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Vyras norėjo permainyt mote- 
res kojas in kirmėlės.

Louisville,
Jones, pribuvo pa 
driu P. Vogt,.melsdama ap; 
bos ir sulaikimo josios 
nog raganiavimo, kurio labai 
bijb ir sako, buk josios vyras 
isztikruju yra dydelium raga
nių.

Apsako jiji sudžiui 
buk josios vyras 

kirmėlės dulkeles 
josios

JOSIOS
Vogt, 

api barsto 
aplinkui

¥
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“kinneles dulkeles” 
st ūba ir josios sriuba, kuria 
ketino valgyti, bet in laika su
silaikė. Vyras jiai apreiszr.e, 
jog jaigu butu sriuba suval
gius, tai josios kojos pavirstu 
in kirmėlės. Motere bijo gy
venti su savo vyru - raganių ir 
meldže sūdo idant jin uždary
tu in kalėjimu, 
gyvens su juom.

nos kitaip ne-
sugryžo iszFllfomis

Isz Lietuvos
Uždą-

LIETUVIAI PAĖMĖ 
GEDROICZIUS.

yra pirmse-
Komiteto

Generolas Želigovski paems 
Duksztns ir traukia prie 

Latvijos rubežiaus.
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Jau tik pakart toki rakali už Europos, poni \V. Eiille'r. kuri
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Kongresas uždarys duris in 
Amerika del atejviu.

Washington, D. C. - 
rimas duriu in Amerika del
atejviu ant keliolikos metu bus 
apsvarstyta per kongresą ant 
posėdžio kuris prasidės 6 De
cern bėrio. Kongresmenas 
Johnsonas kuris 
d žiu Imigracijos
pradės tuom užsiymti tuojaus. 
Jau sziandien kongrese randa
si bilas ant sulaikimo atejvys
tės, bet negalėjo ant jojo prigu- 
linczei apsvarstyt.

.Jaigu milijonai
plauks in Amerika tai anieri- 
koniszka.m darbininkui bus be
da.

A tejvei 
daugiau
ant pakėlimo savo tėvynių isz 
griuvėsiu ne kaip czion Ameri
ke.

320 užmuszta kasiklosia in 
viena meta.

Charleston,

grinoriu

sziandien yra daug 
reikalingesni namie

In

- Rapdaviszkas da 
Lietuviszko 'sztabc 
” Lietuviszkas vais 

kas po baisiam musziui paeini 
o*vienkart vais-

Kaunas 
neszimas 
pranesza:

Bolszevkai nužudė kelisKauno valdžia yra užlaikoma 
su Anglijos pinigais.

Generolo Žellgowskio sztabo 
aficieriai pasakoja, kad dabar
tinėj! Kauno valdžia 
vau ja geriausiu 
kalu.
revoliucija 
jei ne, 
kio kariuomene
Pasak ju, fronte prasidejes for- 
malis pasikalbėjimas su Lietu
vos kariuomene.
<zalininkai ragina ja nuversti 
labartinius josios ponus.

Plebiscito indoja panaikinta. 
Žellgawskis sako, steigiantysis 
seimas, kuriu privalo susirink
ti atstovai nuo visu tautu, ap
imant geografiniu 
nuo Baltijos

ueatsto- 
Lietuvos rei- 

Jei jinai bus nuversta 
, tai dar geriau, bet 

tad generolo Zellgows- 
tai padarys.

Zellgomskio
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F. W. ROCZKOWNKI, Editor

Generolas Išganingos Armijos.
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London.
Patrick isz 
dvi dažiuretojas

Amerikonus.
— Kilpitonas Kil- 

Uniontown, Pa. ir 
ligoniu prie

Raudonojo Kryžiaus likos nu
žudytos per bolszevikus kada 
užėmė geležkelio stoti Salkovo. 
Su v. Va 1st i. apie laja bruta- 
liszka žudinsta placziau iszty- 
rines ir spirsis nubaudimo kal
tininku.

Kapitonas Kilpatrickas buvo 
instojas in Lietuviu kariumene 
kada bolszevikai buvo in ten 
ineja.

“ 'f
x
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(ledroiezius, 
kas generolo Zeligowskio uže 
me Duksztns ir traukia dabar 
prie Latvijos rybežiaus, 
sziudathi 
kini. Nuomone nekuriu žinuim 
yra, jog Lenkai mano eiti per 
Latvija ir užimti Libava.
Sunkios Kovos tarp Lietuviu 

ir Lenku.
Kaunas, 14. 10.

ko generaliniu Sztabo prane- 
szimas nuo 14. 10:

kor
Novoa lėksa nd rovs

• Lietuvisz-

žvi Igsniu 
juros iki Lydai, 

iszsprcs Lietuvos ateiti.
sai seimas gales prijungti Liez- 

padaryti
anksztai rube- 

žiuojantis su Lenkija, arba in- 
visai neprigulminga

tuva prie Lenkijos, 
ja autonomine,

Ta

Baisus radinys.
Klaipeda. — Isz Breslavos 

daneszu: Ohles Isztakoi rasta 
ant vieno plauszto nupjautas
žmogaus rankas ir kojas. Žino- 

rastis ir
nes pradėjo manyti
moję turi
žmogaus ir pradėjo 
toliaus. Netolimose 
se surado stuobrį.
kūnas 22 metu žmogaus Jaku- 

Del ko buvo nu-

jog arti- 
stuobrvs 
jieszkoti 
krumuo-
Buvo tai

steigti 
Lietuva.

Dabartiniuoju momentu tar 
pe Vilniaus ir Kauno musziai 
tęsiasi. Nor^ ni’žinoma tikro 
skaeziaus karuiomenes nei vie
nos puses, tacziaus sprendžia
ma, kad abi pusei (t. y., Lietu
va ir Zellgowskis arba lenkai) 
turi po 10,000 kareiviu.

Vilniaus žmones szneka, kad 
tikri lietuviai nesą lenku prie- 
szininkais. Tik venas Kauno 
seimas, su vokiecziu, pagelba 
insteiges ir Anglijos pinigais 
palaikomas, 
szingnis.

Du sznipai nubausti.
Kaunas 

nagrinėjo

Charleston, W. Va.
laiką vieno meto West Virgini
jos kasiklosia. likos užmuszta 
tris szimtai ir dvideszimts dar
bininku.
klu b juras.

Sužeidimu szimet buvo 55 
procentas mažiau, ne kaip pra- 
ejta meta.
Mirė isz džiaugsmo, aplaikyda- 

mas milijoną doleriu.
Chicago — Jurgis 

dock, kuris kitados buvo mili
jonierium Watertown, N. Y. 
nes per paskutinius metus ve
dė pustelninko gyvenimą Wau
kegan, mire staiga i nog pervir- 
szinio džiaugsmo.

Paddockas aplaike žine, buk 
pasiliko locnininku vieno mili
jono doleriu, po mirusiam savo 
broliui. O kad Jurgis gyveno 
dideliam varge per paskutinius 
kelis metus, teip tuja žine per-t 
sieme ir nudžiugo, jog krito ne
gyvas. Daktarai isztirinejo, 

truko

Vakar už
puolė Lenkai ant deszinosios 
Vilijos Upes puses musu vietas 

, Riaskasai, Jaros-

toki darba.
Moline, III. 
lenkiszkas

iszdalinimobuvo inspektorka
_  Hens maisto Warszave, per 18 mene- • » • • • - -

farmeris, 
gyvenantis netoli East Moline, 
yra žmogus be szirdies ir žvė
rių kokiu mažai randasi ant 
svieto. Turėjo jisai ark Ii, ku
ris isz priežasties nedažiureji- 
mo ir prigulinezio paszaro, ne

baigei sudžiūvo, jog

East 
AVigda,

bagas
szonkaulius jojo galima buvo 
suskaitvt isz tolo. <r

Ana diena Wigda užkinko
•jr■

( | ąrkli in vežimą prikrrnta lyę

dydele del nebago , kurios ne
galėjo patraukt isz vietos, 

arklvs 
įvežta ne nori traukt. Puolė 
jam szetoniszka mislys in gal- 

arkliui,

* i Xiirsxaus.

siu. Toji motere mate visas bol- 
baisenybes, kada 
dinsta Raudonoji

szevikiszkas 
užėmė laji 
armija. Daugiau nesugryžtu in 
Europa už jokius skarbus dar
buotis del giaro žmonių.

Geresni pinigai, ne kaip vyras. 
— Pamokinimas del visu. 
Detroit, Mieli. — 

pastipsi, ne kaip 
szauksiu daktara,

“ G reiežiau 
asz tau pa- 
jaigu neuž-

Sun ken vibe*utf 'raszysi visa Kavo hirtrrrtifr ma-

galėjo patraukt isz 
Wigda manydamas, jog 

ne nori traukt.

va: uždegė ugnia po 
bet ir tada arklys nesijudino

* isz vietos, ba neturėjo pajėgu. 
Nebagas pradėjo raivytis in 
visas pusėse ir baisei žvengt, 
bet sunkaus vežimo ne nepaju
dino isz vietos, per 
apdege.

Pa s za u k t a s d a k t a fa
(limo arklio,
vint sopuliu ir nebagas pasti
po nog baisiu apdeginimu.

Kaimynai teip buvo persiė
mė ant Wigdos, 
pakorimu.

nes!”
Teip tai iszsitare pati Frano 

Ehlano, kuris gulėdamas lovo
je, pavojingai sirgdamas, mels
damas savo pacziules, idant 
jam paszauktu daktara. Kentė
damas kėlės dienas, 
dažiurejimo ir daktariszkos

bo jokio
ir 

lagialbos, ant galo pribuvo jin 
atlankyti jojo 
szauke daktara.

ka baisei pasveiko, Elhanas užvedė teis-

gynimos ir pa- 
Kada truputi

Papiszkiai Rias kasai,

tinko visa diena.

Prieszo raitė-

Ana diena pribuvo isz Europe 
in Amerika, Generolas Bram
well Booth kuris yra perdetiniu 
Ižganjngos Armijos. (Salva- 
Army).

Armijos.

<5 bavieziaus.
žudytas ir kas jin teip bjauriai 
sukapojo, tai palicijai nepasi
seko isztirineti.
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S. Pad-

s ant gy- 
negalejo paleng-

jog kftrszino 
Policije daginius 

apie tai. uždare ta ji nemilaszir- 
dinga žveri in kalėjimu.

Jeszkojo ‘ ’C < menulienes 
sidabrą.

Americus, Ga. — Szerifas C. 
M. Christian, jeszkodamas dis- 
tilacijos ‘‘menulienes”, rado 
stiklinia bonka kurioje radosi 
285 doleriu sidabre. Radęs pi
nigus, dasiprato, jog cze turi 
būti netoli ir locnininkas. Pra
dėjo sznipinet ir uostyt, ir ant 
galo suuostė menulienia, pu
rindamas dirbėja po savo ap- 
globa. ir visa dirbtuvių.
$1,796,314 ižduota ant suszelpi

mo neregiu kareiviu.
New York. — Ant surinkimo 

draugavęs Suszelpimo Nere
giu Kareiviu, 
reiszke, 
<1 raugu ve 
.onus

menulienes”.

ma
linga 
rimo, 
atsikratimo nog

k l milaszir-prieszais savo
paeziule ant persisky- 
paduodhmas priežaste 

tosios bobos, 
buk jiji nuolatos jin kankino,
spirdama idant jisai užraszytu 
jiai visa savo turtą. Tankui jo
jo ‘‘milema” paeziule jin spar
dydavo ir muszdavo, negaleda- 

apsigynt,

milema

Imdamasmas save
per-silpnu.

Kiek tai panasziu moterėliurado
randasi ant svieto, kurios pasi-

vyrais kaip toji 
bobaiOj, daug!
Kunigas apiplssze parapije ant 

369,762 doleriu.
New York. — Ne senei czio- 

nais mirė lenku kunigas Jonas 
Strzeh'ekis, kuris paliko gana 
dideli turtą, kuri brolis nebasz- 
uinko viską užgriebė, bet da- 

spyresi,

elge su savo

bar bis k u pas 
brolis sugrąžytu

Daktarai 
buk jojo szirdis 
džiaugsmo.

Keliolika metu 
dockas gj

isz

adgal Pad- 
Į-yvenp Watertown, N. 

Y. turėdamas keliolika milijo
nu doleriu vertes turto, bet 
bankas kuriame jisai turėjo in
de jas visus savo 
ba nk ru tino 
ubagu.

turto

pinigus, su- 
ir Jurgis pasiliko

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Serbijoj randam tiktai 10

sekretorius ap- 
buk iii trumpa laika 

iždave arti du mili- 
doleriu ant suszelpimo 

kareiviu visu tautu. Ameriko-
Mis suszelpe ant $100,000; An
glijo! $135,502; Francijoi $569, 
5 »0; Lenkijoi $8,279 ir t.t.
Neapleis darbo, norints gavo 

$25,000
Duquoin, Ill. — Kukorius 

.|V illiamas Pierce, aplaike žinia 
isz Anglijos, buk jojo brolis 
jnue, 
tauezius doleriu. Pierce visai 
tuoin nenudžiugo, nes apreisz- 
..................... ' ’ 1 t! J 'g 

apleisti savo dinsta, 
|io> ketina dirbti ir toliaus.

palikdamas jam 25 tuks-

Jce locnininkui hoteliaus; jo 
Jiemano

%

daktaru o penki visam Monte- 
negre.

Milijonas žmonių gali 
sutilpti ant septinesdeszimts 
margu žemes.

darbininku isz ju yra 13 mili
jonu farmeriu; 17 mil.
kuosia ir arti 2 mil. 
kunigu mokytoju ir t.t.

Likos padirbta 
maszina kuri suvinioje

icgre.
Milijonas

Amerike yra 40 milijonu

fabri-
!?daktaru

*

rapartu parapijai

Dabar parsiduoda 
kiek 

Kava parsiduoda

idant 
pinigus del 

parapijos, kuriai pinigai prigu
lėjo, viso 369,762 dolerei.

Kunigas neiždavinejo jokiu 
kuri nieko

nežinojo apie parapijos stovi 
tik tada dažinojo, kada kuni
gas mirė. ,
Cukrius ir kiti dalykai vela at

pigo.
Philadelphia. — Cukrius ve

la atpigo.
po 12l/j ir galima gaut 
kas nori.
kaip kur po 29c. svaras.

Minneapolis. — Czionaitinei 
malūnai parduoda miltus po 10 
doleru už baczka, arba 40 centu 
mažiau ne kaip praeita menesi.

New York. — Perkalinei au
dimai nupuolė nog 30 centu ant 
13Vį c. mastas. Melinas coikis 
del 
ženldyvai atpigo.

darbiniu kelnių teipgi

nauja 
3,600 

kepalėliu duonos in diena, arba 
tiek, kiek tris žmonis suvano
davo per diena.

Amerike randasi 26 mili
jonai moterių kurios turi tiesa 
ba Isavimo.

Su v. Valsti. serga nuola
tos apie du milijonai žmonių 
ant visokiu ligų.

Austrijo neturėdama si
dabro no aukso pradėjo dirbti 
pinigus isz skuros ir blekes.

*

*

Pas balberi.

Toil) pranesza kasi- dai ir Bajorai. Sunkios Kovos 
Prieszas ir 

mes turėjom infnanytinai sun
kias patrotkas. 
liains pasiseko per inusu fron
tą jiersibrauti. Mes atsit ran
kom ant linijos ‘Šilėnai 
Ežero. Visame kitame jokiu 
persi keitimu.

Nesutarimai Zeligowskio 
Vaiske. „ .. r v F

Kaunas, 14. 10. — I.arp Xoli- 
gowskio Vaisko ir jo instatytos 
valdžios yra dug nesutarimu, 
kadangi kiekviena dalis savo 
politika varo. Iszszauktoti val
džia yra Jenkiszku dyarininkp 
inrankis. Vaiskai reikalauja že
mes reformos ir grumzdžia, jei 
ju reikalavimai nebus iszpildy- 
ti, su ginkluotu pasikėlimu.
Latviu Vaiskai apstatė Lietu

vos Szali.
Kaunas, 13. 10. — Generali

nio Sztabo Pranesziinas: -Va
kar apstato Latviu ATiiskai be 
Lietuvos Valdžios žinios gelež
kelio vieta Eglaite. Ant Lietu
vos Valdžios Užklausimo pa- 
ženklinoLatviu vaisko vyriau
sybe szi atsitikima kaip stra- 
tegiszka žiilgsni, kurs susiri- 
szime su Žėligowskio vaisko 
puolimu stovi. Sziaip frontoj 
jokiu persimainymu.

i Tautu Sąjungos Kontroles Ko
misijos Veikimas.

Kaunas, 13. 10. — Tautu Są
jungos Kontroles Komisija tu
rėjo Lietuvos valdžios
vais Kauno konferencija, 
paliekta visiszkai Lietuviu va
lei, szi konfliktą su ginklais 
arba ir kitu keliu paszalinti. 
Komisijos pirmininkas paža
dėjo pagialbos statyti ir visus 
susineszimo žygius tarp Lenku 
vaisko i r Zeligowsk io apdalin
ti, idant nebūtu jam maisto ir 

hnunicijos prisiuneziama, sau
godama tuomi demarkacijos 
linijos nelioeziamybe. Minėtos 
komisijos nariai yra Vilniuj 
per persouiszkus pasiteiravi
mus Zeligowskio armijoj per- 

piliudyjo, kad armijos karei
viai ne isz Lietuvos gaminas, 
bet isz Galacijos, Lenkijos ir 
Pozų. /

Kaunas, 15. 10. — Generali
nio Stabo Pranoszimas nuo 15. 
10.: Pietinioj Frontoj nei jokiu Lenkai užpuolė ant mus, 
persimginylnu.
frontoj'pasiseko Lenkams mu
su frontą perlaužti, bet per 
smarkiu priesztverima albu
me jom vėl sėmusias vietas. 
Rytinibj frontoj atsieko musu 
vaiskai N iemimy n 
—Palusze.

— Kaip balberi mislini, ar 
man gerai žels ūsai ir barzda?

— Hum, - varge i.
Mano tėvas turėjo didelius 

usus.
— O jaigu teip, tai asz tik

rai sakau, jog tainista atsigi
mei in motina.

Sela

atsto-
Ji

tame jiems prie-

— Armijos teismas 
Kaune Petro Skit

kaus ko ir Petro 
rn

Vrubliausko
Puodu asmens tarnavo 

ž vai gy bos (sz n i pu)
y

bvla.
lietuviu
skvriuie ir, tuo paežiu 
simitinejo Vilniaus 
praneszimu apie lietuviu žval
gyba, apie lietuviu kariuomene 
ir teip toliau. Tarnaudami 

juodu

svkiu 
lenkams

toliau, 
lenkams ir lietuviams, 
eme alga isz dvieėu iždu.

Vrubliauskas, kažin 
užpykęs ant lenku, 
Vilniui visus dokumentus, lie- 
czi an ežius slapta lenku organi
zacija Polska Organizacija 
Wojskowa ir inteike juos lietu
viu žvalgybai.

Polska

lenku
kodėl 

isz vogė

Po to jisai vėl 
susitarė su lenkais ir iszdavine- 
jo letuviu žvalgo.^sekretus.

Teismo posėdis ėjo prie už- 
larytu duriu. ‘Skakauska 
msprende suszaudyti,

Vrubliauska pasmerkta kalėji
mai! deszimcziai metu.
oziaus už tai, kad pasiremiant 
jo pristatytais

; pasiseko iszardyt Polska Or
gan., 
szas, kad

duriu.
o P.

Ta-

dokumentais

Wojskowa, teisinas pra- 
Vrubliauskui butu 

dovanota bausme.
rPai tokis tas sznipu pasaulis. 

Musziai po Žarvinu su Lenkais.
Letuviai naršei kariauna 

už Tevynia.
S. Braukevicziiis Far-

Vjdurinioj

užmusze du ir keletą suži'ido, o 
asz pusi likau gyvas ir sveikas, 
ba pabėgau. Po tam dvi dienas 
silsejomes ir Nedėlios ryta vėl 
pradėjome mus/Jis po Varėnos 
stoties, bet negalėjome atsi
laikyti ir perkirto mus kairieji 
sparna, nukirto geležinkeli ir 
paėmė musu ginkluota truki ir 
keliolika sužeistu musu draugu 

rurejome apleisti 
Per

kos surasta^

1

nukirto

in nelaisve.T
stoti ir Varomi miesteli.
visa Nedelia ir dabar szioi pu
sei Varėnos musu apkasai ap- 

bet Lenku pasiliko už- 
musztu net 70, o sužeistu apie 
200, ir nuostuoliu turėjo daug. 
Lenku • kariumeneje 
daug Francuzu. Lenkai vėl isz- 
musze mus isz Vilniaus ir vėl 
užėmė Vilnių ir dideli plota 
l/ietuvos. Musu pirmas pulkas 
dabar stovi „ant pozicijos po 
V i I n i um—T rak uos i a. M u sz i a i 
nesiliauna ir Dievas žino kada 
mes ta karia pabaigsim 
laisvių isz kovos i m, o jai žūt u 
musu Tėvynė, tai žūsim ir mes 
visi.* Su Die v. —A. R.

leisti y

randasi

kol

ISZ VISU SZALIU
Susirėmimas Socialistu su 

Policija.
Italije. — Asztuoni 

užmusztais o 18
• Milan, 
žmonos likos 
sužeistais laike susirėmimo so
cialistu su palicija.

Turine, teipgi atsibuvo mu- 
sziai te r p socialistu ir vaisko, 
bet praliejimo-kraujo ne buvo.

ant
Jauna

4

Nuotaka dingo po vinezevonei; 
surasta tėvo tvarte.

Paryžius. — Sodžiuje Brive, 
penkios sanvaites atgal, atsibu
vo svodba Eugenio Carczo, bet 
ta paezia diena nuotaka dingo 
nežino kur ir tik ana diena li

gų Ii nezia
sziaudu tėvo tvarte:
motore negali iszreikszti kokiu 
budu ji ten radosi ir kaip ten 
gavosi.

Svodba atsibuvo 29 Septem
ber i o.
ko kada sveczei szoko ir links
minosi, keli užtėmi no, jog nuo
takos nesiranda. Jaunikis ma
ne, jog jojo draugai jaja iszve
il e ir paslėpė

- y

Po keliu valandų lai

pradėjo 
ir jieszkoti po

jieszkoji-

ant juoko, bet 
prisiartinant vakarui 
visi nervinant
visas pakampes. Už sanvaites 
laiko net z grabalojo artimoje 
upeje su vilczia suradimo nuo
takos kūno, bet visi 
niai nuėjo ant niek.

Tik tada jieszkotojei užėjo 
ant dingusios pedsakio, kada 
josios milimas szunytis nuola
tos staugė prie tvarto, ir tik ta 
da dasqirato, jog gal jiji randa
si tvarte,—ir ten jaja surado.

Užklausta del ko jiji ten ra
dosi nuotaka vos 
kyti, jog nežino.

galėjo atsa- 
Tevas tvir

tino, gal jiji turėjo apsirgti 
priepuoliu ir idant neduoti tai 
suprasti savo vyrui, inejo in 
tvartu ant atsilsio ir isz ten ne
galėjo iszeit, nes ne turėjo spė
kų. Jaunamarte gal mirs.
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Kooper&tyviszkas planas su
mažino gyvenimo kasztus.
Paryžius. — Pagal ižduota 

raparta kooperatyviszku drau
guviu Francijoi, tai žmonių pra 
gyvenimas yra daug pigesnis, 
nes uždarbei tu kooperativisz
ku drauguviu eina in kiszeniu 
draugu o muistą gauna daug pi 
giau ne kaip pirkinėtu isz kitu 
kronui.

Francijoi sziadien
4000 kooperatyviszku szaku su 
milijonu sąnariu. Tosios drau
gavęs

Dvase siuvamos maszinos ne 
duoda ramybes gyventojams
Libsonas. Portugalije yra 

nuolatiniu sklipu nepaprastu 
burtu ir dvasiu,
naujausias atsitikimas, 
i n vedė žmonis

dvase siuvamos maszinos.” 
skelbe,

isz 
mington, UI. aplaike sekanezia 
gromata nuo Antano Rutkaus
ko, sesers sunu, 
1. Peksztininku 
pulke, 11. Kulkosvaidžiu kuo
pa:

“Brangus Dede:— 
ant pozicijos ir sustojus kulku 
szvilpimas, aplaikiau truputi 
laiko paraszyti pas jumis. Pra
eita savaite, 
(gromata raszyta 10 Spalio) 

kur 
stovėjome už Varėnos stoties, 
12 verstu važiuojant geležinke* 

, kaime Žarvi- 
viens kuopos buris ir 

asz su kulkosvaidžiu. Batalijo
nas Lenku užklupo ant mus ir 
turėjome gintis kiek kas tik 
galėjo ir begoine.

• liu in Gardina 
m u ošia 4

w.

Snitelis<z

kuris randasi
1). L. K. G.

Būdamas

ketverge ryta y
1

Musiszkiu

bet dabar 
kuris 

in baime yra

buk

girdėt

S 4 4

Lai|<raszcziai 
pirmiausi ženklai tosios maszi- 
nines dvasios, davėsi, 
liame mieste Oparto vidurnak
ti je, o szimtai žmonių girdėjo 
ta j i* baisa, bet nevienokioi vie
tok

Pagal žmonių apsaknna, tai 
dvase mirusios 
trankosi
atpakutavot už koki ten nusi
dėjimą ir siuva naktimis ant 
maszinos. Žmones pradėjo 

tosios siu-

siuveezkos
po stabas, idant

Žmones 
mylėtis už duszia 
veezkos.

t r
■

X

randasi
. *

daro metinio biznio kas 
metas ant pusantro bilijono 
franku, o manure i aplaika nog 
4 lyg 8 procentą ant indetu pi
nigu.

Angliję matydama

* 1 H

i 
i 
.■

* iii

i
i# j1

m t

gerove 
tokiu ’kooperativiszku draugu- 
viu, pradėjo teipgi jaifces tvert 
su dideliu pasisekimu. Ameri
ke teipgi 
drauguviu susitvėrė su dideliu 
pasisekimu, . ... .

jau daugelis tuju

s
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KAS GIRDĖT
Po rinkimu!
Kepublikonai laimėjo visur 

o Senatorius Hardingas pasili
ko iszrinktas prezidentu. Garbe 
Dievui ant augsztybes, jog nors 

n us
nės

ginklais, basi

ar

visokio sztamo 
purvini, o kiti visai apdriskę, 
tokie tai bolszevikai, isz kuriu 
susidėjo juju garsinga arinije;

Mikola savo

SAULE
—— —- a——Ai .     ~

joivreju, ka sėdi kampe liję ir
-■ h* . * .knuduoda jog snaudžo?....

—• atsiliepe nu-

--------------------- ----------------- ------- ------------------------------------ ■

Kytras Žalnierius I

katra tiejei snukiavimai 
tos apie Tautu Liga 
jau nubodo apie tai girdėt.

Daug buvo

apie

priežaseziu jog 
demokratai pralaimėjo, nes lai
ke savo administracijos pavo
gė arba praleido žmonių bili
jonus doleriu, kurie dėjo ant 
ižginlbejimo tėvynės nog nevi
donu, o tuom kart demokratai 
padirbo laike karos 20 tukstan- 
eziu nauju milijonierių. — 
Teip, bilijonai dingo, o 
apsunkino ant žmonių, kas bip 
vo priežaste dideles brangeny
bes po visa sklypą.

Tas tai buvo didžiausos ar
gumentas ir 
tai” pralosze.

spalio 18 d. instatymu kurio 
duoda teise deportuoti isz 
Amerikos visus ateivius, pasi
rodžiusius esant bolszovikais 

toligiasis konstutuojines
va 1d ž i os pr i esz i n i u k a i s.) 
Al. Kalvaitis, Stasys Vazonas 
(kadangi jo tėvai dabar Rusi
joj tai sprendimas deportuoti 
jin Lietuvon tapo, pakeistais 
nusprendimu deportuoti Rusi
jon.) Jonas Berinkąs, W. Dam
brauskas, Stasys
Stanislovas Balczinnas, 
trus Di'liunas, Povylas Kru- 
czas, Justinas Gustaitis, Kazys 
Sabutis, Bronius Mackeviczius 
Jurgis Grybas, Juozas Kijaus- 
kas Augsztuolis, ir Juozas Pet
rauskas.

Domeika, 
Bal-

nauju

kurie dėjo ant • •

skola

kodėl “dimikra-

SuvienvtuoseMete 1868,
Valstijose surūkyta tiek papo- 
rosu, jog valdžia nesirūpino 
ant juju uždėt valdiszka padot- 
ka.

valdžia

Bet sziadien kitaip. Szia- 
dien amerikiecziai suruko kas 
diena po 127 milijonus papero- 
su arba 46,500,00(1,000 per me
ta.

In laika paskutiniu deszimts 
metu, rukimas paperosu per- 
virszino rukima cigaru.

Po mirusiam fabrikantui za- 
palku, C. Barbar isz A krono, 
Ohio, advokatai apskaito, buk 
jisai paliko turto arti ant szo- 
sziu milijonu doleriu. - 
turtą surinko
žmones jojo visa darbu sudegi
no!

Taigi, 
isz zapalkn, o

Garsingam mieste N(‘w Yor
ke, atsibuvo Grand Central Pa-į 
lace, lenktynes įasztininku ant 
spaudžemuju maszinukiu. 
Rasztininkai dalvbavo isz visu 
Suv. Valsti., 
lenktynėse.

Lenktynes laimėjo kokis tai 
George Hossweld, isz Patter
son, N. J. kuris parasze 131 žo
džius in laika vienos minutos. 
Kaipo dovana už
darbu aplaike auksini 
1500 dolerius pinigais ir dyka 
kelione in Europa.

Garbe ganu didele, 
tasai Georgia galėtu paiaszyti 
kokia deszimts iszmintingu

ir Kanados tosia

savo greita 
medali

Bet ar

deszimts 
straipsneliu in metus laiko, tai 
apie tai ne eina bile tik iszpisz- 
kino ant maszinukes daugeli 
kvailiu punktu... Ant galo czio- 
nais nemoka 1500 doleriu už 
paraszima iszmintingu straips
niu ne neduoda geram raszti- 
ninkui dyku kelionių in Euru
pu“ Ba matai durniau, tas tai 
yra kas kito,” kaip kalba isz- 
mintingi Vokiecziai.

Ana sanvatia Cincinnatoje, 
Ob io, mire Ludvika Pams nasz- 
]e po milijonieriui Pams, Tes
tamente pasirodė, jog toji kvai
la boba užrasze sekanezia do
vana:

Del keturhi savo numylėti- 
nimes szuniukus, paliepiu 

už 50 tuks- 
isz kuriu kož-

4 b

szuniukus, 
pastatyti palociu 
taneziu doleriu, 
nas turės gyventi jame lyg pa
baigai savo gyvenimo, 
palocije turės
ir valgomas pakajus, o kad ga
tavu jiinigu ant lojo tykslo n<‘ 
turiu, paliepiu, parduoti savo 
didele fhrma Montgomery pa
vieto, o už aplankytus pinigus, 
lai buna pastatytas tasai palo- t >

IVipgi

Tame 
but i maudykles <kJ

da tokio vaisko 
’•yvenime ne buvo matos.

— K ūda ? — staigai 
klausė Mikolo vienas ' 
vineziu bolszeviku, 
pusiau in moteriszkas o pusiau 
in vyro drapanas ir visai basas.

— Asz. einu pas pana ka- 
maudieri!
su Mikola.

— Vziat jevo pod karau I i 
kamisaru, — paszauko 

bolszevikus.
Du kareiviai

O’ rs

oddnt

žino

uz- 
isz sto- 

pasi redes

isztai’e silpnu bal-

pasirėdė in

— Matau!
si minias Mikola.

— Argi tu no turi szirdijo 
gailesti oš, jog tasai jevrojus 
sėdi su czebatais, o tu neturi 
juju?..., / 'i

Stovėjo jaunas žulnieris ant 
vartos, atstui nuo miesto, kur 

o persza- 
ntisida.ve in artima

Tsz Maskvos daejna 
buk Latvija su Lenkija pada
re slapta, sutaiką pasidalyti su 
Lietuva. Taja sutarti badai 
remia Franci ja. Priežastis pa
sidalinimo yra ta, idant per- 
skyrt Vokietija nog soviatines 
Rosijos.

niadžiarskns kelnes, su frakais 
skrybėlėms 

tarpi*
del karniso-

— Turiu -gailesti!
Mikas.

— Teip, o kad tau taji ge
riau davėsi
kus yra ligybe, paliepsiu nu
traukti ozebatus tam jevrojui.

Pierozvonov, 
dnokie tam jevrejui in morda, 
ba jisai savo kantra rovoliuci- 
jonieriszku riksmu pasiprieszi- 
11a revoliucijai soviatines rė

tare

jog pas bolszevi- 
ligybe,

y

savos

1<a tik
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cius
Teipgi testamente likos pa

minėta ,idant del tuju szuniu- 
ku butu laikytas laka jus, kuris 

szuny-dažiures ir priturimus
Sudus iszpilde norusežiams.

mirusios.
Ar negeriau butu, jeigu toji

kvaila boba butu palikus taji
! *turtu del sierateliu!

Oficialiniu Suvienituju Vils- 
tiju praneszimu valdžios se
kantieji sfcie lietuviai, Ameri
koj gyvonahti varomi isz 
Amerikos kaipo negeistini pi- 
liecziai. (Jie deportuojami, pa-

gyvonahti

Fabrikai pradeda sustoti po 
Su v. Valstijos. In laika 

menesio, sustojo apie penkes- 
desziints dydeliu plieno dirb
tuvių, daug audinycziu ir kito
kiu dirbtuvių uždare savo du
rys, o tukstanezei žmonių pasi
liko be darbo.

Darbininku kova už būvi pa
sibaigė ir nog sziandien darb
davei kitaip elgesi su darbin
inkais. Darbdavei priy minėja 
in darbus grinorius, kurie dir
ba pigiau ne kaip czionaitinis 
darbininkas, o
norius priymineja 
prie darbo del to, kad czionai- 
tinei darbininkai labai purtosi 
ir ne norėjo dirbti bile’kokius 
darbus laike kares, kada buvo 
labai- darbininku stokus ir 
dabar darbdavei pradėjo atsi- 
moket darbininkams už juju 
pasisziauszima. Tarp kapitalo 
o darbininko neužilgio prasi
dės nauja kova.

Del to, tai
darbininkai geidže idant rube- 
žius butu uždarytas del grino- 
riu, kurie plauke in czionais

visas

darbdavei gri- 
noringai

amerikoniszki

kurie plauke in 
milijonais.

Lietuviszki laikraszczei in- 
kalę nauja žodi: vietoje raszyti. 
“myle” tai raszo 
isz augliszko “ 
riems rasztininkams smegenis 
visai susimaisze po sziai karei.

Laisve Lygybe ir Bro- 
liszkumas Bolszeviku.

“muile,” — 
mile.”— neku-

Negalima isztikruju davesti, 
idant ponas Mikola Kupczidnis 

sūdo Sziau- 
lilioso butu bolszevikus. Dieve 
apsaugok! Girdėjo jisai daug 
apie bolszevikus, jog rūpinasi 
praszcziokeliais, daduoda* tam

pisorius vietinio

kuriam buvo per mažai, atimi
nėjo tiems, kurie
daug ir nekeneze visokius su
dus ir sudžius.

turėjo u z

Todėl tai, po
nas Mikola buvo dideliu mylė
toju bolszeviszku 
t iesu.

mokslu ir

— Teip, teip!! — kalbėjo 
nekarta ponas Mikola, sėdėda
mas prie stiklelio su savo drau
gais, — Bolszevikai ne yra toki 
vėl nei kaip juos malavoja!! 
Matote, pas 
teip:

Bolszevikus tai 
i nog 

savo paezios, t?if gali! Nori sli
džiai duoti in terla, tai gali! 
Nori kam duoti savo senus cze- 
batus, o paimti naujus, tai.gaf- 
li! — Nori gyvent paku juosi a 
pono, teipgi gali!.... Viską gali 

jisai kalba — 
draugai 

pono Mikolo.
Bet kada bolszevikai inejo in 

Sziaulius, Mikolas buvo pirmu- 
tiniu, kuris iszlįndo

Nori atsikratyti

— Gerai 
lingavo sn_galvoms

timu, kuris iszlincio isz savo 
paslėpimo, idrint pažu reti kok i 
tiejei bolszevikai ir kaip jieje 
elgesi. “

Isz pradžių Mikolas isztikrii- 
ju persigando, paregėjus tik- 

Ta, ka jisai 
paregėjo ant rinkaus, negalėjo 
greitai užmirszti.

Vyrai su primerktom akimi, 
Užriestoms .nosim,

rus bolszevikus.

j kauluotais 
veidais, apsirėdė in tiioteriftiž- 

stremiant kongreso ijj,, |ta>s ir vyrisZkas skrandas, su

ir moteriszkoms 
paėmė Mikola 
idant pristatyt 
riaus.

Draugas kamisorius
buvo baigės savo prakalba in 
suvarytus gyventojus szitokeis 
žo džeis:

“Pirminėse mos sulyginsime 
buržuazija su darbininku, Įio 
tam darbininką, su mužiku, po 
tam mužiką su ubagu, po tam 
sulyginsim Viską su žemi*.” — 
kada apreiszke jam apie atėji
ma Mikolo.

— Kak vasza milia? — už
klausė kamisorius.

— Draugas Mikola Kup- 
czionis

paaut ri-— Tovarvszcz?
no nusistebėjas kamisorius.

— Wv towaryszcz?
— Da, da, towaryszczu ka

misaru!...
Mikolas kalbėjo

rusiszkai, todėl prasidėjo teip 
į’ana draugiszkas pasikal-

publikos žmonių!
Tvenas Miclmilovicz Piersz- 

vonov uždavė žydui in morda 
net sudundėjo.

— Karaszo! - jiaszanke ka
misorius atsikreipus in Mikola.

— O dabar, idant tu žino
tumei, jog pės mus isztikruju 
randasi ligybe, davesu tau, jog 
be bausmes pas mus žmonis ne 
galima plakti in mordu!

Kalbėdamas tai,
Ivono Pierezvonovo ir veži* 
jam in mordu, jog balsas atsi
davė po visa kambarį.

Alikolas sėdėjo nusistebėjas 
ir žiurėjo ant savo 

paneziaku iiusiininias.
— Sztai tau ir ligybe mano 

drauge!
— O dėbnr

1

priėjo prie 
ir

gana gerai

iuju g; 
bejimas.

Mikolas apsako 
buk nog senei pritari* bolszevi- 
ku mokslams, jog 
patinka juju kareiviai, džiau- 
gesix jog buržuaeija yma virszu 
ir laiko lygybėje visus, o norė
damas persitikrini, ta viską, ka 

savo locnomi

kam išorių i,

labai jam

buvo girdimas 
akimis, geide apie tai pasikal
bėt su draugu kamisorium.

Draugas ktimisorius tuom la
bai nudžiugo, ir nesidavė ilgai 
praszyt, o nnszluostes uosi 
galu ran kovės 
teip iszaiszkinet:

su 
pradėjo Mikui 
“Afatai drau

ge M ikola, pas mus yra brolisz- 
k u m a s, d r a u g i sz k n m ns, 
ir vienokia
Asz tau tnojaus ta viską geriau 

Ant paveizdos, 
tu Mikai Kupczioni turi naujus 
(*ze batus?

laisve
meile, draugai”!

i szaiszk insiu.

kas.

k a mate

tau parodysiu 
kas tai yra viSiszka meile. Ar 
turi tu drauge Mikele prie sa
ves ziegoreli ?

— Nugi kaip man, nuduo-
— atsake 

neapaldamas.
dą.... nevos.... turim
Mikola, vos 1

— O dengi ?....
— Na, juk....

nevos.... tai....
— O kelnes, surdota ir ke-

mažai, turiu

pure'!
• — Vau... ih’Vos.... turiu!

— Hėj! suriko'kamisorius. 
— Draugė i Sverkalov, K litai- 
sov, Pbrckusalov, inejkite 
czion!

Per

Plrekusalov,

dtiris itiojo keliolika 
pnslankihiu, pusnuogiu ir sto- • • • 1 *jo in c jie?

* — Ar matai 
draugus drauge Mikniai Kup- 
czianov?....

— Matau! matau!
— Jieje ejnn kovot 

skriauda' žmonių,

tu savo tuos

Turiu! — atsiliepe M i-

— Tai dirstelėk ant tojo 
tavo draugo ton stovinezio Mi- 
kalajeviczu Piere'zvonova. Ar 
jisai yra tavo brolis?

— Teip, jisai mano brolis.
— O ar tavo brolis Piercz- 

vonovas turi czebatus?
— Ne, jisai ne turi.
— Teip karaszo, atyduok 

jam savo czebatus, drauge Mi
kola Knpczionis, 
tavo broliu kuris no turi czeba- 
tu.

Mikas stovėjo kaip asilas, ir 
ne nepajuto, kaip draugas 
Pierezvonovas nutrauko jam 
ozebatus nuo kojų, kuris szip- 
sojosi rodydamas dydelius gel
tonus dantis.

— O t, je i bratczykovstvo 
(broliszkumas) — paszauko 
kamisorius szluostydamas uosi 
sū kita rauko via.

— O dabar ant paveizdos 
paymsimo riįvienstvo (lygu
mas)! Tuojafis tau drauge Mi
kola iszajszkinsų
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Vai d irs te lėk

ba jisai yra

u z 
milžinu 

kapitalizmu, stato savo kruti
nės del buržuazijos ir praliejo 
savo nekaltu krauja. Argi ne
priguli juos užtai mylėt?.... 
Argi neprivalo juos m i let visas 
svietas? O bet pažiūrėk drauge 
Mikola Kupczianov ant juju ?... 
Argi tokis narsus kareivis 
kaip Kutaisov ne turi ziegore- 
lio?.... () tokis“ krasnojarmie- 
cas,

su

Teip,

visi

sau

kaip Czapovas, ar turi kel
nes?.;. Ne!.... O tu turi ta viską 
drauge Kupczianovai?

— —Turi! - paszaūke 
draugai, už Mikola.

pa y ink i te
draugai viską, kas jum reika
linga 119g draugo Kupcziano- 
vo, ba jisai jus myli ir duoda 
viską isz szirdies!.;..

Draugai nelan|<e antro pa
liepimo, o po valandėlei stovė
jo Mikolas tiktai su marszki- 
neis, basas vidų riję stubos.

— Vot ir obszczajd lubOva! 
— tarė kamisorius, nuszluosty- 
damas nosi.su rankovių.

Mikas ižbego isz kancolari- 
jos per užpakalines duris, isz- 
tirinejas gerai bolsževizma, Tie 
tekias ezebatu, kelnių, ir ziogo- 
reliaus, keikdamas Soviatiniu

buvo kelios armbtos 
les baisoi, , 
karezema, kad kiek susiszilti. 
Ant jojo nelaimes užėjo sztabo 
kapitonas ir pamato jin iszej- 
nanti isz karezemos.... Atėjus 
pas glitu ant rytojaus, paklau
so:

Kaip (Irisai apleisti varta?
— Praszan pono kapitono- 

atsako Žalnierius - vienas žmo
gus no butu galėjas a Pinotos 
nuneszti, tai ne reikėjo bijoti, 

ateja dair
iai ir teip neduotau del 

juju rodos.
juju rodos.

o jaigu juju butu 
yginu

I '

I
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Restauracijoje.

Anglikas in kelneri:— 
to rašalo

Kel- 
neguliuneri, asz 

valgyti.
Kelneris:— Gerai, praszan 

polio, tuojaus permainysiu.
Paėmė zupe ir atnesze kita.
Vėl po valandai.
Anglikas: - Kelneri! Asz to

jo rašalo ne galiu valgi!i!
Ir atbėga restauracijos gas- 

padorius.
Del ko Įionas ne nori vajgi- 

ti ? Juk tai labai geras vasalas! 
, baAnglikas: - Ne galiu 

szaukszto ne turiu!

Ar Nori Dirbti?
Tik tas tegul atsiliepia, „
Kuris nebijo ŽMONIŲ,
Kuris turi gera pažinti apie-

I i ūke j.
Kurs gyvena už Chieagos ryhu,
Kuris gali uždėti menka bonsa 

(kaucija.),
To žmogaus laukiaTo žmogaus laukia alga 
$35 iki $50 in savaite. Tik 10l) 
žmonių reikalnga. Pirmesrtieji 
bus laimingesniais. Darbas ant 
visados jusiu paežiu miesto. 
Atsiszaukite arba raszvkite in 
žeminus padėta adresu: 

t ‘ S. & Co. ..
1707 S. Halsted St. Chicago.

Skausmus ir gčlimus nutildo
1. *

nuo

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklis užreg; S. V. Pat

4a
DRAUGAS REIKALE

NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

Kožna dajis kūno ir kožna Jo velkino 
remiiiHi ant nervu pajėgos.
TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata duodancžlu medi
cinų, rekomenduojama ir priraszomoy 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigestija, dispep 
sija, konstipacija, galvos skaudėjimas, 
inkstu liga, gaža nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudejima, nžsz.aldinta kvapa, 
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vapoj- 
ant NUGA-TONE vaistu. Duoda gera 
apetitu, padidina svarumą^ nuo ju mie
galiui gerai, padaro kai nauja asz- 
menj. NUGA-TONE sustiprinti visąs 
kūno dalis. Subudavojų. tvirta vyra ir

Tuksi anęzlai
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Isz- 
kirpk szi skelbjina, paimk in aptieka, 
gauk bonku NUGA- TONE r jei visai 
nebusi užganėdintas, sugražink bal
au ea apietkoriui ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi aptickoj, .prisiusk mums 
$1,00 ir gauk pilnai gvarantuojamu vai 
^ta,.už siunlįma primokama.
IHiUGGIS rS: You cnn get Nugn-Tone 
from your jobber or direct from The 
Nntioniil l4iboratory, 537 So. Dearborn 
St. Chicago. Absolutely gunranted. 
Retail price $1.00 ; ( , 7 |

- sveikai gražia moterį.

i’cpublika ir bolnzevizma kaip

,‘,*7...y - - > 11"

Matai ta^ įik iszinun^danais^, 
...................................... fe*""~*T

CUNARD LINE
KALĖDINI ISZPLAUKIMAI

Laivas ‘ ‘ Carohia ”' (200,000 tonu) November 25
2klaša szipkorte $180; 3klasaszipkorte $125.

/ i>.'.1 ....j .1.. d-r./am wz....

J

.1 (PrUkaįtant da $5.00 War rl\ix)
Laivas “Saxonia” (14,300 tonu) December 9 3
Kabineto szipkorte $180. 3 klasa szipkortc $125.

(Priskaitant du/$5.00 War Tax) fe ---  t,------ i—-----—J------- ---------------- .
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NUGA-

VH

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių

BAMBINO
užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo
i —. z** *  5.. _ • < • *■**<■• . • •

. Reikalauk pokelio su Bambino lėles paveikslu.
dauginus. Gaunamas visose vaistinyėicrsę arba tiesiai iš labaratorijos.

. Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.
Kaiha 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.

F. AD. RICHTER A CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

STEBUKLINGAS 8-niu DIENINIS LAIKRODĖLIS

/f . • 10 hoAVS 
e ■

i ?9
met u.

Kožnam kas tik pamato

Yra lai geriausias ir praktingiausias laikro
dėlis už visus kltoniszkus laikrodėlius, už 
tai kad to laikrodėlio ne reikia užsukdyti 
kožna diena, tik viena syki ant 8 dienu. Yra 
tai kas stebėtino ir toki laikrodcii turėt, 
yra didelis parankumas. Luksztai to laikro
dėlio yra gražus ir labai tvirfi, 7 akmenų 
mechanizmas geriausio plieno ir nikelio. 
Laiko gerai laika ir gvarantuolas ant 20

Itybar pamislyk, kiek naudos ir pa
rankamo gali tureli isz lokio laikrodėlio, 
nes ne reikia, jo užsnkdyt kožna diena tik 
syki iii 8 dienas.
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus
$15.00 bet mes parduodame tik per trumpa 
už fabrikos preke, už $11.05 ir priedo duo
dam kuris perka laikrodėli, maszincle dru- 
kavoii gromatas, arba teip vadinama •'type
writer” kuri yra graži ir tvirta. Turi visas 
literas ir ženklus ir numerius ir ant jos 
gali di ukuot kaip ant brangios maszinos. Ji 
parsiduoda i>o $5.00 ir brangiau bet mes 
duodam DYKAI kas perka laikrodėli. Už
tilk inam kožnani užganediniipA arba graži
name pinigus. Prisiusk tik 25c rankplnigu 
o kilus užmokėsite kada viską atnesz ant 
Justi adreso. Adresavokite sziteip:

l’RAI TK AL SIDES ( OMPANY,
1219 N. Irving Ave. Dept. 325. (’hieago, Ill.

VYRU Daktaras KOT.ER yra vUnatinls tarpe Lietuviu daktarai 
___ _ A" ” 1 'mbkinoM Varšuvoje, ; studijavo begije 

32 metus invairlas ligas vyra ir moterų, todėl Jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niožejimus, ligas tinimo, Invalrlas Ilgas 
paeinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiazkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Ruslsz- 

4 kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte Kg S vakare.
Nedeliomis iki 2 vai. popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburg^ ?••
Maiea»yi w n 11—1 sweaw anapiaB — sa

LIGOS Pittsbiirge. Jisai

T

‘Slaptybe Antgrabio” saka iszz gyvei
PrA« JU«.

venimo Francuzu
> U-

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAI

VILNIUJ
PANEVĖŽYJ 

SZIAULIUOS . 
RASEINIUOS

LIEPbJUJ
KLAIPĖDOJ ....

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE

>>

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

7 nuosz. padėjus 2 metams.

I

*
d

pinigus pasiustus per savo1 
Kol žemas auksino kursas,

Ten įgausi

5 nuosz. padėjus 1 metkms.
: 3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.

Pinigas pasiuntimui priima ir informacijas 
susidėjimu banke duoda Banko agefiturdš vedėjas

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

priima ir

F

apie J

•rl"

(

t

DIDŽIAUSI* LAIVAI TIESOG IN HAMBURG
3 k laša i n Eidkunus per Hamburgą $130.40.’ 

(Pridedant $5.00 War Tax) -----------------------------------_______ ;_
4usWHe^te vau 'upeliuke  j# tunidaai

* I

. i

■i
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/ į

Tai geriatiHia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti, j 
Greitumo nusiuntimo pinigu 
nieks su manim ncgal lonk- 

t tyniuoli; visiems pinigu siun-.
tojams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu. J 

Laivakorczlu agentūra in 
Liepojii, Hamburgą j r visur.

Pasui kelionei in Lietuva.
Padarypias Licluviszku do- 

kumentu. . . •
Pinigus siuskite per paeito I 

Rasžydami 1 
pridekite* 2c šlampa -ir visada I

P. MIKOI AINIS,

KIKSUI NU1T0LVS

Money Order.

ndrosnvokito sziteip:
4|l‘

53 HuiInou Avę», 
1 , Brūkly B, N. Y;7

*4
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PIRMUTINIS IR , SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.
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LIETUVIAI KREirklTl’iS PRIE ŠAVUJU: —
Jeigu ne norite būti aiiskriaustl atvikia in New Yorka, tai tiefcog 

kreipktes pas Geo. J. Bnrtaszhi, Agentą, nes jis yra visiem gerai lino- 
mas žmogus. Pąnluoda. laiyakortcs ant visu Unijų in Įr isz Lietuvos. 
Isztnaino ir siunczlu pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursu. 
Parūpina pasportūs isz;SuVicnyth Valstijų. Pusitlnkam žmonis ant 
geležinkelio stoezin New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvlno nes užlaikoni/lituką(su 3p ikambarais. - Paleidžiani pasažierius 
ir Ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai bund aprūpinti kurie 
kreipiami in Inusu virsz-niin4la agtnlura su reikalais, vargo I r. nelaimes 
nedatirs niekados. Tautiecziai brangus kurie, manot keliaut in,Lietuva 
kvieczlam visus krelpkites in musu agentūra per laiszka ai* ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj lalHij. Reikalaukite lalvakorcziu Ir pinigu kurso in musu«arU- 
miausia ofisą. • v

GEO. J. BARTASZIUS, *98 Washington St. New York.

ir ju bagužius ant laivu

nedalirs niekadoB. Tautiecziai brangus kurie, manot keliaut in,Lietuva

Telefonai: Spring 9537.

nosi.su
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PAKELEVINGI
ATSITIKIMAI, .^avasai i isz gluosnio dirbo 

sau szvilpinias ir be paliovbs 
Pagl’iT, 

randasi Siedleckoj gubernijai 
ir užima szmoteli Lomžinskori;

Szalis k a vadina

ne visada lenais teip buvo tyfca 
kaip dabar.
tojui tunais buvo gudrus, '-no
rint pusiau laukinei, ypaez dra
sei stodavo apgynime savo so
dybų.

Kada visa žmonija, jau nuo 
amžių, buvo priėmus kriksz- 
ezioniszka tikėjimą, jie'da lai
kosi prie pagoniszlvU stabu.

Mokslą apie tikra Dieva nuo 
krikszczioniszku apasztalu no 

Per ilga laika kelio
nėje su krikszczionimis vaidus, 
net ant galo Senas Zigmantas 
vos juos su kardu priveikė, ir 
nuo to laiko isznyko jiu dievai- 
uziai ir visoki burtai. O vieto
mis, kur jie atprovinejo bai
sias isz žmonių aukas, stojo 
puikios su auksztais boksztais 
bažnvezios.
dina Pagirenais

Kitados gyveri-

mylios.

O kada viena karta 
t jomarko 

tikra szvilpinnite, tai te atlai
dos muczijosi pakol ne iszmoko 
vieno szokio.

Tolesniam laike jam grajtis 
prisiėjo, o kad ne buvo kam pa
mokint, mokinosi pats tai ant 
smuiko, tai ant armoniko.

Ant armoniko geriause grn- 
jino ir to laikėsi. Teip prie 

auginimo,

groji no.
pirko jam tėvas ant

žinojo, jog insimylojo Marijo
noje; akyvos dvaro moteres ir 
merginos tuojans viską daseke. 
Kalbos pasklydo, jog net ir Gi-

■1 ’ * f — m 1 b

žtis nuo savo kūmos Szarkjories 
dažinojo, jog ponaitis isz mei
les jo dukters jiori pats save 
husiszaut, jog pone kas diena 

bara; vėlu: 
jog ^Matauszas pirkosi naujo
verke ir ponaiti

pats save

prieme.

o kitados va-

fenais

bojo žodžius tese.

Sziandien juos va-

dino Jndvingais.
Daug dabar randasi 

dvaruku, kuriuose gyvena ma
ži szlechtelei ant plotu, ka ato
me nuo užkariautu Jiidvingiu.

Pagir<*niszki gyventojui ski- 
resi tuom nuo mozūru, jog kal- 

Sermegas
neszioje'tamsei pilkas, kepures 
isz avies kailio, ne labai augsz- 
tas. Vasara austinius triny- 
czius ir sziaudin«*s skrybėles.'

Apie pagirėlius visaip kalba. 
Kaip apie mozūras, teip ir apie 
juos, jog gema aklais — o tai 
ant juoko.

KnIba apie juos, 
sus ir m* szvarus, bet vienok no 
kožnas. Ba kas teip kalba, 
tegul prisižiūri, kada sueina in 
bažnyezia, o tada kitaip apie 
juos sudis. 

# «•
Prie upes K rinkos, tarp Sie- 

dleczu o Lakavo ir Biaio, ran
dasi tykoj šąli j kaimas AVar- 
line. Isz to vardo galime su
prast, jog lenais laukai turi but 

nederi įpgi.
■; T r 

dvaras, prie kurio prigulėjo, 
ne labai su baudžiavom sunki
no. x' ’* •’

Vienok apie*tu dvara

Vasara austinius

jog yru tain-

Ba kas te i p

žemi ir i 
žmouin vargils

. Vienok 
nespaudė, ba

daug 
ueraszysiu, tiktai apie viena to 

• kaimo gyventoju?
Vardas jo biiVo Matauszas 

Aulas. Teisybe, Matauszas 
pradžioje to apraszimo, ne mo
kėjo ne skaityt, ne raszyt, no
rint jau buVo prttarpias vyrri- 

Ba kitados to nereikejo 
ir retai katras tėvas savo vai
kus in mokykla. Sziadien kas 
kitas — sziadien 
žihsta verte mokslo, 
rint Matauszas nemokėjo skai 
tyt, vienok iszminties 
pilna makaule ir prie visko bu
vo tikos.

Su badu panaszus 
savo tęva Vaitiekų Aula, kuris 
kitados buvo geru Žalnierium.' 
O būdavo, jeigu pareidavo rei
kalas tai bile kam nesiduodavo 
ant sprando jodyt.
Brisdavo in didžiatise rigni/’itj 
viena karta savo kapitoną nuo 
smerties iszgelbejo.

Kada attarnavo,

Eeisybe,

kas.

kožnas pa-
Bet Tio-

turėjo

buvo in

Bndavo
Ogu i/'6

Vaitiekus 
sugryžo namon ir griebėsi prie 

Ne labai jam ūke se
kėsi, vienok dirbo prigulinezei. 
kaip galėjo.

Už meto: sugryžo Tsz kariu- 
ponas, kuris

žagres.

menes ir dvaro 
buvo tuom kapitonu, ka Vai-

laikėsi, 
darbo ir puikaus 
Matauszelis užaugo ant Matau- 
szo.

Ponui Varlinsktti kuris dadg

del pasikorimo virži.
Gižus tuom suvis nesirft|>ino, 

isz 
apie 

Jam rodėsi

SAULS
_.T - - - • ■— ■■ - — J -r - -- --     ! 1 1 ‘ 1 ■    -  ......................................

lovas įieapsimalsziiio, su tuom 
— siuntinėjo pas'Marijona bo
ba, viernininke, siuntinėjo tei- 
posgi visokias dovanas, nes jiji 
nieką heprieme.

Skundėjo szirdi pone i Vnr- 
lienęi, o’norint ta Savo 
pejMeštinojo, kad su Marijona 
pasiliautu, vienok nieką negel
bėjo.

Tas dėjosi 
mete.

. , i

1 . 
nieku nepriemo.

.sunui

ypaez t tynė rankomis

ve liaus apsipaeziavo, gimė šli
auš ir tartie paežiam laike, kaip 
Matauszas, o jo vardas 
Vladislovas, kuris’ teipgi likos 
puikiai iszaugintu. Turėjo gera 
szirdi ir jauslus ant varguoliu 
ypatingai savo baudžiauninku, 
isz Varliu kaimo.

Tiktai viena negera paprati
mu, turėjo o tai buvo tuom, jdg 
labui mylėjo mergas. Pamatęs 
gražia mergina, tai in ugni bu
tu paskui ja szokes. Viena isz 
tokiutpato^iu merginu tarnavo 
dvare, 6 jos vardas Mariuku.

Jonas Gizas ir jo duktė.
Turtingiausiu visam kainu 

ukninku buvo Jonas G ižas — 
o grijiezia net

bu iro

triobos geros, 
guntais dengta.

Kluonelis teiposgi buvo pu 
sėtinas o ir nemažas, 
dviem szalinem.
dosi pora jaueziu ir kelios kal 
ves; pora arkliu ir kumelukas 
Gale grinezios buvo puikus ^o 
das, kuriame davėsi matyt keli 
su bitėmis avilei. Dabar gali 
me suprast, kas tai tas Grizas? 
per gaspadorius.

Turėjo tada Gizas turtus, ne> 
tarp tu, tupiu radosi patogiausi 
18 metu duktė t Alarijona. N( 

vienok 
kožnam patilto,Hia labai būvi 
szvari. Szvarmnas v ra di- 
džiriūsiu del inotėres daigiu, ba 
kas isz tos kuri ant veido graž' 
o murzina, susivėlus, kaip kilo 
das ir alkūnes’laukan 
ar-gi tokia gali kas pasdabot?

Marijona visa name davadr 
užlaikė. Norint buvo prie 
darbo, vienok, viri szvarei pasi-

o ir nemažas 
Tvarte

bu si
ra

Dabnr gali

buvo leip’labai gvaž«,

Norint

lenda:

rėdžius ir susišukavus, tiktai, 
tas ne labai buvo gerai, jog mė
go kurpaites ir kaip kada ka.4 
diena nesziojo, per ka dauginus 

szvarumo ir skvrosi 
tuom nuo kitu mergų. O buvo 
darbininke,* teisinga, 
ir nuolat dainavo.

Vienok, kini ir gerai

pridavė

linksma

Gizui 
sekesi, tas nesidžauge iszk savo 

priežastis : buvo ta 
_ : Tšz vienos sza-

bnviriio. L>.
jog didžovosl;
lies rūgėjo nat szlechtu, jog jie 
dauginus turi, kaip jis; isz an- 

ir užiros szalies didžiavosi 
niek laike savo kaimynus. Jam 
roderi, jog jis išz kitokio molio

Tankui Giziis runulipintas.
gojo ant Apvaizdos,r jog yieto-
je dukters, ne davė jam suhaus.

— Kad tai butri vaikinas 
— kalbėdavo ii) saVe — t iii v\r- 
niti butu!... toli nušiiteziriu! o 
su Yriergina vargas ir gana.

Bet vienok ant 
akis ne rugojo — troszko neat
būtinai iszvestie ant panaites. 
Geriause Buda iszrado — teip 
jam rodėsi — idant ja atiduot 
in dvara. Teip ir padare.

’ Galima suprast jog apie mer
gina Sukosi būriai berniuku — 
kaip uodai prie

dukters in

žvakes, teip
tiekus nuo smerties iszgelbe.jo. vaikinai prie jos lipo — ne vie

Jeinas sau sparnus pasinio.
ateidavo,

Dave jam už tai szmota lauko 
ir dar padare nomiesninku.

I

nuobodu buvo dvare, bet berniuku pakil.indavo,
TTJL "f a '<•/1 • ■ • «• V • « i 1 •

gu pii-szlei pas seni
Teip poniu, kaip ir Vaitiekų tai szalin varydavo. Jeigu kai

džiaugsmo, jog ponaitis 
jo (lukteri suka. ....... 
kad ponaitis apsipaeziuos su 
jo d u k toro ir gana.

Marijona norint buvo jauna, 
vienok buvo iszmintingesne už 
tęva.
vosi, jog ja myli 
paeziuotis, 
szalinosi.

Žinojo ir jaute gerai, kas isz 
tos ponaiezio meiles gali stoti 
ir ant ko jis speildže. Kada 
skundėsi priesz tęva ant |xmai- 
ezio, tai tėvas isz jos 
kalbėdamas:

— Tai tau jis

Norint ponaitis dieva- 
i r su ja nori 

vienok ji nuo jo

speildže.

juokusi

nepatinka, 
ar gal norėtai gtapo? Žiūrėkis 
tu jos! tok is ponas 
ji nuo jo tolinasi!

— Asz jum sakau teveli sa
kau, jog isz dvaro pabėgsiu, 
jeigu teip tolinus bus. Pone pa
ti sake, jog mane turės atsta
tyt.

Ant to tėvas tarė:
— Kada jaunas tave prisi

kabino, tai tu kvailo nuo savos 
neatleisk, o busi pone ’ ir man 

O jeigu pabėgtum, 
lai gautum iii kaili tiek, 
tilptų.

Norint tėvas kerszijo,, vienok 
Marijona ne užilgio 
pas tęva.

jis nori, o

pabėgs i n

bus gerai.
kiek

pavasari, 1862 
Matauszas, ' netekus 

dvare tarnybos, ėmėsi prie na.- 
.mines u kės da rbo.

si- 
llki- 

nhika ant porois menesi n; o per 
buvęs tonais, sugryžo 
valytie savo vasarojų.

Tarp dainų, per Adoma Mie- 
paraszytu, randasi 

viena dainele, kuri 
nuo sziu žodžiu:

Ždliam sode obelėlės, 
Po obolems avietes,
Ten vaikszeziojo Justina, 
Jieszkodama sau vyra.
Tie žodžei atėjo ant mislies 

viena puiku ryta p. Vladislo
vui.
Kele žinojo gana gerai.
b- . - - -... .  ■■ -o

vKada lankeli apdiibo, pa 
jiOszkbjo vieta pas viena

kumszczias szoko prie jo.
— Ar tu latria vis man pa

red inosi in kele!
pėrszausiu!

sieke iri kiszeniu, 
sziojo re vol veri.

Pakol spėjo Vladislovas at- 
kisztie revolveri, priszoko Ma
tauszas prie jo, nutvėrė druezei 
revolveri isz tuliku iszsuko ir 
numėto iii krūmus.

— Ar tave ponaiti vėluos 
pristojo, jog lokes 
varinėji ?

Nes Vladislovas vietoje atsu
kimo,
f r 
6

kaip szuni
traukis, ba 

ir 
kureme nė-t

nedorybes

kevicziu

kad su-

prasideda

Nereikejo klaust kelio.
I de

pe pa balnot ark Ii ir jojo in gi
ro neturėdamas jokios reikalo. 
Nes kas in jo aki puolė? Sztai 
patemijo isz tolo kokia tai pa
girį) mergaite; tuojaus pasku

ti iro buvo tanki, o ka
da prijojo, jau merginos nega
lėjo matyt.

bino.

.Jodinėjo szen ir 
ten, nes vis ant tuszczio

iszsisuko isz Matauszo 
Jobio ir stojo drasei presz jin. 

užsidegi* 
s, 

senis isz-

Matausziii kraujas 
ir norėjo drhsei ant jo mesti 
Rad sztai kokis tai 
lindo isz krumu ir tarpe ju sto
jo-

Tie du peregeja 
kaip nutirpė.... 
puiku veidą 
liūdnai 
jaunikaiezius, po tam pakele

atsivilkęs

vienok

Dingo, kaip akmuo

' Tora kartu buvo 
kokis tai in kainui senis ir apie 
Matriu szri k 1 a us i nėjo, 
niekas apie jin negalėjo nieką 
pasakyt, 
vandeni je.

Tyka buvo Varlinei, 
ežiam dvare vortinkliai 
pine save kilpas. Senas Vai
tiekus ne poilgam numirė, ka<l 
dauginus ne verkti....

Tolinus bus.

dvare

31

l'usz-r p

Dukrelių pakabyt, 
Arba abidvi paskandyt. 
Tai vis priguli nog vyro,'

Žmogaus doro, 
O jaigu niekam netikias, 
rn..: u.... 1:1 •Pa i ir pared kas atlikias.

Bobo bizni varo, 
Ka nori tai daro, 

galo girtuokle pastoje, 
Doiybes atstoję,

A’aikai ant niek iszejna, ' 
Ant latru nuejna.

Ant

*■

1

4

*

H

U 3

BALTRUVIENE.

e« t •
Pažinsiu dvi merginas, 

Abidvi pusamejikonkas. ( 
Viena baisei moka pliovot, 

. Kita papratus tylėt. 
Bei kaip priežodis 
Leta kiaule,

sako:
szakiii

■p

’S

gvlei 
knisa,

Teip ir toji szehne visa, 
neiszskirsite, 
negausite, 

susi valdysite.
stojoseni

Senis turėjo 
ir žila barzda 

pažiurėjo in abudu

deszine ranka augsztin 
szauke:

ir pa I

— Vaikai, pasiliaukit!
pasakęs vėla kruni uosi?

Tas balsas didelei atsinmsze 
jaunikaieziu ausyse, 
Vladislovui.

Tai 
prapuolė.

o ypaez 
ta

Kelios moterėles

Sakėsi jis, jo I >’

Mergužes
Vvreliu

Ja.ign ne
'Tai suvis pražilsyte.

K rajuje vaikinus nog savos 
nubaidete,

Ir cziou atsihaladojotc*, 
Tai turite nog visko susival

do t i, 
(ivveiiima pataisyt i. 

Liežuvius už dantų laikvti, t *

Dideliu dirbtuve rci-li EIK ALINU A—
kalauja pardąveju drapanų, peneziaku 
szlcbiu, Joku ir del pardavimo inaruz- 
kinu, apatinu andarnku, tieaog in na- 
niua. Kaszykite o gausite somptlius 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. adv.

Vladislovas 
baisa pažino, pirmutinis pada
vė ranka Matausziii ir su asza- 
i oms tarė:

— Broli, dovanok mano 
Balsas to nepažinsta- 

balsas isz 
Tas

dovanok

sau vienoj 
peczeje sudėjo.

Na ir vienas sveezias iuejo. 
penkes diimas 

isz namu.
Ir turi daug pinigu.

Teisybe, parode kelis desetku. 
Ir da du doleriu ant preezetku. 

Ir viena insižiurejo. 
Ir tuos du dolerius prižadeje 

t ž ka .’ Nežinau.
'Tiktai nuo kitu ižgirdau.ten, nes vis ant tuszczio •— din

go, kaip akmuo vandenije.
— Juk ja biesas ne galėjo 

pagriebt — kalbėjo iii 
jojo tolinus.
tanku rieszutina - reikėjo jot, 
nugalėjo turėjo nuo arklio uu- 

pekszezias. Klai
džiojo pel’ koki tai laika, kad 
tarne sztai ižgirdo Marijonos 

Nudžiugo
tuojaus pradėjo eitie in ta sza- 
li, isz kur in jo ausis daejo bal
sas ir tuojipis radosi szale Ma
rijonos.
kaito, o kad nebuvo baiminga 
tuojaus at.'ij kvotėjo.

Ka czia veiki, Marijone-

save ir 
Nes kada per pati primine.

Jog moterėles pirti užkure,
I

laimintu, II I
i

Ir ant stryto iszvare.
() kad jas Dievulis

Viso gero priduotu,
Jog ta latra proto

Ir apie jojo pauzia 
priminėte.

Už tad, asz jus bobeles gar- 
bavosiu,

Ir del visu pasakosiu.
Kur teip dėjosi, da nesakysiu. 

Tiktai tiek pasakysiu, 
Kad visos moteres tokios butu 
Tai latrai parduno m* turėtu.

staigai.
mo seno, tai rodos 
kapu mano locno levo, 
balsas primine man kuom asz 
privalau būtie, teipgi ir tau ta

Nuo szio laiko
isz mano Szirdies ne iszgesi ir 
pasiliks mano broliu.

Tavo tėvas mano tėvui ap
gynė gyvastį, o mane atgynei 
nuo didesnio daigto, ba nuo ne
dorybes, kurios dasileist norė
jau....

Bek I a u sy d amas Mat ansza s 
pradėjo verkt, o kada 
pagal pitpratima
pult in kojas, tas ome už kaklo 
ir meilei pabueziavo.

— Dabar žinai ka, Matau- 
szai: siunskie tuojaus pas Ma
rijona pirszlius,
pulke prie tavęs broliuose.

Abudu apsidairo in ta vieta, 
kur ketino Imt 
tos jau ne buvo; jau jiji ir 
bu atsinorėjo.

iszmokinote,
k rajujesugryžo 

teisybeiGavo po
bet tuojaus 

Mislijo in save

<

pora kumszcziu, 
ipsimalszino.
valbedamas:

— Kas ketino but tai ir bus 
ponaitis ir in mano grinezia 
pataikys ateit!

Ponas Vladislovas (ikrai pa
gal ir butumylejo Marijona, 

ipsipacziaves, jeigu ne motinu 
ir gimines. Ba teip jau ant

O 
kas skiriaPturtai auginimas ir 
lugsztas gimimas.
va visai esame lygus,

Ba teip 
svieto ynn lygaus jieszko.

Prie Die
nes ant 

svieto visokie atsirado stonai.
I . . ;

Gizas to visko* nesuprato ir 
suprast lie norėjo, ba tai buvo 
raguotos nuoinones. Jam nuda
vė, jog jo Marijona gali but ir 
kunigaiksztiene.

dūk (erei

lipt ir (Utie

balseli. labai ir

Mergina isz syk ap-
norėjo 

ponaieziui
J

I

le?
t

*— Juk ponaitis matai, jog 
grybauju.

— Asz tau pagelbėsiu Ma
rijonoje...

Tai pasakos, 
prie medžio.

Czia, ponaiti asz apsiei-
geriaus

o asz busiu

pririszo ark Ii

siu be justi pagalbos, 
butu, kad jotumėte savo keliu, 
isz kur atjojote.

— Na, na, ne

Rente, o ir) 
kad su

Ant ponai
ezio motinos senas Gizas Ulbai 
pyko už tai, kad sunui nepave
lijo su jo dukterų paeziuotis.

Matauszo ir ne
uždraudė, 

juom ne užsidėtu.
Matauszas ir ponaitis 

Vladislovas.
Matauszas, kaipo gero levo 

sūnūs, buvo dvare nuo visu iriy- 
Dvare * buvo Jcaip na-

Marijonele, 
bilkie jau loke.... Ne žinau, ka 
ant inanes miltai, kad ne dasi- 
lipstet neduodi.

— Asz nieką ant 
matau.
teisingas

tavęs ne

Marijona,
C*

nes
grv-

Visas tas atsitikimas pasili-
ko slaptybėje.

lėtas.
mien, per ka poliks pavedė jam 
stoine su arkleis. Po smer
ties seno pono, likos prie jau

ti idele in-

arkleis.

no, pas kuri turėjo 
tekine.

Teip buvo, pakol Marijona 
neatvyko in dvaru..

Jau priesz tai Matauszas su 
Gizukia pasipažinojo, o ir my
lėjosi, o kada gavosi in dvaru

tai' teip in jin pažiūrėdavo, jog 
Jio dusze net kulnyse atsiduri 

Vienas tiktai Matau- 
szus turėjo prie jos prieiga — 
jam buvo vale ir už rankos pa- 

Jauniause kūdiki kaip kur griębt ir ])aglapta pasikalbėt, o 
g . ........................

t

prato ir tiko su vale Dievo, jįj 
pora metu apsipaeziavo su pa
togia mergina, kuri
jin 2 mergaitėm ir ant galo pa- 
togum šimeliu.

apteikė davo.

vadina pagramduku ir toki tė
vai labai senatvei myli.

Ne dyvai tada, jog Vaitiekus
s tenge si, idant savo šuneliui 
inkvept gera pilmokinima, kad 
tiktu žmonom ir DieVui. '

Matauszas isz prigimimo'tu*

T
Vladislovas ir apie

ai ir pabuczhiot..?.
Ponas Vladislovas ir apie 

Mariuku tupinėjo. Nes kur fci
* • •" * » * O ' O

suvis sulipo. Žinoma kaip jau
ni, teip ant svieto buvo ir bus. 
Už tai, brangus ' skaitytojau, 
kaktos, nerauk, ries atsimink 
sau, kaip tu kitados mylejeisi 
su Katre ar 'Marijona?....

Ponaitis, kada pirma karta 
likos per 
juokėsi savije. . Ypaez gyro‘, 
jog teisinga mergaite.;..... 
kada dažiriojo, jog tMatausza^ 
su ja merginasi, apiponavojį 
užvyd ėjimas, 
piktumas.

-r- Kaip tai — mislijo sau 
•■'tai tas chamas yra už mano

Viena dirina užtiko juos kai

Už tai, brangus

nio rgina as turn tip

Ponaitis esi geras ir 
(nes man rodosi kad 

ne gražu apie hiužika tupi net.
— Asz netupineju, nes my

liu tavu, isz szirdies. Marijono
je, bukie mano....

Ir isztiese prie jos rankas — 
norėjo ja paimt ie per puse. Nes 
mergina iszsisuko ir atsitolino 
nuo jo kelis žingsnius, o juokė
si mergilia, 
skambėjo.

Dabar suerzino poną Vladis
lovu da labinus. Jam nudavė 
jog visi medžei isz jio juokerii. 
To negalėjo nukenst.

,ne oo ph rd, 121111. 
prie jos, o sugavės nutvėrė dru- 
czei per puse. ’

Isz pradžių mergina juokėsi, 
ries pajuto, jog per meilei gla
monėja, apome ja baime, Pra
dėjo tada ant

.4h

ee

* i

jog net gi iria

Leidosi

.■’Nes

Vargino jin ta$.

teip ^smagiaTletupinet apie 
mergaite. "'Iszipradžįtt suko
isz tolo, tolinus pradėjo užkabi- 
net, o kada poru kartu mergina

re jo labai didele akvata prie jin nuo saves atstume, da lą 
muzikes^ Dažny ežioje negalė
jo melstis,'tiktai klausė vargo-

biaus prie jos kibinosi.
Teip Vladislovas ' kaipo ir

v!■■!— —I

jcuonV geresnis?
* ' p ' — I

bahezius, tada užvirė jame 
piktumas . «—tl
Maftvriszris nuo tarnyštos.

>>:»
Jau t rėžiu karta 

siunsti pas Giza 
praszytie Mariukes del Matau
szo už paezia, nes vis ant tusz
czio. Gėdijosi tiesiog pasakyt 
kad visa vilti'turi ponaitije ir 
atsakydavo pirszliui::

Alano Mariuku vertu ki
tokio vyro, o ne isz dvaro ber- 

Ne del szunies desz-

likos Jsz- 
pirszlei, kad

* e

Ir da ka, 
Macziau szita:

Duktė su mama už baro sto
vėjo,

Baliniu terp saves turėjo, 
tTž ka pradėjo bartis, nežinau, 

Tik ant kart pamaeziau, 
Kaip dukrele motina stūmė, 

Ir badai su koja spyrė.
Girtuoklei isz to juokėsi. 
Ir da užfundyti provojosi 
Motinėlė su dukrelių bjaurei 
‘ iszsipludo,

Viena kita neapsileido.
Tai szirdeles suvis, 
Velniszkas biznis.
‘ Motina pakart,

f

Lietuvos Prekybos 
Bendrove
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
■. . .............

Siunczia Pinigus in Lietuva 
doleriais ar auksinais, pagal 
dienos kursą. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam Pas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva.
platesniu informacijų pra- 
szomo raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalaudami

Užraszoine Lietuvos 
laikraszczius.

niuko. 
ra!

Ant tuszczio dilino pirszlei 
dilino liežiuvius.

Tuom lai k perėjo ruduo, atė
jo adventai
galo lenkmetis, 
ne buvo ka nei mislyt.

Viena diena dingo isz dvaro

ir kalėdos, o ant
Apie vestule

kažin kur ponas Vladislovas, o 
teipos gi ir Matauszas nežino 

Kas su jais nu- 
Kaip |)o tam

kuy pasidėjo.
side jo nežino.
dažinojo, tai ponas Vladislovas

teisybes isz jo 
ranku plesztis ir szaukt:

— ' Leisk mane, ponaiti!, kas
i ■ " , 11 j

Nėįs ponas 'Vladislovas kaip
tait' darosi ?!Jei slt mane'!

> • i ’ " , n, e *» ’ 1 •\ 1 _ 't ' . * m ft "w

Nėjs popa^'Vladislovas kaip 
jjghia užsįdoįfo, neleido, tiktai 
kas sykis lalpause spaude. Jau 
ketino but pergalėtu, nes paė
mus visa vieką pradėjo suktis 

‘ ' Užpriolikb rankose ir suriko:

V“*’ ■ v ■’*/ '
kas sykis lulpause spaude. Jau

V

■h’f

CUNARD Į INIJE
1 N

Hamburgą ir Liepoju
Per Angliję

AQUITANIA, Novemberio 23

Trcczios Klasos Szipkorte
. $125.00

$145.00
IN HAMBURGĄ .
IN LIEPOJU

Pridedant SS War Tax

Kreipkite* ia artiniausi Cunard Linijos Agentą

lik$$ užmuštu.

PINIGAI in LIETUVA
e

: t

ir* tuojaus atstąte
i ’ i ■

« r ' f 
. , visas^dubar 

perszkadas atstume 
bat bus fcei’rif, 
rtrirhriįiitki|)cĮo.

k ■

p ‘'Jarir rodėsi, jog
t . .. ••
batW įeįaY,

ir jog (la
nes nabagėlis

Kada vėla
toji suki’

nu balso smuikoptai beptu už Matauszas apie vienas kita ne-
du prirideli

.pabėgo namon. Ponas yf “ * *

4j

v

mus visa vieką pradėjo suktis

Motina Szvencziause gel- 
bek! ' •

Ir piVolė ant žemes
Pasidrire tyka..’ji..

./nk-iA A,m
Vin’tVisz -krumu Matauszas

dirbi?! .
r'Tašomo' ^yiMlišlo^a'š, '• rodos 
t^aitii į>eri>iįtari,' o pa-

' ..Ii ri

'<■ j'?),, 1 ■. ■ >

t J

Toje baisioje valandoje
♦ f* 1 -J'- *. - 4 * f.

r
(Lithuanian Development Corporation)

j ■ + i |! : •

isz-
■' ♦ į įljjt'

O kiutii ponulį geresnio
.. J?! ''

Vladi|5|WM Matausza1 /■ j. sugniauži as

nueina grėicziausiai ir tikriausiai siuneziant per

Lietuvos Atstatymo Bendrove
■t .*

294 Eight Ave. New York, N. Y.
įįį \ '

Szit»i bendrove; turėdama savo skyrių (Branch Oflioe) 
Kaune, dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokiu truk- 

PIGIAUSIO- KURSO.

savo
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Tyircziausia Lietuviszka 
BANKA

❖
Didele kaucija audeta Valstijos 
Banko Departamento. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palulkimul. Slunczlu piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems Ip Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szykito apie kalnas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresavoklte:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

M—  e i n ntaitata* w. tat ita lai .i oi. n.^-Jnin' ii taikli h

KUR SZII.TINES GEMALAI 
ŽIEMAVOJA.

BEDARBE. ANT PARDAVIMO.
1

Jt

Parduodu

! UNION ; 
NATIONAL']

BANK j
liiahanoy^I

iy£

ar. YURKAMN, Vlce-I’ręyldcnlas.

Žinios Vietines
sziandien ne— Kasikius 

dirba.
— Neužmirszkite dalybun- 

ti parodoje.
— Sziandien suėjo du metai 

kai)) užsibaigė Svietine kare.
— Vakar vakare ėjo per 

miestą paroda kurioje dalyva
vo vien 
monai ”

— Sziandien 
valanda popiet bus inilžiniszka 
paroda kurioje dalyvaus viso
kios draugystes isz Maliano- 
jaus ir isz kitu artimesniu mies

Pagal programo parodo
kad dalyvaus Lenku, 
ir kitu tautu draugystes, 
isz Lietuviu draugyseziu 
vienos nesiranda aut programo. 
Kas-gi tame kaltas?

4 valanda po 
suriszo inaz-

]). Pijusza Vi- 
Szenadorio

tik miestiszki i i Fajer-

tu.
Slavoku 

bet 
ne

'ta
Capitol Stock 1125,OOOM 
Burplaa A Profits U«OJ)00.0*

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

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

Bankas adatas nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. poplot. Subato
mic 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasierlas.

LIETUVISZKAS GRABORIU3
A. J. SAKAEAUCKAS.

801 E. Tine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE J
LIETUVIS ;

418 W. Market St. Pottsville

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda Iss ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. 6 Iki 8 vakare.

Naujas IJetuvlazkas Graborlus 
KAZJS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St. Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 1
LIETUVIS

Davusis Daktnrns Karlumeneje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet.

Telefonas—Bell »50 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

i Merginu balbcrlu szapas. 
« Uniojs prekes tiktai. Pra- 

szom. Tolpgi iszmoklname 
vyrus ir merginas balbo-

__ ____________rlautl. Neužmirszklte nu
mato. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Nossokoffs, 
1202 Penn Ave.

\vA *

B
Pittsburgh, I’ft.

STASYS JUODSNUKIS 
l.ll.TUVISZKAS KIIIAUCZIUS

Siuva visokius siutus Ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu vino- 
kiu nauju sempeliu ir 
yra Isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
iszproslna vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras 
Prekes prieinamos.

Ir užtikrintas

— Se red oje, 
piet, kun. Czesna 
gu moterystes 
lincka isz Szenadorio su p. 
Anele Aglinskiute. Svodba at 
sibuvo pas nuotakos motina 
ant West Mahanoy avė.

— Su atidarimu 
lies sūdo, 
apie 200 
teismu randasi 
ha net 38, bet Mahanojus ne
pasiduoda su 37 teismais, 
isz dydžiausio 
dorio

bus 
teismai.

su

I kritsvi- 
perkraiomos 

Daugiaaše 
isz 1 *ot išvilios,

37 teismą's, o 
miesto Szena- 

tik 19! Prasižengimu 
randasi visokiu kokiu tik ran- 

Deszimts Prisuk imuosia

a Nedelia (14 Lap-

dusi
I )ievo!

f 1—
kr.) antra
XorkevicziausI

va landa po
Sa leje,x 

p rakai bos.

piet, 
bus 

svarbios prakal bos. Kalbės 
žymus kalbėtojai K. Kruszins-
kas ir Majoras Žadeikis. Geis- 

susirinktu 
Meldžema

tina, kad publikos 
kodaiigiausia. 
atsilankvti.

VISU

Dideles, Labai Svarbios

Prakalbos
Invyks Nedalioj 14 Lapkri

czio, Nov. 1920, Norkevicziaus 
salėjo. Kalbės K.Kruszinskas 
Liet. F. Centro sekretorius ir

Armijos Majoras P.Za- 
, Liet. Misijos Narys. 

Todėl broliai ir seserys keno 
szirdyje dar neužgesusi meile 
Tėvynės Lietuvos, visus kvie- 
cziame atsilankyti 
kalbas

Prasidės 2 vai. popiet.

Liet. . 
deikis,

Townes
iii tas pra-

DIDELIS BALIUS

Szv. .Juozapo Bažnytinis cho
ras parengė dideli 
Lapkriczio Boczkasuku 
Mahanoy City Pa.,
S valanda vakare Jonso orkest
rą 1 užauga moterims ir mergi
noms 25c. vyrams 50c.

balių 15 
saloje 

Prasidės

ANT PARDAVIMO.

Penkiu ruimu namas, 
mažas

102 E. Centre St. Į 
Shenandoah, Pa.

didelis 
plotas žemes, mažas sodas. 
Atsiszaukit ant vietos. (N. 16 

Ed. Hayes,
Craigs Pat (’h 

^lahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

f

GERIAUSIAS VALGIS 
valkams kaipo Ir suaugusiame yra 
geros "kendes” padirbti musu sztoro. 
Mes Jszdlrbam Ir parduodam “ICE 
CREAMA” Isz geriausio pieno ir Sme
tonos Ir yra szvležas kožna diena.

HARRY GEORGES
21 W. Center St. Mnhanoy City,

po No. 513 ir 515 W.
512 ir 514

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

Atsiszau-

DIDELIS PARDAVIMAS.
t—*

Štai tesą i tos, 
skarales, ir panasziu
del iszsiuvinejimo. 
duodami už fabrikos

paduszkaites, 
dalyku 

Bus par- 
prekes

tik per viena sanvaite. Kviet- 
ku visokiu del voseiliu, pagra-
bu ir t.t.

Jennie Refowich, 
129 W. Center St.

Mahanoy, City Pa.

S. J. MOCKAITIS, Prezidentus.
VIKTORAS M. UNGURAJTIS. Knsijerlus.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

VEDE BANKAVA BIZNI.
Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda Szipkortes. 
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas. 

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
—$—$—$—

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusjuncziami.
mums gale

jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 
Mes esame Bankieriai po kaucija,

leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku JTiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
jiaszyestas siuntinėjimui Cžrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu biznjuj, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportaj.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta.

'M1

Parma 132 akieriu su gyvuleis 
ir maszinoms, viskas geram pa

tvarius ir kiti 
užtektinai

Didelis 11 rnitmi namas su szll- 
tu ir szaltu vandeniu, maudyk
le ir garu apszildomas.
girrios,
Porgst City, Pa. ir Waymart, 

nupirkti. Atsi- 
szuukite ant adreso. (Nov. 12)

O.J. Snėdcker,
R. D. — 1 Waymart, Pa.

Gerbemi draugai, Nuo vidu
rio vasaros jau tries prnnasza- 
voiu bedarbe, kuri dabar atei
nu, taigi dabar norime jumis 
))atarnaiiti ir apginti nuo ap- 
gnvyseziu ir iszn^udojimo, 
kur uereikies rupytiSiiiple be
darbe, uos turėsite savo amžina 
fabriką.

auginti ir nupirkit sau

Sumažink skrandu daugu
ma ir isznaikink 
malus. ’ ’

Toks tai nurodvmas’ Ameri
kos Raudonoj Kryžiaus pa
siuntiniu in gilumas sziltine 
apsiaustas szališ.

Lietuviai ukinvkai 
moka tuos gemalus 
liteliu lizdus didinti bedoveda- praleiskit 
mi skrandu įr kailu dangumi? dirbtu 
ini skrandu ir kailu dauguma surinkia apie 30 I’armu visokiu

I <

sziltines ge-

in gilumas

geria use Atvažiavę pas mus 
gera farina, ne- 

mieste
savo ])inigu. Mes turime

furma, 
.sunkei už-

dejhne. Geras 
namai vandens.

D isk i
Randasi 6 miles in

galima gerai

ant syk.
Teip kai)) ir 

taip ir Lietuvos u kiny kas žino
damas kad žiemos

Rusu muzikas,

szaltis ne
turės ant jo jokio pasigaiįėji
mo, apsirūpina szi reikalavi
mu ir laiko szi apsigynima kai-

didumo ir brangumo, teip kad 
prilaikyti 

Daugu- 
Bankoj 

fIYig-

galėsime

apsirūpina

po prigulinszia priederme. Žie
mai bepradedant pasirodyti jis 
apsikrauna save skrandais avi
no ar tai kitokiu kailiu. Apsi
krovęs teip ir dėvi beveik visa 
žiema ir tik tada masto persi
mainyti kada paukszcziai pra
deda begryszti.

Szis apsikrovimas isz paty
rimo žinomas kaipo geriausias 
būdas žiemavojimo ligų gema
lu ir tinkamas lizdas utėlėms.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus prižiūrėtojas ir gydyto
jai iszrado kad uteles ir szie 
gemalai labinus mėgsta avino 
kaili ant žmogaus ir paprastai 
czion apsiponavoje. 
kant kas nakl 
lengvu budmgaletu isznaikinti 
ir praszalinti szi nesmaguma, 
bet ant nelaimes szis retai arba 
visai neatsitinka. Gydytojai ir 
prižiūrėtojos negali intikrinti 
ukinykams reikalingumą szios 
dienines permainos ir kad su
mažinti skrandus prie pirmuti
nes )>rogos.

Randasi atsitikimu kur ūki 
nvku moters ir vaikai <
sziltine per kiaurus 
be persimainymo dėvėjo skran
dus 
tojai ir 
dant pratinti
per koki tai laika permainyti 
skrandus, ir tik pastariais lai
kais kadangi truputi pradeda 
žmones paklausyti 
rimo sziltine žvmiai mažinusi.

Nusivel- 
ukinykas bdtai

1no ;

motor mirė 
menesius

Nemažai privargsta gydy- 
prižinretojos kelmu

kas nakt arba

szio pata-

Kiek yra pajautimo ku-

Penki.
— Gerai pasakyk juostis
— Dvi ausis, dvi akis 

viena nosis.

)

ir

ANT PARDAVIMO
Mus tiesus susineszimas su. Lietuva duoda 
nusiusti 
pigiausiai.

mas

kožnam 
pagal jo iszgalejima.

I’armu duodasi 
ant lengvu iszmokejimn. 
pat persitraukite czysto (tyro)
medaus nuo Bitiniko isz Lietu- 
viszkos Parmos, nepirkite nuo 
pedloriaus kurs po stubas siūlo 
fabriezna nebi miadu. 
skaitykite Laikraszti Ukiszka
kuris duoda pamokinimus uki- 
nikaut, 
nems i n Lietuva už ka 
padėka, 
dekite stempa.

M. VALENCZIDS.

mPeipgi

ir siuskite savo gimi- 
ga usitc 

Adresuvokite ir in-

119 Washington St, Ihirt, Jlich

Negelbejo», - ..-I 0 ...
/; r I 

fciji
i

aut kuiiuop - Na 
p, ar dieles latnuįįlzajoMay^
111 I 1 įGi'l'*'

Daktaras 
kaip, < 
seiliuj!

Boba: - Eh! Vorf
Osuvalgė 

kept i.

« •

'dvi žales
kitas , turėjau isz-

%

Pirmutine Lietuviszka 
BANKA

•y. -Jr* \ T ■■■ - --

Siunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus G menesiu. ( Iszdlrbu ir 
Notnrialiszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, I’aflžpęrtu? važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
Jokios baimes.
žeminus padėto adreso o gausite 
visada atsgkima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman. 

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

DuBois, Pa.

Raszyklto ant

Namas geram padėjimo Craigs 
peczeje, arti Mabanojaus, 4 di
deli ruimai ant antro floro, di
deli ruimai ant pirmo floro, 
kukne 34 per 10 pėdu didumo, 

geras 
skiepas, didelis kiemas. Tinka
mas del dvieju familiju. Atei
kite patys pamatyti arba atsi- 
szaukite ant adreso.

John Fry e 
Craigs North of 
Mahanoy City, Pa.

mylėtojams.
. > ... . — ' ... ♦

1 ' / ' . •: * I

Ka tik iszcjo* isz apaudoa nauji vei
kalai. Gaidos su žodžeis del Piano: k . i * • J
i i. Lietuva Brangi. ę

teipgi vasarine knknė,

MUZIKOS

floro

(Nov 12)

2, JKas Nu rainys nrtan Szirdelc. 
'^Jj-Tas Darželi Trys Mergeles.

, 4, Esu ant Szlo Svieto.
I>. Gana Broliai Mums Miegoti. 

Sudiev Gimtine.
7. Kas man darbo. .
8. LalsV.kas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvlctkclis.

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

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

i

i

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

Dokąvojo % milijono žmonių ui 
pulkus plaukus, o tcip-gl sulaikė puo 
Įima plauku labai trumpam laiko, ir 
vieta Iszpuoluslu, atauga tankus plau 
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Iii f o nu aci Jas dyknl 
Raezy< 

Dr«. Drandzas Cosmetics, 
Bln. W. Brooklyn. N. Y

TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

n-V^***^ .5^

w.

k

PIRMtriTNIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kuntis numirusiu, I’asamdc 
automobilius, rlginus Ir vežimus de\ 
laidotuvių, krlksztlniu, vesoiliju, pasl 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgius Ir tt 
520 W. Centro 8t. Mahanoy City. P«

a

ii

turime

Mus visas laikas

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų, 
Danzig, Hamburgu, Havre* ir Rotterdama. 
pas mus pasiteirauti placziau apie 
dalykus. Noriai duosime patarimu DYKAI.
25FBankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

kuriu j)uikus laivai nuveža in prieplaukas
Atsilankykite

virszuje paminėtus

%. •' , i

Geriausio

Overkotai 
atpiginti ant 20 to 

procento
Naujausios mados,
materijolo. Ranku darbo. Del 
vyru ir vaiku, už 20 procentą 
pigiahs.
-——'"'"4 -f—‘į4LT--^ —...... —--------T.........................- -r-- -

VAIKU OVERKOTAI

$7.98 iki $13.98
už 20% pigiaus

; VYRU OVERKOTAI ...

$23.50 iki $75.00
už 20% pigiaus

GUINANS
201 W. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
ta

I

tai žiu-

^<lAD4c-

.1■ pj'bTArjJ
Žiūrėkite, kad butu su raudonu kamuotu.

Kada pirksite guminus avelus avėti mainose, 
rokite kad jie butu su Raudonu Kamuoliu 
Fabriko žymė “Raudonas Kamuolys” (Red Bali) yra 
inspausta ant kožno czebato aulo, teipgi ant užpakalio 
ir pado kožno pusbačio (Himiner) ir čeveryko (Lopac)

m

f
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Žmoguc kasosi galvą. į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasjmasi pasidaro papro- I 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučioms. Bet jis | 

?\ žino, kad jam niežti, ir 
■ visi kiti tą žino. ' I 
** Vyrai ir moteris kenčia j 

niežėjimą nuo pleiskanų, j 
* o kenčia bereikalingai, 

nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus i 

j' daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
į įvykstančiij nou pleiskanų.
i . ** s i■ panaikins Visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- Į 
i nų atsinaujinimo. . . j
. RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. : 
• Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
i RUFFLES, jei turite pleiskanų. , , |
I Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
' galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto 
I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * I

oof, ad. RICHTER 6 CO., 316-330 Broadway. New York«*^4»

įvykstančitj nou pleiskanų.

beBALL@BAND

i®>

Bet jis j

kenčia bereikalingai.

lengvai prašalinti. Nebus t

nų atsinaujinimo.
Ji nesugadins nei jautriausios odos.
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi

Jus negalite apsieiti be ,?

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

i

/‘Ball-Band” guminai batai ir ezeverykai laiko ilgiausiai todėl, kad jie padaryti 
isz geriausio inatenjolo ir specialiu musu budu yra nulieti isz vieno szmoto.
Jsztisi “Ball-Band” avalu pįtdai yra padaryti specialiai mainieriu avėjimui. Jie 
apsaugoja ir yra tokia tamprus ir drūti, kad netasztrios akmenų ar anglių kriauk- 
szles negal perpjaut nei perpleszt. “Bali Band”gali gaut baltus, raudonus, juodus

Mishawaka Woolen Mfg\ Co., 414 Water St. Mishawaka, Ind.
Inslalga, kuri iszmoka milijonu? del gerumo”

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiečiai Ir
pažinstami.

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

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

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

MAHANOY CITY, PA. 
-DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pree.
W.F. Ryokewici

T. G. Hornsby

r

•J

D. M. Graham, Ptm.
J, H. Garrahan, Attorney

P. C. Fenton

D. F. Guinan, Trua.
A. Danisewics M. Gamta

j
I I
II

.W




