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ISZ AMERIKOS

gy* 
apleidilieja

Slavokai apleidineja Amerika 
tukstanszeis.

New York. — Slavokai 
venanti Amerike,
tukstanezeis, plaukdami in sa
vo Tevynia. Praejta menesi su- 
grj’žo adgal net szeszi tukstan- 
czei Slavoku. Tieji iszejvei isz- 
veže su savim in deszimts mi
lijonu doleriu.

Bomba ant farmu sudraskė du 
vaikus ant szmoteliu.

Washington, D. C. — Jonas 
gyvenantis 
czionais, li-

Bolton,fanneris 
ketures miles nog 
kos mirtinai sužeistas o jojo du 
maži vaikai sudraskvti ant 
szmoteliu per trūkimą bombos. 
O kad daktaro aplinkinėje ne
sirado, motina ėjo pekszti, o 
kada negalėjo ejti tolinus slin
ko ant ranku ir keliu ir tokiu 
budu pribuvo pas daktara Sla- 
geli, apalpdama ant slenksz- 
czio. Kada daktarai pribuvo 
ant vietos, rado Boltona baisei 
sužeista, o kimus dvieju vaiku 
sudraskytus ant szmoteliu.

Badai kokis tai Thompsonas 
palitikierius padėjo bomba po 
namu Boltono, kuris ne norėjo 
balsuot už ta tikieta katra jam 
Thompsonas paliepė atsikraty
damas nog nuobodžio paliti- 
kieriaus su pagialba revolve
rio. Badai motere teipgi mirs.
Motina nužudė savo kudyki 

su kirviu.
Lancaster, Pa. — Staiga i ne

tekus proto nuo dydelio rupes- 
ezio, Mrs, Mare Comlin, 38 me
tu, pagriebus kirvi, kirto savo 
penkių metu šuneliui per gal
va, norėjo nužudyt ir trijų me
tu dukrelia, po tam norėjo sau 
atimti gyvastį. Kaimynai iž- 
girdia riksmą vaiku, atbėgo ii 
apmalszino papeikusia moti
na. Dukrele pasveiks, o motina 
likos nusiunsta in 
del paikszu. 
kabojo tik
smarkei jam kirto nelaiminga 
motina.
Jau szita moezeka tikrai užsi

tarnavo ant kartuvių.
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GRINORELEI PRISIŽIURINEJA NAUJAI TĖVYNEI. ĮSZ KanSzku Latlku
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Isz LietuvosISZ VISU SZAL1U
Geneva.. - Nubalsavima Vilniuje.

Kaunas, 29. 10. Lietuviu Už- 
rubežiu Reikalu Miništeris Pu
rickis turėjo ilga pasikalbėji
mu su Anglu Užrubežiu Minis- 
teriu Lord Curzonu. Kaslink 
Gyventoju Nubalsavimo Vil
niuje Curzonas pareiszke, kad 
szita nebūtu atitinkanti. Pu
rickis bus sekansziose dienose 
Anglu Ministeriu Pirmininko 
priimamas.

Motero papyldo daug 
žudinszcziu.

- Skandinaviszki 
apraszi neja apie 

daniszka
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-— Mobilizuojami 
puskarininkiai

•1 r ” 11 ■■•••> ........ ...

Mobilizacija.
Kaunas, 

kitu armijų
pradedant 1885 m. ir baigiant 
1900 m. lapkriezio 5 d. turi at
vykti iii Kauna. ♦
Lietuviai pametineja Želigows- 

kio glitas.
Kaunas. — Ateina žinių, kad 

lenkai kareiviai atsisako Želi
govskio klausyti, mota ginklus 
ir būriais traukia atgal in savo 
kraszta. In Vilnių dažnai atve
ža laidoti užmuszta oficieriu.

Musu pasisekimai fronte in- 
vare dideles baimes Želigovs
kio kareiviams.

Su klabanczia s/.irdelia y

sziam laisvam sklypui, kada laivas atplaukė in New Yorka. 
Vaikai yra daug girdėja apie Amerika, kur aplaiko mokslą ir 
ne yra teip kankinomį kaip europoje. Virszininkas emigracijos 
aiszkjna vaikams apie didelius namus New Yorke.

ISZ ROSJJOS.

Lenku Užpuolimas pas Land- 
varava.

Kaunas, 2G. 10. — Generali
nio Sztabo Praneszimas nuo,26. 
Oktoberio 1920. Abejose Nerio 
(Vilijos) pusese buvo vakar 
diena ir mikli susirėmimu tarp 
Sargybų. Sziryt pusiau 9 va
landa Lenkai užpuolė musu 
frontą tarp Nerio ir Geležkelio 
linijos isz Landvaravo ir Vie
vy, Kovos tebsiauszia. Panerio 
Balceriszk^ krnszte. 
mas neatsimaine.

Pade ji-

T i ejei

ll

Nubaus Lenkus ir Lietuvius už 
nedalaikima prižadėjimo.

Lordas Cecil ant 
susirinkimo sąnariu Svietincs
Ligos, pareikalavo idant alli- 
jentai nubaustu Lenkija ir Lie
tuva už sulaužima tiesu pagal 
artikulu 16, kuris parodo, jog 
jaigu sanarei ligos perlaužtu 
taji artikulą ir vestu karo terp 
savos, tai yra ženklu, jog prie- 

sklypams. 
tujų 

pertraukumas viso 
prieteliszkunio su kitoms tau
toms.

Kaip girdėt, 
Bolgije, Angliję 
siuns savo kareiviusJn Vilnių 
ant užėmimo tojo miesto ir 
dari me jame 
baigimui 
Lenkijos ir 
Liga nenutars 
miestas turi prigulet.

Lenku Besotumas.
Isz Kauno mums yra prane- 

szama: Isz tos paezios versmes, 
isz kurios Lietuvos valdžia 10 
dienu pirma žinios gavo, kad 
Lenku vaisko dalis Vilnių už
ims, dabar Valdžia patyrė, kad 
14 divizijų kareiviu sutraukė 

ir savo vaiska nebojant 
Tautu Sąjungos Insakymu, mi
ntai didina su tikslu, Kauna 
užpulti ir visa Lietuva, Klai
pėdos kraszta r Rytprusus pa- 
mti. Lenku generaliniame

szinasi 
Bausme 
tiesu, yra

kitiems 
už perlaužima

tai Iszpanije
ir Francije

y

paredko lyg pa- 
nesupratimo terp 
Lietuvos ir pakol 

prie ko tasai

yra

Berlinas. - 
laikraszcziai 
tūla 30 metu senumo 
motere Dagmara Omerly, kuri 
daugiau žmonių nužudė nekaip 
kita motere.' 
kaip szimta 
je jai užmetineje. 
sias jos užsiėmimas 
dinimas kūdikio, 
nog keliu sanvaieziu lyg 

metu.

Badai dauginu 
žudinseziu paliei- 

Svarbiau- 
buvo žu- 

pradedant 
pen

kių ir daugiau metu. Pina 
priėmimą kūdikio po savo ap
globa, iszprasze nog tėvu atsa
kanti raszta, kad jie niekados 

nesi rūpins 
ir visiszkai

apie savo kūdiki 
juju nejeszkos

Novos už dažiure- 
jima kūdikiu, paymdama nog 
levu po 150 kronu; nebagelius 
da fa paezia diena nužudinda- 
vo, ar tai rankomis ar su virve 
juos užsmaugdama.

ir 
iszsižada.

prisipažino

I

Belaisviu pasikeitimas. Spa
liu 25 d. gautas isz lenku, pir- 
masai būrys 500 žmonių musu 
belaisviu. Pasikeitimas beleis- 
viais atliekamas ties demarka- 
cjos linija tarp Kapsziamiesz- 
czio ir Sapockines. Spaliu 25 d. 
lenkai prištato antra musu be
laisviu buri, 500 žmonių toj pa- 
czioj vietoj. Lietuvos vyriausy
be gražino pirma lenku belais
viu buri 500 žmonių priesz ke
letą dienu, o antrasai toks pat 
būrys atiduotas spal. 25 d. ties 
demarkacijos linija plente tarp) 
Kalvarijos ir Suvalkų. Musu , 
belaisvius lenkai gražina vi- 
siszkai apiplesztus be batu ir 
be kepurių.

A

i

I

Lavonė
lius kūdikiu palaidodavo. Ba
dai ir keliolika suaugusiu žmo
nų nužudė tyksle apipleszimo.

Toji bjaurybe
prie visu žudinseziu laike pali
cijos kvotimo.
Pati ant jis^mokesczio — neisz- 

moki/tiii paezia parduoda
kitan,.;

Chin Ilills/Btiriiia, Indije. — 
“pąnaieziu 

pabrangi-

Užimtose Lietuvos vietose
lenkai baisiai žiauriai elgiasi 
su pasilikusias ten lietuviu 
darbuotojais bei sziaip gyven
tojais. Marcinkonių kUK-Jiun.

Lietuviu Lenka Susirėmimai.
Kaunas 29.

. Į ; •

Tėvai czionaitiniu 
ant isztekejimo,” 
no savo dukreles, kurias pagal 
czionaitini papratima, atiduo
da vyrui jeigu tasai 
tik viena doleri, o likusius isz- 
moka ant iszmokcsczio.

Mobilizacije moterių Rosijoi.
Petrogradas. — Soviatine 

vbhlžo ižda.vo paliepii'/h^i’dant 
visos moteres turi paszvensti 
paskirta laika dirbtu vesią sin
ti mandieras, del kareiviu, ku
rio kariauna ant visokiu fran
tu, kurie ne turi tinkamu inan- 
dieru ir keneze szalti. Tukstan- 
czius moterių jau sumobiliza- 
voja priverstinai prie tojo dar
bo.

Asztuoni milijonai atejviu 
rengėsi in‘ Amerika.

Washington, Ik C. — Asz
tuoni milijonai atejviu rengėsi 
plaukti in Amerika, jesžkoti 

.g4iro.on»o gyvenimo czionais .ir 
rinkti auksa nuo ulieziu! 

atejviai rengėsi isz
Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Slovakijos, Holandijos, Belgi
jos, Szvedijos, Anglijos, Iszpa- 
nijos ir kitu sklypu. Toji isz- 
ejvystes vilnis jau prasidėjo, 
nes kas diena 
plauko 
Yorka, 
Tukstanczei 
kia szipkortes net ant atejnan- 
czio meto.

Imigracijos virszininkai sa
ko, jog ne

teip plauktu in Amerika 
kaip dabar plaukia ir nežino 
ka daryti, jaigu teip ir toliaus 
bus.

Valdže ketina sulaikyti taji [liminarines taikos 
Ridgway, Pa. — Julije Geor- imigracijos 

butu beda del 
darbininkui.

jau prasidėjo 
pilni laivai at- 

su gnnoriais in New 
ir kitas pristovas.

----------------------- -  -

kitas
l žmonių turi pir-

Lenku

priglauda 
Vaikiuko galva 
ant skaros, teip

g
pusgyve 
melsdama

ei, 20 metu mergaite, inpuole 
in palicijos stoti, 
palicijos idant jaja 

apsaugotu nog 
tres Georgei, kuri kerszino už- 
muszti ta ja diena.

Ant užklausimo 
mergaite apsakė apie savo gy
venimą. Per 14 metu, po rnir- 
cziai josios tėvo, 
sielgino su Julije

plake jaja kas diena 
Daugeli 

kartu moezeka jaja pririszda- 
vo prie krėslo ir apipildavo su 
karsztii vandeniu. Visas josios 
kūnas buvo szaszuotas, pame- 
Jinaves ir apdraskytas, nog dū
rimo su žirklėms. Josios ausis 
buvo atplesztos nog galvos. 
Nosis buvo sulaužta keliolika 
kartu ir sziadien yra platus 
kaip blinas, nes daktaras nie
kados jiai nesutaise nosies. Per 
keliolika metu buvo laikyta 
smirdaneziam kambarije kai
po nelaisvoje, negalėdama pra
kalbėt ne žodelio in nieką. In 
mokslaine ėjo tik kelis mene
sius ir tai užmirszo ka iszmo- 
ko. Žodžiu, nesirado ant tosios 
nelaimingos sveiko szmotelio 
kūno.

Geri žmones paėmė mergina 
pa savo apgloba 
prigulinti mokslą 
pakol pasveiks, o nelaba mo
ezeka likos aresztavota ir pas
tatyta po 2000 doleriu kaucijos 
lyg teismui. Geriau butu pa
kart tokia nelaba boba.

moczekos Ka

palicijos

moezeka pa-

dingai, 
be jokios priežasties.

us

Lenkai padare sutaiką su bol
szevikais.

Ryga. — Derybose rusai su 
galu gale priėjo prie 

sziokio tokio susitarimo ir spa
liu 12 d. preliminarine taika 
tarp tu dvieju valstybių tapo 
jau pasiraszyta. Sulig tos pre- 

galutinas 
vilnijęs kitaip ginklu sustabdymas turėjo in- 

czionaitiniani vykti szio spalio 19 diena. Ar 
minėta diena isztikruju 'gin
klai abieju pusiu buvo sustab
dyti ar ne, pas mus dar žinių

pamena idant žino- lenkais

Valdže iszguis 800 negeidžia-, 
mu bolszeviku ir kitu.

Washington, D. C. — Suvir- 
szum asztuoni szimtai visokiu 
bolszeviku, proletaru ir kitu 
bus iszgabenti isz Su v. Valsti
jų neužilgio per valdžia. Dau- 

t gy- 
ir

nemielaszir- ginusia isz tuja negeistinu

nėra. Zinia tik, kad po taikos 
pasiraszymo iki spalio 19 die
nos kaip lenkai taip ir rusai, 
pradėjo oftensyvu veikimą 
frontuose. Rusai isz lenku per 

Minską, bet 
visu frontu

ir duos jiai 
ir prižiūra

ventoju randasi 
New Yorke.

Daugelis 
benta adgal in 
szalis isz kur pribuvo.

Bostone

isz tujn bus ižga-
Rosije ir kitas

15,000 vaiku užmuszta per ne
laimes kas metas Amerike.
Washington, D. C. — Val

džios rapartai parodo; buk kas 
metas Amerike buna užmuszta 
daugiau kaip 15 tukstaneziu 
vaiku kas metas per visokius 
nelaimingus atsitikimus, dau- 
giause per vežimus ir automo
bilius kada vaikai siauezia ant 
ulieziu.

ATSAKYMAI.

Nežinomam isz Reading, Pa.
— Korespondencija .nupiszke- 
jo in gurbą,
raszyta. Kas bijosi pasiraszyti 
po kokiu daneszimu ir paduoti 
savo adresu kur gyvena, tai 
isz to galima dasiprasti jog da- 
neszimas yra melagingas ir 
apsmeižentis kitus isz pavidu- 
mn nrhn krvkib nikt.iimo.

nes ne buvo pasi-

ta laika, atsiėmė 
užtat lenkai veik
in pietus nuo Minsko prasistū
mė spareziai pirmyn, paimda
mi daug rusu nelaisvėn, o tei-

10. Desziname
Vilijos (Nerio) Kraszte vakar Sztabe esantis tam atsakantis 
Loikai užėmė Vidženiszki ir žygiai prisigatvyjame, Lenkai 
Paselvi; Lietuviu lekikai mate, 
ant lektuviu pleciaus Vilniuje 
keturis lektuvius, kurie gal pa
reina isz Varszavos. Lenku ka
reiviai tankiai ineina in nou- 
trale Zone in tenai rekvizuoja 
bei rabavoja. Ypa.cz perseki- 
nejamis yra Lietuviai Patrio
tai, Lenku “Radio” Praneszi- 
mai apie Lenku gyventoju per
sekinėjimu 
Samdymu vokiecziu 
riu lietuviu vaisku i, 
nicijos ir ginklu transportus 
isz Rytprusu Lietuvon daria 
tiktai Ūpo (Stimmung) Iszlai- 
kymui Lenkijoje

užome Vidženiszki f 
Paselvi. Lietuviu lekikai mate

Lietuvoje, 
valnano- 
apie mu-

ir idant tuo-
mi pateisinus Lietuvos užemi-
ma. Žclgowskio kareiviai vi
same fronte užpuolė.

Lietuviu Lenku Kovos.
Kaunas, 25. 10. Vakar25. u z-

vienos pusesgaunantis isz 
stiprios pastuinos ir paramos.
Musziai terp Lietuvu ir Lenku.

Kaunas, 1. 11. Neutralinioj

užmoka

Dau-
Conej iszplesze Lenkai Kras- jaunikiu net parduoda sa-
logrudos kaima. Lietuviu vais
ai i atome vakar 
vOVOS 
aus.

po smarkios 
Poselvius ir Vidszons-

vo drapanas idant iszmoketi už 
duktė re savo uoszviui.
tėvas kada užpyksta ant žen-

Jeigu

Po narsingu kovu atmu- teĮįo» tai atima dukrele ii par- 
szcm mes priesza, už linijos 
Dudancai - Krevniai - Szlupie 
na i -Raupiszkiai. Lonkiszki le
nkai apmoto vakar Vilkomro

duoda kitam vyrui. Misijonie- 
riai stengėsi taji bjauru pap
ratimu praszalyt.

Ne duok Dieve

Rasztutis lenku primusztas ne
trukus pasimirė. Kobeliu kleb. 
kun. Czlegys suszaudytas. Val
kininku kleb. Karvelis miszke 
pakartas Labai primuszti ir 
apypleszti Noczios kleb. Kuz
minskas, Rudnes kleb. Micevi- 
czius ir kun. Cibulskis. Daug 
lietuviu sodžių lenkai sudegi
no. Želigovskio kariuomene ne
turėdama maisto pleszia gy
ventojus, ypacz lietuvius. Be to 
užimtose vietose lenkai sura- 
szineja jaunimą. Galima spręs
ti, kad jie rengiasi mobilizuoti 
Lietuvos pilieczus pagrobtose 
musu žemose.

idant tasai 
Amerike, 

nes tada tokiu moterėliu butu 
milijonai. Nusibodus vyrui po 
keliu menesiu tyczia nenioko
tu pinigus, kad tik uoszve atsi-

niesta bombomis ir apszaude papratimas užstotu
ji Maszinpuczkomis. 11 civiliš
ku yra negyvi, 
engviai sužeisti. Kareivija no
tų r patrotku. Lietuvai yra vie-

13 sunkiai ir 7

ia karo taryba sutaisyta, kuri savo dukrele.
Kaunas. Spalu 27 d. atvyko 

naujas Anglu Komisaras Lie-
isz 4 nariu susideda.

Kaunas, 2 11.
sztabo praneszimas. Ant kaire

Generalinio

puolė Lenku pėstininkai ir rai- sios puses Vilijos upes Land-
toliai, padedant vienam szar- 
vuotam trukini Lietuviu fron
tą palei geležkeli isz Landva
ravo in Varėna. Po penkias va-

varavo ir Varenu Geležkelio li
nijoj pasirodo vakar lenkisz- 
kas szarvuotas trūkis. Musu 
artilerijos apszaudytas trauke-

law 111 V CAJLVlLClo X v/ v << * t *» t v

landas trukusiu kovu Lietuviai 81 -atgal. lies Skietenu uzpuo-
stipresnio

keletą kilome-
daugturejo nuo 

Prioszininko
toriu pasitraukti atgal. — Pa
sitikimos žinios pranesza, kad 
generolas 
trūkio i

i ŽcligOwslds be per
šauna

le vakar Lenkai musu vietas. 
Abejose pusėse buvo smarkios 
artilerijos ugnies. Lenkams pa
siseko Škieterius imti. Mes 
tvėrėm priesz ir juos vėl isz

Szunes ncszantieji kiauszinius. tuvai Wil tonas. Jisai turi pla-
ežiu ingaliavimu ir su Anglu 
užsienio reikalu mnisterija 
gales susinesti tiesioginiai. Iki 
sziol Anglu politinis atstovas

bet randasi tokie szunis, kurie X’ngiu" užs."7eik. “"ministerija

Bytomas. — Apie szuni, ku
ris nesztu kiauszinius, da gal 
niekas negirdejo ne ant 
szalies žemes

SZiOS *

lie ant kitos, o uetuvai gulėjo susineszti su

ne vra tai

pogi~ nemaža karo gro|)i. Sa- yra jau septynios divizijos ka-
3 reiviu prigabentos. Vakar voi-

pastiprinamo. cz^a iszvarem. Kovos truko lig

vinkovo suformuota Lenkuose 
rusu kariuomene iszvyko per 
Rumunija pas Vrangoli. Dėlei 
tos priežasties pastarasis tam
pa vis rimtesniu bolszeviku 
prieszininku, juo labiau, kad 
jis naudojasi gausia prancūzu 
pagiajba. O rudens ir žiemos 
operacijos bolszevikam delei 
ju kariuomeneš neaprupino ru
bais bus labai sunkios. Nors 
dabartiniu momentu, padarius 
lenkam su bolszevikais taika, 
pas pastaruosius lieka tik vie
nas aktyvas prieszas — Vran- 
gelis, jiems priseis vis tik būti 
labai atsargiais ir vargu bau 
je gales padaryti nors maža 
kariuomenes demobilizacija. 
Nes ir jie ir lenkai supranta,

demobilizacija.
_ J

kad ju pasiraszyta taika fakti- 
nai bus ne taika, p tik ilgesnes 
paliaubos, abieju pusiu poil
sis. Ir, pavasariui atėjus, gali
ma tietis, naujo bolszeviku - 
Innlrn lfn.rn.

ke kovose nauju szarvotu tru- • o . • • • • •

vakaro. Musu kareiviai ineme 
Diedreicius 
renu

nesza kiauszinius, 
gamtos szposas, tiktai mokslas 
vokiszkos iszminties.

Laike kares, vokieeziai turė
jo. sų savim daugeli paliccjsku 
szuniu, o kad palengvint jiems 
apipleszimus, vokieeziai isz- 
mękino szunis, 
kauszinius isz kaimu kur ran
dasi visztos. Nekurie

tiktai per Anglu Komisarą 
Baltijos valstybėms pulk. Ta- 
llentsa.

Anglu
taip pat pasilieka.

konsulatas Kaune

idant atnesztu Želigovskio pasiūlymas. Že
ligovskio u valdžia.” pasiūlo

kiu su greitai szaujaneziomis 
kanuolemis. — Vakara parvy
ko pirmasis sugautųjų trans
portas isz Lenkijos. Sugautieji 
buvo visiszkai 
be kurpiu 
pabėgėliu pasakojimus užim
tuose krasztuose Lenkai bai
siai siauezia ir persekineja Lie
tuvius. Visi kunigai tape suim
ti, 
kiemu tape sudeginti. Maistas 
yra atimamas.

Amerikos lietuviu auka.
Amerikos lietuviai, nujaus

dami pavoju Lietuvai grosian
ti isz lenku puses, pasiuntė Vy
riausiam Lietuvos Gynimo Ko
mitetui pirma auka — puse 
milijono auksinu.

iszrabavoti, 
ir kepurių. Pagal

keletas nuSzautu. Keletas

Amerikos

ligovskio “valdžia.” pasiūlo 
Lietuvos valdžiai taikintis. Že
ligovskis reikalauja atitraukti 
lietuviu kariuomene sziapus 
lenku birželio menesio demar
kacijos linijos. Lietuviai su 
tuo reikalavimu, žinoma, nie
kuomet nesutiks, nes jin priė
mus, reiktu atsisakyti nuo mu
su sostines Vilniaus ir nuo kitu 
Lietuvos vietų, kurios nieka
dos nepriklauso Lenkija, o bu
vo tik Lietuvos valstybes že
mes. • »

Dauginus žinių isz Lietuvos 
ant 3 lapo.

■
szunis 

jog su- 
neszdavo po keliolika tuzinu 
kiausžiniu del savo locnininku. 
Keliolika tokiu szuniu gavosi 
in Bitoma, o juju locnihinkai 
geisdami iszkrest szposa sve- 
cziarns, t 
neszti kiausžiniu

Dubininkus. Eže- įeįp buvo iszlavinti, 
szalyj apstatė Lenkai

Duksztus. Sziaip nei jokiu per- 
sikaitimu.

Pas fotografista.
Fotografistas: - Szitai pono 

sūnaus fotografijo. Ar pana- 
szus? • * •

Tai yra... hum.., novos

paliepė szunims su- 
_____ i, ka ticjei isz- 

pildo su dydeliu pasisekimu.
IiO ar ponui užmokėjo?

t— Ne užmokėjo, 
pabarguoti...

O tai jis jis! - Tokiu spa- 
panaszus suvis.

Pas daktara.
Užskambino in zvaneli du

ryse žmogus, daktaras pakilias 
isz lovos, iszeina ir klausia: -

— Ka nori ar kas serga ?
Tuom lai k niekas neser-

I 
jaigu laikais apsirgtau, ar ras- 
a7.a rlnlrinvn nnmUin f

prasze

šabu

Dvare.
Poni: - Kam tu Jonioszka 

laikai visztas uždarytas per 
ciėla diena?

Jonieszka - Praszau ponios, 
gal isz nuobuodulio norint pora 
kiauszu padės.

Ne vale. sr .i

lietuviai žada ir toliau remti ga. Tiktai norėjau dasižinoti
kuo galėdami pavojuj esanezia 
tnvvnn I .ini.nvn

Geras raminimas.
— Jau man dakako tas gu

lėjimas, kad norint jau galotau 
greieziau atsikelti.

,— Ka tauziji kumute, net 
piktumas ima-

tu i«r fnnina liorna inn no i a vaitai
mane Juk

Daktaras: - Turi per kelis 
vakarus kojas su spiritu isz- 
trinti.

Ligonis: - Kad man ne vale 
ponas daktare.

D. - Kaip tai ne vale?
L. - Asz priguliu in draugys

te blaivystęs tai ne vale spiri-
i f na YiAiidni.i k., _ ! .... . i te

iK.

I
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2 SAULEKAS GIRDĖT
Lietuvos Misijos Biuras, aj>- 

laike isz Kauno nuo Užsienio 
Reikalu vice ministerio Petro 
Klimo sekanti praneszima:

“Apgarsinkite visosia laik- 
raszcziuosia, kad gryžt antie ji 

Lietuviai per

noti ponas daktare, jog 
guzu te naikina visus mikrobus 
ir praszalina influenza.”

K a ant to pasakys put 
nei proliibicijonioriai!

gera’ateiviams net ant 4 metu kad 
f,...:— x.—.........į_

sgalvi-n

isz Amerikos

M

f UNARD IJNIJE
----- Tiktai 9 dienas in——
Hamburgą ir Liepoju

f Per Anglija

czion dhrbo žmones jau 
daugintu buk'jie reikalingi sa
vose l szalyse. Kiek ir kame 
ežia rast galima teisybes, in- 
spot sunku, bet kad darbai jau 
mažėja ir da gal labiau suma- 

faktas tas, kad 
kiek vienoje savaitėje tukstan- 
cziai ranku netenka darbo net 
ir ofisuose.

Kada užslenka bedarbes de
besiai, tai jau szposu nesą, dar
bai ne jau sumažėja ir gal ma
žės.

f

NAUJAS ŽVĖRIS ŽINOMAS KAIPO t c
. mu niniuiriiiiiirr^„.^» TilfrHHmm-MWl**ft

DVASINE LAPE”.

1J*

T

jį
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Ana diena, likos atvežtas nauja sveezias in Amerika, žinomas

F

i

V( l. 
\ '* > 

■ y

E*..“*
fe

X g

long-Fabrikantai visokiu 
gėrimu in laika vienuoli-

4 4

Latvija pinigus veržtųsi ne su | jog Ameriko
bet per banka.savim, liet per hanka. Latviai 

leidžia iszsivežti tiktai asz.tuo- 
nis szimtus auksinu o kitus ati
ma.”

Kėliaujantiejei Lietuvon
isz Lietu-

Yorke ant

c:a-

vu‘ ‘
ka menesiu užmokėjo N valdžei 
51 milijonus doleriu 
nog t uju gėrimu. Tas

yventojai ižgere 
buizos už

O gal

žes, tai. rodo
\

y

padotku 
parodo,

r> 
tosios kvarbuotos 
puse bilijono doleriu, 
du bilijonus užmokėjo dakta
rams ir aptiekoriams už gvdi- 

iina dispepsijos, niežio ir J<ito
kiu koleru.Ii iszsiymti czekius 

vos Misijos New 
Valstybes Iždines Kaune, arba 
gali lygiu budu i 
kompanijos iszsipirkti czekius.I 

.ai L...____________

, J’• (daugiau ant kožnos galvos. f7j\- 
daugiau 

nervu, ne

Gražink savo jaunas dienas - - »
In meta laiko

AQUITANIA, 14 Decemberio <į

Treczios Klasos Szipkorte
. $125.00

$145.00
IN HAMBURGĄ .
IN LIEPOJU1i

Lirii
į'Ĥ

I

• •
Pridedant $15 War Tax

n Krtipldki in artimiausi Cunaril Linijos Aginta

—r n n .iii - - ' — -~-A . - - LMatusze, ka padarei 
Senoji ka padarei, 
Kad atidavei mano jauna 
Už szelmio bernelio.

Jis pragėrė mano namelius. 
Ir nuo lauko rugelius, 
Jis pragers ir mano jaunos 
Nuo pirszteliu žiedulius.

Gryžk, dukrele, adgalios 
Tabako sūnau- Gryžk, jaunoji, adgalios, 

doleriu. Grąžint savo jaunas dienas 
pasiutėlei Ir žaliąsias rūteles.

Matuszelo, negaliu 
Sengalvėlė, negaliu 
Jau sudėtos baltos rankos 
Sumainyti žiedeliai. 

nusisuktumetiKai zuikutis malkas kirs 
Ir lapute pietus yirs, 
Tada, miela motinėlė 
Asz pas tave sugrysziu.

Sausi karklai sprogt pradės 
Szaudu kūgis pražydės, 
Tada, miela motinėlė 
Asz pas tave sugrysziu.

Kai malūne ant akmens

Amerikonai
>MMteOMMOMM<MM»O l>i fl MB II Ml II OMHMMO □ MB bMiKMMOMteOM*kMHKMOMKHMtXMteOMUXMMM

Žmoguc kasosi galvą, 
' kad palengvint niežėjimų.

Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

« so s i nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ię 
visi kiti tą žino. '*

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

daugiau niežėjimo, kasjtnosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. '

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, v • "A . • < < i . • • i Y' * • « * • a • M.

J C7V

. JK 1 . . us izgero szesziolika bilijonu puo
duku kavos daugiau 
j 1919 mete. — Tas reiszke, 

pripuolė

~ltpį
B

ne kaip
jogma t y t, 

bimbazelis 
; ashingtono nOma yra,

arna ge- j<en]<p nnĮ žmogaus 
ikaip arielka. —

Kaip duodasi 
ovangeliku I 
McLendon isz 
turi tikra avinvezia ; 
riau pavadinus “asilinczia.

;* 116 puoduku kavos

.noina yra V 1 jog kava
k iri

I

pavadinus 11

kenčia bereikalingai, 

lengvai prašalinti. Nebus
Ant pamokslo Netlelioj pasaka l(|oU už (lu i’,iiijonus
tasai reverendas, jog rupinda- nnbar ])rohibiėi,ios
masis gerove ir moraliszkuma Rengėsi uždrausti naudojima

tabako ir kavos, nes sako, jogsavo parapijonu, perisi tikrino, 
jog keli isz juju gyvena paleis- taj kenkė žmogui ant sveikatos
tuvingai, apgaudinėja savo pa- ;pnimsJM»i kaip

kaipo “
iszdžiuves lyg d vase.
ir likos patalpytn New Yorko žverinycziojc.

dvasine lape” teip pramintas hž tai kad yra labai L
Toji lape paeina isz Pietines Amerikos

įvykstančių nou pleiskanų.
i'1®1 I 11 i, _ t ....... w

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
j."L > e . _ v ! _ • _  . • t ___  __ _ 1 _ _____ .*   . •    _ * - 9 _i 

nų atsinaujinimo., 
r‘“ . >t.

Ji nesugadins nei jautriausios odos.
RUFFLES, Jei turite pleiskanų.

galime atsujst jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto |
I

- ..X AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York *-7—i

Jus negalite apsieiti be

I Jus aptiek įninka s parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
|O. Jv* ». W • ....V J f J
iį markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: 
v—<xF. AD. RICHTER & CO.. 326-330 Broadway. New 1

Pas daktara.
— Ach! ponas daktare, pra- 

szau pasiskubint mano motina, 
mirszta!

— Gerai, einu ir pasirūpin
siu del josios 
cziau numirtu.

REIKALINGA— Dideliu dirbtuve rei
kalauja pardavėja drapanų, panęzlaku 
szlobiu, jeku ir del pardavimo mąraz- 
klnu, apatinu andaroku, tlcflog 1U ria- 
muH. Raszyklto o gausite scmpetlus 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. ■ , t , adv.

alkoholius... O
nepildo prisukimus, j<a(Į

Dievo ir tikėjimo! Tiejei, kurie! j1|S galvijiszki reformatai! Jau!
ežiu les, sprandus

gailesį už savo griekus ir mano 
pasitaisyt, kaipo už pakilta, te
gul inmeta ip gurbeli deszimts 
doleriu.... nes kitaip apgarsins 
jojo pravarde

tto už daug!

po pamokslui.
Kada reverendas užbaigė 
lėk t a rado gurbelije 86 naujės 
deszimtines bumaszkas. — G.V1S1bumaszkas. —

Amerikos lietuviai biznie- 
, savo laiku 

jau dabar

6 4

iriai ir politikieriai
nuvykę Lietuvon,

G ryžta kunigai
(advokatai ir kiti. Pirmiaus jie

k°- j g ryžta atgal.

rodą kad grot-

ANT PARDAVIMO.
KAM KENTĖTI?

Raumatiz.tno, ncurųlgijos ir raumenų

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begljė 
32 metus Invalrlas Ilgas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tlnlmb, invalrlas Ilgai* 
paelnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 
tlszkal, por lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustei

kai ir Lenkiszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.
Nedcllomls iki 2 vai. popiet

X Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
- - . . - ~ .......... 1 . -- ----- ---- --- L -- - — '

Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje

Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes

h -r it ir w ir ■ iįf j

VYRU 
LIG0S

gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini'su

4. PAIN-EXPELLER 4>
Vnizbnžonklls užreg. S. V. Pat. Ofiso, v

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per

namas antParsiduoda, pigei 
loto apie 70 pėdu ploc.zio, ]>o 
No. .55 S. Delaware St., Miners
ville, Pa. Atsiszaukite ant ad
reso. - (Nov 26)

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

Minersville, Pa.
---------------------------------------------------------------------------------------------- -- _.... ..-.Tl1--------Tr_..

*zauke, kad Amerikos lie-(Geltoni kvioeziai sužeis —
----------------- i,
s

.jeigu ponas reverendas <la butu tuviai (|nl.|,iuinkai
primines 
paežiu les.

apie neisztikiamas
... tai gel butu radęs 'keliautu
apie

tris kartus tiek bumaszku isz 
pancziakeliu.

Tas atsitikimas 
mena apie panaszu 
kuris nesenei atsitiko

rrv mums

I

pn- b< 
atsitikima |

t ularn 
mestelije krutaneziu peveikshi 
teatrelije. 1

i tokiame
| mente, kuomet 
šia pavojus.

• . i r ’ .7
Locninkas tojo te-

atrelio, atsistojas apieiszke su- deklamuoi1
prie dūrinį 
s su revol

veriu, kuris kanocz spiresi inei- 
ti in vidurį ir nubausti savo pa- 
czia kuri atėjo ant perstatinio

Dave rodo 
iszsinesztu

sirinkusiems, jog 
stovi kokis tai vyra*

su svetimu vvm. 
tai porelei, idant

ypatingai 
turintys pinigu, kuogrecziause 
_______ i Lietuvon. Dabar 
matome, kad tie patriotai pa
tys bėga atgal isz Lietuvos ir 

'ga tokiame svarbiu1“ 
“tevvnei

mie mo- 
~Į>> ffre-

dar vO k a jie atvažiavo darys? 
Nagi pasakos apie tėvynės var- 
K«.-, v<v .x.v,s apie Lietuvos 

j grožybes ir agituos, kad darbi
ninkai prisidėtu prie 
gynimo, prie 
vos valdžios pinigais ir t. t.

per užpakalines duris, kada ži- je| jje
burei bus užgesinti idant nie,- 

Kada vela 
žiburei likos užžibintais, ' :
rode, jog puse teatrelio iszsi- 
tnsztino — tiek porelių 
su svetimoms bobelkoms.

kas j uju nematytu,

tėvynės 
szelpimo Liet įi

Tada miela inotiuolc
Asz pas tave sugrysziu.

Kai nuo bieziu vilnas kirps 
O isz vaszko pecziu dirbs 
Tada miela motinėlė 
Asz pas tave sugrysziu.

Kai brolelis tvora tvers
Ant rytojaus vela sužeis, 
Tada, miela motinėle 
Asz pas tave sugrysziu.

Gryszti, kad ir sugrysziu 
Aplankyt, kad ir aplankysiu, 
Bet pas tave, miela motinėlė 
Visados nebebusiu.

>

— ReX.

daugiau kaip 50 metų.
Rolkiilauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) _

Valzbažonklį.' .

SKAITYKITE “SAULE”
Q

Stebėtinas Nusiuntimas Pinigu
, • ♦ • • i. I « , „ , f . »

----------------------------- 1----------;i------------------ --------- -- -------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- ;----------------------------------- J

per Adierican Express Kompanija]
-u—:---------------- : t ■'.............. ■ , j................•_________ :_______ '________________a___ !__ \____________________ _*

Musu supratimu, pirmiause 
darbininkai
ponams užduoti klausimą, ko- 

, būdami patriotais, ne
prisidėjo’prie Lietuvos gynimo 
paeziame svarbiausiame ir kri- 

pasi- tingiausiame momente, bet at
bėga Amerikon ? Kodėl Tarybų 
RuSijos lyderiai panasziai nesi
elgiu — nebega in užsieniui bet 

galimais

privalėtu tiems
PRASA KG AI Visus lalszkui* o h

• * Kv * ' ' "I J ' I «* * ' <

piningus in iszloistuvo ‘'Šaule'* reiks 
visados siusti ant szito adreso: W. D. 
HoczkowNki-L'o. Mahanoy City. l’a.

___ —±i

in Lietuva priesz kare, dar nese- 
nei buvo vėl atnaujintas.

buvo

NUGA-TONE padaro tirszta 
krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

Daugeli yra panasziu atsiti-|gina savo szali visais 
kimu, apie ka ir tasai reveren- 

Bet yrh. tai 
atsitikimai seni kaip svietas.
das perstikrino.

budais!
Lai tie ponai atsako iii szi- 

tuos klausimus. — “Laisve”.4 4

Buvusia kaizeris Vilukas ne 
turi jokio vargo, nes nog laiko, 
kada suemias savo pi ūdras, iž 
dūme in Ilolandije, 
valdžia siunezia jam

prusiszka 
užtekti

nai graszio ant ūžia i kimo. Ko
še i m o, isz-

Wilhelmui Ho- 
sze-

mitetas prusiszko 
siuntė ponui 
lienzolleriui Iv rr 

J szioliai
szesdeszimts du milijonus flo-
renu.

Ir tai vadinasi 
p rus isz k a valdže, 
gaspadoruje 
g? ‘

social iszka 
kuri teip

su žinomu piln
ais/ Ka jus pasakysite ant to 

ponuliu socialistai?

gar-

pajieszko se
ni i este,

Kamisorius sveikatos 
singo miesto Chicago, daktaras 
Robertson, apgarsino per laik- 
raszczius, buk 
niausio gyventojaus
iyksle dažinojinio nog jo, ko
kiu budu gyveno, sulaukdamas 
vėlybos senatvės.

Ir surado toki žmogeli var
du Szima Gi owski isz Oak Fo
rest, kuris turėjo 112 metu. Tu

rnikus, 45ri jisai asztnonis
anūkus, o praanuku nepamena 

Daktarai paenje 
jin ant egzamino klausdamas: 

“Visados buvai sveikas?
“Niekados ne sirgau, nerū

kiau ir ne krameziau tabako.
“O arielka gėrei?
“Kaip ne! Isz ryto, ant piet 

ir vakare, o kaip kada ir nak- 
tije isztraukiau viena....

“Ir tas ėjo tau ant
tos?

“Tik tąda jaueziausi nesvei
ku, kada neturėjau už ka nusi-

kiek turi.

sveika-

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme 
remiasi ant. nervu pajegoš.
TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 
brangiu, sveikata duodanezių medi
cinų, rekomenduojama ir priraszomos 
daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, indigestija, dispep

NUGA-

Nilo seiliaus galima jau buvo sija, konstipacija, galvos skaudėjimas, 
darbai nors ėjomanyti kad

strimagalvei, kilo straikai del 
algų, kilo brangenybe ant pro
dukcijos, tai tas
verstis ant kito szono, ir dabar 

apsiriaikszt aiszkiai

viskas turės

tas jau 
prasideda.

Amerikos ypacz Suv. Valsti
jų spekuliantai 
telgai, ik sziol 
biznius vare, fabrikai 
turėjo perpilnai 
vis Europines sžalys iszsižioja 
prie Amerikos tavoru kibs tai 
viską gamino ir gamino, o tuo- 
mi tarpu Europos szhlysę pini
gai tarp gyventoju iszsituszte- 
jo, už pagamintus czion tavo-

Europiecziai ne-

ir kitokį vor- 
pasekmngai 

darbo 
tikintis kad

inkstu liga, gaža nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudojima, užszaldinta kvapa, 
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaista. Duoda gera 
apetitą, padidina svarumą, nuo ju iiiRS 
gama gerui, padaro kai nauja asž- 
menj. NUGA-TONE sustiprina visas 
kūno dalis. Sąbudavoja tvirta vyra ir 
sveika, gražia ihotori. ‘ Tukslanczlal 
žmonių ima ir giria NUGA-TONE. Isz- 
klrpk szi skelbimą, paimk in aptinka, 
gauk bonka NUGA- TONE r jei visai 
nebusi užganėdintas, sugražink bal- 
anca apietkoriui ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi aptickoj, prislusk muius 
$1.00 ir gauk pilnai gvarantuojama vai 
sta, už siuntimą primokama.
DRUGGISTS: You can get Nnga-Tono 
from your jobber or direct from The 
National Laboratory, 537 So. Dearborn 
St* Chicago. Z : 
Retail brlcė $1.00
— *— - ■     ■ ..............„

Absolutely . guaruuted.
’ ''.o I

Sugražinti kvitai parodo kad nusiusti 
in tenais pinigai, buna priimti traukije 
trijų savaiezių.

American Express Kompanija buvo 
turi inmoketa 

F p ; * • • ■ * "■> * 1,1 i ? '

kapitalu 818,000,000.00 ir siunezia dau
giaus pinigu in Europa negu bent kita 
kokia kompanija. Musu prekes žemos o 
patarnavimas geriausias.

Kreipkitės . in bile koki American 
Express Kompanijos ofisą arba raszy- 
kite Lietuyiszkai tiesog in musu ofisą: 

i • * •* L J 11 \ i

American Express Company 
Foreign Money Order Department 

65 Broadway. New York

insteig(a 1841 mete,

F. AD. RICHTER & CO.,
New York. . .

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntete 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausių padėką už tąip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Frijėinę.s kelias dozes, jis miegojo per 
v i s.7 nąkij .be prabudimo in dabar įau 
ueręikalauja daugiau užmigdymo liulia- 
vimtt.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan- į 
kinosi.
3 Aš patariu visiems savo draugams 
Vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

» > A. K. Pluladelphia.

Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 

ntitildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 
negaus: ' 4 •

u

Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol

BAMBINO
4
i 
t

Dovana Visiems DYKAI

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
50c. butelis vaistinyciosė arba 6oc. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo: 
F. AD. RICHTER & CO., Bush Tcrminal Bligt No. 5, BROOKLYN, N. t.

.....-..   ■ ■ .-.A.

' Tąt kas nors, nepaprasto^ Nustebetinaslaikrodis, naujo iszradimo, apie kuri 
dar nesi girdėjos. Laikrodis yra nupjausiu iszradimu laikrodžiu srityje. Apie

1—Rodo valandas.
2—Padirbtas Isz geriausio metaf6"tclp

rus netiktai 
perka, bet ir szios sziilies 
vemtojo i labai atsargiai in vis
ką atsiloszia, pirkt nenori bet 
brangumas.

Spekuliantai ve rauzes ir 
sztorus turi pripildė tai gi nėr 
kur dėt, mažina fabrikuose! 
darbininku skaitlį, o likusiems 
net algas apkarpo.

Garsinama, kad prie 
aplinkybių turį atpigti visoki 
tuvorai ir 1.1.

Kiek viskas atpinga ar atpi
gs, bet darbo žmones 
skaudžiai bus palikti 
kurie netenka ar neteks darbo. 
Prie ežio laiko brangenybių, 

greitai

ve rauzes

mažina

T* T*~« i
T r-r TT> -h-rw^rr •r T ♦

V’ V
gy

tokiu

czion 
ypacz

brangenybių 
žmogus neteks darbo, 
gali pakelt tvukszma szaukda- 
mas — duonps ypacz darbinin
kai su szeimynoms gyvendarni.

Suvienytu YalstŲu valdžia,, 
dabar projektuoja uždaryti sa- 

tv n virt v»!binma IP.ii unnna

f Ii jO V »LX 5* /•JI' i O 1 ' f / u ’ ' * " * 4 *z
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nueina greieziausiai ir tikriausiai siuiicziaųt per
’ < ’ ’ !■ . -1. " * **t i j > 1 ■ t . ,,

Atstatymo Bendrove
- (Lithuanian Development Corporation).

294 Eight Ave. New York, N.Y.
< »

Szita bendrove; turėdama savo skyrių (Branch OĮIięi') 
Kaune, dastato piųigus tiesioginiu kelių, be jokiu truk- 

t ’ W , . W . R ■

"Y’ i'* <* •’

Lietuvos

dymu ir SULIG,. PIGIAUSIO KI KSO, s
t- f < S * ‘ ‘ 4 M 11

Jo praktinguma kalba žeminus paduotas apraszlmas*. 
miliutas, kaip ir paprastas laikrodis, 
kad gali būti ugnijo ir nesudega ir gali iszlaikyt per visa tavo gyvenime. 
3—^ugszczio 8 coliu. 4—Laiko laiko geriau, nęgu .koks nęrs kitas laikrodi^ ir 
nesiįvclins nei miuutos. 5—Gvarantuotas ant 25 metu 6—Turi skambuti kuris 
teip sniarkei skamba kad ir kiecziausci mieganti prikelia isz miego ir iszkelia 
isz lovos, kad jin nutildytu. 7—Nakties tamsoj nereike keltis Ir žiebti zapalkos 
iduut pamatyt kokiu valanda, tik paspauk guzikutl ir visas laikrodi*.apsi- 
svleczia elektros sžvlesa. 8—Gali kartu szviesti ir skambinti, gali būti kaipo 
kambarinis ar oflsiriis varpelis del pnszaukimo reikalaujamos ypntos. b—Tūri 
egzaminuojama lempute del isztyrimo akles, burnos, ausies, gerkles, nOslen Ir 
dantų. 10—Turi cĮektrlkos baterija labai pasekminga gj’dymuJ nerVtezku Ugu. 
11—Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviem perskyrlma|s, vienos 
pinigams, antras brahgakmcrihtis Sudėti. Bankas aprūpintos slaptingoipiš 
durelėmis, kurias gali atidalyti tik žinanti paslaptį ypata. Su kožnu laikro- 
džiu. prisiunęzlnnio pilnas infn^muęljas.
Dabar pamislyk, kiek naudos ir parankump gali turėt iqz tokio laikrodžio. 
Nedaro skirtumo koki laikrodi pirktum, visgi geresnio už szita negausi. Šil
toka laikrddys privalo rastis kožnoj stuboj, nes jis yra netik reikalingas bet 
pugražinaneziu namus daigtu. Nerasi žmogaus kam šzitad laikrodis nepatiktu. 
3nterija laikrodijo gali .užtekti ant kėlu metu, o paskui lobai lengva indeti 
nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia bot mcęgi del ju daugybes per 
tfunipa laika pardavlnesim’tik po $12.75. Laikrodėlis yra toks kaip aprdšzytas. 
Jeigu jums nepatiktu .gražinamo'pinigus. DYKAI, V1SISZKAI DYKAI įsi
siusimo kožnam szita geležini gražu laikrodėli priedo, kas užsisakys pas mus 
apraszyla naujo iszdlrbimo laikrodi. Laikrodėlis yra labai geras dirbautiepas 
žiųonoms nes stiprus jo luksztai ir tvirtais1 vidurais, laiko laika teisingai. 
Parduodamas po $4.00 ir daitglafi, o mes duoiim jums DYKAI tik per trumph 
laika, jei užsisakysi tuo j aus stebuklinga naujo iszradimo laikrodi TaX^l Jei 
nori pirkti sau ar kam kltąm nors dovanu tai prislusk mums ranktyinigu tik 
$1.00, o mes tuoj iszsiusimo laikrodi su laikrodėliu.UkusUią 
iltį tiri t* h r» « rit'Ttirtk * i 4 ....i V

Bankas aprūpintos slaptingomis

Kombinacijos numeriuk uieietaU).

zirįbnoms nos stiprus jo luksztai ir tvirtais" vidurais, laiko laika teisingai.

laika, jei užsisakysi tuo jaus stebuklinga naujo iszradimo laikrodi Tat^ljei

daiktub. » Norėdamas pasinaudoti foroga, raszyk hiojaus. (J M
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PAKELEVINGI
ATSITIKIMAI,
’• 41 A A I

nes kadaSzposas in szali, 
žmogus eini taip žmonių, tai
turi apsidavadyt, ba: kaip ta
ve mato, teip stato’’.

Iszeję pasivaikszcziot.
Norint Gdanskas neguli prie 

paežiu mariu, vienok panašzus
in pristovės miestą. Kruteji-
mas didelis; tenais iszgirsi vi
sokiu kalbą. ‘ Tenuis pilna isz
visu s žali u įeglioriu. Kada,nu-

A 'A. * ’ ■ ' » . Z" ’ — — ’1 *-■ • ‘

ėjo in pamąri, Mątauszas ne- 

ant to, ka ne buvo mates.
Dabar, ar tu Matauszai 

ka? turi va atsigert ie 
Gdansko arielkos, ba jeigu teip 
ne padarytuva, tai teip iszro- 
dytu, kad, kaip sako: 
Ryme ir popiežiaus nematyt”.

Pradėjo temt, 
levingi, nuvargę, ėjo in kvatie- 
ra, kada parėjo, pasidrūtino at
sigulė.

Priesz diena is

galėjo iszsidyvyt žiūrėdamas

V « žinai 
I

4 i butie

Musu pake-

<irdo Matau- 
szas ka toki dejuojant, nes kad 
buvo nuvargęs, 
tai pabust. Po gerai 
dai pabudo. Paszoko
vos ir pribėgo prie Mikolo lo
vos.

negalėjo grei- 
valan- 
isz lo-

nesmagu, nes

,'Jn

11
I: I

4

liai.’ Pjuigus atnęsziu^.bukie 
sveiks. ' ‘
• Gyduoles o gal ir vynas trui 

Kaip tik

svąiks.
I

puti sudrutino seni.
jautėsi drūtesnių, pradėjo volą 
kalbėt:

— Tu manes nepažinojai, nes 
asz tave pažinau. Sunkioj va i

* I t

landoj pasitikau su ponu Vla
dislovu, Jis ,mari pąvecle 
svarbu daiktu. Gailavo, jog 
negalėjo pats tavos pamatyt.

, mari pąveile

s pamatot. 
Paliko dpi tavienok ne-riui- 
ža daigta. .. ' r ,

— t) jovė jluok i jam dąnpu!
— tarė* Matauszas. — Asz prie 
jo nieko uetni’iu. Buvo staigus, 
nes geras.

— tarė Matauszas. — Asz prie

O,ta, ka nmdu.sU-
ig-sikivirezinom, tai mažas dai 

tas.
Gerai kalbi,
Noras mirsztanczio yrą 

sz veidas.
nežinau, ka tari užrasze, nes ži- 

, yra tas, 
ukininkystos.

josi.
nes jau sto-

Ant galo to tikrai

nau jog užraszuose 
kad iszmoktai
Dabar esi užrubožeja, o ne toli 
nuo saviszkiu. 
kine Poznanians, 
ninkysta augsztai stovi Trau
kio in Szamotulus, tenais pa
klausk kur Želniu dvaras. Duo- 
kio ponui nuo seno Mikolo la
bas dienas, jis piane pažinsta. 
Dvąrukas jo nedidelis, 
rai užžiureta?. 77 
gerai, kaip jis lauka 
kaip viską užžiuri...
jai Prusnose imasi prie ukinin
kystos kaip galėdami. Eida-

Eikie in aplin- 
tenais uki-

kie in Szamotulus,

užžiuretas.
, nes ge- 

Prisižiurek 
dirba ir 

Gyvento-

kystos kaip galėdami.
mas per vakarinius Prusus, ar
ba Bidgoszcziu žeme, ‘ tai kurneatsake.

nuėjo tik rasi pakeleja

Kada žmones, apię ligoni, pa
žinojo, Suėjo pas jin visu ' Li
goni? sunkiai. JxYjWP; BStM 
turėjo ązvjesjąs iį4 vis|f pomet|. 
Pamatęs, atįęiglu?, jupstolėją ,?u
- ’ 1 4 ...J ’ 1? </.•'

Ato.ipi.'<Į si; lunnii.Į
t. priotek|r J W

ąt-
’< J,W- 

! jsutjkinifi...
Iii suvo szu- 

.... asz einu iii arnžiiia. gyveni-
,_L •__ ‘ ” 1 r * t

(įadingiauąiąs buvo

kaip sun.u,^lylejov .,
' . .. yiftoklus 
Nustojo kalbe

turėjo ązvjesjąs iį* vis^ pomel
M * '\ ,7‘J 

ranką kt$ pjįsiąrtiąjų

veikinf,. priotęloį;. .iMęr.v,

tSAULE
■' -- •44 ___________

1 W
Suspaudė tada lazda 

rĮinko.ię,,pufii'.pl<o insznli ir bu-

pąą^auke

f H'
< <l»

• •ant jiu. veki
niekai

r.

<i
I.

ąb’udu

r-"***
• ‘M ♦» |#i

bu^i
. f 0

,(įtyr nbiidu prie

užmpj^eli.. 
I 
dejiinįi, gy^opkįtą 
Pąrgryžkite sveiki 

ma. .

kinimąs, su, 
kaip sun.u .piylejOv. (
Įėjo kalbėlį dąyipjjo viąokn 

jas ir u^Ąądynp^Difiypi duszia
pamokinimus.

atidavė.
Trpczią kelione.

iftokius

Szęnnenis iszkele. Matauszas 
kaip priguli, 
ko su troptais

Visi, ka ątpląu- 
o ir Morkelis, 

lydėjo nabaszninka ant kapi
niu. Kada sugi’yžo ant kva- 
tieros, Matauszui labai pasida
rė graądu, rodėsi jam jog likos 
vienas ant svieto. Ilgai Gdans- 

1apdalino 1 
drąugus palikta senelio dovana 

* ir, leidosi

ir----- k ■ ■

WhUrrWSx.P0 tl"" 
'• .... “

pin^,Ji- p^ego.

Szęjo.iujt.vie.yJęclio- 
.............. ........... ’ . ' ko,kis tųi 
Žmogus, JqipĮĮ;f>up,įtĮgs dusipin- 
f a Liiii 'in m •žiiirio'Hii ■ ‘ -1’1-
£7.' •X£'n7*T<lJustojo ir MątaUszui 
atriszo,. ; 
szas burna tarė:

— Kibą tavo 
linu Dievas atuesz/p,! > 
’ _ ’■ ' ■

4 . n 1 ' ' x '^T t 1 n

jog asz ošiu paliokas?

Ai®J
L'

Kada sugryžo ant kva-
_ ‘T _ _ -J 11 p’ A

kili npbuyo,

■ ii

SziauliuŽINIOS ‘isz LIETUVOS

Žuvusieji, be žinios dingusieji 
ir in nelaisve patekusieji.
Dęl Amcrikiecziu bus aky va 

žinoti isz szito suraszo, ar joju 
gymines randasi terp sužeistu, 
užmusztu ar nelaisvėje. Dirste
lėkite per szita surasza, o du
ži uos itc.

Žuyusiejį: beit. Saldukas 
Petras — Mariampoles apskri
ties, Jonavos valszcziaus, Pa
sūdomo kaimo. Leit. Kuklieris 
Jonas — Mąriampoles apskr., 
Veiveriu miestelio. Tamutis 
Jonas — Radviliszkio miesto, 
Sziauliu apskr. Szirvidis Juo

nį., Rokiszkio 
Juozas’ — Be- 

., Vilka
viszkio ap. Garžauskas Pranas 

, Ariogalos v., 
La ra n i na s Lari- 

., Nevare- 
Stnmburys

* 4 iiV'to tk "i«Jf j r* lllilF1 “ Al 4i't ■ -m* 1*^'' * •***"'1,1 *||4

Musteikis Jurgis 
ap., Veiguvos v., Bitiku k. Leit. 
Rutenbergas Isaokas. Karo 
Vald. Maliszauskas Juozas — 
Sziauliu ap. Pakrojaus v., Biti
ku k. Leit. Vainauskas Vincas 
— Sziauliu a p., Kurta venų v., 
Kąszcziuku k. Major. < '
kas Julius — Traku ap., Mer
kines v., Riliszkiu k. Major. 
Jurgaitis Petras 
ap., Jouiszkelio
V. Leit. Janaviczius Arturas — 
Pasvalio ap., Linkavos

« ' i ■ * ‘»* ''jut1'

£D
A’$*»M4

BALTRUVIENE.
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ir in nelaisve patekusieji

lokite per szita surasza, o da-
Czapli-

4
<1

jį

Pa

tl J

i— Pasvalio 
v., Stipino k.

C . O? "■4 , V >. J i'1! . 'JL 
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I a : ('■ i n ' 
o.jd liuesą?

'įsus Dinigus.jr
tu>

to U? tam žiųpgĮĮi;

atriszo.

kąkis tqi
k.’*

1 -

AtaįįiinHzias Matau-
. ranka?

r Vi

ĘZia piitjte- 
t

, į. . >■ . , ” . V’ J

Kibą tau kas pasakė.

Ne. Asz nežinojau apie

V

l i*
Ęį, ju^ Frilando bob$>s,.

, Ar (jąjąis, idąžU; skurp?,
, 1 , * 1 • '! K 'h

■ * JI 
.JI 
,?ll

'M 

•!

Pasvalio ap., Linkuvos v., Si- 
lingiszkiu k. Leit. Czizauskas 
Juozas 
Garszvinio k.
Kostas Marijamp. ap., Szunsku 

Oszkasviliu k. Leit. Szid- 
Kauno m.

Petras —

Vilkaviszkio ap., 
Leit. Raitikis

V.,
lauskas Pranas

Bytautas
Kapit Grinaviczius

zas — Kamajų 
ap. Jurgelaitis 
brjninką k., Pažeriu v

I}a ną vieno, kpczelo aiėrągąyo, • 1... * 1 •

Sžirdeles kaip užpyksiu, 
j . dovanosiu, 

Netrukus pus jus atlapszesiu 
O kad duosiu, tai duosiu, 

Vos gyvas paliksiu.
Akis atidalykite, ir pražiū

rėkite, 
Greitai pasitaisykite, 
Asz mat, neskubinu,

Pinnįaus apie savo pribuvi
mą praneszu.

1 #

w *

Np yiena koezipti negavo.
r"'4 • “I*’1 1" ’/ ’ ’1'1 ’*■ * ' _* V" J f ”

ne-
Major.
Kauno m.
Vaclovas — Ukmergės ap., Ra- 
deck k.
Vytautas
Linkaucziu k.

'ii

■į.|

'/I

_■ II

LiandsbergisKapit.
— Panevėžio ap 

V. Leit. Trasz- 
keviezius Petras — Panevėžio 
a])., Skrobotiszkiii v..
k. V. Leit. Gailius Albinas — 
T i 1 že Berszt i n i n k uose.
Lumbis Pulgis. Leit. Steikūnas 
Balius — Ukmergės ap., Kurk
liu v., Dejumu k.
lionis Jonas — Jouiszkelio a p., 
Gustoniu k. V. Leit. Michalaus- 
kas.

In nelaisve patekusieji:
Kapit. Muczas Jonas — Jo- 

niszkelio ap., 
liunu k. Leit. Drazdauskas Juo- 

ap. Aluntos m.

tai. O kad lęnkiszkai prakalbė
jau, tai nesidyvyk, nes kitaip 
nemoku.

Dabar .Matauszas pa paša ko- 

sitiko; prasze teipgi, idant pa
rodytu kelia.

— Asz tave
Opoliu;
norėsi.,

Matauszas surankiojo iszine- 
tįtus ant žemes daigtus, tęipos- 
gi armonika ir lazda, norint 
suteriotas, inszoko smagiai in

nesidyvyk, nes kitaip

savo ja, kur eina ir kas su piom at

su žydu apsirokavo 
peĮsszęzias in, kelione.

Nękalbęsime apie mažus Ma- 
atsitikimus, koki jam 

treczioj kelionei 
trijų nedeliu keliones, laikyda
masis senelio pamokinimu, da-

tauszo
I *

atsitiko. Po

Petravi-

nuvesziu in 
isz tonais nueisi kur

titus ant žemes daigtus, tąipos-

Mediniu i r ■i
i

■
■

Jokaicziu k.
Kėdainių ap. 
jonas — Juzapayo k 
nu v., Telsziu ap. 
Aptauas, Mūrininkas Antanas.
Judkauskas Cbaim.
izius Juozas. Markkas Pinas. 
Juręviizius Juozas.
Leonas, Vaitkus Kazy 
kus Antanas.

Leit.SI raukas 
s. Posz- 

Steponavi izius 
Kazys. Zilbermanas A bromas.
Beįmanąs Maksas.
Stasys. Kaziliauskas

Juozas.

Ii

.■'lį

4

Leit. Stcpu-I *

Vienam mieste ar tik ne 
Nantikia, 

Nekurjos bobos labai lietikia, 
Kaip vyrai in darbu nuejna, 

Teip novos boba in sztora ejna
Suejna in keno stuba, 
Gerą pagal savo būda, 

Kada linksmumas užejna, 
Tada da in karezema ejna, 

Nusilaka kaip kiaules,
Jog rodos pareiti namon ne 

gales.
Ir teisybe, vos vėžliojo, 
Ejdamos strąplioje; 

Siiszyinkia nuo alaus, 'VII*’
Ir Ja nuo kp kito labinus. 

Bjaurybes, girtuokles, 
Iszrodo kaip kiaules,

ar

J

Galbagis 
Kazvs.

Buksznys Juozas. Pudio/iis 
Aleksas. Vyncris Faibe. Gabrė
nas Antanas. Levin David. Pu- 
linkas Antanas. Szimkus Sta
sys. Sruogis Andrius. Liauszas 

atminiu k., Telsziu 
v. ir ap. Norvaisza Laurynas— 
Jezociszkiu k., Kalvarijos 
Lizas Vladas. Balsys Juozas— 
Mėsėdžio k., Plateliu v., Kre- 

, tiugos ap. Kropsztaitis Pranas
— Szilenu k., Budvecziu v., 
Seinų ap. Miscviczius Feliksas
— Paczcmem.,
Tauragės ap. Narkunas Jonas 
-z- Dja.butįu k. Utenos v. ir ap. 
Gmbliauskas Jonas — Szilenu 
k., Veiveriu v., ?
ap. Kupstis Dainas — Želiu k., 
Pąpiles v., Sziauliu ap. Pecziu-

■l.l,

Pabiržės v., To-
ėjo in. Želniu, dvarą.

Kaip senas Mikola sake, teip yežima. 
ir buvo.
pąrskaites laiszka priėmė Ma
tausza su .ak va ta, priek tam ta
re:

Valdytojas .dvaruko
Domas

M
4
4

zas — Utenos
Lord Curzon apie Gyventoju— Dokui Dievui

pasibaigė
ginu .... o vagys, liukai !...

Po tani apezaupinejo Matau-
" \'L-

braszkejo popįera

jog teip 
galėjo būtie blo- v.lęnkiszkai 

tonais ųžeikie, bu<- 
priimtas. Dykai 

nereikalauk;

kalbnnczius, 
si svetingai
nieko nereikalauk; norint 

ant saves žmones ir svetingi, nes per pru- 
rankis sus nuvarginti. Dirstelėk in

vienam

— O kas tau, tėve!
— Truputi 

gal pereis.
— Gal paszauktic daktaru?
— Juk vaike daktaras ant 

senatvės nieką negelbės, o ant 
galo kur jin rasi?

Matauszas nieko
> O kada gerai praszvito, 

pas savo draugus, kad pajiesz- 
kot žydą Morkeli. Ne ilgai klai
džiojo, rado Morkeli 
name, kuris turėjo 
4‘tales” ir ant kaires
sz.iksznutes — poterevo. Kada 
^Matauszas apie Mikolo liga pa
sakė, žydas susirūpino, nes nie
ko neatsake, tiktai davė su ran
ka ženklą, kad valandėlė 
lauktu.
pabaigė, suvyniojus diržus pra
kalbėjo: :

— Nu kas jam? teip drhu- TeiiaiCjįra^ideja^ lenku zeinė

Pa"Kada barakatinojūs

nuvarginti.
kožna, szali, o ka gero patemin- 

Tenais 
viskas

si laikykie pometija.
nepamatysi,

Akmenėlio ant lauko 
Gyvuliai dideli! 

ne tėiį>; kaip

pudymu 
užsėta, 
nepatemysi. 
vežimai platus
apie Pagilinus, kur dvieja gre
ta negali sėdėt. Gnieziie bukiem

tas..... feike daktarini; nes kas Tenais silsisi kūnai pirmutinių
i 

----------------,

Ta yi?ką. senas Mikolą kalį 
bojo i^z .lėto -y silšecjapiasis 
Ant gąlo nutilo.., ,7 

isz- pradėjo ka|4szcžią6| ir kosėt.
Matąu^zas sędąjo prie ‘'ligo

nio ir. visus jo norus pildė. 
Teip pąrejo ąajeti?: r. \

Ant rytojaus atėjo vela dak-

užmokės T
— Tai jaą isz mano pelno

atrokuosite, ponas Slorkeli.
— Nyltpy, Uostu gfiscn, keip 

tu bagojas.
I I -L. J-'Ll A ..... *

lenku
raliu.....  ,

Ta viską senas Mikola kalį
• • « Z • •1 * «g • .

, An t, .nakties

kunigąikszczju ir ka-

Jeigu tave senas Miko- szas kiszeniu

Neuž- 
ir mo-

la del manes perstatė, tai tikiu 
jog esi geni žmogum, 
mirszkie netinginiaut 
kintumetes ukininkystos.

KPo tam perstatė dąl 
žmpniu, kurie jin 
tarpa saves kaip savą. 

* —_ ▲ t A ' t 1 1 l *

savo
priėmė in

Noreiką apie tai rąszyt kaip 
jis ėmėsi prie ukinihkystes ir 
teini jo- mažiauso daigta. Dumažiauso daigta. Du

Isz-

Atsisukiąs žydas in 
kius paklauso apie 
o 
re:

savisz- 
daktara, 

po tam ycla in Matausza ta-

— Eikie tu pas ligonis, irh 
as toj ateisi.

Ne po ilgam 
daktarių ] 
žiurėjo, parąsze receptą, porą

A

Matąuszas sėdėjo prie ligo- 
____ 1 1

Teip pąrejo pakti?.

taras, ąž valandos ir ^Mprkeliš.
atvedė žydas LigonisL buvo loki? pats, kaip

Kada, tas ligoni ap-
" * i M * S a

Gali gydintojas pa
ne ant

ir vakar.
gelbet, jeigu žmogus,

ta laika daug iszmoko. 
moko medžius skiepit ir dar- 

Iszmane apie 
visokius padams ir auginimą 
gyvuliu. Žodžiu — apie vis
ką žinojo.

Nedyvai, kad Matauszas ka 
greieziause norėją pamesti Že- 
Iniu dvaruka, ba turėjo savo 
(oena. Turėjo > vienok savo 
pergalei ir iszpildyt kas buvo 
pžraszuose. Nusidžiaugė ne
mažai, kada viena diena ponas 
Bukevicze in jiu fare:

.K — Dabar jau gali sau traukt

žoves augint.

Žodžiu

Nusidžiaugė ne

žodžiu pakalbėjo su žydu vq- smert sąrgą, nes Mikolai nega-
Žydas is^ęjo tuojaus

7, Matauszas 
pats pas ligoni pasiliko.

Prisiartink prie manos — ta-

kiszkąi. ' 
paskui doktąra.

re seniq in.Maįausza. 
mano baigėsi. f4’ 
daktaras pasakė....Jis mislijo
jog asz vokiszkai nesuprantu^ 
Na, tegul stojas 
Gana privargau ant svieto....

Biski atsilsėjus kalbėjo to-

mano baigėsi.
■’ Dienos

Girdėjau ka

Įėjo palengvint. Diepą vela 
buvo geriau?,
.Kada daktaras iszejp, M,or; 

kelis iszsitrauke isz kiszeniauš 
audeklini kreįĮsziuka ir sklype
li rokuridu popieros, o aproka-

iszejp, Mpr:

liaus

tūriu vilti, jog man gėdos ne-
padarysi.
, — Kada jau ežia bunu, no- 
jretau ne kurias Augsztam Szle-

Kadn jau ežia bunu, no-

zingia aplinkines atlankyt, o 
paskui traukt ant namu.

, — Eikie in szali rytu isžil-
ves, kas prigulėjo užmokėjo. * gai lenkiszko rubežiaus — teip 

Priesz piet ligonis paszauke
vale Dievo. pąs save Mataušza, liepe užra-

Tu manes nepažinai 
vienok kitados matei, 
meni Warlines 
buvau, 
jog susitaikėte.

1 o

girioje? Tai asz 
Džiaugiausi po tam

kytie dūri? ii: prfe aUisestie, 

f -r- Paduokie manp kasdie*
* ‘ !• 1 '/ > • / r

o apsidairias tarė:

nine sermega.»į Atidarykie ta 
arArpą- užsiūta kiszenjiL... Gerai.... 
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Asz nuo la
bai senei susipykusius taikau.

— O ka jus tada veikėt? — 
paklausė Matauszas.

— Ne galiu tau 
Buvau tenais, ba teip mąn isz- 
puole. Nuo trisdeszimts metu 
valkiojnosiu po svietą; kclevaii 
žeme ir vandeniu. žiurėjau 
in svietą, raminau susirūpinu
sius, drutinau tikėjime. Pats 
nuo jaunu dienu smulku szirdi- 
je neszioju. Jaunose 
nepasiseko man, kaip norėjau, 
ir pastanavijau vaikszcziot po 
Svietą. Teip tai kalbant pail
so senelis, net turėjo nustot. Už 
valandos sugryžo

yra kas jarfte 1 <r
1 — Yra pundelis pppieru.

ir vandeniu.

eidamas nepaklysi.' Pakeliui 
rasi lenkiszkus miestus: Poz- 
naniu, Szrema ir Krotoszinia.

Matauszgs ne ilgai ląukes

nes kada su- 
, su galva 

linktelėjo, ba patyrė, jog po- 
pieru nepaėmė, ka nuo seno
Mikolo gavo. ,

Toje valandoje buvo links
mas, nes kada pradėjo alkt, 
truputi susirūpino. Pradėjo po 
kiszenius jieszkot, ar nepaliko 
plcszikai nors , kiek kszeniuje 
pinigu. Rado tris po 20 fenigiu

MŠ UKps kišeniųje, 
jog vagys neapcziuope.

Kada atvažiavo in miestu, 
pirkosi sylditia pirago, kad ap- 
malszint pilvu ir 
mieste kokio norint darbo.

negavo, 
davinėjo jum žmones rodą, kad

malszin't pilvą

Budvecziu v.

Kvedairiu v. 1

Ir procia.
:f'rl
M

?

in miestą

jieszkojo

O kad mieste darbo

nuejtu in užmiesty prie rudos 
kasyklų. Teip ii4 padaro.

Nes kad to darbo nemokėjo, 
buvo už prasta darbininką — 
su karuku veže ruda. Mokestis 
buvomaža, ba vbs galėjo viena 
markia ant dienos uždirbt.

Vienok Matauszas dirbo, To
uždarbio ne tiktai turėjo už
tekt ant maisto, nes da puse to 
dieninio uždarbio pasidėjo ant 
tolesnes kelįones.

Menpsi iždirbias ėjo tolią.us 
daejo in CieszUa, t . ___
pęr miestus: Bielska, Biala ir 
Vadovicus, ant galo gavosi in 
Krokava.

o isz tonais

Turime dvejopa procia: 
, kiti su

Žekąi, o da. ir dainuoje, 
Visokeis žodžeis plovoje.

Gedos ne turi, 
Nors žmonis ant ju žiuri 

Parsivelka namo, 
Kaip be razumo.
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Vyrai nuo darbo pareina,
Ne valgia gulti ejna, 

Vyras turi valgi stolųoti,
Burdingicriai lo.vas kloti.
Jaigu lėtas vyras, tai puse 

bėdos,
Nes smarkus, payma. už lazdos, 

Duoda in kaili, net rūksta,
Kol lazda ar rimbas netrūksta. 
Isz tikro, vargingi tie jei vyrai,

Jaigu nepataiko gerai 
Apsipacziuoti, 

Arba apsipainiuoti!
♦ ♦ •

Pažinau tris sesules,
M ' .' •' 7- '•Ąuglikems stojasi,
Lietuvaites mergeles 

Ąpglikems stojasi, 
Nuo Lietuviu szalinaši.

11 " t>"’ . • • • ■ h ' d , , y j,

I

Aąit szokiu su angliais szoka, 
0 vargei szokti ihoką;

Naktimi automobįleis važiuoju
0 vargei szokti. moką;

Mariampoles

lionis Petras — Žagaru k., Ku- 
eziunu'v. Seinų ap.

Kapit. Remira 
Karolis — Kaunas, Ukmergės 

Žukauskas Jonas.

vieni dirba su galva 
raukomi, - kalbėjo kunigas del 
keliu kaimuoeziu.

O viena boba atsiliepė: - O' 
mano vyras dirba su kojom!

K. - Kaip tai ?
— Nugi dvaro plitiniezioja 

moli mina.

*

■■ #

iii

V

Suzeistieji:
M

pi. Nr. 22. Žukauskus Jonas. 
Stasionis Domas — Sluczajaąu 
k., Raneyos v., Ęedos ap. Maz- 
geika Vladas — Putręsin k., 
Czekiszkiu v., 
sauskas Aleksas.
Kazys — Bugailiszkiu k., Ši
moniu v., Panevėžio ap. Buto
nas Jonas — Butėnu k., Ro- 

v. ir ap.

— Putręsiu k. 
Kauno ap. Kra-

Barsauskąs

4

.Ji

i
■■i

1 1

kiszkio v. ir ąp. Bagaliunas 
Vincas — Pakalniszkiu k., Se- 
meliszkiu v., Traku ap. Kara
lių? Juozas — Szuksztu k., Ro- 
kįszkio v. ir ap. Spaiczis Kazys 
— Cziopiriu k., Rokiszkio v. ir 
ap. Jonaitis Antanas — Zablo- 
ęiszkiu k., Linkovo v., Sziauliu 
ap. Vaitkmias Juozas — Nau-

'll

’ij
1

■ ipĮ
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įi
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Lietuvos Prekybos 
Bendrove 
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviama,

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

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
‘ So. Boston, Mass.

jininku k., Kaupiszkiu v., Vil
kaviszkio ap.

Be žinios dingusieji: Major. 
Romanauskas Kazys — Ma-

O ąiglikąi jiaiąes suvadžioję. 
Oj bus mergičps i^egerąį, 
Kaip užkurs pirti vyrai, 

Jau ant jus rengia glaistas, 
Tada bus ne kas.

R

JiOj bus merginos lyjgerąį, 
Kaip užkurs pirtį vyrai, 

Jau ant jus rengia sĮaistas, Kazys
'* \ f'p * i'^ t X *' * Ji 1'1

Romanauskas
, jį,,. ... »r< C . "

rijainpoles ap., Sasnavos vai., 
Padgeluinbiszku kaimo. V. 
Leit. Ginčas Ėmilius — Vilka
viszkio. Major. Bendoreviczius 
Vytautas — Marijampolės ap., 
Degucziu k. Major Laurinaitis

’1Krokave.
Mataipizi|s inejo in miestą

■I
i +i|

■i

Padgeluinbiszku kaimo. V.
ji 1 i l " V ' J - V į / 4 *

apie 10 adyua rytmetija. Ėjo 

lėliu, ant pecziu užėjo in bažny- 
czia. Atsiklaupė, karsztai pasi
meldė, o pakilias po tain ėjo 
ant seno miesto rinkos, kad su- 
rastįe kur prastu kareziama ir

iszširenge iu kelione. Atlarilie 
tais visas rietas, 
Imtie.'

Czia turiu apraszytįe apie 
yiena atsitikimd, kokis Matau- 
ąza patiko, per ka kelione su
vėlino.
| • n*” 4 f *

Matauszas nuolatos tarp sa-

viena atsitikimd,
K 9

kui4 ketino uliczo Floiyanska ir sh puodu

— Pažiurekie atvyniojas.
Rast 50 prusiszkp doleriu, tai

—Kožiurai'f
imkįe, asz neturiu kam paĮikt yiszkiu maiszydamasis, ne ku 

A *' W ' A A ■ <« « « 4 r ’ J % •• « • a • j v * J • >

. kuriuos žodžius. Nes vis kelio-

bus tau apt kelio. Ko žiūrai į
vėlino.I

ežia. Atsiklaupė, karsztai pasi- 

ant seno miesto rinkos, kad su-
4. V . J V

ten pasilsėt. Radęs tą, inejo.

KP * *

JaigU vyras sunkei procevoje,
Tai bobą vyrui neszkadavoje, 

Stjįluka alaus iszsigęrti, 
___ ‘ 1.4 .J' * t '« f~ l'e. A * Ji 4’m .A

Tai bpbą vyrui neszkadavoje, <■!
Ml

pasakyt. Szimta doleriu padalykie del 
tu, ka atplaukė su medžiai^.... 
Už likusius pinigus iszkelsi 
man szennenis. rM 
priguli prie tayes. Norėjau

Suvalgė szmoteli duonos su sii-
A f _ a M « > i W A

metuose

Teip tai kalbant pail-

su gyduo-

tu, ka atplaukė su medžiais
vokiszkai suprato, kaip tik rie: riu in stiklą alaus iszgore. Dau-

l r į ■ , į i I ■, ''.h- . '< j *

Už tai neprivalo jin plūsti. 
Apicųviena tokia, daglrdau, 
Daybus josios dažinojau, 
Vyra suąiriętus kęite, 

Kaip kelis centus duoti reikc.

Apicųviena tokia, dagįrdau 
Darbus josios dažinojau, 
Vyra suąiriętus keįke,

4

giaus pinigu jau neturėjo.

Jonas Panevėžio ap., Smil
gelių k. Kapit. Budrys Anta- Užraszome Lietuvos 

laikraszczius.nas — Plungenu. Kapit. Gaiš 
musąs Alfredas — Ezerenu ap., 
Dusetų. V. Leit. Gaidelis Mikas 
— aPsvalio ap., Puskeveliszkiu 
k. V, Re.it, Ivanauskas Bronius 
—- Panevėžio m. V. Leit. Tom- 
kovjozius Liudas — Sziauliu 
ap,, Kurszenu m. Leit. Gražulis

! t

I |!M

«lt

4 

dt

O kodėl Vyrąs skvąjeriui už 
tavo užmoka,

Už tavo liežuvi, o muszti ne 
; ,7 / moka ?

Vyrpi keliu centu szkadavoje

gertu,-pakol laikąsi

Bet aidai per klaida, ar tyęzia,
» ' • •• A f 2 4 I’- a • i 1 % •

nei ėjosi gerai, pąkol laikąsi 
pasakyto pey Bukevicziu kelio.

h, ’
del tavęs misiunst in Wariine.* ėmėsi truputi iri vakurus. Czia 

tiktai 
*‘fersz- 

lęnicht.” .Visi vokiecziai.
- w-* 1 -r 1 /A « VO1 4'<1 tl

kei paklaust kelio.
ft

Ta pbpiąrą Tolinus bus H

Klausinėjau apie 
kartus, 
kitaip surėdė 
rejaii dabot, bą tai

tave, kelią 
Nes inatomai pievas 

Ta raszta tu- 
svetimaą

tįrejo ergeli, ba katra 
prakelbejo atsakydavo

i

--"T
I i

mąka?;

» O skvąjeriui keliolika dole
riu pakloję!

KURSUI NUPUOLUS

^eras, o bijodamas,.kaj uepa
męseziau, palikau pas kunigą
_________ i — _ . I . t (M. J. • M* i 1’’ . *

Misliricziuose.
no gromąta, o visus rasztuą
, . . . f . a * "*«.* a M a 4

lems Merkelis ir atnesze borika 
Norėjo žydas ertieK nes

1 Mer
kelį, rodos turešiihe atsiskirt 
ant visados. * Padaryki^ ! .
knnda ir atneszkie likusius pi!- sę adynos.

—, ką popas MikolaM

tpfi! Dievas duos, bus velft ger- Eikie pargabenkie kunigą.

v^°- y
ligonis jin šulaįke ir tarą

— Dėkui tau^ pąnas

ant visados.

p Žinoma kelionei reike tan- 
Labiausę

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Juozas — Vilkaviszkio ap., Pa
jevonio v., Trilaukiu k. Leit. 
Pąvris Dizmanas — Kauno ap., 
Jaiiavos v., Skrebiniu k. Leit. 
Macziokas Antanas — Kauno 
m. Leit Aucereviczius Stasys 
— Marijamp. ap., Krosnos v., 
Szesztakavo k. Leit. Paliukas 
Julijona? — Rygos m. Leit. Vi- 
liuszkis Julijoną?/ — 
ap.,
k. l^eįt ^rabutęna? Petras — 
S^vonczioulu ąp., Tyerieczio v., 
.KpreiszkiiU k. Leit. Mikailą 
Bįoliąs — Ąlytąąs ap., Je^no Ym 

Pastovo? k. Lęit. Paliulionis

džiu k. Ląįt,. T^tąriijiąęYĮis Jo-
»• 1 ir ■,m»7 • uj * 

kas Pnvilnw. &zf»n«»nDi

Siunczia piningus In visas daliji 
pasaulio. Parduoda Laivakortei 
ėnt geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, toipg! moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
NotėrialisEkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Baszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didelia kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. llaszyklte ant 
Žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsukimu:

!

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P, B. Lie. 15X 
Cor. W. Leną Ava. & S. Kabi SU

DuBois, Pa.
* Jll.

KURSUI NUPUOLUS j
Tąi geriausia proga daug 

, auksinu, lu, Lietuva nusiusti, 
drettume ąusiuntimo pinigu 

‘ nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjam^^ pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

Luivakorcziu agentūra In 
J Licppju,' nąmburga ir visur.

Pąsai kelionei in Lietuva.
Padarymas Lictuvlazku do- 

p kunmritu. 7
1, Pinigus siuskite per paczto 
Į^fpriey Order. llaszydami 

pridekite 2c štampu ir visada 
| ; adresavokite szitolp:

P. MIK0LAINIS,

■V, t i’4 "

MYLĖTOJAMS.
[ Ka tik iszejo isz spaudos nauji vei

kalui. Gaidos su žodžois dol JCiano:
į. Lietuva , Brangi. . ’

į Ž, Kas Nuramys man Szlrdolo.
f 3. Pas Darbeli Trys Mergeles.
[ -4. Esu ant Szio Syieto.
f 5. Gai^a Broliai Mums Miegoti.

; 1 ę, Sudley Gimtine.
r 7. Kas man dąr^bt
L 8. LalSzkas pas Tėveli.

9. O ,I4otuvą' Nūiąyl^ta.
L10. Vai Kalba Žada.

11. Suskintas, Kvlętkelis. .
Preke po 50c. ui kiekviena. 1

Siuskite piningus registruotam laiszke

MUZIKOS i

• j s 

■a 

■" Iįrusuose, kur visi miestai apt

Kutro iilc paklausė, tai 

fcp du- valkatus, kurie ir ėjo iri 

:ihejo in tamsia ginie, vienas 
i^z tu dvieju latru Aure:

, I J * l
Z t į 1 - ’ - - ------ . JT1 r ■ / V f * 1

'her! (natų puliokia, duok i e 
J '< A 4 u J’ k*' * ’ '

> b Matauszą's suprato, • jog įie || 
jin noyi ąpipjęązt,’peš day Į 
lijo^jpg jio sžposaUja, Tuojaus j

. * M41► — l 1 T — (Įj ’ ' — ■ -

Nueisi su ma- vbkiszku pravardžių permai- 
nyta.
tijkos iszjubkfii. Ant kelio pasi
nyta. ■ ':1

gausi. Tiktai turi i^simokįnt 
ukininkystos.' * 1 ,

Senas Mikola bekalbi|iit hv|fa paezia szali, ka ir jis, o kada 
bai nnilšo. Ktųla: ’ pabaigei 
akis užmerkė ir kaip negyvas

Po tam vela akis 
atidarė ir rodos su 
Mątąąsza tarė: .

ukininkystos.' *

1 i 1 KaxIa pabaigė,

ro- gulejb. " Teip gulėjo ąpie pu

I į“'

’ . ♦ L

Na nu, du polak, geld

Szakiu
Griškabūdžio v., Vidgiriu

nigus. ‘
#—, fjib.ka ponas . ..

kalbi t teip povele kalbėt —• —. Valanda mano artinasi
A

barate inj p|nigus.) < (
•įį .• Matausząs suprato, • jog įie 
Jin nori apipleszt, peš day iyis-

-
S 
. v MMĮ .» ,.T , ,, »

.14

‘ ę, Sudiev Gimtine.
7. Kas man dąrlik

1 8. LalSzka«"paH Tėveli.
0. O I.iėtuvą‘ Nūn^yl^ta. 41

10. Vai Kėlbą Žada.
11. Suskintas Kvletkclls. , ,

> Preke po 50c. ui kiekviena. J 
Siuskite piningus registruotam laiszke 
ar, per Monty Orderi, itmfepu fatyHimu

J. A ŽEMAITIS, IsslelątojM.

S^voncziouRi ąp., Tyerieczip v.,

Bolius — Ąlytąps ap., Je^uo Y

donas — Reinygalos ap., Zu-

lis S. W«tt St StaninfatK P*
nas — Kaunu m. Leit* MUiaus- 

! T.oU

■
' * ''“H 
d
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Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

i Didele kaucija sudėta Valstijos
i Banko Departamente. Eslu po 
i priežiūra Valstijos, teip kad plni- 
i gal sudctl mano bankoje negali 

pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimul. Siunczlu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos

1 kursą. Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytame kainoms. 
Pampinu paszportus kellaujan-

! tiems In Lietuva. Viskas daroma 
i teisingai, greitai Ir pigini. Ra- 
J szykito apie kainas o gausite 

teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

! Mahanoy City, Pa.

Žinios 
Vietines

w.
LIETUVISZKA8 GRABORIU8,

Deccmberis— Gruodis 
jau po szonu.

— Tik 29 dienos lyg Kalė
dų.

TRASKAUSKAS

i

f UNION 
.NATIONAL] 
L BANK į 
LMAHANOYA

CITY'^

Capitol Stock I12S.OOOJO 
8arpla« A Profits

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

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig S vai. poplot, Subato 
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentai
F. J. NOONAN, Vlco-Prei.
J. E. FERGUSON. Kaaleriua.

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pine SL Mahanoy City, Pa.

DAKTARASW. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville

— Nedėliojo isz 
jos buvo ekskursije 
iioju ir kitus miestelius.

miesezioniuszi intai 4 4

|Vo atlankyti

Filadelfi- 
in Maha- 

Keli 
pribu-

savo gyni i nes ir 
Kita ekskursijepažinstanms.

bus 5 Decemberio.
1 — Bosai skundžesi, buk ne 
turi užtektinai anglekasiu prie 

į darbo. Sako, jaigu turėtu dau
giau atsakaneziu anglekasiu, 
tai ir daugiau augliu galėtu 
iszkast.

— Nedėliojo bus okskursi- 
je in New Yorka, tiktai už $4.54 
ten ir atgal ant Redingo gelež- 
kelio.

giau atsakaneziu 
daugiau

anglekasiai

I

Su vlaoma Ilgoms priima, nuo < 
valandos Iki 10 valanda isz ryto, < 
1 Iki 8 vai popiet. 6 iki 8 vakare*'

— Szi menesi 
turėjo ketures szventes, o pri
dedant Nedėlios, tai turėjo asz- 
tuones. Kasiklos ne dirbo Vįsu 
Szventu diena, laike rinkimu, 
Afmistis diena ir Thanksgi
ving diena.

— Nedėliojo parsideda Ad
ventai. — Geriausia 
liūs praleist su 
skaitiniais, o t uju 
dysteje “Saules”, 
atnesz daug naudingumo, ne 
kaip valkiosites po uliezes.

— Mieste turime visokiu 
lietuviszku biznierių pas ku
riuos galima gauti visokiu ta
vom. Pirkinedami dovanas 
ant Kalėdų neužmirszkite at
lankyti. Juk žinote musu biz
nieriai szelpe visokius užmani- 
mus, duoda aukas ir perkineja 
visokius tikietus. Todėl su- 
szelpkitc ir juosius, o tuom pa
darysite jiems gcradeyste ir 
žinosite, jog atlikote savo tau- 
tiszka privaluma.

— Musu paviete in laika 
deveniu menesiu likos užmusz- 
ta kasiklosia 
per kitokius 
darbininku.

— Juozas

diena ir

Saules

vak are
nau di n gaiš 
gausite re- 
kurie jums

Pirkinedami

1 fabrikuosią ir 
atsitikimus 11G

Naujas Lletuviszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

616 W. Spruce SL Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia Daktaras Karlnmeneje*
GYDO VISOKIAS LIGAS

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

Telefonas—Bell 359 R.
113 E. Coąl St. Shenandoah

Merginu balberiu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
gzom. Teipgi iszmokiname 
▼yrus ir merginas balbe- | 
Mauti. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. NoMokoffių 
1202 Tenn Ave. PlUsbargh, Pa.

overkotus pagal

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
nau

jausia mada. Turu viso
kiu nauju Bcmpellu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Telpgi taiso, iszvalo ir 
iszprosina vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras Ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St. 
Shenandoah, Pa.

I

GERIAUSIAS VALGIS 
▼alkams kaipo Ir suaugusiame yra 
geros "kendes” padirbti musu sztorb. 
Mes Iszdlrbam ir parduodam "ICE 
CREAMA” isz geriausio pieno ir Sme
tonos ir yra szvležas kožna diena.

HARRY GEORGES
tl W. Center SU Mnhonoy City, Pa.

Monkeviczius 
penktam Warde pardavė savo 
saliuna Petrui Vitkauskiui. 

renkitės 
džiures

— Moterėles renki tos m 
Pottsville ant “džiures”, nes 
visos moteres, kurios balsavo 
szimet, bus trauktos ant “džiu- 

tarnystos atejnanti meta.

4 4

kuriame

res”
Kas pietus iszvirs del szeimy- 
nos, jaigu bobeles sodos per vi
sa sanvaitia ant džiures!

— Garsindami apie teismą 
bažnytinio ergelio,
Franas Klimauckas buvo ap- 
sknnstas ir užmokėjo dali kasz- 
tu, užėjo klaida pravardesia, 
vietoje Klimauckas buvo pa- 
raszyta Klimaviczius. Ponas 
Klimaviczius niekados neturė
jo jbko ergelio su bažnyczia ir 
yra geni kataliku. Todėl szios 
pravardes susimaisze per ne
apsižiūrėjimą, nes 
szios .viena in kita.

— Kožna mote re ir mergi
na yra užpraszoma 
dykai, 
mezginiu 
15 iki 27, pas Jennie Refovich
129 W. Centre St. (N.2G)

yra pana-

atlaikyti 
visokiu 

pradedant nuo Nov. 
y

pamokinimus

Pamokinimas Dykai.

Mrs. N. P. Fossett isz New 
Yorko, atlankys musu sztora, 
per dvi sanvaites nuo Nov. 15 
iki 27 ir duos DYKAI pamo
kinimą Mezgime visokiu Sve- 
teriu, Kepurių ir daug kitokiu 
daigtu. 
ošime 
prekes.

Jennie Refowich,

Visokiu vilnų pardu- 
už daug numažintas

129 W. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

Reikalinga.

Merginos suvirsz 1G metu se
numo Cresson Sanatoria, Mont
Alto, Hamburg, Pa., prie kuk- 
ninio darbo, prie stalu, ir ap- 
czistinimo. Atsiszaukite ant 
adreso; (Nov. 30)

Katherine Mullin,
State Dept, of Health, 

Harrisburg, Pa.

JU M'

AREOPLANINIS AMBULANCAS DEL AMERIKONISZKOS ARMIJOS.

>

f

Amorikoniszka armije yra užkalbinus keliolika arcoplanu, kuriuos naudos del gabo-

A

kr > M

niino sužeistu kareiviu in ligonbutes. “ Tokiu badu mano ižgelbet daug gyvaseziu, greites- 
Paveikslas parodo ta,ja,niu budu atgabenimo sužeistųjų

isZ Lietuviszku kaimelu nugsz.to 3'/2 |>edu lyg 4 pėdus ir 
 2 colius, neuzilgio hadai kuin-

nauja orine maszina.
— ------------------------ --------------------------------------—.... ........................—.....— " ■-

KUR BUNA?

Mk>r *1

PIRMUTINIS LIETUVISZKA9 
ORABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pnpamdt 
automobilius, riginus ir vežimus dp 
laidotuvin, krlksztinlu, vosolllju, paal 
pažinojimo ir tt. Krausto dalgtun ir t! 
520 W. Centre Sf Malmnny Chy, Pu

r.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

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

I

CU N ARD Ll N EI
’.»

KALĖDINI ISZPLAUKIMAI

Laivas “Saxonia” ( / ’ “
Kabineto ąizipkorte $180. 3 klasa szipkorte $125. 

(Priskaitant da $5.00 War Tax)

(14,300 tonu) December 9

Barre Plains, Mass. — No- 
vemberio 11 diena ponstva J. 
Stulgaicziai apvaikszcziojo 25 
metines sukaktuves savo* sida
brines vihczevonos ant kurios 
daiybavo daugeli giminiu ir se
nu pažiirstamu. 
sibuvo

Vakarėlis at- 
o ponstva 

Stulgaiczei aplaike daug viso
kiu sidabriniu dovanu ir veli- 

Trys seserys p.

linksmai

Stul- 
pribuvo sudėti veli- 

nimus kaip: Kaz. Stulgaitiene 
Aniele

------------------

mm u.
gaitienes

isz Hardwick, Mass., 
Plauszuniene
Mass., Felicije Gruszauckiene, 
isz Cornwall Bridge, Conn, ir 
brolis Jonas Tamkus, isz New 
Braintree, Mass, kaipo ir duk
tė Nellie Kulvinskiute isz Wor
cester, Mass, ir keturi
Juozas, Timoteuszas, Antanas 
ir Edvardas. — Lai ponstva 
Stulgaicziai susilaukė auksiniu 
sukaktuviu.

isz Fitchburg

sūnūs

musMauston, WK — Pas 
oras gražus ir sziltas, buvo keli 
rainelei, bet nieko 
gyvuliai da visi laukuose ir ne

nekenkė.

Žmones czionaisreikė szerti.
gyvena grąžei ir sutikime. Lie
tuviszku farmeriu czionais gy
vena asztuonios szeimjmos.

- Taylorvill, III. — Szio geri 
tautiecziai paaukavo Lietuvos 
Laisves Reikalais, už ka komi
tetas isztare szirdinga aeziu:

Alikolas Stulginskis,
$10.00

$10.00 
Jonas Eiczus $10.00 Jonas 
Stankus $10.00 Kas$tantas Ma- 
ezuk, $5.00 Aleksandras Ragi
na, $5.00 Zigmant Blius $5.00 
Izidorius Jankauskas $5.00 Da- 
minikas Witkus $$5.00 Vincen
tas Delniszkis $5.00 Daminikas 
Warnelis $5.00 Jonas Kasparu 
$5.00 Antanas Kinderis $5.00 
Stanislovas Maczuk $5.00 Vin
centas Berniszkis $5.00-Juozas 
Kalens $5.00 Antanas Yekutis 
$5.00 Marijona Mockevicziene, 
$2.00 Juozas Stulginskis, $2.00 
Aniele Yukniene $2.00 Juozas 
Moszkus $1.00 Vincentas Mo- 
tėika $1.00
$1.00 Jonas Kuderis, $1.00 M i
kolas Guidimovicz, $1.00 Anta
nas Puszlis $1.00
žinskas $1.00 Jonas Waszkis, 
$1.00 Antanas Utera $1.00 Jo
nas Rugis $1.00 Dominikas Jo
nulis $1.00 Franciszkus Freiti- 
ka $1.00 Franciszkus Yeruskis 
$1.00 Simonas
Jurgis Zigmantą 50c,’ Antanas 
Eidintas 25c. • •

Juozasj Sugaitis,

Jonas Per

Gudin $1.00

Chicago, — Jomis Jasinskis 
ir J. Juodis tapo pripažinti 
kaltais platinime komunistinės 
propagandos. * r 
mos dar riephskelbe. .

Dalzell), Ill. —i 
czion gera vieta, lies miestelis 
ne yra didelis, stovi terp misZ- 
ku ant kalnelio, puikioj vietoje

Bausi plurze

Teisman baus-

Del aglekasiu

o oras sveikas.
czionai mažai gavo auku, o no-
rints sirgo apie 10 bet visi pas
veiko. Stubu yra užtektinai, 
randos nog 4 lyg 7 dol. ant me
nesio. Szaptas dirba po 7 va
landas kas diena, uždirbti gali
ma nog 50 lyg 125 dol. in dvi 
sanvaites, anglis kasztuoje to
nas $1,37. Kumpanijos darbi
ninkas uždirba ant dienos po 
$7.50 už 8 valandas, an iri i s turi

užtektinai

pa n i jos dės maszinas in kasyk
las. Darbininkai 
sziosia kasyklose gali
ir Springvalley, nes tasai mies
tas tiktai pustreczios

dirbdami
gyventi

mylios 
nog czionais. Kam nubodo kur 
kitur dirbti, tegul pabando at
važiuoti pas mus ant uždarbiu. 
Norintiejei susiraszyt ir daži- 
noti daugiau, lai ras'zo pas ma
ne: P Matuseviezius, 
Dalzell, Ill.'

Box 81.

Mano pus-brolis Petras Gad- 
lauckas ir pus-sesere Elzbieta 
Gadlauckiute, isz Seinų apskr., 
Žagaru Kaimo, 10 metu adgal 
gyveno Mahanoy City dabar 
nežinau kur. Turiu svarbu rei
kalą, praszau atsiszaukt. (t.95) 

Juozas Gadlauckas, 
117 Dickson st., 

Duryea, Pa.

r i

L*

♦

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

(Pridedant $5.00 War Tax)

Jusu mieste ar apelinkeje randasi agentas.
' t*

Sugar Notch, Pa. — Darbai 
rūksta. 

Lietuviszku parapije auga per 
gera gaspadoriavinia prabasz- 
cziaus kun. Szupszinskio.

Liūdna kad musu moterėlės 
kaip kada pasiausta per iszsi- 
traūkimą meuulienes, tada už- 
mirszta apie

Ant keliones jau mi
si unsta del ponios Bultruvienes 
kuri neužilgio t ketina in czio
nais pribūti padaryt paredka.

gerai eina net viskas

gera

svietą.
vaikus ir visa

Neužmlrsskltc kad dabar MSAULES’* 

prenumerata yra |3.00 ant viso meto 

o S 1.50 ant pnses meto.

■>

Mano broliai Jonas ir Vincas 
Stankcvicziai isz Vilniaus Red. 
Eizno Valscz., Namajunu Para. 
Traku Apskr. 
reikalu praszau atsiszaukt:

Petras Stankeviczius,
Box 485, 

Ellsworth, Pa.

Turiu svarbu

(N. 26)'

ANT PARDAVIMO.

Parsiduos pigfai visi nami
niai dftigtai. Kas pirks daigtus 
gaus stabas parandavot. Atsi- 
szaukit pas

Joe Urban,
13 E. 3rd. st., 

Mahanoy City, Pa;
------- t, "SAULE”

(3 t.)
SKAITYKITE

M. YURKANIN, Vicc-Prozldentas.

Siunczia Pinigus in Lietuva.

w e i o ■> o i e 11 ee e —i

S. J. MOCKAITIS, Prezidentas.
VIKTORAS M. UNGURAITIS. KnsIJerlus.

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

VEDE BANKAVA BIZNI.
Parduoda Szipkortes.

Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas PubHcznas, 
Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.

—$—$—$—
Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.

Mus tiesus susineszimas su Lietuva duoda mums gale 
nusiusti

mums
jus pinigus in Lietuva greitai ir kaip galint 

jiigiausiai. Mes esame Bankieriai po kaucija, 
leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
cziu biznjuj, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

Pasportaį.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus

turime

Mus visas laikas

pasporto. Mes su mielu noru pagelbesime jumis iszrupinti 
pasporta.

Szipkortes.
Mes atstovaujame ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,

Į Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite

1
* pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus 

dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.
C^Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

■ : . ( - .\;,S * ..„į '
ioi ne iei ■■ ■» ui — įs h m m gįi o o — ■ o i e w —
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kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

Lietuvos Prekybos ir 
IR JO SKYRIAI 

,if t* < k , I

Pramones Bankas

VILNIUJ;
PANEVĖŽYJ 

SZIAULIUOS', 
RASEINIUOS 

MEPOJUJ

*

KLAIPĖDOJ

J

’ ■ . ’ <
jj* ■ '

f MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE 

kuogreicaiausia isznąoka pinigus pasiustus per savo
AGENTURA NEWARKB. : 
dek pinigus L. P. P. Bankan 

7 nuosz. padėjus 2 metams. 
' 5 nuosz. padėjus 1 metams.

3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.
Pinigus pasiuntimui’ priima ir informacijas apie 
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 
. M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J.

Kol žemas ąuksino kursas^ 
Ten gausi

> PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

I

i 
I

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apskriausti atvikla in New Yorka, tai ticeog 

kreipktos pas Geo. J. Ilnrtnszin, A geni n, nes jis yra visiem gerai žino-, 
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų In ir isz Lietuvos.1 
Iszmaino ir siunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų. Pasitinkant žmonis ant 
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvine nes užlaikoni narna su 38 kambarais. Paleidžiant pasažleriu* 
ir ju bagažlus ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprupipti kurie 
kreipiasi In musu vlrsz-mlnfta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautiecziai brangus kurio manot keliaut in Lietuva 
kvlccziain visus kreipkitės in musu agentūra per lalszka ar ypatiazkai. 
Gausite sanžlniszkus patarimus nes mus prlderisie yra tarnaut visuo
menėj Jabuj. Reikalaukite lalvakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonas: Spring 9537.

t

a
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New Edison s
ANT SZVENCZIU — TURĖKITE GERIAUSIA 

MUZIKE SAVO NAMUOSIA.

I
I Guinans

«
&

Ateikite paklausyti nauja Edisono fonografo, teipgi 
Columbia ir Pathė fonografus. Turime per szita menefif _ 

-specialiszka pardavima isz kurio privalote pasinaudoti gę

I

201 W. CENTRE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 
' procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuęi ateinate, kada reikalaujate pagelboft 

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

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti
lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip

Yra tai Banka kurios yirszininkai yra j ūso tautiecziai ir 
pažinstami.

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

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

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST C0.(

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L, Eckert, Vice-Pree.D. M. Graham, Free.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
P. Č. Fenton )

D. F. Guinan, Treaa, 
A. Danuewica M. Garula

T. G. Hornsby
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