* 
atmeta. Rodą duodu dykai.

ĄdrasaTokite:

B.S.YANKAUF
154 Nassau Street 

New Tark, N-F

Kad ir lin 
matyties bu 
oilni veidai. Ekl... Bent nors 
valandėlei prasiblaivinom. Ne 
stigo nei draugiszku pasikalbę 
jimu.

Sztai ir ta užsimirszimo va
landėlė baigiasi. Pakeliam ant 
(ura) isz važiuojanti Draugi
jos pirmininką, su dainuojam 
laimingai kelionei “Ilgiausiu 
metui”, iszklausom iszvažiuo- 
janeziuju draugiszka, jausmin
ga žodi. Iszsiskirstom.. Ant ry 
tojaus geležkelio stotije renka 
si musu draugu būrelis j u isz 
lydėti. Jie jau karo f( rmoi, 
dailioi... Musu drauges-lietu- 
vaites suteikia kiekvienam ju 
po puiku žydineziu geliu buke 
ta. Suužia, suszvilpia trauki
nys, ir mes tiktai valandėlė 
juos matom mojuojanezius isz 
langu'vagonu ir... isznyksta.

Iszvažiavo! Ramini tik save, 
kad važiuoja gelbėti žmonelių 
isz mirties nasrų. Ir tikėsimės, 
kad szi pareiga jiems iszeis 
lengvai ir gerai. Tikėsimės, 
kad ateinantis ruduo vėl su
rinks iszsisklaiscziusi musu bu 
reli, ir musu pradėtas darbas 
žengs tolyn, tik gal dar spar- 
cziaus, dar gyviaus. Gal neap 
sivilsime.

juom bovijt/si Uu£e, šesuti vw 
resne už ji/paszauke:

— Pamaži, Stasiuk, kad ne 

 

paleistum ^ugsztin.

Stas.—
gu? Į-

Sesut®.

* Amerike randasi 11,109 
katalikiszku kuningu; 14,917 
bažnycziu ir 8,347,218 ejnan- 
ežiu in spaviedni. Szitas sura 
szas yra no 1897 meto.

Reikalinga Leiberiu.
Darbo invales, del sudėjimo 

paipu, prie akmeniu, garino 
szupelio ir cimento.. Mokestis 
$1.75 už 10 adynu dienos dar 
bo. Atsiszaukite in (-gg o})

Coke Ovens.
South Bethleham, Pa.

Naujinusias iszradimas.
Geriause kornu gyduole 5c., 

nuo dantų gyduoles tik 5c., 
nuo indegimo saules god. 20c. 
nuo iszgydimo papuczku 30c , 
nuo dydeliu nežiuliu tik 20c., 
vaikams nuo iszvarimo kyrme- 
liu 10c. Nuo karpu gyduoles 
tik 10c., nuo dantų plovimo, ir 
nuo prakaitavimo kojų Dykai 
sempelius tiems kurie atsius po 
2 stempas po 2 centus.

Taipgi iszsius placzes infor 
macijas nuo ko plaukai slen
ka ir plinka, pleiskanų atsira- 
dymas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. Raszyk tuojaus:

in kur? Ar in dan

inoma jog in

S tas./(paleisdamas balona.) 
TaiUegul leke; danguje yra 
musu brolelis, tai tegul biski 
pasibovije.

Tikra teisybe.
Sudžia: Kaip pravarde?
— Jonas Kaczikeviczus, 

teip mane vadina.
— Kiek turi metu?
— 50 metu esmių dorum 

žmogum.
— Kur gyveni?
— Ant žemes, o dangus ma

no pastoge.
— Kuom užsiimi?

— Myliu, dainuoju ubagauju 
tikiu in Dieva ir turiu vilti 
Die vu j e.

— Tu pavogei bandele duo
nos?

Ponas sudže! buvau alkanu 
ir jau suvis neturėjau pajiegu, 
ka mane sulaikytu no pavogi
mo bandeles duonos.

— Turi gera liežuvi, gale 
turn gaut darba.

— Asz dirbtau noringai, tik 
tai praszau man duotie darba. 
Kožnas prižadineja, o niekas 
ne duoda.

Biednas žmogelis turėjo per 
sėdėt lakupe 24 adynas.:

Iszeidamas isz sales- atfeigriž- 
ta in sudžia kalba:

— Dėkui tau iszmintingas 
sarge tiesu, ba norint viena 
diena aplaikiau szilto viralo.

Svarbi žinia lietuviam.
Manau kad lietuviai gyvenau 

ti Schuylkill paviete, Pennsyl 
van i jos valstijoi visi gerai žino 
miesteli Frackville, yra tai vie 
nas isz gražiausiu miesteliu szi 
toje aplinkinei, dabar yra giara 
proga nusipirkti ten lota ir in 
gyti savo namus. Lotai nebran 
gus, vieta smagi, žiame labai 
graži ir lygi, neakmenota. In 
darbus visur arti. Be apsiriki 
mo galima sakyti kad tai yra 
gražiause vieta visam Schuyl 
kili paviete. “The Frackvill 
Reality Co” turi apėmė dideli 
plota žemes ir iszmieravo in lo 
tus, ju pardavima pavede man 
todėl norėdami pirkti lota at 
siszaukite pas mane, asz jumis 
noringai parodysiu kur tie lo
tai randasi. Su aukszta pagar
ba. (j T

V. Lapinskas.
601 W. Mahanfcy Avė.

Mahanoy City Pa.

Vyrsz Millijonas
Dekavoniu už geradejiste.

Su musu teisingumu, užsiganedy 
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, pucz- 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam 
lauktie ilgai nereike ne dienos lau1^? 
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk 
paduotie savo adresn dabar dykai gy 
dymas.

Prof. J. M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th.

Brooklyn, N.Y.
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193 E. Independent St.
Shamokin. Pa.
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TŪKSTANTIS NAKTŲ 
IR VIENA.

(ARAB1SZK0S ISTORIJOS)

D.ydumas 6fx9|coliu; 2 coliu 
storo; 704 pus; 150 paveikslu; 
apdaryta in audeklą.

PREKE - $2
Mes nusiuntimo kasztus užmokame.

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

__ VU USU Peczei yra gvarantyti kad gerai keps.

Žinote kad nesiranda gersno Peczio už Guinano Model Keystone.

Visi ka reikalauja gero Pecziaus perka Model Keystone.

Galima matyti beveik kiekvienoj stuboj. Parduoti per Guinana.

Guinana Karpetai ilgiaus nesziojasi už tai kad padaryti isz gero 
materijolo, puikio koloro ir pigesnios prekes negu visam paviete. 

Guinanai perka tiesog isz fabriko, gaura pigiau negu kiti sztorai. 

P T TTM A KPę MAHANOY CITY, SHENANDOAH, VJUUNniN O MOUNT CARMEL, LANDSFORD.

gy du oil if nepasiliko jokio*?t 
lo’ ligos ir mislinu kad da vi-e 
na bonka mane visiszkai iszgy 
dys. Dec 30—1915
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Pinigus- -Pišgus į
Jau galima siusti i Lietuva, p

NELAUKITE UGNĖS
—

bet dar iszimkite Insziurenc. Mes 
apsaugojame Namus, Daigiu, 'uto- 
mobilus, ir t. t. Teipgi iszduilame 
Insziurenc ant gyvasties, ligos. įviso 
kiu nelaimiu. J •

COYLE’SS;” 
Kampas Main ir Watt/ St., 

MAHANOY CITY,FA.

D. M. Graham. Prezidentas. Leon Eckert, Vice-Prezidentas 
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.

Antanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 
J. Miles Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

Kada perkate pas 'GUINANAVtai esate 
tikri kad perkate gerai. <^e

SAUGOKITĖS PEUO
—IK-

PAVOJINGU OPERACIJŲ
Ruptura 1 Greitai
- r , > bangai
ISZgydoma J Ant Visados

Absolatiszka iszgydima ruptura 
(abieju licziu) senu ir jaunu, nepai
sant kaip ilgai sergate, be naudojimo 
peilio.

Dr. O’Malley’s spasabas gydimo 
yra tikrai luoša nog pavojaus. Nėr 
pjaustimo, be skausmo be operacijos. 
Be trotinimo laiko. Gyvenanti kitur 
gal atvažuoti aplaikyti gydimą ir 
grįžti namon ta paezia diena.
Ne reike nesziot jokiu diržai. 
Satisfakcija gvarantyta. Daug turi
nio dėkingu gromatu nog iszgydintu 
ypatų. Suvirsz 500 ligoniu iszgydyii 
praeita meta.
Atsilaukykite arba raszykite o gausite 
knygute apie gydimo Rupturos.

Atsiųskite 2o. stęmpa.

DR. O’MALLEY STAFF
SUCCESSOR TO

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma. Suvirs- 
zum 33 metu daktaravimo Wilkes- 
Barre, Pa., muso glaunas ofisą.

(i) Naujas Pavasarinis ir Vasarinis Tavoras
argabenome daugyue naujo tavoro ežiam mete 
laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu. 
Gatavu pavasariniu siutu ir szlebiu pasiūti isz 
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi 
visokiu ceikiu del pasiuvimo visokiu drapanų del 
moterių ir merginiu. Gatavu szlebiu del veseiliu 
kriksztiniu ir 1.1. Ateikite peržiureti musu nauja 
tavora o jaigu pirksite tai busite užganėdinti.

GLOBE, 133 West Centre Street.

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu-UB

•• ’Situ jiems priemni ir su.f.g 
nauda, o ju pinigai kad || 
visada butu užlaikomi; iB 
atsargiausam bude. jį |

! Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitės, Locninikas)

Didelis Geležinis Sztoras
Wholesale ir Retail.
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Visokiu Geležiniu Daigtu
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu 
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu 
spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.
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Box 106 Sta. W.Williamsburg 
Brooklyn, N. Y.
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A. B ALIEJUS
87 Greenw3h Street 

New ¥o*5 N. Y.

Asz pristatau siv/ejui Pini
gu kvitą isz krajac ’Ant kurios 
yra paraszas paenįaus ir tas 
yra pilnu davadulog pinigai 
likos paimti. Jr laiszka ar c 
asabiszkai atsiszadte pas:

Mi
Ji?
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PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA”
Didelis 8 puslapių laikraštis
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
“LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Laikraščio kaina

Už visą metą tik $2.00
Už pusę metų tik $1.00

Vieną numerį gausite uždyką, 
jei pareikalausit, adresuodami:

“LIETUVA”
3252 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

Did%25c5%25beiau.se
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