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Uždarys sxilko dirbtuves — 
3,000 neteks darbo.

Paterson, N. J.— Locninin- 
kai szilko dirbtuvių apgarsino, 
bukjnegali susitaikyt su darbi
ninkais, todėl bus priverstais 
uždaryti dirbtuves, pakol dar
bininkai nesusitaikins ir ne
pristos ant paduotu iszlygu.

Jeigu darbininkai nesnsitai- 
kiits tai 3,000 audėju ne teks 
darbo.
Iszsipilde moteres praszimas.

Lawndale, Pa.— Keturiolika 
metu adgal,

& H, • »V"« fl
F. W. BOCZKOWHKl, Editor
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Isz Amerikos
2,312 žmonių serga influenza 

Czikage.
Chicago.— Influenza baisei 

pradėjo platintis czionais ir 
lyg sziai dienai serga 2312 žmo 
niu, o 46 mirė. Uždegimas 
plaucziu teip-gi platinasi nog 
kurio serga suvirszum 800 
žmonių o 8’2 mirė.

Apie 700 žmo
nių czionais serga 
26 įniro.

Louisville, Ky. — 
ir czionais platinasi 
paymdama kas dien naujas au
kas.
Relikvije Szv. Onos sugražino 

mergaitei regėjimą.
New York.— Pagal pripaži

nimą kun. Jono Southwick pra- 
baszcziaus J 
talikiszkos

46 mirė.
gi platinasi 

suvirszum

Gary, Iwd.—
influenza o

Influenza 
smarkei

>zv. (Inos Rvmo ka- flb 
bažnvežios

IXvelfht nlyezios,
ant 

Twelfht nlyezios, atsiliko ste
buklas po 12 valandai po piet.

Kada Rita Cusak, 5 metu se
numo mergaite isz Brooklyuo 
inejo in bažnyczia su savo n:o-

3,000

uz-

diona.

v v ra s Mrs. Nellie 
Skelly likos užinusztas per ka- 
ruka, o jojo motere likos 
muszta t<‘ip-gi per karuka ana

Motere taja diena kal
bėjosi su kitoms moterimis, sa
kydama, jog geriau butu idant 
jiaja Dievas suvienytu 
sios vvru. •t
sios praszimas kada ėjo namo.

Kas-gi gali sugaudyt szita 
dvasia? .

Newton, X. J.— Uzionaitinis 
iestelis pajieszko

kuris sugautu dvasia,
gazdina
sziai dienai

su JO-
Na ir iszsipilde jo-.

m
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Tik po karei admirolas Situs iszdavo, buk anierikoiiiszka flota radosi ant “paskutiniu

ISZ ROSIJOS
fI

vo-

Vokiecziai naikina fabriku 
sandeli.

Sziaulei. — Grudžio 3 d. 
kiecziai apmotomis apszaude
musu perimtąjį Frenkelio fab
rikus sandeli.
ka su kulkosvydžiais, 
vaike musu sargyba, 
visus perduodamus mums san-

stotis jau isz-
A psza u d o k u I k os v y-

Apsupo fabri- 
jio isz- 

Ardo

sandelius.
medžiaga ir

delius; elektros 
ardyta.
tižiais ir szautuvais visus kitus 
jau mus popintus 
Vagonasu karo
iszplesziu turtu, kurie santar
vės misijos insakymu turėtu 
būti pasiusti lietuviams in Rad 
viliszki, t y ežiom is iszmotyti po 
atsarginius begins ir isztuszti- 
nami.

Tokioms esant
nenorėdamas lietuviu karinin-

aplinkybėms

Kolczakas visai sumusztas.
Lenku apie 

daug yra lietuviu) 
grynžti Lenkijon, 
juos kvieczia.

tukst. (tarpu 
panorėjo 

Pilsudskis 
Deniki.no pa

dėjimas einas blogyn, nes nepri 
klausomu ukrainiecziu 

eme

' I
1

I

vadų 
Petliuros spėka eme stiprėti. 
Jis pradėjo tartis su Baltijos 
naujomis valstybėmis, 
tautininkai, isz kuriu 100 tukst 
gyvena dabar Franci joje, an
tra tiek Vokietijoje ir puse to 
Švedijoje, Danijoje, — tikt de
juoja vaitoję, raszo popierius 
in Taikos Konferencija ir lau
kta, kad j u kas ateitu gelbėti ir 
atstatytu 
Rusija. “ Bet to nenori kitos 
didžiules kaimynes, ypatingai 

Jos dabartinis mi- 
pirmininkas Lloyd 

Džordžas pasakė ne seniai, kad 
Didžioji Rusija slenkanti nuo 
Siaurės in pietum, kaip koks le
du kalnas, ir per Persija ir Af- 
ganistana galinti atsidurti ties 
Indijos szalimi, visuomet butu 
Anglijai didžiausias pavojus. 
Kisztis gi in vidaus Rusijos rei 
kalus anglai nebenori, 
rys su dabartine rusu “taryba 
valdžia“ sutarti ir ims Rusijo
je varyti savo biznius. Vokie
cziai begalo pyksta,’kad jiems 
anglai užlindo už akiu Rusijoje ’ 
ir atkirto Vokietija nuo Rusi
jos szalies kur galimą viso ko 
gauti ir vežti. Lietuviai nau
jieji politikos satikiai gali isz- ’ 
eiti ant gero.

Rusai

J J

n!
ii
'i

kliu

• ijįl
“Didžiule

Bet to nenori
senovės

:"'il

ku ir karėj vi u žudyti, asz 
matau kito budo, kai tik 
vežti juos 
ežiam iszvožiuoti.

Troszkunai. — Baisi vi a isz- 
gi rokliavi- 

vestuvCs. Net
Ne taip so

ne- 
isz- 

isz Sziauliu ir pa
Anglija, 
nisteriu

1

si plati nes pas mus 
mas. Ypacz per 
baisu jas lankyti.
niai taip susimusze, kad reikė
jo szaukti net ir milicijos. Vie
nam kitam pradūrė peiliu ran
kas. Degtines visur pilna. Prie 
vokiecziu okupacijos gyvavo 
Troszkunuose blaivybes drau
gija, kun. Asmenaviczio inkur- 
ta, ir beveik sukako metai kaip 
ir pinigai ir knygos guli ramiai 
klebonijoje; ne karto susirinki
mas ne buvo szauktas.
ti,
gains nerupi kovoti priesz gir- 
tuoklybc.

Szedpva. — Žmones ežia in 
bauginti, nes sodina in kalėji
mą dažnai be jokios
Sztai mok. Lukoszeviczius bu
vo bolszevikams esant vals
cziaus tarybos nariu ir užtai, 
iszvarius bolszevikus, ji aresz- 

Vietiiriams

narsuno, 
kur i t ra n 

srv-

kojų,“
navo, o tipje ka užsitarnavo tai 
per tam specialiszka komitetą susidedanti isz aiigszcziau stovineziu vyru tarp kuriu 
stovi admirolas Sims, o didesne fotografija kampe yra kariszko ministerio Danielio.

tuosius kurio ant juju neužsitar-apdovanojo garbes modulei
Pabartos tiejei užmotmojimai likos isztirynetais 

vidurį

o prick tam, buk valdže r
J

kosi naktimis ir r>;

tina, kuri jiaja vede už rankos, |x Putojus, >e.■ 
buvo nerege, o kada iszejti- 

nejo isz bažnyczios tai pati ėjo
nes

be pa 
jog

motinos ir sake 
) ajszkei.

Southwicka, tai
per

gialbos
viską nm

Pagal IjĮl 
me r ga i t e I i k os^ i szgy d i n t a 
savo tvirta tikėjimą in relikvi
je Szv. Onos, ant kurio akiu ku 
nigas uždėjo relikvije. Kada 
mergai V?, prarege jar-Kųptiiwi 
k lyk o isz džiaugsmo ir 
būti iszvesta per kunigą, 
džiaugsmas jiaja pereme 
pasakytina

Daugelis

su- 
t n rojo 

nes 
ne isz

lankosi

arba 
kurie

lelgatdeje

i < a- 
apskai-

iniekas neatsiszauke apimti tojo 
džiabo.

Toji 
pikto, vot teip sau 
tilyczes ir nieko sau 
daro, noriuts keli drąsesni 
ventojai in jiaja szove kelis kar 
tus.

Dvase iszrodo iii koki dūmini 
stulpą, kurt^yę^ pauv.szus iii 
žmogų apsisupusi iii balta dra
bni ia.
Darbininkams nereikia nesztis 

pietus in fabrikus.
Pittsburgh, Pa.— Darbinin- 

kiszkos bleszines su pietum pra 
nes di-

savo

visokiu ligoniu li
gos iszgydyta tojo bažnyczioje, 
ne tik katalikai bot ir protesto- 
nai, kurie intikejo in relikvije 
Szv. (Inos.

Tukstanczei žmonių
in taja bažnyczia isz visu daliu 
Ameriko.
Valdže paleido 43 redikalus isz 

Ellis Island.
New York.— Valdže ana die 

na paleido 43 redikalus 
prieszininkus valdžios,
likos aresztavoti ir laikvti kas

ant Ellis Island. 
Terp paleistųjų randasi szie 
Lietuvei: Jukelis, Kriauczevi- 
cziusfPlungis, Bistras ir kiti. 
80,000 žmonių žuvo visokiosia 

nelaimėsią.
Chicago.— Draugu ve 

tional Safety League“
te, buk praejta meta visosia da 
]ysia Suv. Valstijų žuvo suvir
szum 80 tukstaneziu vvru, mote 
riu ir vaiku nog visokiu atsiti
kimu o suvirszum 257 tukstan
czei žmonių likos sužeista. Toji 
draugove dabar mokina žmo
nis kaip apsisaugoti nog viso
kiu nelaimiu.

Būrimas su kiausziniu 
nepagialbejo.

Harrisburgh, Pą.— Walteris 
Cannon, sirgo nog Itykio tai lai 
ko ir norints nusidavinejo pas 
visokius daktarus neaplaike jo
kio palengvinimo. Nutarė nu- 
siduot pas garsinga burtininke 
Mare Georgevicz, kuri badai ne 
vienam kvailiui davė rodą vi
same. Walteris aplaike tokia 
rodą: turi užkąst in^eme szvie-

9

žia kiauszini padėta per juoda 
viszta nakties laike, ir stovėti 
toje vietojo per tris naktis lyg 
pusiaunakt, pakol nepasijus 
sveikesniu.

’ Už ta j i būrimą

i

dvasi niekamnedaro
trankosi po 

isz to ne-
gv-

deda isznykti czionais, 
džiausi fabrikai iiivede 
valgomas kuknes del darbinin
ku, kur buna pagaminti geresni 
valgei, ne kaip darbininkai at- 
sineszdavo bloszinia isz namu.

Homesteade ir Munhall, kur 
dirba apie 11,000 darbininku, 
yra aprūpindami maistu kas 
diena. Westinghouse fabrike 
teip-gi valgo fabrike. _ Ameri
can Steel and Tin Plate teip-gi 

To- 
misi-

turi valgomus kambarius, 
šia kambariuosia galima 
pirkt pigiau valgi, o ir szilta ne 
kaip darbininkas isz namu gali 
atsineszfi. Kiti fabrikai seks 
pėdoms tuja Pittsburgh) i u dirb 
tuviu.

Senuke motina nužudė savo 
dukteria. Sūnūs paslėpė 

kuna in kupara.

Tabakas iszgialbejo motere 
nog smert.

Chester, Pa. - 
jog ejdamas in darba užmirszo^ 
pasiymti savo krepsziuka 
tabaku, Dovidas Keating, 
gryžo adgal namo, o kada aty- 
dare duris, 
savo pa ežios, 
nia, paregėjo savo paezia visa 
liepsnosią, kurios szlebes užsi-; 
doge nog gazinio peeziuko. Do-' 
vidas mbsitraukes surdota, už
gesino liepsna, T 
skaudžei apdegintas. 
sveiks. ”- _____ „ .___
namon pasiymti tabako, tai mo! 
tore, o gal ir namas butu sude
rgia ir vyras nebotu i " ' 
nedažinojas, kokiu budo moto
re sudege.

teroras gali iszszaukt visoi 
ly anarchija su visais jos

■•aluiina kraszto sunai-

s žu
vai-

pavesta

Atsiminias, s,a’s ir
1 kinima.

su1” Vokiecziai jau iszsikrauste isz 
su-

<>•>

r

Lietuvos.
j Sziaulei. — Sulyg gautos to-

X L ’* i lefonograoms iszJ.‘Sziauliu Sa- tnne^aS m kuk! ,, i jungos’
. j lig I I vai. ryto iszejo visi per 

i Taurage.
kai plosze žudė

bet .likos ąrkihiš’kiauk
| žius, pinigus, suszerdami žmo
nių paszara. Viename Ne-

iszgirdo klyksmą
vokiecziai 13 grudžio

Pati pn-| x:
Kad ne butu sugryžias

Iszeidami
paplentes gy- 

ventojus, ai imdami kuonevisus 
?s, mesa drabu-

zverisz-

Viename
i makszcziu valscziuje padaryta 
nuostoliu 

niekados' 20(M)0() aujcsiniu.

paszara.

nuostoliu dauginus kaip ant

su raszius protokolą 
valscziaus valdybai gražinti sa 
vininkams; nuginkluoti pleszi
kai pasiusti artimiausiai musu 

4 Z

-XI sziauliu būrys 
s szaudymosi iszvi- 

0 vokiecziu bermont. žan-

karuomenes daliai.
Apie 22— 

po atkalčiau 
jo 3 
daru isz Szaukenu miestelio. 
Tokiu pat badu iszvalyti Kūr- 
tavenai. Ernus skubotai sziau- 
liams tvarkytis Baseinu srity, 
vokiecziai priversti buvo iszsi- 
kraustyti isz Lipkiszkes, 
makszczu, 
Kelines.

Maty-
dabartiniams musu kuni-

Pada- I
A

Ne- 
Bagdonavo ir Kel- 

Telsziu komendan
tas bendrai su szauliais užėmė
Kurszonus.

Paskutinėmis žiniomis vokie

kaltes.

gauti ir vežti.

'■-I 1

I
■ 3

|

■
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Isz Lietuvos
--------------0--------------

Vokiecziai pleszo, žudo ir vai
kas pjaustė pirsztus kad ne

galėtu szaudyti.
Kaunas — Atvykusieji Kau-

j nan isz vokiecziu užpultu vietų 
<5—6—XID pasakoja baisiau- 

Sžiauliuose tik
ras pragaras: plesziniai, žudy
mai (vaikams pjaustą pirsztus, 
kad negalėtu szaudyt.) 
sėlis su savo 
Tilžėn.

siu dalyku.

Nies- 
pabėgėsmisija 

Vok i ecz ia i t y cz i <> j a s i
Paw Paw, Mieli.—Tik dabai’ ^sz .1° ,r paezios santarvės. Vi

instaigos 
Nuo Sziauliu iki Kursze- 

ir toliau placziausiu frontu

d i nsta likos papildyta per mer- oz,u geležine divizija, ir siaus-

iszejo in virszu nužudinimas 
Maude Tabor, daraktorka sve- 
timtautiszku kalbu universite
te Ann Arbor, Mich. Taja žu-

užmokėjo 
bobai 35 dolerius ir nauja siutą 
bot bortinimas nie ko nepagial 
bėjo iipAValteris apskundė bur
tininke už apgavysta.
liepė bobai piningus sugrąžyti • 1 _ M • 1 •

Sudas

ir

apsako, 
priežas-

ginos motina 80 metine senuke 
Sarra Tabor. Ana diena senu
kes suims atėjo in palicije 
apsako apie taja žudinsta. Abu 
du randasi kalėjimo.

Walteris Taboras, 
jog nežino del kokios
ties motina nužudo jojo sesere. 
Motina jam paliepė paslėpti 
nužudyta in kupara, kuri ap
dėjo skiepe malkoms ir tenais 
kūnas nužudintos gulėjo per 
tris metus ir tik ana diena likos 
tenais surasta, per kita dukte
ria senukes Fiorentina Crit- 
chlow, kuri nuėjo in skiepą at- 
neszti malku.
Penki darbininkai žuvo Ugne j e 

keli sužeisti.
Philadelphia.— Pepki darbi

ninkai sudege o keliolika likos 
ugnejo dirbtuvėje

Tarlo & Son ant Addison uly- 
czios. Ugnis teip smarkei prasi I Visos szalies padėtis be galo .1 _ J *j • '■ ’• ••14 1 Ii • » • 1 * . . * 1? • •

sužeistais

iszvaiky-sos musu 
tos.
nu
traukiasi demoralizuota vokie-

damn po kaimus pleszia, degi
na ir szaudo ramius gyvento
jus. Tokiu budi! tarp 30—XI— 
4—XII iszpleszta Bubiai, Kur
tuvėnai, 
kaimas.
kitur. n

Vokiecziai Apsiauczia kaima 
ir szaudo kulkosvydžiais in be- 
ganezius gyventojus, 
pusius rūsiuos žudo 

granatomis 
pleszia.

gyvento-

sudeginta Skaudviliu
Iszpleszta Kelmo ir

pasisle- 
rankine- 

mis granatomis... Terorizavo 
gyventojus , pleszia. Paima 
netik arklius bei gyvulius, bet 
ir paskutinius marszkinius. 
Iszplesztuoso kaimuose gresia 
didžiausias vargas ir badas. 
Važiuodami traukiniu vokie
cziai szaudo in gyventojus.

Žmones pergandjnti, be pa- 
gelbos, kas gali, bėga in misz- 

Isz nukentėjusiu kuriasi 
sziauliu partizanu būriai/ pasi
ryžę kerszyti pleszikams,

ir paskutinius

kus.

rn

bo pa-

Nemakszcziii 
žudvta keliolika 
lavonoi subadyti durtuvais

Stulgiu Jr czjaį nesiskubina kraustytis isz
valszeziuoso nu- 

žmoniu. J u 
gis

Lietuvos, (keli 
luotu vokiecziu yra in važiavo

Prie-

eszlonai gink-

pro Taurage Lietuvon).
los perpjautos, pa.lai.sukruvin- sziugaii jie stipl.jnasį Sziau-
ti. Sudeginta kojota namu ir 
viensėdijų.

rraurageje maj. 
savo

Taurageje vokiecziu 
Rosenbachas .13 gr. sake 
kareiviams prakalba, apgailes- 
autdamas, kad jiems prieseina 
trauktis isz Lietuvos ir Kurszo. 
Dabar jie pasiliksią Rytu Pru- 

gi jiems busią 
Majo- 

savo as- / 
savuosius, kaltina

mus del pleszimu, ir perspėjo 
toliau “būti doriems.“

Lietuviu valdžia turės dabar 
reikalauti per tarptine Taikos 
Komisija atgražinti žmonėms 
vokiecziu padarytus nuostolius 
ir visus plesziku vadus, prade
dant nuo von der Golco ir Ber-

liuese ir pleszia
Tokiu plesziniu su
buvo Sziauliuose,
Kelmej ir kitur, kur vokiecziai

Žmones iszsigande
Szauliai ne-

gyventojus.
žudymais 
Bubiuose,

suose, pavasary 
skirta nauja užduotis, 
ras pasisako užstojas 
menini už

tavo. Vietiniams gyvento
jams praszant, ji paleido, bet 
vėliau vėl aresztavo.
tuo nepatenkinti, nes mok. Lu- 
koszeviczius ne bolszevikas ir 
Žinomas kaipo uolus vietos dar 
buotojas.

Zapyszkis — 20. Lapkr. ate- 
je in Kluoniszkiu kaima 2 mili
cininku ir milicijos 
kas, reikalavo arkliu
Žmones teisinos nesenai buvę 
stuikoje, ir kad milicija netu
rinti teises varytis sau arklius; 
ta turi atlikti virszaitis arba 

To ūkininku pa-

Žmones

virszinin- 
stuikai

savo

Raudonieji iszsodyti 
Finlkndijoi.

Haugo, Finlandije. — Ame
rikoj laivas Bueford, arba 
“Soviatu Arka“ atplaukė in 
czionais ir iszsodino 249 iszva- 
rvtus raudonosius isz Ameriko. 
Terp j uju randasi Berkmonas 
ir Ema Goldman.
iszveže juos in Terika in sovia
tu Rusija kur turės dirbti ant 
savo užlaikimo, nes soviatai 
dykaduoniu nemaitina.

Isz tenais

Amerikonai apleido Sibirą.
Vladyvostokas. — Isz Sibiro 

iszkeliavo tomis-dienomis 3,800 #
amerikoniszku kareiviu, ku
riuos iszgabeno in Manilla, Fi
lipinus, o isz ten iszkeliaus in ' • 
Suv. Valstijes.

į
■i

!■i

i!< 'Iiseniūnas.
reiszkimo milicininkai nepai- 
sejo ir vis reikalavo savo. Vie
nas milicininkas nuėjo in V. B. 
pats atsivesti arkli. Vadas 
norėdamas parodyti savo galy
be, save in siena ir ka tik nenu- 
szave kitoj pusei sienos buvu
sio žmogaus, 
kai del to labai 
net susirgo.

Denkino kariuomene ties 
Proskurovu susijungusi su len
ku kariuomene, ir abidvi ka- • 
riuomenes žadančios toje vie
toje iszvien eiti priešz bolszevi- 
kus.

I

ik sffll 
A
VO

■

si J

traukiasi, 
bėga isz pakeliu, 
rimsta del Niesselio politikos.

Kareivis nuszove mergaitia.
Paszuszvio — Parapijoje 26. 

Lap. atsitiko baisi nelaime. Ka 
reivis bežiūrinėdamas
szautuva eme su juo taikint iii 
verpianezia toje paezioj grin- 

! mergaite, 
szautuvas

Tikt staiga pasigirdo szuvis ir 
mergaite krito an); vietos negy- 

Mat szautuva butą užtai
syta, o kareivio kvailo. ■
Issdykeliai szaudo laike misziu 

szventadieniais.
Viszakio Ruda. — (Mariam- 

poles pav.)‘ Pas mus inejo pap
rotį n medžiojimas szventadie
niais laike pamaldų bažnyczio
je. Žmones meldžias, <_ 
iszdykeliai tikt piszkina po gi
rias aplinkui. Apie 
žinoma nėr ka nei 
yra ir tokiu, 
kurie save katalikais vadina, I kriezio atsisveikino su mumis 
o da ligsziol nėžino, ka reikia gerbiamas musu klebonas kun. 
katalikams szventa'dieniais vi-|P. Svilas. 
supirma daryti.

atsi vesti arki i.

ežioje
kad i

matydamas 
neužtaisytas.

va.

monto patraukti kariszkajan *'
teisman.

Moteris ir vai- 
nusigando ir 

Vokiecziai gan 
jau mėgdavo pūstis, bėgti lig 
to neprieidavo, kaip musu mili- 

Dejuoja tik žmones.
Mirė: — Skarupskas Juoza

pas, Surviliszkio 45 m. klebo
nas, pasimirė 3 grud.
cv^ilde sanatorije.

las. Hr.

cija.
Vokiszki pleszikai snymti. — 

trys nuszauti.'
Sziaulei. —- Maždaug 

lapkriczio 2 d. ligi gruodžio 1 d
szauliai laimėjo kovose su ber
montininkais sziose vietose:

sziauliu

nuo

Lapkriczio 23 d. 2 
di| rydamu 
srity, sužinojo Bagiu

žvalgyba Kražių 
kaime 

esant 4 vokieczius bermontin
inkus plcszikus. Pasieme ke
lius vietos szaulius, jie nuėjo 
suimti, bet szię pasirodo buvo 
iszvažiave in Karklėnus. Tuo
met sziauliai, gave ’arkliu, nu
sivijo juos ir rado apsistojus 
pas vietos kalvi.
vo apsiaustas, ir po ilgo szau- 
dymosi iii vokietis nuszautas 3 

Pas pleszikus rasta 
visokiu auksiniu ir sidabriniu

Namas bu

suimti.

daigtu,; vertes apie/100,000 auk
i

Žmones meldžias o tie

B

Judenczio kariuomenes ga-
Bolszeviku sumusztosios 

Judenczio ka>iuomenes dalys
atsidūrė net Estuose kur vietos 
žmones nepalankai jos sutiko. 
Dažnai estai nudrasko nuo ru
su aficieriu pasižymėjimo ženk

Svar- 
Bytautas 

95 metu Žagarėje 10Juoz. 
gruod.

Karsokiszkiai —‘ ‘ cic i I ikus ’ ’ Į Karsokiszkiai — Pancve- 
k ai bet, bet žio apskr. Po vienuolikai metu 

vaikinu ir vyru, klebonavimo antra diena Lap- 
vadina, kriezio atsisveikino su

Buvo žmogus rim- 
, •' Tiesa, ., kad I tas, dievobaimingas ir 

mes turime ir tokiu mokytoju, szirdies. , 
kurie ir patys neina bažny-| ------ -  - -----

geros

I Isz Sziauliu — Gruodžio 6 d. 
czion ir kitus atkalbinėja nuo pranesza, kad perimta jau isz 

Mes katalikai už vokiecziu geležinkelio stotis, 
laikome savo mokyklas ir mo- Gauta isz vokiecziu 8 sugadin- 
kytojus, tai turime ir reikalai!- ti garvežimųii.
ti isz vyriausybes, kad mums Į C _

bažnyczios.

Druska in Lenkija. — Isz

lūs ir atima ginklus. Todėl 
aukszcziausioji santarvės tary
ba buvo reikalavusi isz Estu, 
kad sziek tiek berbtu Juden- > 
ežio karininkus.

Sutartis del inkaitu apsimai- 
nymo tarp Lietuvos ir Rosi jos 
jau parašyto tu krasztu vyriau 
sybil Įątstovu lapkr. 19 d. Dor-

Apsimainoma bus vi
sais inkaitais ir civiliais belais- 
vias. Kiekviena puse porstato 
sarasza žmonų, kurie turi būti 
szita sutarimi sekant apmainy
ti jprieszingoji puse turi teises 
pateikti sarasza asmenų, ku
riuos ji reikalauja apmainyti.

Pranesza

pate.

Isz Klaipėdos. —
duotu mokytojus lįatalikus, be- Į Kauno vėžama druska in Lon-1 kad vokiecziu pleszikai užpul- 
dievius gi praszalintu, kad net- kija. Szia savaite vėl penki Į dineja musu prekes krauna-Szia savaite vėl penki Įdineja musu prekes krauna- b
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Del gir-

kirsti malkas ir vesti andeli su 
malkoms, lentoms ir 1.1. Szia
dien Bensonas. yra milijonie
rium ir turtingiausiu žmogum 

Dave jisai

L. R. Križ. Rau Kampelis.
1920 metas.

r ^.r
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Amerikas sausas! Del gir-miesto Portland.
tnokliu yra tai didžiauses ožys- puse milijono doleriu ant pago- 
czius. Del mandagiu žmonių rinimo keliu ir parku toje ap- 
nickuom, nes ir be gėrimo gali linkinėje. Bensonas n,e yra mo- 
apsiejti. Girtuoklio szeimy-ikytu žmogum, nes jieszkojo ke 
na sziadien džiaugėsi, jog nors lio in turtą ir jin surado. —KaS 
tiejei piningai ka ėjo ant baro, nesinaudoję isz laik, tasai nie- 
dabar ejna ant maisto ir czeve- kad giliukio nesuras.
riku vaikams. — Nėr to blogo, 
kad ant gero neiszejtu. In laika

Girtuoklio szeimy- kytu žmogum, nes jieszkojo ko

Jau metas suėjo, nog kada
priprasime prie blaivybes ir bu taika likos pasiraszyta po svie
sime isz to dėkingais. Po visa

i

** |

tiszkai baisei karei, 
svietą žmonis atsidušo long-

Tulas laikrasztis skelbia, buk viau. o ypatingai tiejei, ka per

Pereita savaite išsiuntinėjo
me skyriams naujus 1920 me
tams ženklelius? Kurie butu 
dar ju negaye laikrcipinsi Cen- 
tran, o bus ttrojaus pasiusti.

Liet. Raiid. Knyž. Rėmėju 
skyriai gavę šziuoš ženklelius 
lai nepadeda-ju in szali, bet lai 
szaukia susirinkimus ir juose 
te nei vienas nelieka neprira- 
szytas prie Liet. 
Rėmėju skyrių, 
nas lietuvis ar 
d žiu o jas i 
krutinės Lietuvos

Liet. Raiid. Kiyž,.

Raud. Kryž.
Lai kiekvie- 

lietuvaite di- 
tu red am i ant

varguoliu
Lai nelie-

savo

kokiam tai miestelije kokie tai penkis metas su ginklu, buvo i gelbėjimo ženklą.
vagis apiplesze žmogų laike mi prispirtais isznaikinti europisz kn nei vienos szeimynos, kulio-
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gio. — Nieko tame stebetino. ka civilizacija, nnstume 
Juk tukstanezei žmonių (vedu- laikrodi szimta metu adgal il
siu) yra “apipleszami” laiko kentėjo neiszpasakytinas kan- 
migio, kada užmirszta paslėpti kės tame 
piningus ejnant gult, nes pa- tiszkam kruvinam szokijo.

kiszenius ge-

gio. —
c c apipleszami

pasiutiszkame svie-
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cziule iszezistine 
riau ne kaip pleszikai.

Ant viso svieto randasi 15,- su svietą, 
430,000 žydu, pagal apskaitą 
ma Dovido Trietsch, 
žydiszko statistiko. Lenkijoj ir 
Ukrajinojo ] 
000 o Su v. Valstijosia yra 
100,000 ir 300,000 Anglijoj.

l-y.
garsaus

Kada visi tikėjosi, jog viskas 
apsimalszino, sztai vela prasi
dėjo isz naujo skerdynes po vi- 

, tukstanezei žmonių 
įkrinta musziosia 
dalvsia szio svieto, 
nedintas

keturiuosia
Neužga-

svietas praliejusiu

laiko ženklelis ne szviestu, ne
būtu ant szeimininko arba szei- 
mininkes krūtiniu, 
imjiime pavyzdi isz 
czu, pas juos netik 
vyresni priklauso prie Raud 
Kryžiaus, bet net 
vaikus priraszo, 
metine duokle vieno
Taigi ir lietuviai neturėtu nuo

Broliai, 
amerikie 
szeimym

mažycziu! 
užmokedam' 

dolerio

I M V A IV x • A V 1 A IV ’ g x .F J 1 A j 
randasi po 3*,300,-1 krauju, da daugiau pastojo go-

u!

Naujas stebukladaris atsira
do Chicago, 
Serges, kuris

dėsniu ant žmogiszko kraujo 
ne kaip priesz tai.

sB

BAULK

VAIDINTASIS.
— Ašz irgi galiu papasakoti Į dai ir laukui, , o 

k pieva.
Tamis I vienojo vietoje siirinkimui van

*
i

«
Ai ■

einh pro szali to namo. Už na- ir baisu, 
ipo buvo tusztumos, • buvo so-

szalyje graži kęsti ta szeszeli, jis nutarė jo
Ant galo Dėstui nusibodus

1 pieva.

V. /. - k . • ■zia.
— Bet kas man darbo šu ta

vo sąžine! — suszuko Deštas.■n « » * - f L * J■Rl • » ■» ■' ♦ *« *1. ‘ A

Tas manes nelyti. Tomis
tą neturi jokios priežasties ap- v

Pieva buVo drėgna; paklausti, ko jis: ežia vaiksz- 
Nors tas \ nutarimas 

prekiavo daug drąsos, bet vis-

storiju apie vaidiniruasi
i. .

- atsake jo kai- r* isz tolinu iszrode kaipo ko- gi likos iszpildytas. ■

pradėjo Tulnmezas
tos man netikite?

— Netikiu, ~
mynas sulyg sėdynės, p. Kare
kas. — Netikiu dėlto, kad pietų 

k. * fe 1 M A
□V UUAlfe V 141111

Pietų szniyse viskas yra
szalyse nėra vaidipimusL

— Pietų szalyse viskas yra
— karsztni atsake Tulumezas.
— Asz žinojau viena toki na
rna Suvinjarge netoli nuo Ni-

Stebetiniausda tai tas, 
Tai

mo.
kad namas buvo naujas.
stebėtina, ar netiesa.

— Asz manau, neinsitike- 
darnas atsake Harekas — kur
gi 110!gi no!

— Tai buvo naujas
— tose toliau Tulumezas 
ba teisingiau sakant, pglocius. 
Sakau, palocius, dėlto, kad ant 
stogo buvo tam tikri boksztai, 
> ir visas namas buvo panaszus 

Ta

namas, 
, — ar

n senovės pilių namus, 
ne name buvo net dideli sklė- 
iai, kelnores, 
buvo supylus

kelnores kur paranku 
laikyti anglis.

to gražaus pavyzdžio atsilikti yi^nu žodžiu, nors tai buvo
szeibet priraszyti visus savo 

mynos narius, užmokant po vie
naujas namas, bet tikra 

viszką drutuviete. i____
na dol. metines mokesties m mas buvo tiktai tame, kad kam

viszka
. seno-
Skirtu-

czioja. *

doris buvo inkastas skryne, ku-

lus grabas.
Tas viskas .

Bet už savaites inbego
su iszbalusiu
isz nusigandimo vos pasakė:

— Anglių 
cziau žmogų!

■ Žmogų — paklausė Des-
— O kaip jis iszrodo?

— Kaip tikras vyras.

Viena karta szeszelis sode 
kasinėjo žeme*
drebėdamas prisiartino prie jo 
ir užklausė:

— Ei szeszoli klausykite!
— Klausau — atsake szesze

lis nusiimdamas kepure ir la
bai pamaželi. z

— Ir kam tamista czia kaipo 
Ant szeszelis ateini in szįta narna? 

peties jis laike lopeta ir jo vei- Kodėl in szita o ne in koki nors 
Jis inejo kita? Czia naująs namas, 

czia negyveno 
Tamista ne-

nebuvo baisu, 
virėja 

veidu, kuri net

skiepe asz ma-

tas.

das buvo nulindęs.
per užrakintas duris!

Tai buvo pirmutinis vaidini- niekas nemirei
mosi apsireiszkimas.
to laiko tam vyro szeszeliui ro

Dėstas nors

Czia naująs 
niekas niekad

sigyventi mano narne^ * 
—‘ Asz kontraktierius. Asz 

staeziau ta narna.
kas? Tamistai ji 

pastatei, tikiuosi tamistai už 
tai užmokėjo, ir ko 
reikė daugiau? Jei visi kon- 
traktieriai apsigyventu ju pas
tatytuose namuose, tai ir gy
venti hebutu galima.

— Asz kontraktierius^ — at
sake szeszelis, —n r dėlto czia 

. .' rateinu, nes....i
padėta pamato.

Na tai

tamistai

11

j
i

Ir nuo turite tiesos būti czionai.
Szeszelis palingavo galva ir 

dos buvo smagu, kad visi ji ma vėl pradėjo kasti žeme. .
Mes jau sakeme, kac Dėstąstylu, nes jis pradėjo visur pa

sirodyti.
vo ant kiemo su
ant peties ir galima
matyti, kaip jis kasa žeme kur kote užkasta koki nors turtą?

Kartais,
kuomet visi suguldavo, jis vaik sako:

— Czia nėra užkasto turto

nors

nes po namu nėra
• i i..........

Tamista suprantame, 
reiszkia po namu nėra pamato, 
— pridūrė Tulnmezas užbaig-

ka

Kaip tiktai ateida-jbuvo optimistas, tai jis vėl pa-! 
♦

— Gal tamista czionai jiesz-
savo lopeta klausė, 

būdavo

palei siena.

szcziodavo apie siena. Kar-

damas savo pasakojima. —* Ir 
tas namas užėjus pirmutiniam 
smarkesniam lytui neiszvengia 
mai turi sugriūti. Tai buvo 
teisingas
dar sąžine grauže, kad jis pri
gavo tuos žmonis kuriems na
rna state.

Harekas, kaimynas sulyg sė*

Aszmteinu del-'spjovė ir iszejo nes jis pats bū-

Szeszelis papurtė galva ir at-

tais, kuomet visi suguldavo, Asz ateinu....
♦ • . • 1 *1 • • I 11

sugriūti.
kontraktierius, kuri

dynes pasakotojo atsistojo, nu*

jis vaikszcziodavo apie sienas, to, kad mano sąžine mane grau kontraktierium.
barszkindavo in jas, net inei-kiekviena.

garbe, jeigu mes i 
savuosius varge gelbėti". La 
szis metas ir buna daug vaisin 
gesnis musu darbais ir jpasi 
szventimu, negu pereitas Zeng 
kiine pirmyn ir szelpkime Lie 
tavoje savuosius kiek galinu 
prisidedami prie L. R. Kr. Re 
meju.

Butu musu tauta ,ariai to namo buvo maži ir pa 
stengtame! pankus del gyvenimo. Ir to na-

»ariąi to namo buvo maži ir pa O O Tr T W 1 Wa’ W 1FT~T •-'ft ITT W~TT W~ ~TT T~T

Daktaras KOLER yr^ vienatinis tarpe Lietuviu daktaras [ 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 metus in vairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite. ypa- 
tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisz- 

kai ir Lenkiszkai. Oflsos valandos Auo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedeliomls iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 955 Liberty St. Pittsburgh, Pa. 
Dvi minutas reikė paeit in deszine nuo Penn’a. stacijos.

davo in koridorius. Sienos bu
vo nevisai gerai užstatytas. Ir 
ko tam szeszeliui reikėjo? Ma-:

Sziadien vokiecziai ne miega 
nes rengėsi ant didesnes kares 
atejtejc. Niekur negalima isz 

C girsti garsinaneziu evangelijų 
apie broliszka meile, 
meiles, yra 
prieszais vieni kitus.

Teip užeis da viena baisi ka-

kokis tai Charles 
gydė žmonis ej- 

nanezius su pagialba krukiu ir 
iszejdavo isz jojo kancelari jos (

Palicije prade jo
irę, kuria iszszauks vokiecziai 
prieszais visa svietą, tyksle 
apkariavimo visu

Icziu ir valdyti visus, arba būti 
paežiai sumuszta ir isztrcmta 
nog szios pasaulės.

pasveikia.
tiryueti taji stebuklą- datyre ir' 
daž nojo, buk tas stebukladaris 
pardavinėjo paprastas 
duoles” vadinamas “guzutia

i ( gy-
vadinamas 

kuria padirbdavo namie ir par-! 
duodavo “ligoniams.”

Vietoje
sėjama trucizna

svietą, 
vieszpatys-

Czikaginei bandytai užklupo 
ant Pennsylvanijos geležkelio 
stoties paymdami isz tonais 
arielkos verties už 100 tukstan-

iatyduoda in rankas talkininku 
į ir galima tuosius bandytus suras

ti, nes geidže su jois pasimaty
ti svarbiam reikale....

pay indam i isz

Dabartės Czikaoz us doleriu.
giecziai klauso vięni kitu, kur

Vokiszkas kamisorius aplin
kines Klaipėdos (Mažosios Lie
tuvos) iszleido atsiszaukima, 
buk visa valdžia ant visados

valsty-
Pagal sutarti, tai Klai-

susivienyjusioms 
boms.
pėdos apigarda liko atskyrta 
nog Vokietijos ir gal bus ati
duota Lietuvai.

L. G. Mc’Neal isz Lancaster, 
Pa., turi tris seniausius pinin
gus ant svieto, kuriu metai sie- Lietuviu Darbininku Litera- 

■ tnros Draugija, iszleido tomis
kia lyg trijų tukstanezin. tuo- (jienomjs saVo leidiniu No. 5 po 
sius piningus aplaike nog misi- Vftrdn Atmosfera„ __ _ 
jonicnaus Wi liamo Andtsouo j h. jn tyhes> Knygute 

piningus atsivežė -- - J &
isz Indijos, kur juosius surado MpUSiapju

sius piningus aplaike nog misi-

kuris tuos piningus n įsirėžė

senoviszkosia 
miesto, kuris likos sugriautas

vardu i i Atmosfera arba oro

yra puikei apdaryta,
i su paveikslais

turinti
f 

Adresa- 
i vokite pas sekretorių poną K.

. Box 17,

.,.gri’1.VeS|'1‘?ia kasztuoje 75 centai.
. . • . Ivvauv puo BUn.1 ULUi.il

da priesz uzgj mima Chmtuso. gteponaviezius, P. O.
Piningai yra padirbti isz se- Cliffside, N. J. o knygute jums

ležies ir da yra geram padeji- prisiuns. 
me. Mc’Neal turi teip gi pi-51c’Neal turi teip gi pi
ninga paejnanti nog 1713 meto 
kuris likos iszmusztas Anglijoj.

Gauta drapanos.
Kaikurios lietuviu kolionijos 

jau pradeda siusti Centran dr; 
panas. Gavome sztai isz szii 
vietų: Chicogo, (Bridgeport) 
Ill. 3 baksai Chicago, Ill. (AV 
S.) 1 baksas, Philadelphia, Pa 

Bayonne, N. J.

mo sienos buvo plonos, netaip 
kaip senu namu.
ęana gražiai iszrode.
o tinkamas gyvenimas delei 

kokio nors prekejo, kuris nore- 
o pasirodyti, kad jau daugiau 
teužsiima prekyba, ir kad jis 
au gyvena kaipo kokis aristo

kratas ar kunigaiksztis.
toi del to tas namas, atkreipė 
ityda pono Dėsto, kuris pir- 
niau turėjo mieste didele viso

Dėstas

Tas namas
Tai bu-

VYRU
LIGOS

Ir

i u daigtu krautuve.
pamatymo
paežiai ir

7 baksai. Bayonne, N. J. ii 
'Homestead, Pa. jau prisiimt 
numegstus sveterius, Worces 
ter, Mass, žadėjo ir prisiusi 

Kaikurios kolioni 
jos klausė, kokius 
dabar rinkti, ir buvo joms pra 
neszta, kad butu geriausia rinl 
t i naujus, bet neatmesti ir senu 
jeigu tie yra dar nesuplyse ii 
galima neszioti.

vartus su
Ir tas buvusis krautuv

sveteriu.
drabužiu

Vilnas jau siuneziame.
Vilnų yra jau nupirkta 601 

Kurios kolionijos yr;
•

uirejas namon po 
to namo tarė savo 
lukterei:

— Tai pil is, tikra pilis Truks 
ta tiktai sargo pas 
•agu.
linkas nusipirko ta narna ganu 
pigiai. Bet priesz pasiraszy 
na po pirkimą, dokumentu, no 
taras laike reikalingu jam pra 
icszti:

— Turiu tamistai pasakyti 
kad tame name neviskas ramu 
lai būti tai tiktai 
meniu pasakos.

tomai jis labai mėgo muzike, 
nes kuomet Descziute prisesda-, 
vo prie piano, tai tas szeszelis 
ineidavo iii jos kambarį, pasi
dėdavo lopeta pas siena ir atsi-Į 
sėsdavo kėdėn kad geriau klau 
sytis. Bet visuomet jo iszveizda 
buvo nuliudusi, rodos, kad jis 
pergyveno kokia didžiausia ne
laime. Panele Descziute isz 
nusigandimo apalpdavo, o jis, 
tuom tarpu dar labjau cziupi- 
nedavo sienas. Rodėsi, kad 
i-

dėdavo lopeta pas siena ir atsi-1

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Paszto Ženklus

« ■
Geriausias būdas pasiuntimo piningu Lietuvon, 

Lietuvos Paszto Ženklai (markes) kurios yra atvežtos isz

Rodėsi 
as szeszelis serga manija.

Kuomet tas szeszelis ka nors 
daugiau veikdavo permatomu 
ir tuomet rodosi, tai jis ko nors 
klausdavo.
jis bent dvideszimti kartu nu
eidavo skiepam

Kuomet tas szeszelis vaiksz- 
•ziodavo, tai nepadarydavo jo
kio bildesio. Ji tiktai galia
ma buvo matyti, bet ne girdėti. 
Galu gale, kuomet jis priprato 
prie nauju gyventoju, tai pra
lojo pasirodyti ne tiktai diena 
bet ir nakti. Pagalinus ir Dės-* 
tinai pradėjo priprasti prie jo, 
nors visgi buvo gana ne smagu

Kiekviena diena

Ji tiktai galia-

I

tai

Lietuvos, kad ajnerikiecziai nusipirkę galėtu nusiųst saviem- 
siems netik del laiszku, bet ir didesne suma, pinigu vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Paszto ženklu nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą kuri nusiuntus

-------- -----_----------  
gyvais pinigais, Paszto arba Iždines stotyse.

Paszta-^enkliai yra szitokiu kainu: po 10,15, 20, 30,40, 
50 ir 60 skatiku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. . (100

Lietuvoj kart^ sw Paszto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis 'iI

skatiku sudaro auksina). Parsiduoda po 25c. už auksina.
Lietuvos Paszto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 

1920 m. Mažiau kaip už viena doleri markiu nesiuneziame.
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba 

pas. centro sekretorių: > .1

K. J. Kruszinskas, 456 Grand St. Brooklyn, N. Y.

iszmislas.
Bet asz apie 

tai tamistai praneszu, nors in- 
įtikinės, kad tas neturi jokios 
reikszmes.

— Vaidinasi! — tarė Dėstas.
— Koki niekai. Ir tai namuo
se, kuriuose niekas dar negy 
veno!
, — Isztikro tai keišta, pripa 
linstu, — atsake notaras — bet 
isz sakau, kad tai tik girdėjau 
nuo kitu.

— O kas ten
paklausė Dėstas. — Moteris ar 
vyras? Kokis vienuolis ar ko 
kia ponia: *

Nors Dėstas užklausė juo-

svaru.
prasze jn, toms siuneziame. G 
kurios norėtu mezgimui svete 
riu gauti, lai kreipiasi pas Cen 
tro ‘ rasztninka. Mezgimu 
sveteru reikės dvilinkas siūlą: 
vartoti, nes vienlinkas yra pci 
plonas ir numezgimui užimti 
daug laiko. Vienok, jeigu 
norėtu, gali ir vienlinko siūle 
mėgsti.

Visais reikalais kreipkiteb 
t pas Ceutro sežretoriu sziuo ad

resu:

‘ rasztninka.

I
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daugiau piningu suezedinsi tį

butu fabriko žymeK
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Ilgiau avėsi
Pirkdami guminius avalus!del majnu, visada žiūrėkite kad ant ju ?

Jeigu kur randasi kokis žmo! 
gus pąejnantis isz Juodaieziu j 

, te- 
ant 

Tasai 
žmogelis neaplaiko jokios gro-

Jeigu tiejei senoviszki pinin- kajm0( Kauno gubernijos,
• gai yra isztikruju tikri, tai tu- gU| susinesza su žmogum

ri suviję didele verte ir atnesz- paduoto žemiau adreso.
_ ™ Li ; " ‘ ‘ "

• ’ “ A ' V ~ V. J T

tuosius matos isz savo kaimo ir butu 
koki. dėkingu tam, kuris su juom su

ti locn in inkam dideli turtą. Jei 
gu Mc’Neal parduotu 
senoviszkus piningus in
muzeju, tai už aplaikytus pinin siraszytu ir pranesztu ar aplai-
gils galėtu malszei gyventi lyg (ke, koka gromata isz
pabaigai savo gyvenimo.

Retai kada 
kas pribūta in 
skolintus piningus, < 
pasiliktu m-lijonierium.

ežiu kaimo, o tuom 
nuliudusi tęva.

atsilaiko idant Joseph Raczkauski 
czionais už pa-1 Falls, Mich.

o po tam i

Juodai- 
suramins 

Adresavokit:
Crystal

Bet’

vaidinasi? —

J. Tumasonis.
L. R. Kr. R. sekret.

456 Grand St.
Brooklyn, N. Y

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ka iszejo isz spaudos nauja 

knyga po vardu *. Daktaras Naniuosr. 
Knygutėje upraszoma visokios vals- 
tiszkos žoles, szaknis,. žiedai, lapai ir

'kingoje formoje tubs klausi
mus, bet gilumoje jautėsi nera
miai.

-— Rodosi, kad tenai vaidi
nasi vyras, — atsake szaltai no 

, asz 
Asz di-

taras. — Tiesa pasakius 
nieko tikro nežinau.
deles svarbos'nepriduodu toms

"is
inteligentiszkas žmogus in tai 
domos neatkreips^ ■..

Dėstui buvo hesmagu, kad 
taip yra, bet namas jam patiko 
ir buvo labai pigus, tai jis ji ir

• kalboms, ir manau, kad joki
—............. |

Minnesotoje, kur dirbusi dau te,» tolinus, nuo kokiu ligd yra vaista
teip atsitiko su tulu amerikonu piausia miltu nunuole nrpko ivartojama' Su lotynlszhn,s‘ užvardiji- ®ia ., mitiu, nupuolė PIOKO mais ^elp kad kožna8 gfth juos gaulJ
Sz.manu Benson, kuris szm-^ant miltu 50 centu ant baczkos, bu© aptiekoje. Boto yra daugybe geru

• nupirko. Jis buvo optimis-
sdmiiyramibjonierium, turintis arba dabar ^parsiduoda baczka 

Priežastis at-67 metus amžiaus. miltu po $14.25.
Benson turėjo 16 metu kaip piginto miltu yra atpigimas

in Amerika atplaukė isz Nor- kviecziu.
vegi jos, kaipo labai vargingas 
vaikas, turėdamas paskolyt 
ant keliones 53 dolerius nog 
pažinstamu, nes neturėjo ne 
skatiko

Pribuvias in czionais, apsiso- 
do aplinkinėje Black River, 
Wis., kur užsidėjo maža kromo 
Ii. Po keliu
ir vėla Bensonas pasiliko be 
skatiko.
n0«- . , , . .Oregon valsti, kur vėlą užsido-' kytojo notas ant visokiu inš- 
jo kromeli, 
bankrutino.
piningus nusipirko pora jau-

O

•

Black River

ATSAKYMAI.

c. v.

, slaptybių ir receptu. 
Tokia knygute yra reikalinga kožnam 
Preke tiktai $1. Aįrcpavoklte:

M. ZUKAITIS.
Rochester, N. Y451 Hudson Ave_

“ Raudonas Kamuolys” (Red-Ball).
Jus shczedysite piningus, nes “Raudonas Kamuolys

♦ '■ "I

reiszkiaU
tiszku pažvalgu žmogus, buvo 
turtingas sveikas, tai jis nieko 
nebijojo. _ ! ■ . • . , 

Jis sugrįžęs namon 
mas rankąs savo 
dukterei pasakė:

— Na jau viskas- pabaigta. 
Mes savininkai to palociaus. 
Tiktai, žinote, sako jame vai
dinasi.

Pati ir duktė nepatikėjo 
jam; jos žinojo kad jis tankiai 
mėgo juokus kremti.

Pirmutine diehū atsikraus- 
cziusi ta maža szeimyna in ta

nebijojo.
kad iszdirbinys yra kuogeriausis ir laikys kuoilgiausiai.

’^1

BALL® B
it NDtrinda- 

žmonai* ir
įNAUJAM IHZRADIMAS PLAUKAMS.

Doku vole % milijono žmonių m 
pulkiiH plaukus, o toip-gi HUlaike pilo 
Hm« plauku labai trumpam1 laike, lt 
vieta iHzpuolUBin. atauga, tankua pinu 
kai: Gvaranty. Informacija* dykai 
J’aHakykile kltoma -tautoms. ** Ranzy 
kite Daft: Dm. Knmdxmt Coftmctlcs,

vHta. W. Brooklyn, N. V

MMr aFountain, Mich. — 
j Gali siusti szipkorte artimiau- 

Apie taji daly- 
i ka aplaikysi tolimesnių žnia.

‘ I I ■ Ulini. I «i4Mi

PRANESZIMAS!

i šiai giminei.

menesiu sudegė
i Pasakykit draugams dau-

Paskolino piningu giaus nebus atspausdžemos tos < jeigu kada busite San Francisco
pažinstamu ir iszkeliavo in knygos iszsimokinimaš bo rho- Į5 tM nusiduokiU m hotoii t . • i « w • i ii i___•__r L L J a * I > TTA^TVT T A TfFTM

bet nepoilgam su-*, trumentu su naujoms diunopis
o lUJtvuijuB «px.uu joz.pux-|

! duoda po $1. daugens sykiu
I Irvmvtl' zlliAain /Iri mrrin^m vilnį-I

Už paskolintus 8 lekcijos knyga $1.50 Isžpnr- . . - j - * .... i • .
ežiu, vežimą ir reikalingus ra- imant duosiu da pigiaUs, pini-! 
kandus ir nusidavė in
jieszkoti tolesnio giliukio, pa
kol nesustojo aplinkinėje tur-

Pradejotingiausiu girriu.

kelione gus siųsdami adresuokit Geo, > 
A. Baronas. , i

6110 Utiča Avė. N. E. <
Cleveland, Ohio. c

_____ ...... ...J.............. .'..../ji
K
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Žyme “Raudonas Kamuolys1’, yra užspausta ant kožno bato aulo, o
a j. ar. ž 'l ’ m — - J. — — 1 "I • < V * • J1 \ ♦ X
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HOTEL LAWRENCE
J. W. PItAiKIKA, Savininkas

5 Ruimai: $2.60 igi $4.66 ant savaites
50c. 75c. igi $1.00 ant įHenbs 

Sziltaa ir Bzaltaa vanduo kožnam' 
ruime. Garine sziluina.

Puae bloko nud Marketo. < ..
Vienas blokas nuo Paeito. ’ C
48 Sixth Str. San Francisco, s sidabrinis auksinis saVo ąt-

Iii <;l -.iy.!.- ‘ V:.. La ' .dl’Ji'iy ■’„•

— f. Jrr «. . j l ..... . »,

palociu praleido gana puikiai.
* u Ji

Ant akmens priesz paloeiu bu-
4

ll f

I

vo padirbtas saules laikrodis, 

. lėtos dienos, tai jie veik Visuo-
ir kad veik visbomet buyo sau-

met rCcįe laika, Du obuoliai,

I spindžiu yis^ęihėtrod^
V*

i.

I

tęipgi ant užpakalio ir pado kožno pus;bączio (Himin0r)teipgr ant užpakalio ir pado kožno pus;bą‘czio (HiminOr) ir czevetyko 
(Lopac)♦ Galima gauti baltas, raudonus - hr juodus. 4 Avalu *‘Ball-. •n'kv.un lUktAl ___3___i• .. . -.aBand” batai yra druczjausi ir smagiausi, isz visu,. kokiUfe tik galite gauL 
Kada pirksite žiūrėkitą kad būtu ant ju žyme “Raudonas Kūmūolys*\ * 
Band isztisi padai yra padaryti specialiai del mąihieriu darbo. Je ap* 

’ • ii • .a JU . . U a A *' • «

Kada pirkaite žiūrėkitę kad būtu ant ju žyme “Raudonas Kūmūolys

saugoja peretkus ir yni taip tampr.ua ir. drūti, kad pei asztrįausios ak-
___  ______ i ♦ i • • « « « . . . « 4 l

i
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l

r yrą
iądkszles negal ju perpjaut, nei perpleszt.

MISHAW/AKA WOOLEN MANUFACTURING CO 
v 414 \Water Street, Mishawaka, Ind.

Instaiga,hęuri įszpioką milijonui del gerumo’

mens ar anglies kri
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SaULK
‘galėjo matyt, kas dedasi ir.tai1 nusileido žemyn ir Jkąip viėslv bos deLteW^ AMijdS niO-

tMHRmmwwfer

i

DuKtėGrofo
S - ■ ■ " ' ' - J r ,

/ Apianka nuo laiku kada Turkai 
buvo apsiaubia Vietiniu.»> 

K
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— Asz jojo nebijau ir duo-
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4ka nuo toliause, ba kone igiltal la didžiarise leidosi tiesiog ant kas neklauso.faVO vadu ka*
* * 'turkiniu raiteliu, o kurie tokia maudos. ' Ant užpakalio armi-

Jau saule tekėjo ir apszvioto baime buvo paimti, jog tuo- jos. prasidėjo sAmiMmaįf kož-
. ....................... ................................................................ ... _ - j

įavo loenh,

no Kalenburgo.

ciela aplinkine.

£
* iimrarw

Gerklės skaudėjimas, diegliai - kruti* ’ 
uėje, inOncnzos, pasirodymo Ženklai.

|*. ISlrink gerklę ir krutinę aū <

PAINEXPELLERIU 
ir pridengi krutinę vilnonę materija. 
IleaprilehK taip, Wd tavo,pagautas Kai
ria jilJlvyatytu i pleuriaę, nnoumoniji, 
influenza Ir 1 kilokina povdjingao ligas.

Nusipirk šiandienę anh parankiausi 
oje aptiek oje Pain-Exnollerio. 35c. h* 
(;5<’. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbdženkll

& IKARĄ.
Nepriimk kitokiu pamainytai! arba

f H

Ar'

A

TARADAIKA

II

41I■>Į

i , , * j ’ • r JI ’ ji ■ \ **• turkiniu raiteliu, o kurie tokią mandoš. Ąrit pzprikalįė.anrii-

Turkiniam jaus pradėjo metintis in szalis. nas grlėbe kil rititvere, apiplo-i 
-- ” -.........-- > ..................... i ?avo locnh.
ba dideli uzarai, da diesne narsa paėmė, vadu, pagrioblhejo arldluš it

užklupt in vidurį turkinio abazo insi- Inkai. Joana i^ Žhira ftiši^lAti

abaze maiszatis ir klegėjimas,0 ,tvaikino, matydami tai szinejo budykes 
kas kartas didinosi, ’ 1 -n!
turkine armije pasidalinus ant nežiūrėdami ant to, jog konią vienas už kfto bėgo kaip po-

i’ j • vi i j i.. • a____k* • ______ ♦ ♦dvioju daliu, ketino
dų tau žodi, jog ir jojo galva, ant krikszczioniu isz 

prieszingu szaliu: 
ketino stot prieszais 
siu ant pagialbos, o

kaip kitados jojo diedo, ‘ bus 
ant smaigo užkiszta ties palo- 
cium sultono.

— O kad tai tavo žo lžei isz- 
sipildintu — tarė notikedafnas 
senas Ibraimas — o tpom laik 
iszduok savo prisakymus, kaip 
mielini padaryt, idant rytojaus 
sulaukia ne dejuotume, tiktai 
džiaugtumems.

Laike, kuriame Kara Musta
fas drauge su savo vadais da
ro rodą ant n’tojinos dienos Jo 
ana vaikszcziojo skabei po sa- 

Po tai didelei il
gai baimei ir po iszgirstai smut 
nai žinei nuo jauno aficiorio, da 
bar viltis

v o būdykia.

joje atsigaivino.

Ir

ria HJlvyalytu i ttleurlaę. l>noumoniJ|J r

dvieju gavo klodami Turkus kaip 
Turkai toliau būdami 

j, jog no didelis 
skaitlis vaisko lenkini o gavosi 

leist szturma ant miesto Vied- in jnJu tarpa, insidrasinia 
Jau Ii-

viena dalis zuikius.
i pribūvu- ir matydami 

kiti pri- i 
in tin iviių tarpa

Valandoje, kada Joa- užpuolė isz visu szaliu. 
na su Zaira stojo prie meczcto, kosi užmusztas jaunas 
iszgirdo griausmą

de ka giliauto in kampeli trio*
czėto ir laikosi, idiifit ir jais 
toji pagoiiiszka vilnis ne 
nesztu drnrige.

nu*
Zaira VoVkc ir 
Joana norintbaisei dejavo, o

buvo iszgrtzdintn, bet didžinvo- 
Potoc- si isz to. Tarp beganė,zin pate

mino du vyresniuosius Tur- 
mazdžieriu. Szturmas praside- kas Aswcrus, nes tojo valando- kuS, vienas biivo Krirn Mtista-

niaxis.

ar motu it .kis, Modrsewskis ir pulkaunin- mino du vyresniuosius Tur

jo. Nes grafas Storembergas 
jau stovėjo ant muru ] 
gias gint.

jo karalius Sobieskis, ka ne nu-

Nusipirk fcini><lien? anh parankiausi 
o aptiek ujo I’uiii-Expellerio. 35c. h* 

(gic. butelis.

■I

Ji

Žinojo, jog toji va
landa iszrodys
tai ciclos Austrijos nes ir cielos 
Europos, už tai sukuopino 
sas savo pajiegas, 
turėjo žmonių ir 
priesz nevidonus.
jo ant muru ir mato tęva kaip

f as, o antru ponas isz Krimo — 
pasiren- Įeidinėjo nuo akies saviszkiu ir nes jau ir Zaira nesibijojo juju

Nedoras Kara Mustafa S no 
trukus rint karta buvo ingąlętu

giliukis ne tik-

vi- 
tikta i 

vaisko stot 
Joana žiūre

kiek

Nes kas galėjo žinot, kaip bus sukinėjosi ant muru, mate kaip
Ar tėvas 

dings musztinOjef

tai nirštas spaudėsi 
nfcvalni nkei, 

Joana

ten

ryto? Kas ingales? 
ir brolis ne
Ar jiaja begdąrni Turkui ne pa 
ims su savim? \

Tokios
in galva biednai 
kad sztai inejo Zaira, 
priėjus prie josios, paklauso:

— Pasekyk man, kas 
girdėt!

— Oj, labai ne gerai — atsa 
ke boba — bus ryto baisi diena. 
Ne visi pergyvensime.

— Kas ten abaze dedasi ?
— Oj, didelis sumiszimas.
— Ar jau tu kada matei 

isz arti musztine?
— Oj maeziau, maeziau ir 

norint jau bus suvirszum kotu- 
resdeszimts metu nuo to laiko, 
tai da ir sziadien man rodos 
akvsc viskas stovi.

— Kada tai buvo?
— Ar asz žinau, da tada bu

vau maža mergaite ir ne pame
nu mano tėvu, ne kalbos, kaip 
jieje in mane kalbėjo, nes atsi
menu ugni, dejavimą pažeistu, 
atsimenu, kaip mane su kitais 
vaikais insodino in vežimą ir 
nuveže in Turkije.

— Tai tu no Turkaite ?
— O ne!
— O gal buvai kaip ir asz 

krikszczione?
— Nežinau panaite.
— Ir ka su tavim padare 1
— O ka, atidavė mane su 

kitom mergaitėm ant prižiuręs 
del kitu moterių turkiniu, o 
kada užaugau ir buvau pato
gu, paėmė mane didis vežiras 
in savo mergnami, o kada pa
senau, pabjurau, likaus pavers 
ta ant tamystos, sergseziu jau
nas nevalninkes ir jomis pri- 
tarnanju, teip kaip kitados 
man tarnavo.

Ne linksmas gyvenimas — 
tare in save Joana.

Ant tokio pasikalbėjimo pe
rejo ciela naktis. Kada prasz- 
vito, prasidėjo krutėjimas ir 
larumas didelis; žalnierei praei 
tinejo glitomis, kamandieravo
jiaises, pataisė apkasas ir pa
state, armotas.

.Nes in budyke Joanos daejti- 
nejo tiktai balsai ir larumas, o 

Užto viso negalėjo matyt, 
tai prasze Zairos, idant iszves- 
tu in tokia vieta, nuo kur galė
tu matyt kas dędasi.

— Bijausi mano kudykeli. 
Kara Mustafas ne szposauje, 
nes be jokio atsipraszimo liep
tu užmuszt už ne paklausyma.

— Kas ten sziadien mudvie 
mi rūpinsis 
na
lauksime, tairie sumiszirhe niek

i Pėfdestih^joJoai ——

— kagžiri.tąrpio'vakaro su

turku nusiuntė jiems ant pa- ba ir jieje bego.
gialboš, kuningaikszti AValde- \________ __
ka su Bawarais, o ne 1
pats paskubino su savo dragų- slaisidse nutvertu.

Dabartės tai prasidėjo ant savo bagotu budykiu
,o skarbn snkuopintn, o

davinėjo prisakymus, kaip ro
de su ranka ant turkinio abazo, 
nes toje valandoje ne drebėjo 
ne apie tęva ne apie savo — tik 
Lai žiurėjo kas czia nusides?

0 czia isz visu szaliu turki
nio abazo pamaželi slenka gil
tos paskui'glitas ir in viena di
dele glitą kuojiinasi ant ilgos 
Hnijoš. Taisės giltas taiksti se
nas Ibraimas basza, ant kito 
galo taiksti Mara Mehmed-Ba- 
sza, o visa armije valde Kara- 
Mustafas* Nes teip tikėjo sa
vo pajiegom ir giliukui, jog 
vietoje užsiiminėt mišle —kaip 
butu geriau, 
szaudydamas, liepe sau pada
ryti vidurije armijos raudona

tai kaip iėz visko

ryti vidurije armijos raudona 
budyke isz karmazino ir nuo 
ten iszdavinejo prisakymus. 
Teip jau buvo nerangus nuo 
pervirsziniu kunisėku darbu 
ir paleistu v ingo gyvenimo, o ir 
buvo in jungias in tn viską, jog 
ir szitoje baisioje valandoje ne
galėjo susilaikyt.

Vos susidavadyjo turkines 
glitos o czia sztai$mo kalno Ka 
lenbergo, pradėjo nusileidinet 
glitos, kaip rodos didžiailses 
vanduo ir tai pasidalinia in
perikes' dideles armijos!

— Ana per kur jieje atei
na — paszauke Kara Mustafas- 
ar pasiuto!
nusileist visi dings!

O senas Ibraimas tame laike 
pats in save kalbėjo:

— Ne kas kitas, tiktai pats 
karalius Sobieskis veda juosius 
tai jojo praudže toki kelia sau 
pasirinkt.

O tuom laik vaiskas, kaip 
debesis, didžiausiam paredke 
tiktai ritasi nuo stataus kalno.

Kara Mustafas,ta matyda
mas prisakė ka greieziause pilt 
volus, kad sulaikyti ta baisu 
debesį nes tas nieko ne ženkli
no, vaiskai krikszczioniszki be 
jokms kliūties perejo.

Matydami tai apsiaubti mies 
te Austrijokai, tuosius nebai- 
mingus vaiskus, persiėmė dide 
le narsa, musze Turkus, veržen 
cziusiu ant muru ■ 
šabais. O czia nuo kalno Kalen- 
bergo pabaigos armijos da ne
matyt ir katrie tik insileido, 
tuojaus taikstėsi in glitas ant 
paskirtos vietos palei Vied- 
niaus priemiesti ir kur katras 
in runda apsiaubinejo turkini 
abaza.

Lenku žalnierei kaip rodos 
pasiutia negalėjo susilaikyt ii’ 
kožnas žalnieris net drebėjo, 
kad tiktai pradėt yajauna tan- 
ciu. Joana akis Užtempus žiu
rėjo, ant pribuvusi)! pagelbinin

Juk ten ne gales

-. !rDirstelėjo
, ant 

ant cielos linijos, o skarbn sukuoriintn, o matyda- 
buvo baisi ir traukėsi net igi mils, jog jau no kpbs ii’ 'ijognlos 
sutemai. i

Karalius Sobieskis buvo vi- .Lenkai Atimtu 
sur ir kamandieravo ir musze- 
si kaip prastas žalnieris. 
dus garbes, kad atgint kriksz- 
czionybe nuo pagonu, tai musze 
si pats kaip levas ir savo ’vais
ku pakurstinejo ir lindo kur 
buvo paVojingiausc vieta.

O kur tiktai pasirodė kara
lius Sobieskis, su savo keleis 
draugais, tai Turkai bogo kaip 
nuo velnio. Nes kad ir narsu
mas tie iszpušakytris jojo o ir 
jojo switbs, ypatingai jojo ad
jutanto Matszinskio Lietuvio.

nais.
musztyno

Go-

v * ’ * v X L *

Kapojo ir varo nevidonas ir
patemino raudona budyke (pa- 
latka) Kara Mustafo, ktir sėdė
jo su srivo d vieni sunais.
ralius tai pamatęs labai perpy- 
ko ir liėpc ta budyke apsiaubi. 
Vos isztare karalius, sztai Ūža
vai karaiiszko sunauš Aleksan 
draus, 
riksmu:
czioniam!” ir kaip tik arklėi 
i n kabi n e leidosi per glitas Tur
ku darydami sau su kardais ko 
lia. Vokieczei stovėdami ant 
mum miesto Viedniaus stebė
josi ir net drebėjo žiūrėdami 
ant narsumo lenkiszku vyru, o

Ka-

mėtosi pirmutinei su 
‘‘Dieve laimink kriksz

ktiriingaiksztis lotaringinis pa
szauke:

— Dabar inatau, 
kas turi su savim tokius vyrus 
tas turi laimėt. Jeigu ir dan
gus nupultu, tai jieje su savo 
pikemis atremtu!

Nes jau ir karalius negalė
jo susilaikyt, iszdave prisaky
mą kuning. lotaringiniui,
pats su savo pulku metėsi ant 
raudonos budykes. 
kaip žaibas su

jog jeigu

o

Ir leke 
savo sparnuo

tais uzarais, visus pervirszin- 
damas. Joana žiurėjo akis isz- 
vertus ant to narsaus karaliaus 
kuris duodamas nuo saves pa- 
veizda savo Žalnieriams dide
le baime užkure pagonėms. 
Ir teip insigaves in vidurį pa- 
goninio abazo, kalbėjo žodžius 
Dovido karaliaus: ‘“Non nobis,Dovidd karaliaus: ‘“Non nobis 
non nobis, Domino exercituum 
sod nomini suo des gloriam.

— Karalius Sobieskis! —pa— Karalius Sobieskis!
szauke Šėlimas Gerajus, kuris
_ _ ■. . - . f -

. e OLaunx muhiuciq nulio
vjsokeis spa- (jabar įntikejo, jog yra pats ka

ralius. Ir tame laike, kaip ant 
didžiausios baimes užtemo ant 
dangaus menulis o in kuri ma- 
hometai męldžesi.

Dabar jau ne buvo pagel-

kas ne paregės, jog mudv^isz-
ejova isz bndykes.

Zaira, kuri labai prisiriszo
prie Joanos, davėsi ant galo teis ginklais, pletojentem karu

kU, ba da niekad tokio vaisko 
ne buvo maezius. Visi aptaisy
ti plieninėm blekem su žiban-

nusipraszyt ir Velei jiajri kaip nelem ant pikiu. < 
vakar iszvede perredyta in tiir- j 
kaitep drabužus, su uždengtu ugarai, kaip rodos baisiausi

Czia velei pasirodė sparnuoti

veidu, kaip tai pas Turkus yra smakai ir tame didelis riksmas 
papratimu.

Teip persirėdžius Joana pe
rėjo drauge su Zaira pro dau- bieskis!! 
geli budykiu ir nuo nieko ne te-1 0 czia Lenku glitos trauke 
mytos, gavosi ant iszkelmes, drasei ant musztines, iszalkia 
kur stovėjo turkinis meczetas pagonįsžko kraujo, Joana insi- 
(bažnyczia) ant greitos isz au- žiurėjo in juofciufi, kaip iri sto
jimo padaryta, kur prisiglau- bukla. Ant kart rodos kad su-

atsimusze nuo mnru miesto) 
“Te gyvuoje karalius Jonas So 
h

iszalkia

su savim paimti, ba pasivija 
L J sau barzda pe-
sze ir baišei plūdo.

Paszaiike Savo prieszalinitis 
ir paszauke!

— Isz veskite 
mergas isz haremo, 
bludus ir slonius, sukuopinkite 
visus vaikus ir merginas, pa
imtas in nevalo ir tuojaus ežia 
visus nužudint’ mano akyse, 
idant nieko gyvo in tu szunu 
rankas nosigautu.
Vokiecziu Vado, atveskite man 
in mano budyke, tegul norint

sau barzda pe

visas mano
visus ver-

0 duktere

valandele pasidžiaugsiu, o pas
kui kaip kale locnri ranka 
dursiu.

(Tolinus Bus.)-------- ---<».......--------r
BITELE AMŽININKE.

nu*

Dievas leidos bitele, tarė: 
mandagia tave 

padare, 
Kojos greitos, sparnai lakus, 

kūnas dailus; 
bet gylis tavo 

smailus.
Bet mokėk ta gyli valdyti, 

Jis tave paezia ir gal nužudyti.
O kad kas pro avyli ejs, 

Dirbk, birbk, in plaukus insi- 
vilk, 

Bet ne gilk!
Bot kad. smailižius ar kokis 

medaus kopti geis....
Nesigailėk savo gylio, 

Del kožno lendanczio vagilio. 
Nora ka sakyti —biteles klau 

so Dievo valos:
Avilijo labai pinkus rėdąs... 

Bet ir pas.jiais yra svavalcs. 
Ėjo per soda pypkius diedas, 
Bitelei smarkus kvapas hepa 

tiko,
Prilėkė ir staeziai in veidą 

isztiko, 
Diedas gyli isztrauke, ba bi-

Mano ranka

Pati maža

1 *

tis inkando, 
Patrynė su ranka randa, 

Ir nuėjo,
O bitėle gasavp ir birbejo,

Apklpo, sopuliu datyre, 
Kryto ant lapę,

Kožna motina terp pauksz 
ežiu ir žvėrių 
liūs.
nios apgihimo savo vaikeliu, 
tas pats ir kate.

O ir kožnas sutvėrimas, . 
x Už savo vaikelius ymas, 
Tiktai terp Žmonių to neyra, 
Motina vaiku Ue žiuri ir juju 

negina.
Yra ir tokiu motihu,

Jog iszsižada savo vaiku 
Perpykus in kaili duoda, 

Valgyt neduoda..
Duris atydaro, 

Laukan iszvaro,
Ir tai del to, kad biznio nc- 

gadytu, 
Kad apie mama totai nesakytu. 
Tokio vyrai, niekam netikia,

Nog geru vyru atlikia, 
Ne vienas, kaip bobos bijo 
Adjutanto isz grinezios neisz 

vijo.

gina savo vaike- 
Visztelo szoka ant szu-

t

Turi bijoti,
Kampe tūnoti, 

Priesz boba nciszsižioti.
Oj vargas, vargelis,
Jeigu avinas vyrelis, 

Kas dien vargai ir bėdos, 
Neturi atsilsio niekados.

Jeigu vyrai norite apsipa- 
cziuoti, 

Turite gerai akis apžiūrėti, 
Ba jeigu gera boba neiszpi- 

kiuosi, 
Tai per visa gVvaste raudosi.

♦

Yra tokiu žmonių ant svieto 
daug,

Ka norėtu laikraszti skaityti 
Tik tingi užįrąszyti, 

Ir užsimokėti.
Ba kaip sako:

Veluk tuos piningus ant kito 
praleisti, 

Negu už laikraszti užmokėti.
Vieni gerkliuoje: “darbszau- 

<imc ant lietuviszkos dirvos!” 
o kiti vėla gerkime, pakol da 
carczemosia randasi surami- 
nanezio sztopo.
Toki protąvi'ma turi tik kvailei 

Gali vadyti avingalvei,
Ka iszgere, 
Tai iszlieje, 
Ar iszveme,

Skaitymas jum neiszgaruoš,
Isz galvos, 

Pasiliks ant visados.
Jeigu neskaitei, tik sztopa geri 

Ir kitus lobiui, 
Tai save tuom vargini.

Minksztuosia keliolika nede- 
' Įiu straikavo,

O bot diirig nedejavo, 
v i ’ i? ii i?), i-i i O kad Na jorke patiktu straikas Oj mokėk gyli valdyti, bitele Tai vynlti buttf szpiC(lis ne kas.

Kryto ant lapo 
Ir ten. rado.kapa, 
Ir neužilgjo nĮįrO.

inano, 
Kas skaito, tegul szi ir isz-

. . mano!

PRASARGA! VIsua lalsžfcui* o Ir 
piningus ih idzlcistuvė '‘Saule’* rolke

Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
, ‘ i i ♦ ’ Y 
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Dvieju nedeliu nedalaikytu, 
Dantys ant leritinos padėtu. 

Ba kiek ten uždirba, 
Tai ir pradirba, 
Viską pralaka. 

Nieko ne lieka.visados siusti ant szlto adreso:-W. Di
' Ana Szenektedes paviete
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Visur uždarytos arielkinėš, i? t ik tas gauna kokio tai sztb*(bažnyczia) ant greitos isz au- žiurėjo in juosius, kaip iri ste-
•rf < 4’ . . 1 * % ■. n * a .9 l ->■>.. i M. ’ W Al, > < » ' » ‘ <■ *

dus vienam azone t)rie meczeto. žaibavo a-** ar tai'rižaririearriiWill K ltia-ilTTn trnw^ma
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pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER 6 CO.

326-330 Broadway . • New York
I /
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Cl tu brangus sviete 
Visur pilna urvu 

Ant vidures bloko ir kampu 
Gal dabar žmonis susipras, 
Kitokia nuomonia atras,

< * Nors paslApta ir stikleli isz- 
sigiars,

~ Bet uždarbio ir proto jau ne-
sigiars,

pagiars, 
Ba in koza visus tupdys, 
Nežiuręs ant nieko, visus už

darys.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Nauji veikalai':

po, kuris yra gerai pažinstąmas. Jonas net alpsta, kad nega
li IriAlf1 in trAWiItamn r» Pafwoa ė

Sveikata Brangesne už Piningus
Kada privalote kreiptis pa« speclallnta? Tada kada jau buvote gydomi 

per kltUB daktarus Ir nebuvote IszgydytI — arba jeigu sergate Ir da ne 
buvote pas joki daktaru, nelaukite bet atsilankykite in mano ofisą ant 

'< rodos, pas Ik nl betilto savo kalboje. Privalote palsetl apie savo sveikata. 
II Daktaras D. Wasserman per daug metu ingyjo stebėtina pasisekimą 
Į gydime ligas vyru, motoru ir vaiku. Jisai peržiuręs Jus dykai Ir duos 

gerą rodą. Aisiszaukite in jo ofisą o duos jumis paturima kas-link juso 
’ ligos. Tnljstancziai kurie buvo nelmgydoini, gryžio prie sveikatos per 
i naudojimu mano naujausio ir geriausio elekt rikes aparatus, kaipo tai 
./‘Vibratos” ir “Wall Plate” High Frequency” Static Machine” lr X-Ray. 
,Asz telpgl naudoju naujausias gyduoles Ir vaistus del gydimu. Asz aplal- 
klau gcrląuslu pasekme kroniuzkuose ir kraujo liguose. Skaitykite: Szita 
gazieta jumis vertes turi $2, jeigu atneszite su tavim in mano ofisą ir 

/imsite mano specialiszka gidyma. Ncpamlrszklte ka duodu rodą dykai Ir 
ogzaminavęju dykai. Atsilenkusieji persikanuos per daugybe dėkingu 

’pacijontu.

Dr. WASSERMAN
TelcfoiniR, Sprue? 176G.

1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA. 

Valandos: 10 Ik 12, 2 lig G, 6 Hff 8. 
Krdolioniis ir Ssvenczluos 10 lig 2:00
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Žmoguc kasosi ugalvą, 
kad palengvint niežejim^f 
Kasamasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis

_ A . -

visi kiti tą žino.
Vyrai ir moterjs kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

žino, kad jam niežti, ir

Vyrai ir moterjs kenčia
♦ f • • t ♦ <

kenčia bereikalingai,

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
jvykstanėių nou pleiskanų.

u r* r* 
pafiatkins visus niežėjimus ir Išvalys iš galvos visas pleiskanas.

1 Paskui tik retkarčiais suvilgyma’s galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo,

RUFFLES yra maišiinga maudynė 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. 
RtlFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

^*^**F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York »

alvos odai ir plaukams, 
us negalite apsieiti be

DYKAI Raszomoji Maszinuke DYJįAJ i
Kam turi raszyt su plunksnų, jeigu DYKAI < 
gali turėt gera drukuojama maszinele arba J 
Typewriter!, kuri paraszo grąžai ir alszkiau J 

a negu su plunksna. Aut tos maszincles gali 
P kožnas teisingai Ir greitai raszyti laiszkus 
^^ir dokumentus. Labai paranki tiems, kurie 

negali gerai raszytl su plunksna. Padaryta 
grąžei, druezei ir niekados neužsikerta, ra

tu ri visas literas, numerius ir

ISO
U) M

, kožnas turėt. Phrslduoda po M.OO ir brangiau, mes
> duodam kožnam DYKAI, kas pirks musu laikrodėli.
| TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIKTAI $5.05.
> Jeigu norite turėt gražu ir tvirta laikrodėli prie 
? darbo ar szventadicnlams, tai nelauk, ir paraszyk 
l tuojaus Jin. Laikrodėlis yra teip vadinamas.senosios 
k szalies systemos “Roskopo Patentas” kuris yra žl-
> nomas goriausias isz visu. Yra vidutinio didumo, 
r labai tvirto mechanizmo ir czesa laiko igi minupos, 
C gražius tvirtus viražus, gražius ciferblatas ir gali
> laikyti daug metu. Niekur ncgauslt geresnio laikro- 
r dejio prie darbo. Yra vertas $’J.OO, mos tik per trųm- 
i pa laika del supažindinimo publikos, parduosime 
C po $5.05 ir priedo kožnam duosime RYKAI raszoma
> maszinele. Jeigu norite turėti ta vertinga laikrodėli
f ir maszinele, tai ilgai nelauk, tik prisiusk 25c. sidabru ar stempomis rank-

> pinigiu o reszta $5.70 užmokėsit paimdami laikrodėli ir maazinuke.
> Rašykite tuojaus ir adresavokite szlteip: 
c Practical Sales Co.

szo alszkci, 
rasztiszkus ženklus. Ta maszinuke privalo

r***
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1219 N. Irving Ave. DcpL GO Chicago, DI.
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Pasekme po 20 diem 
arba grąžiname luma 

’ pinigus.Nuga-Tone !» J

r 4 
f ADARA-TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, v|

STIPRUS,’’NUOLATINIUS NERVUS, ’Ng 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. '

darnas nOaiškft mintę ir nusilpnėta kūną;
imant vuiatua dėl padldinlm& veiklumo ir vaistus gvaiginan* 
ėius, bandyk Nujrft^Tonu ir persitikrilę kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devyncs iš dešimtus vihu žmo^aub Htfu.vcį 
tokiu kaip blogai apetitas, negrvomulavimas viduriu, gazai ir V 
išpūtimai, uiketėjhnas ekilves, tulžiais, anemia, knnkiuimai reu- Jį 
matiimo, skaurmaj qtdvoa, neuralgin, štokas energijos, nuailpne* 
Jimaa nervu Ir nernl^JUnaa tnfeuudti. paeina nuo btoka nervu 
PtijicROB, skiato vandeniuoto kraujo ir neužtektlnioa cirkulricijos 
kraujo* *

Koxna dalis kūno ij* kožna jo veikme, remiaso ant nor^u pajiqt0sį 

grobus,

s tSv IQiiajULn ■f-

STIPRUS,’NUOLATINIUS NERVUS, a Y

Turėdamas spnaikintą Sveikatą ir Spėkas; tura-?i
imant vaiatun dėl padldlnimk veiklumo ir vaistus Hvaininan* 
ėius, bandyk Nujrft*Tonv ir persitikrBę kaip greitu laiku jau- -vy^« 
sesi visai nauju žmogų! Devyncs ii dHimtus vibu žiuoguub ilguAvl 
t “ \ ‘ ‘ ‘ .
išpūtimai, uikotėjhnas skilves, tulllnis. anemia, kankinimai reu 

. T 1 L ‘ * • ’- ’ ‘ 1
jimaa nervu Ir nėr
kraujus

kurios dldMuuael UŽIalka getam 
sirdęs plakimo, kratijo i 

protingas gydymas nuo nusilpnėtu i 
kūno* Kodėl f Todėl- kad Jie yra su

Hrnaa mfeuudti, paeinu nuo stoka nervu 
duoto kraujo ir neužtekiinioa cirkulhcijo*

stoviųjų pilvų, jaktiRH, Inkilu# ii*

J»L

*
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(1441111 LUJI UICiaiKll KVlHlJl pilvą, JliKTlHb, IIiKHlUf ir
irdęn plakimo, kraujo cirkuhivluw. Nusra-Tofie yra labai - ,

gydynias nuo nustlpneĮu norvu ir abtdnu Hunaikiuhnp
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaktu

triiriyti iš H&tuniu brangiui ( 
,U, rekomenduotu Ir nuruodftu J 
ypatingai maistingi | Geležę ir į?er garsingus Gydytojus. Yrfc Jie : 

'osfortpmąistub del Kraujo ir Nervu.

Jok ja tuWhaie i*egularilkai. Atga ... ____ _ _
podiniea atmatas. jNlera daugiau* Ražu ir suputimu, niera smir« 
ličio kvapo ar apvilkto liežuvio t Nj

Foslorų-mnistuB del Kraujo ir Nervu. » (1
Nuaą/Ton* priduoda gyvybę jskhoma, partiprln grobus toty. Ijf 

Jog jo tustinai© i'eąularhkai. Atgaivin inkitvi, Hvara laukui

r 4^^

užu ir suputunu, ni«r& snur- 1 vSa 
uga-Tone duos Jums «tebuk)jng%fVį^

/‘ititą, gimą gruoniulavinuk tvirtus nervtia ir k’ntą paatiprintą mietą. 
,ga-Tone suatipri# kraujo lt pagerins ęlrkulaylmo ju, priduos raudo-

į daromu ] 
skonį Ir

1 savapretekni®

Lietuva Brangi piano solo ir
Kai Nuramys Man Szirdele j

i-

Be*

tv
Jk

*1

v

f
H

J.

ft

i/numo veidui, k tikumą akterml Nųgą-Tone padaru tvlftua, ruBtue ' 
vyrua ir ĄvĄikeshĄa u* pulkeehėt inotėres. Nuga-Tone nttajpln savyj jokiu 

_ paproty vabtu. Sudl’tf jie y 1# parankiam 
skoni Ir vartuoti galcoia be jokio neparanukvuio, _________ ,____ ____

bItJSirABSOUUTISKA GVĄRANClJAi Preki Nuga-Tons yra* viana« d-kria
už bonkute. Koina bonkuto talpina devynios deftUntya (90) plllulu, arba vieno menesi 
Sydyrno. Gulėte pirkti lesei bonkutns. arba lėlius menesiui gydymo Už penklus ($5.00) 

olerlue., Imk Nuga-Tone per dvidelimt (20) dienu ir Jeigu ne busi uiganedintaa m, 
Ąigraiink bonkute ir pllsut. o mee ūmai eugrąibime Jutu pinigu*^ Ntfatit*

- L1
I PR13IUSK SAVA PASTCLIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

National laboratory, L. 23—637 South Dearborn St., Chicago, Iii. • •

Gnrbjftmkjl; įdedu Čloiiair'5. ir meldalu prlaiuiU man t .
■ r ■ tl I.

sėkmių, augrąlink bonkuta ir plUus, o mes i 
Į prapuldyti vitną amiU- Mfcs (mnma jrklk^. *

• l

Siuskite doleri registruotam Į

b)'duęĮas piano. Abu veika
lai su ’phsitintimu už $1.00.

, ‘! T a L Ik . A m K A. .

iąisžko rirbą money orderi.

J. A» Žemaitis Iszleistojas.
; jl5_S.West St,

Stampothis nepriims.
>'

v
315S.WeątSt

< Huga-Tojję.. • t* r

į tf., pavardė .1.1

f
I Gatyd Jr, nwįi<
I

y* ..............

-Tone nttalplri savyj Jokiu migdamu ar 
pundriei. Yra apvilkti cukrum, prilmno 

>. Bandyk Juo3. Rekomenduosi visiems _

U* meldžiu prisiuctl man i

„ * V

.. bankui
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Žinios Vietines
Pradedant nuo 20-tos die 

nos szio menesio, visos drau
gystes, kliubai ir kiti kurio lai
kys balius ar szokius del savo 
naudos turės mokėt $3 už Ifož- 
na balių ar szoki. Yra tai'ium 
ja prova kuri likos patvirtinta 

Szi tie 
$3 turi but iszmokėtr\ savinin
kams sales, kurie perduos 
ningus kolektoriui.

— Praejta Panedolio ryta 
visai nesirgdamas mirė Marti
nas Jedinik, slavokas 41 m.

—4

per valdžia Harrisburge.
/

pi

mire uno
Grabo-1 1

se- 
numo, nuo 427 W. Pino St. No- 
kurie pasakoja kad 
‘‘medinio alkoholimis.
rius Traskauckas paėmė kuna
pas save kadangi neturėjo czio- 
nais jokiu gyminiu ir likos pa
laidotas Schuvlkill Haven.

sztore prade- 
Ke t vergo 26

A’isokis v u z

39c., 35c.

kudv-

— Sc i vert o 
dant Panedeli lyg
—29 Jan. bus didelis pardavi
mas visokiu likucziu.
žieminis tavoras parsiduos
numažinta preke. Ateikite o su 
ezedinsite pinigo. 30c. moterių 
panezakos po 19c. 25c.
kiams paneziakaites po 19c. 
50c. Fibre szilko paneziakas po 

E-Wide paneziakas
po 24c. $1.75 mergaitėms szle- 
bukes po $1.25, $2.00 moterių 
juodi andarokai po $1.45., Mo
terių, vyru, vaikam vilnones 
apatines drapanos už wholesale 

Moterių kotai numa
žinti ant 25 procento.
prekes.

Viena dalis pa-

Soiverts
29 E. Centre St. (2 t.)

— Užszaukti net du parapi
jos mitingai.
rapijonu laikys savo mitinga 
27-ta diena szio 
inokslnines, kita
savo mitinga 30-ta diena, Bocz 
kausku saloje.

— Pokylys draugystes Szv. 
Jono, Blaivininku atsibuvo ka- 

Svecziu
buvo suvažiavia isz visu szaliu 
pavieto. Tik tiek nesmagu 
kad angliszki laikraszczei apie 
tai aprasze buk pokyli 

Izv. Jono Lutreoniszka ' 
yste vietoje Li(*tuviszka.

menesio ant 
dalis laikvs

nuopa sėkmingiausia.

rr

laike 
drau

gyste vietoje 1 nctuviszk'a. T„ 
kia žioplysta reporteriu reikė
tų pataisyti, nes tai gadina var 
da lietuviszkos draugystes .

— Didelis likucziu pardavi
mas Seiverto sztore pradedant 
kita Panedeli lyg 
Jau. 26, 27, 28, 29-to.

Q

To-

Visoki kotai numažinti 
Numažintos 

drapanų

SHENANDOAH, PA. Amsterdam, N. Y.— I

Aleksas K. Klimas Jhivo 

per Pennsylvanijos 
Compensation Bu-

Jisai užims ta-

paskirtas
Workmen 
remi kaipo isztirinetojas tame 
departmente.
ja dinstn 15 diena kito menesio
p. Klimas priesz tai turėjo ke
letą svarbiu dinstn, 
mete jisai 
Appraisoris,
(’li.ief Messengeris Harrisburge 
po tam dažiuretojas Pottvilles 
kalėjimo ir koletą kitokiu užsi- 

Tas viskas parodo 
kad p. Klimas per savo darb- 
szuma ir teisingumą kas 
aplaiko goresnius randavisz-

ėmimu.

buvo
1911 mete

nes 1910 
Merchant i te 

buvo

viskas 
per

kart
goresnius 

kus urėdus.

Hastngs, Pa. — Lietuviu 
ezion randasi keli desetkai terp 
kuriu yra apie 20 singelin. 
Terp vyru nesutikimas, 
terp motorėliu gyvenimas tikus 
ir seseringas. Yra ezion ii’apie 
du tuzinai mergaieziu, bet to
sios sarmatinasi savo motinisz- 
koS kalbos ir draugai!je su ža
la blekeis ir makaronais ant k n 
riu jau Baltruviene užkalbinta 
ir neužilgio pribus 
lietuviszkai. Darbai 
na, nes yra ezion 14 kasyklų ir 
pribuvusiems ne sunku darbus 
aplaikyti.
tegul in ezion pribuna.

— Nightingale.

rn
yru 
\vrn bet

iszmoky ti 
gerair» ‘M-

Kas vra be darbo

Sausio 1 l 
Moterių drauguve S. S. Traices 
parapijoj parengė puikia vaka
riene lietuviszkoje svetainėje. 
Pelnas bno paskirtas ant užbai
gimo naujos bažnyczios. 
szui ir apaezioj svetaine 
prigrūsta sveczeis.
buvo parengta per geriauses lie 
tuviszkas gaspadinoles musu 
mieste, kurios pagamino 
labai skanei isz ko 
czei labai gėrėjosi.

Newark, N. J.—

Vi r- 
buvo 

Vakariene

pa- 
Prabaszczius 
sodino prie

Oras 
szaltas, sniego neperdaug, \bet 
rogių kolos smagus 
visi dirba gerai, 
labai nusimynia, jog neteko ru 
džio ir kūmutes guzutes ir ne
žino kur dėtis o piningo negale 
dnmi p ragini’!, dabar 
prie loszimo kaziru ir per nak- si ^labnr Amerikoj

4

fabrikai 
tik žmoneles

ėmėsi

Atsiszaukimas Philadelphijos I ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ WV........................
Draugyscziu Saryszio in / ♦♦♦

Didelis Iszpardavimas
Kliubus ir Draugystes 
delei Lietuvos Bonu. IXt X

(lerbiami Vlerigencziai- p*
Kadangi Lietuvos Einan

• “W f • • • • V’ • J 1 1 r . I

:r
cine Misi,jo isz Lietuvos lanko- y 
si ^labar Amerikoj ir diena po

tis praknziruojo o motorek uotu dienai pribus ii\ in musu mies- 
redamos kuom apsirėdyti, < ‘redamos kuom apsirėdyti 
in sztorus ir vage.
pagauta ir nubausta ant $25 ir j vi

ejna ta; tad mes Philadelphijos Lie- M®
1*1. ' 4 a * > a . . t . a. ■ JI I t 1 « 4 < Ik % .fV 1X1 I i H i i /*%. VI I V. 4Viena likos į tuviai privalome sumobilizuoti y 

ant $25 ir į visas savo pajiegas, idant pri- y
priemi- 

de tai toji motore ka paėmė jo-1 mui Lietuvos Einancinos Misi- 
skunsti,1 

bet būdama geros szirdies mo-j 
tore atleido jiai kalte.
geriau butu, kad vyrai aprūpiu

da pasidavė po svetima pravar- ;derancziai prisirengti

sios pravarde ketino

Ar ne-

J,

V
X v

Agentūra Patvirtinta per * 
Pennsylvanljos Valstija.

Parduoda Szlpkortes in visas dalis 
svjeto. Teipgi slunczia piningus. 
Apie prekes Ir LL' kreipkitės ant 
szlt<x adreso:

JOIIX GOYME,
VT. Centro 8L Mahanoy City, Pa ......  -Tir -- --Į— ~ - -- - - - h iiwitm[-:tt m TB-IIH-- T-—

"•H»

1

X Visu žeminu drabužiu moterems, meginoms A 
ir mergaitėms. Kotai, Kailinei ir Szlebes * 
galite pirkli už labai numažintas prekes.t ?i

*■•*4

įjos ir Įiriparodyt jog ir mes mo y
j kame darbuotis už Lietuvos
Laisve ir Neprigulmybia V r t •• B “f “% i 1 • ILaisvo ir Neprigulmybia y 

Todėl jei Jusu Draugyste bei y 
IiiiIaoo i i /»d 11 cj f 11 * / x ^a^

atsto- '▼
tu savo moteres drapanoms, tai Kliubns neturės savo susirinki- 
neturetu sarmatos o ir piningu mo iszrinkti tam tikrus

Dabar lai vus bei komitetus sziam tyks-kiszeniuje pasiliktu, 
kas czedyt, nes ne visada 
toki laikai A metike 
bar. —J. A. X.

valgi 
svetimtan- 
Viskas nu

sidavė kanuopuikiausin ir 
sėkmingiausia.
Ed. Budreviczius 
stalo sveczius ir su kožnu labai 

Įmandagei pasielgė už ka atkrei 
pe ant saves dideliu paguodom* 

Apie 8 valanda pribu 
vo in svetaine Raseinių Magde, 
kuri su savo szposeleis ir dai- j 
nonis pralinksmino visus. Kun 
Budreviczius szirdingai i 
kavojo Newarko moterėlėms už! 
juju pasidarbayįina parengime

ir dėka.

Ket vergo, 
Iszpar- 

davimas visokio žieminio tavo- 
ro del motėriu, merginu ir vai
ku.
ant 25 procento, 
prekes ant apatiniu 
del vyru, moterių ir vaiku. Kas 
pinai po 9c. mastas.
o suezedinsite pinigo. Seiverts ’
29 E. Centre St. (2 t.)

Ateikite

SUSIRINKIMAS.
""•’’■'FT •r r t I ...

Extra susirinkimas 
jos Sz

parapi
jai k vtas

pa ra pi- 
Kiekvieno pa- 

privalumas atsi
neš

mokėjimą

r. Juozapo bus
27. d. Januario 1920 m. 7 vai.

> vakare, Szv. Juozapo 
jos svetainėje, 
rapijono yra.
lankyti ant to susirinkimo, 
bus svarstyta apie
metines mokesties in parapija 
ir kiti parapijos reikalai. (J. 27

Komitetas.
SVARBUS PUS-METINIS 

SUSIRINKIMAS.

Svarbus pus-metinis susirin
kimas SzV. Juozapo Rymo-Ka- 
taliku Parapi jos Mahanoy City 
Pa. atsibus Petnyczios vakaru 
27-ta diena szio menesio, Bocz- 

Susirinkimas 
vakare.

kausku saloje.
prasidės 7 vai. vakare. > Visi 
parapijonai yra užpraszyti ant 
szio susirinkimo nes bus daug 
Svarbu dalyku' apsvarstyta.

Klebonas ir Komitetas.
• ,(to Jan. 30)

KAM REIKALINGA.

Pajieszkau darbo:
Groscrnion nes turiu

Buczer-
nioil — 
patrauk ima prie to darbo, del 
platesnio susižinojimo Kreip
kitės laiszku arba ypatiszkai.

(to 8)

kaip

i

19

P. Kelly, 
950 West Coal St.

Shenandoah. Pa.

X Pluszinei kotai moterems, puikus materi- X 
jolas, visoki kolorąi, lig 53 coliu didumo. * V a M HĮ • - 1 W W Fa T

t

Mergynoms ir Mergaitėms szlebes. Visas «|

AUNION,
.NATIONAL

Lmahakoy^bAnk
ILc CITY.X tavoras musu moterų skyriuje bus iszpar- X 

duotas už numažinta preke. Turime keletą *:*1 Capitol Stock f]2o9000«M 
Surplus & Profits SIGO.OOO.OOXtsusirin- 

pribukite
bus hii, tad iki reguliariui
da- kiniui bei mitingui,

nors du nariai isz abclno Drau
gystes bei Kliubo Komiteto ant

I * * - - - -- • r -f x

I

Thompsonville, Conn.— Dar- susirinkimo Drangyscziu Ko-
bai gerai ejna ir žmonis uždir- 

Miestas vra nedide- 
bet Lietuviu yra daug apsi-

A ’*•••* 1

vra

ba gerai, 
lis, 1 
gyvenia, yra dvi draugystes 
terp kuriu žydi nesutikimas ir 
neapykanta vieni ant kitu — 
vieni kitiems lenda už akiu vi-p1”’1 
sokiosia užmanymosia. —(Kas 
terp tuju drangyscziu vieszpa- 
tanje, tai visuomenei neapejna 
ir apie tai ne nori žinoti nes tai 
juju privatiszki 
apie tai netinka 
raszt i je, 
netalpiname. —,R.)

veikalai ir 
raszvti laik- 

todel viso daneszimo

KUR BUNA?
Pajieszkau mano sesers Elz

bietos Maknavicziutes, po vyru 
Luiziene, 12 metu kaip gyvena 
Baltimore, M’d. 
ka pamecziau adresu, 
atsiszaukt arba kas
J m

>:• extra geru skrandu kurias iszparduosim 4
.▼a. - - A^4

J 
teip puikios vakarienes kokios 
da ezion ne buvo o kuri atnesze 

ryno pelno apie 700 doleriu, 
in teikt i prabasz- 

Garbe Newarko motere- 
f

<rr>
kurie likos
ežiui.
lems. — Xewarkietis.

STANLEY
Krutancziu Paveikslti 

Teatras
139 Ea»t Centre Str. Mahanoy City 

Ant kampo

vietoj rodo

mitetu, kuris atsibus Nedelioj 
Sausio 25 diena, 6 valanda po 
piet, Lietuviu Muzikalej Sve
tainėj Allegheny Ave. ir Tilton 

'St. Philadelphia.
Sziamo susirinkime būtinai 

. aptarta ir iszdirbta 
pienai viso szio darbo Lietuvos 
Einancines Misijos lankymosi.

Todėl esate 'kviecziami visi 
be skirtumo pa žvalgu bei insi- 
tikinimu partijų bei tikėjimo, 
sziame teip svarbiam ir szven- 
tam darbe dalyvauti. Lietuva 
del visu Lietuviu, todėl del Lie 
tuvos, visi Lietuviai turime ir 
dirbt, idant Musu Tėvynė pa
liktu pilnai 
laisva ant visados.
Su pagarba tuom laikinis

Komitetas,

I
Neprigulniinga ir

For kares lai j Grinius ir 
, praszau 
žinot apie

prancszkit.
Adele Maknavicziute,

66 Horsier St., 
Essen A. D. —R.

Rheinland, Mass.

ANT PARDAVIMO... ■■ /
Saliutas

o.
namas.Bizniavus

I ir sztoras ant trijų florų po ?
, i 214 ir 216 E. (’outre St. Maha- 

J i noy City, Pa. Ant kito galo loto 
J i prie Railroad ulyczios randasi 

namas ant dvieju familiju. Vis
kas labai geram padėjimo. At- 
siszaukite pas (to J. 27) 

Fr. Karaszauckas,
217 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

REIKALINGA— Didella dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szleblu, jeku ir del pardavimo marsz- 
kiniu, apatinu andaroku, ticsog in na
mus. Raszykite o gausite sompelius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New, York City. (adv)

X

I)r. E. G. Klimas
J* I

ir J. Teleisza pirm.

J. Ivanauskas rasztininkai.

Gera rodą.
— Ai' žinai ka, Onute?
Asz tojo Petro kaip velnio no 

Duoki rodą kaip jam 
dagrižti, kad atsinorotu apie
mane tupinėti.

— U-gi durno! 
jojo, tai turės vargo invales!....

keneziu.

iszteket už

Neteko dežiukiu.
Dukriuke penkių metu: — 

Mamyte, kada tu volei sirgsi...
— Del ko Mariute klausi ?
— Asz jau netekau popie

riniu dėželių, ka gyduoles par- 
nesza.

A. C. NOVAKAUSKAS j
ADVOKATAS 5

Kampas Main ir Centre S f. <
SHENANDOAH, PA. }

X už specialiszka preke. Jeigu reikalaujate .J* 

T gero koto tai ateikite ant szio pardavimo.♦;

I
♦j*

i

V

1

t.
r

T 
Ta
GUINANS į<♦

►♦♦♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*****♦**♦**♦*****♦**♦**♦**♦**♦**♦**<>5

k

i
A

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaraa nuo 9 vai. 
ryte lig 3 va), popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

s
H

n BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba burtų, monų ir visokių paslapčių kny
ga. Teipgi praktiška C. C. St. Germain Delnažinystė, šti paveikslėliais, Surinko 
ir išguldė iš svetimų kalbų J. Laukis, Yra tai didžiausia ir. praktiškiausia monų 
knyga, burtų ir delnažinystės FORTUNE-TELLING mokslų. Formatas 6x9 co‘ 
liūs. 414 puslapių. Popieros viriais..........................................................
Gražiuose audimo apdaruose.....................................  /.........3.0o

toki

/

Visi žicole kad 
burtininkai Ameri
koje v«idinami yra Z 

Fo r tune Tellers \ 
spėja žmogui laimę 
ir ateitį su pagclba 
Kazyrų(Kortų). Ar 

burtininkų
spėjimai iš nukeltų 
Kazyrų turi kokią 
vertę męs apie tai 
nekalbėsime* 
pasakysime, 
yra
žmonių* kurie pas 
tokius burtininkus

tik 
kad 

tūkstančiai

Pilna KaladK Kazyrų ir šešios štukos su Paveik3l£uais irt instrukcijomis.

lankosi /spėjimui savo ate liet ar laimės ir moka jiems už tai po kelis ir po ke: 
lioliką dolerių. Geriausia ant svieto burtininkė buvo tai ponia LENORMAND
Paryžiuje, Francuzijoje, kuri su pagclba savo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. 
Pas ją vaikščiojo kelti Kazyras viso svieto didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai ir
kiekvienam ji atcitiįspčdavo. Po myriui viršminėtos burtininkės, jos Kazyros 
pateko į svietą ir Šiądien Jomi naudojasi garsiausi svieto burtihinkal, ir kiekvic-

f

i
n

7

i 
♦

H UI <Į*| — <■» 1 Oil a»i <1 T W.'W

Telefonai. Bell - Kensington 5316 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Pi temimo valandas:
I Likt 10 vai. ryte. 6-8 va L vakare 

2538 E. Allegheny Ave.

f|Į.
u',

PHILADELPHIA, PA.
• mm. * m <i w tee» «» mi, a. — —i o ę

ros yra geriausia žaismė liuosame laike ir su jomi n© tik save, bet ir visus kitus 

kaladė Kazyrų ir ŠEŠIOS kitoniškos štukos su paveikslėliais ir instrukcijomis yra 
dabar gaunamos pas mus. Kaina tiktai.............. . ......................1.............. S1.M

Siųsdami pinigus adresuokite

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.'

! DAKTARAS W. BURKE
[ LIETUVIS
> 418 W. Market St. Pottsville
> --------
> Su visoms ligonis priima, nuo 

valandos iki 10 valanda Isz ryto, 
1 iki 3 vnl popiet. G Iki 8 vakare.

(hYPSYWlICH
FORTUNE 
TELLING 
CĄįjDS 

Madami’iAoRMAI© 
ftTAMOAAO 

*t*YW<, CAMO CO 
CM.CAAQ

Naujas Lietuviszkas Graborius 
Kuzis Rėklaitis I

516 W. SPRUCE ST. I
MAHANOY CITY, PA. j

nas«,kas jas turi, gali su jomis įupėti ateitį taip gerai* kaip ir burtininkai. Šios 
Kazyros yra su instrukcijomis, kaip jas vartoti ir kaip ateit, įspėti. Šios Kazy-

geriausiai nubovyti šeimyniškuose ir draugiškuose susirinkimuase. Šita pilra

AA. ao Afc 1>-—i A<«A«A» <— wi — —» AA.

 i 
_ _____ i I Siuncziu piningus In visas dalis

b s | svieto,
UAiui num * iivivn iuni.v----- < i

• _ < I

Merchants Banking Trust Co. Banke L
|! i

Sztai Koki Prietcli Turite

Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
procentą ant sudėtu piningu.

Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 
kada perkate namus.

t

♦

Szitoj vietoj rodo tiktai tokius 
paveikslus kurias kožnas lietuvis gali 
lengvai suprasti, 
angelskal skaityt, 
nejas mato paveikslus bet nežino apie 
ka rodo. Rodom tiktai tokius paveik
slus ka lietuviai myli matyti. Ateikite 
syki o persikanuosite. Kožna paveik
slą suprasite apie ka rodo. Darbinin
kas žmogus kuris nori anksti nueiti 
ant paveikslu ir anksti namon sugryžt 
tai gal ateiti in szi vieta pradedant 
nuo 5 valandos vakare. Teipgi rodom 
ir popiet 2 valanda.

kad ir nemokantis 
ne telp kaip kitur

KETVERGO PROGRAMAS:
Bound and Gagged. 2 volelei, pulkus 

paveikslas.
All Jazzed up. Juokingas paveikslas.
Current Events. Matysite naujausias 

nauJenas paveiksluose.
Boobs Ir Bumbs. 2 voleliu juokingas 

paveikslas.

PETNYCZIOS PROGRAMAS.
Silent Mistery. 2 voleliu puikus pa

veikslas.
Janitor. Juokingas paveikslas.
Cute Kids Ir Cupid. 2 voleliu juokingas 

paveikslas.1 ,
Mack Sennitt. Labai juokingas pa

veikslas.

Labai 
voleliu paveikslas. *

SUBATOS PROGRAMAS:
Faty Martin. 2 voleliu pulkus paveik

slas.
Fatty Arbukel, Country Hero, 

juokingas 2
Down Stairs and up. Mutt it Joff,

Labai juokingas 2 volelu paveikslas.
He leaps Others Follow. Juokingas.

2-val. popiet ir no 5-val. vakare
INŽANGA TIK Sn.'jte

r

PININGUS IN LIETUVA
Siuncziame piningus in Lietuva ir visas dalis svieto per 
musu užtikrinta korespondentą Lietuvoje. Mes^turime 
susinsima tiesog su Lietuva ir galime tikrai užtikrinti 
siuntini kad jo piningai visoj sumoj daeis in rankas 
adresanto. Musu preke siuntimo yra labai pigi ir galima 
su visu užtikrinimu intiketi ta per iszpildima formato 
musu ofise del iszsiuntimo in sena tėvynė.

Nepamirszkite kad užtikrinti jusu piningai del isz- z 
siuntimo per musu rankas, dedate juos per užtikrinimą 
Ęankierams Valstijos Departamento. Neesame agentais 
bet Banka.

PAS PORTĄ!
Esame pasirenge iszduoti pasportus del norineziu 

keliauti in Lietuva ir kitur, kur galima kožnam laike 
iszpildyt tam tinkamus aplikacijas.

SZIPKORTES
Per perstatima saves del pasportu musu ofise, ga

lėsime tada jumis parūpinti pervažiavima per vandeni
ant Rotterdam, Holland American Linija.

S. J. MOCKA1TIS
Užtikrintas Privatiszkas Bankierius 

Siuntimas Piningu. Pardavimas Szipkorcziu.

224-226 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Ofisas Atidarytas Vakarais.

1
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Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
lengvas mėnesines mokestes arba teip tankei kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informal 
ei jos, 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 _ — « • a a a •Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, V ice-Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewici
P. C, Fenton

D. M. Graham, Prep. D. F. Guinan, Trea-s.
A. DanisewlcB M . Gavala 

T. G. Honubv

I

parduodu szlpkortes ant 
geriausiu linijų, padirbu ir Notari- 
jaliszkai užtvirtinu visokius doku
mentus. 1 
Pennsylvanijos Valstija ir po atsa- 
kanezia'kaucija ir prižiūra bankino 
departamento. Raszykite ant szio 
adreso:

J. G. BOGDEN, Banker & Agent 
Cor. W. Long A Main Sts.

DuBOIS, Fa. 
_______ l 1 AB AB 1 <B A* ABi 1 1 Mfc BRI Ain AT — A> A» IB AB AB' A» AB

..OUn.KU» |

Esmių užtvirtintas per i

£
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Priima ligonius lig 10 valanda ryte r

12 lig 2 popiet. C 4ig 9 vakare K
Telefonas—Bell R. j?

113 E. Coal St. Shenandoah

? Daktaras Juozas J. Austrą J 
LIETUVIS ' ?

Ruvnsls Daktaras Karinmencje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

to

8

/

/■

‘Slaptybe Antgrabio” £,P£saka isz gyvenimo Prancūzu 
puhlupla. Preke 35c. ___‘ ?W. I>, BocaowfikiCo

Jkp Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku”
262 puxluptu* rrehe 3fto. , IT. I>. Boc«kowHk|-Co. Mah.nor City, l’».

—............................. ........................ . ..................................... ...... ....................1—f --------------------------------- ■ —-—
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AR SERGATE RHEUMATIZMU? I
Jeigu sergate Rhctimallzmu o Jums jokios gyduoles ne gclhčjo TJRSUS

GYDUOLES NUO RUEUMAT1ZMO, (gerti). PrfeKČ už bonką ...........   $L«O
■UKSUS L1NIMENTAS NUO RIlEUMATIZMO.(tepti)Prlkč......................................$1.00
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prčkč......................$1.50
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOT0JAS. užaugina stiprius plaukus. Prčkž--------- .31.50
URSUS SKILVINIŠ BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius. Prčkč....................31.00
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prčkč......... 31.50

siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaityiho apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pageibą.

URSUS REMEDY
160 N. WELL.S ST.,

PrCkž.....
Prčkt...........

i

No straikuok! Buklu savo 
itosas. Ncrclk kitam dirbt, 

szmok balboraut. Geras 
iždarbis, kad ir važuosi 
in kraju. Apie dauglaus 
raszykite ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
, 12021 Fenn Ave.
— _

Lietuviszkas Graborius

a: j. sakalauckas

Pittsburgh, Fa.
i 

'( m cii f

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

X’1 * ’, /if /•' ’
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DEP. B CHICAGO. ILL,
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu, veeeliiju, pasi
važinėjimo ir 11. Krausto datgtus ir_tt.

'V,




