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ISZ AMERIKOS
Svietine iszkelme atsibus Fi- 

ladelfijoi 1926 mete.
Philadelphia. — (1zionaiti- 

nis miestas daro pasirengimą 
ant surengimo puikios avieti
nes iszkelmes (parodos) 1926 

kuri pervirszins visas 
kokios buvo

mete, 
kitas iszkelmes
Chicago, Buffalo ir kitur. Toji 
iszkelme atsibus ant atminties 
150 metines sukaktuves laisvos 
Amerikos.

Iszkelme kaip rodos atsibus 
Parkway lyg 

ir
Schuylkill ium's. ,
Iszvijo pirma paezia priėmė po 

pastogia antra.
Philadelphia. — Amelio Ca

ruso isz Norristown, pargabe
no isz Europos 20 met n senu- 

(>na Marala, apsivedė su

150 metines sukaktuves laisvos

ant 
Park

Fairmont 
pa k raszczi uosiu

mo
jaja New Yorke ir nusivežė na
mo in Norristowna.

Kada pribuvo namo paszali
ke in savo pirmntinia paezia :

Turiu sau kita paezia, jan-“Turiu sau kita 
nesnia ir geresniu už tave. Ne 
noriu daugiau tavęs, paszol 
von ir nesirodyk p\,n daugiau 
in akis.”

Ka turėjo vargsze daryti po 
tokiam apreiszkimui! Pasiėmė 
drapanas ir kudyki ant ranku 
ir nusidavė tiesiog in palicijos 
stoti, kur apsakė apie savo vy
ro nedorybių, kuri aresztuvojo 
porelių ir uždare kalėjimo, o 
pinnai paežiai liepe sugryžti 
namon. dfct
Gazas užtroszkino szeszes ypa- 

tas laike miego.
A rtimam

ir uždaro

Lavonus atrado 
Lebajovskis, 

isz rvto rinkti in-

Ssranton, Pa 
miestelije Dickson City, per 
trūkimą gazines paipos, už- 
troszko visa szeitnvna ir vienas 
burdingieris.
agentas Vladas 
kuris atėjo 
szurenc. Kada ant baladojimo 
niekas jam neatsiliepe, inejo 
per užpakalines duris ir vos 
pats nesukryto nuo gazo. Vžli- 
pias ant virszans rado visus be 
gy vasties.

Vžtroszku.sieje yra 
jemezak, jojo pati

B. Sa- 
Mare, tris 

mergaites ir burdingieris An- 
35 metu

Spokane, 
Mullholland

Jonas 
draugu

tanas Przvlvkovskis 
amžiaus.
Pavogė $300,000 papilde sav

žudinsta.
Wash.
su savo

Jay Hough, praleido 300 tuks- 
taneziu doleriu ant visokiu 
spekulaciju,
prie James Callahano, kuris 
jiems pavedė savo pinigus ant 
biznio. Mullholland susitarė su 
Hough
isz sarmatos. Mullholland nusi- 
szove,

ant 
kurio

James Callahano,
prigulejo

pa pildyt savžudinsta
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VINCZEVONE PRIE LAISVES STOVYLO NEW YORKE.

fe

ant Bedlow salutes, kuri kožnas atei-
vo

Dįy. > ?i:

mK

Laisves Stovylas
in Amerika pamato nuo laivo, bnv

W. P. BOCZKOWHKT, I’rcn. A Mur11 • in inn n niB|. ■ irn. a

F. W. 110CZKOW8KI, Editor 33 METAS

I 
H

4

ISZ ROSIJOS
Rusu bolszeviku grobis Krimc.

Anot “ 
szevikai

DANIJOS KARALIUS IR KARALIENE ATLANKĖ 
ANGLIJA.
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vis pribuvęs 
nepaprastos \ incze\ ones 
szo mazgu
Franciszka Dunham, 
budintoja.

moterystes kareivi
1 ’anelr ‘

lindintojum
<s. suri-Ana diena kapelionas Bank

Chester W’adsworth su pan'n
Laisves Stovyla” turėjo sau už

Wollworthas paliko paežiai 30.pasilikdavo. Daugeli kartu tu
rėjau vogti muistą nuo szunio 
idant isz bado ne mirti.’’

Teip tai apsako savo gyveni
mą 18 metu lumma Helm, sudo 
kada apskundė savo vyra Fre- 
drika už nedora pasielgimą ir 
persiskyrimą nuo tojo vokie- 
czio. Sndže Faber paliepė Fre- 
drikui mokėti savo pacziulei 
po 15 doleriu ant sanvaites ir 
porelių perskyrė. 'Toji vargin
ga motorolo svėrė tiktai 92 sva
rus, o kada isztekejo už Frod- 
riko du metus adgal, svėre 162 
svarus.

milijonus.
N. Y. --

i

Litroptos 
paejne

V raugei io: 1) pusantro milijo- 
'.autuvit^ 2) 30 milijonu 

szautir u patronu,
ruotos automobilius, 4) kelteta 

armotu szoviniu, 5) 
Skaisczius 

iszbegiisiu \’rang''lio kareiviu

no

rmijonu
ims karo laivus.S(

padidintas 
•pandoje.
osas

* 1 , rusai bol
ls rime isz

o 
•) ) 46 bron i-

buržuazijos 
armija

Minneola, N. Y. — Trisde- 
szinits metu adgal Kranas W’. 
W’ollworth, kuris pradėjo ati
darinėti po i 
ir miestelius 
parsidavinejo daigtai po 5 ir 

paliko 
nžrasze 

susidedant i 
savo paežiai, 

likos aps-

Kilesnius miestus 
sztorns kūrinusia

10 centus, 
testamentą 
visa savo

mirdamas 
kuriame 

tarta 
isz 30 milijonu 
Tik tomis dienomisT 
varstyta kiek jojo paliktas tur
tas vra Vertas, t •
40 anglekasiu uždaryti kasi- 

klosia per ekspliozije.
West Frankfort, III. 

turesdeszimts anglekasiu likos
No. 8 kasiklosia ( Hi I 

kelios 
g sziam 

isz degan-

Raudonoji 
paėmusi iszviso 150,009 belais
viu, isztisomisĮ formaejomis ir 
garnizonais, kurie pasidavė be 
pasiprieszinimo. Pabėgti te
galėjo kaneolei'iijos ir etapo in- 
staigos, skaiezijuje 10 - 
o ne fronto didyn, 
diostotys, telegrafo instaigos ir 
atvežtoji isz užsienio technine 
medžiagi 
arm ja i.
Vokiecziai fabriku dirbiniai 

Rusijai. 
” Lit rosią 

vokieveziai fabrikai dirba Ru
sijos užsakymus garvežimiams, 
rolėms, elektros intaisoms, che
mijos produktams 
mentalus.
Badas soviatinei Rosijoi. — 
Žmonis apjanka nuo ligų* 
Moskav. —A’idiiiinesia gu- 

benijosia vieszpatauje neiszpa- 
Mužikai ne

turėdami kviečiu, sustojo prie 
geležinkelio stoeziu 
nuo pakelevingn 
szmotelio duonos 
saugot nuo mirties.

Kaukaze

i sz t i som i s' f orm a c jom i s

i patekusi

* 1

sakytinas badas.

Ko- Isz Kariszku Lauku

12,000
Visos ra-

raudonajai

pranesza, kad

ir medika-

meldžia 
ir kareiviu 
idant apsi-

ir kitur 
platintis terp žmonių 

apjakimas. 
apie du 
apjako

ims 
laikui 
žmonių

9 1

v i si sz kai.

uždarvti
Ben Coal Corporation, 
milios nuo ezionais. Lv 
raszimui ižgialbeta

tik keturi angle- 
nuo eks-

ežiu kasikiu 
kasiai. Nelaime kilo 
pliozijos gazo.
Pavogė arielkos už 3 milijonus.

(’hieago.
gis pavogė

Praejta vakara kada 
sargai losze isz 

keli (rokai

Aurelianas 
žmogelis,

C.

bet I lough gavo szaltas 
kojas ir pasidavė policijai, nesho anį 

■ >a> . •ne turėjo 
gy vasezio.

drąsos atimti sau
Callahana,s dabar Bll kpu 

pasiliko be cento.
Prasarga del laikrasztiniu 

vagiu.
Tamoszius

Kalas, likos susektas per pali- 
cijanth Malinovski, kada vogė 
laikraszczius

Sndže Catter nubaudė

Y

Detroit, Mich. —

4 4 Detroit Free
Press. ’ ’
Kalasa ant 25 doleriu ir 12 do
leriu kasztu.

-Yra tai penktas prasižengė
lis in laika menesio kurie vage 
laikraszczius nuo duriu, palik
tus ten per gromatneszi arba- 
nesziotojus ’laikraszcziu. Viena 
vagi svetimu laikraszcziu su- 
dže nubaudė ant dvieju mene
siu kalėjimo, 
prisisavina
si mena, jog ir jiems gali patik:

’ I

— Praejta meta ca- 
isz valdžios maya- 

zinn arielkos už tris milijonus 
doleriu.
probibicijos
kaži m, atvažiavo 
prie magazinu, atplesze spinas 
ir iszveže 200 baezku arielkos.
60 buczkiu ant valandos kasz- 

tavo jam 3500 doleriu.
(’hieago.

Turpin, turtingas 
prižadėjo apsipaeziuoti su Vir
ginia Foster ir buezinoti jaja 
60 kartu ant valandos jaigu už 
jin teketu. Aurelijonui praėjo 
tasai pasiutimas ir meile atsza- 

t galo užmirszo apie savo 
prižadejima, 
..... ...,i “anioliu” 
prižadėjo linksmesni 
ma. Dažinojus apie 
Virginia, apskundė Aurelijona 
už nedalajkima duoto žodžio ir 
60 buczkiu kas valandą, už ka 
lipiaike 3500 doleriu.
Turėjo valgyt su szuniu arba 

mirti nuo bado.
New York. — 4‘Turėjau val

gyti drauge

— Vagei kurie 
Saule” tegul at

ti panaszi bausme, _,.J_

susipažindamas 
kuri jam 

gyve ni
tai pana

Naujas Lenku užpuolimas.
12. Ginklu Sus

tabdymas rodos pagal isz Vii- 
parėjusias Zinias isz nau- 

Paskut iniosia 
vis daugiaus 

fniklas, munieijo- 
Mes

Kaunas, I7

maus
io Priegadoje. 
dienosią parein

(>•
T5kareiviu su 

nu irmaistu. Mes laukiame 
naujo lenku užpuolimo per isz- 
szioiszkaji (h-ndrolstabo Zeli- 
gowskio Yyriausiaji, 
Lobiki.
oficialiszkai po lenku

jis po savo vadovys- 
Naujas

Obersta 
Kadaugi Ztdigowskis 

valdžia
pasidavė
te tai ne gal daryti.
Lobikio Pasikėlimas, Lenkams 
m-smaguji Vilniaus klasima vėl 

tarptautiszkos Va
liutu priverstos 

siusti. ’

sukeltu ir
CVS

pradėjo 
“ raudo- 

Lyg sziam 
tukstanezei 

Au
kos tosios ligos nelekia regėji
mo pradeda netpkti proto ir už- 
kllipinėja ant kitu

žudinseziu papildyta.
žinomu.

vaikus ir 
neiszpasa-

Ryga.
isz Moskvos apsakinėja

Daug
Nelekia regėjimo ne proto, ža
dina savo paezias, 
kaimynus. Baisybe 
kvta.’
Penkta dalis gyventoju Mosk

vos randasi kalejimuosia.
Latvei sugryžtanti 

, buk
Moskyoje kalėjimai yra pripil
dyti aresztantais kuriu randasi 
daugiau kaip szimtas tukstan- 
cziu arba konia

kieczins 
vok ietis
mano

su szuniu arba 
mirti isz bado, už tai, kad ma
no brolis kovojo *prieszais vo- 

o mano vvras buvo 
ir baise i manias ir 

brolio už tai nokente.
Daugeli kartu mane baisei su
plakdavo. In du metus po mu
su apsivedimui pirko man tik
tai viena szlebia, o kada atėjo 
laikas pietų, tai szuniui pirma 

Ipaduodavo . valgi, o man kas

kareivius 
in Vinių siusti. ’ Neiitralinei 
Cono,j didinasi Lenku l’žpuoli- 
mai ant pakajingu Gyventojų. 
Lietuvos Hubežiaus Kareiviai 
turėjo priesz jus

atmuszti, kas 
Lenku puses kaip laužimas gin
klu sustabymo vadinamas. Isz 
viso matoma, kad 
nor isztikro sutarties su Lietu
va darytos atboti, bet visokiu 
budu jieszko pasipleszimo Po
litika tolvn varyti.

puolimus
darytus ūž

imo

Lenkai ne

Lietuva reikalauja Vilnaus.
Kaunas, 18- 12. Lietuvos už- 

rubežio ministeris pasakos lai
kraszcziu raszejams, kad Gink- 
u apstabdymas tik del to dary
tas* jeib Zeligowskis be trikdi- 
nimo savo kareivius isz Vil
niaus kraszto pargabentu. Nuo 
atsiuntimo tartautiszku karei
viu nesą dabar mistyta, kadan
gi nėra abejones,
L iet u v i ams pr i k la u so. 
vos vaiskai tuojau po Zelegow- 
skio Szal int raukimo.. 

* *

kad Vilnius
Lietu-

I

I 
I

I

karaliu.

5:

ir karaliam

l

Danijos karalius
Badai Danijos I

ma diena atlankė 
iraliaus duktė Margarieta 

isztoketi už sūnaus angliszko karaliaus.

... —■ . . - .........................

nors ir sziaip jau urnai paėmus 
ir bevarant, jie buvo lenku ka- 

visai apipleszti.
Seinuose nuo belaisviu karei- 

net ir geresnius

roiviu veik

vin nuvilko
niarszkimiis. Isz Seinų ligi Su
valkų musu belaisviai karei
viai lenku priversti buvo patys 
arkliu vietoje

to, belaisviai

vežti in rankas 
patekusia batarija arnotu. Be 

dažnai buvo be 
jokios kaltes kankinami. Taip
iVadovicu belaisviu stovykloj

114. vo
’J

j barake
| viai karininkai kiekviena y^- 
| kara girdėdavo antrapus sic- 

nelaimingu

buvo tam tikra vieta, musžda- 
belaiTsvins. Tam paežiam 

laikomi musu belaik

uos nelaimingu ekzekucijas. 
Belaisviams karininkams mė
ginant inrodytie lenku vado
vybei be

A ng! i jos 
ketina

jokios kaltes mu« 
szimo nenormalumą ir tai, kad, 
laikant nuogus szaltuose bara
kuose, daug belaisviu kareiviu 
iszrnirs. vadovybe atsakydavo, 
kad sunkus laikai ir Lenkuose 
belaisviams jokiu teisiu nėra.

Isz Lietuvos
Teneniai, Tauragės aps. Du 

varstu Teneniu 
dvaras, 
nvkszcziai 
d-.. 
barti n i o Lenkijos 
sudskio tėvas 
apylinkėj 
ir kažkur Vilniaus

yra Adoma v o 
Kaip senesnieji czio- 

gyventojai jiasako- 
czia kita karta gyvenos da

gai vos Pil- 
ir valdos szioj 

5 dvarus dvarelius 
gubernijoj

Zulavo d Vara. Bot nusigyveno 
ir 1908 m. rusu valstiocziu ban
kas iszdalino vietiniams Vals- 
tiecziams buvusius czia jo dva
rus, o Adomavas teko Milasze- 
/Vicziui. Pilsudskis turėjos 5 
suims ir 2 dukteris. \ yresnieji 

Juozas ir Jonas. Caro 
laikais dalvvave 
sandro 2 nužudyme ir slapsto-

Žmonos, 
vardu ir 

kalbasi, kad 
dvaru nuo 

ir z bijosi

buvo ir Jonas.
caro Alok-

si ilgai po miszkus. - 
iszgirde 1‘ilsudskio 
kara su lenkais, 
jisai ateins savo 
valstiocziu atsiimti 
kaip piktos ligos lenku.

J

permainyti ant 
ir didesni fa- 

Padejimai losią kale-

Giedraicziai (Vilniaus aps.) 
Gal ne Vienas mioseziukas tiek 
nonų kentėjo nuo lenku ple- -------- ppr 
du menesiu czia tesėsi musziai, 
ir ne viena karta jis buvo per-

• • e Vejes isz ranku m rankas. Žmo
nes sako,
musziu dar nebuvo musu npy- 

I jeiiku
būdavo

nuo
sziku, kaip Giodraicziai.

kad tokiu dideliu

kariuomenes
daugiau.

sakydavo:

žmogių 
prie 
niokojęs 
ves meisteris.
kad su paezia nesutiko.

rusu
buvęs 

unteraficierius ir 
visokius darbus, bu- 

Visa jo kalte,

Nužuilvtasai

Plokszcziai, Szakiu apsk.
Blokszcziu ap. ’’nkeje 

megsU‘ankgt i ne 
geraiJ

žmo- 
ger-' 

ir maži.
nes labai
ti. Gerai, gerais duot ir maži. 
Bet isz tokiu <ftd nu k<n dažnai 
būna lindnu a* . Npii; /’ '. 
paminėsiu vieni’/žmogaus liud-

Np11;’ 
i1

pakliuvo

aiszkejo, alkoholio

nu likimą. Silvenu kaimo Mar- 
tinkoviezius viena diena girtas 

in kalėjimą. Ryto
jaus diena buvo rastas kalėji
me negyvas. Po tyrinėjimu pa

kai! nuo
tulžis perplyszusi.

Musu apylinkėje tokiu atsi
tikimu dažnai buna, kad dt 
tino dauguma žmonimbe laiko 

kapus nuvaro. O valdžia 
mažai kreipia domes in tokius 

i n vykius. Rodos ir
žmonėms butu laikas susipras
ti, reikėtų mesti girtavima. O 
labiausia jaunuomene 
liautis girtavus, nes degtine 
be laiko iii kapus nuvaro.

ur.

m

liūdnos

irtavus,
turėtu

Paszeimeniu dvaras, Barti
ninkų valscz. 
n i u d va ra

, Apie Paszeime- 
labai linksma gy

venti. Czia kaip kokiame mies
to, galima

Belaisviu badavimo pavyz
dys yra ir tai, kad Vadovicu 
stovykloje kiekvienas 
matvti musu belaisvius karei
vius, berenkanezius isz mesz- 
lyno kaulus, lupynas, supuvu
sius burokus ir kitas atmatas.

taip buvo
iszbadeje, kad daug ju graži
nant in Lietuva pakeliui pra
dėjo nenormingai mirti, 
kai i n ta re tai koletą ,nt

Musu belaisviai

galėjo

Leiv
* :,.

inrixlinejirnn, kad vagonuose 
kareiviai mirszta isz bado, nes, 
valgyti jiem nieko neduoda-, 
ma, buvo sulaikė Balstogėje 
ant ra j i gražinamu 
stotysia ir vėliau Gardine,'įyir 
sulaikytuosius belaisvius, kan
kindami badu ir asztriai ser-, 
gedami, ilgai dar laike, ka sek
tųsi paaiszkint vien lenku no
ru tiek nukauk i n t ir nuvargin
ti likusius lietuviu kareivius 
ir karininkus, kad jie sugriže 
Lietuvon, jau nebegaletu dau
giau tarnauti Lietuvos kariuo
menėj. (Elta.)

belaisviu
'T ( P

Ežerenai (Zarasai.) Dabar
tiniu metu pasiekti Ežerenus, 
tai reikia nuo Abelių stoties 
arkliais važiuoti 40 varstu. Ke
lione apsieina 
—300 auks.

begalo yra 
padvadomis (stoikomis.) Pa
vyzdžiui, Antazave valscziui 
tenka in para varyti po 15 
padvadu. Ypatingai daug rei
kalauja padvadu milieninkai, 
nors kartais turi ir savo ark
lius. Prie to visko dar priside- 

važiuojaneziu 
nisu isz

ežiai

mažiausiai 200 
Del to visivalsz- 

vargi narni
įlenkta dalis 

visu gyventoju Moskvos. Klio- 
sztorei likos 
kalėjimu kaipo 
brikai.
j imuosi a yra neapraszomi, ka
li įlinkai mirszta 
hado ir ligų.
iszvest i apie szimtas kal ini rikli 
ant suszaudimu. Daugelis isz 
tujų nelaimingu ne teko proto, 
baimėje, jog gal ant juju ateis 
kaleina mirties ateinanezia na
kti. Aresztantai yra konia 
pusnuogi, gulėdami smirdan- 
czinosia szaszlavosia-
Rubežiaus nustatymo komisi-

I jons Vilniaus kraszte.
Tautu Sąjungos Taryba pra

minė tris komisarus,
niu Obersto Chardigny Rube- 
žius Vilniaus Nubalsavimo nu
statyti, būtent Augi jos G«endro- 

llius Burth Francuzas Sidois ir
Konsulis. Bruselyj

szinitais isz 
Kas nakti buna

po vedi-

Spanijos 
Sau ra.

Žino,
— Ar tomistą žinai, kas tai 

yra baisus atsitikimas ant ge- 
ležkolio? Ar tu roję i jau atsiti-
k ima?

skio Szalint raukinio., Vilnių 
kaip Lietuos vyriausia miestą
ilpstatys.

Įmo visai nereikia.
Žmonių nubalsavi’

Žiuoma! Viena kar.ta 
olektrikiniu

in Wilkes Barrijo per tuneli
tai vietoja jauna mergina, pa-

važiavau
T 

karu

įniczevitil josios bobutia! . ,

linkėjo.
visuomet
Lenku kareiviai
mes galim eiti tiktai ligi Gied- 

mums mirtis 
Czia 
Jas 

“ lit
uos jos atėjusios,

tu.
jaunimas,

nakties me- 
linksminasi 
nežiūrint in

20

raieziu, o toliau 
įuo vietiniu gyventoju. 
)u\’o keletas legioniukiu.

vadinoenku kareiviai

isz’Kauno.
veezkoinis
sako, isz ’Kauno. Per lenku 
vieszpatavima viskas buvo ap
mirė, tiktai ir girdi: ploszimus; 
vagystes, aresztns. Kas tiktai 
lietuviszko, viskas buvo isz- 
juokiaipa, persekiojama. Len
kai visai sunaikini) Marcinisz- 
kiu dvaru p. Graužinio, nes jo 
sūnūs tarnuja lietuviu armijo-

girdeti dainų ir mu
zikos, dažniausiai

Daugiausia
kurs

szali traukia dainas per vidur
nakti.
szeimeniu dvare vra atsidariu
si nepatentuota smukle, kurio- jo vežiojimas 
jo pritrauko vyrukai degtines 
nesigaili savo gerkles.

Priežastis ta, kad Pa-

Lenku puolimai. Invairioso 
vietose lenkai, nežiūrėdami pa
darytos karo Įialiaubu sutar
ties, užpuldinėja musu sargy
bas, o vietomis gana smarkiai 
susiszaudo. Ateje iii neutraliue 
zona lenkai žveriszkai 

gyventojais.

Lietuvon daugybes
Voronežo ir isz kitu 

Sovietu daliu (! Red.) Tarp 
rusu yra koks 

sentikiu, p

Sibiro,

iu gryžtaneziu 
10% ir cziabusiu sentikiu, p 
kiti tai ar buvusieji valdinin
kai ar taip sau YpriinazaljĮt.” 
Lietuviu tremtiniu visai mažas 

gryžta, o daugiausia rusai 
ir žydai. Ežorenu mieste daug 

apgriuvusiu namu, ku
riuos niekas netaiso, 
apylinkes 
paskutine lenku
gionai jau kelius sykius buvo 
prisiartinę in miestu. Bet cziq- 

vietos szau-

r/c
elgiasi 

su vietos gyventojais. Daž
niausiai atima ne tik gyvulius 
ar javus, bet paežius žmones 
nurodo ir palieka nuogus. To
kio žveriszkumo niekas negali 
pakęsti ir žmones nuolat krei
piasi prie-lietuviu kariuome
nes, kad juos apgintu 
plesziku.

v ra
Sziaip 

labai gražios. Per , 
invazija le-apskri- 

yra jauties.

kuris labai nuo tu

Plokszcziai. Szakiu
Czia jaunimo 

truputi susipratusio. Bet daug 
dar yra tamsaus, 
insimylejes in samagoiika. Jei
kur vestuves būna, tai nekvies
ti bėga už keliu myliu. Lapkfi- 
ezio 16 d. Ankalniszkiuos per 
vestuves prisirinkus tiems gai
valams buvo sužeistas savival
dybes atstovas pil, Daujotas. 
Po keliu dienu muszeikos buvo- 
suaresztuoti'.

Plokszcziai. Lapkriczio 28 d.
’ in Plokszczius a^veže nužudyta

Lenku žveriszkumai. Sugri
že isz lenku nelaisvos Lietuvos 
karininkai pranesze mums dar 
žinių apie lenku žiauru elgi
mąsi su musu belaisviais. Sei
nų lenku komendantas vieszai 
leido pleszti in Seinus atvary
tus pa imiuosi u i nelaisvei! mu-

kareivius ir karininkus, Įįus,

nai gerai veikia
liai. Tiek pat veikia • ir atvykę 
partizanai, vadovaujant nors 
ir ne visai taktingam, tacziau 
energingam komciidnntui, len
kai visuomet buvo vejami ir su 

nuostoliais 
traukdavo. Steigiant 
narys kun.
duoja vietos komendanto tele
gramomis, kad jis pasiseugtu 
paliuosuoti suimtus d variniu-

nemažais pasi- 
Seimo 

1 dausas bombar-

; J

■-i 1
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A 33 METAS

ISZ AMERIKOS
Svietine iszkelme atsibus Fi- 

ladelfijoi 1926 mete.
Philadelphia. — Czionaiti- 

nis miestas daro pasirengimą 
ant surengimo puikios svieti- 
nes iszkelmes (parodos) 1926 
mele, 
kitas iszkelmes kokios buvo 
Chicage, Buffalo ir kitur. Toji 
iszkelme atsibus ant atminties 
150 metines sukaktuves laisvos 
Amerikos.

Iszkelme kaip rodos atsibus 
ant Parkway lyg Fairmont 
Park ir pakraszeziuosiu

kuri pervirszins 
iszkelmes

visas

Parkway lyg
ir 

Schuylkill ujm's, , 
Iszvijo pirma paezia priėmė po 

pastogia antra.
Philadelphia. — Amelio Ca

ruso isz Norristown, pargabe
no isz Europos 20 metu senu- 

Ona Marala, apsivedė su 
jaja New Yorke ir nusivožė na
mo in Norristowna.

Kada pribuvo namo paszau- 
ke in savo pirmutinių paezia: 
“Turiu sau kita paezia, jau
nesniu ir geresnia už tave. Ne 
noriu daugiau tavęs, paszol 
von ir nesirodyk man daugiau 
in akis.”

Ka turėjo vargsze daryti po 
tokiam apreiszkimui ? Pasienio 
drapanas ir kudyki ant ranku 
ir nusidavė tiesiog in palicijos 
Stoti, kur apsako apie savo vy
ro nodorybia, kuri aresztavojo 
porelia ir uždaro kalėjimo, o 
pirmai paežiai Hope sugryžti 
namon.
Gazas užtroszkino szeszes ypa- 

tas laike miego.
A rtimam
City, per 

trūkimą gazines paipos, už- 
troszko visa szeimvna ir vienas 
burdingieris.

Vladas 
kuris atėjo 
szurenc. Kada ant baladojimo 
niekas jam neatsiliope, inejo 
per užpakalines duris ir vos 
pats nesukryto nuo gazo. Užli
pins ant virszaus rado visus be 
gyvasties.

I’žt roszkusieje y ra 
jemezak, jojo pati

mo

Pa. —Ssranton, 
miestelije Dickson 

gazines

agentas

VINCZEVONE PRIE LAISVES STOVYLO NEW YORKE.
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ant Bedlow salutes, kuri kožnas atei-
o
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iisz ROSIJOS

Anot 
szevikai

* y , rusai bol-
Krini(‘ isz

no

4) kelteta 
armotu szoviniu, 5) 

Skaisezius

4 4 
vis pribuv

Laišveš Stovyla.*
iii Amerika pamato nuo laivo, bu

Ana diena kapelionas Banks
Chester Wadsworth su panų

es 
nepaprastos vinezevoue? 
szo mazgu 
l'Tanciszka I)unham.

I i nd i n t oja.

v o liudintojum 
suri-

moterv>1 es kareivi
Pančio “Laisves Stovyla” turėjo sau už

Wollworthas paliko paežiai 30.pasilikdavo. Daugeli kartu tu
rėjau vogti maišia nuo szunio 
idant isz bado m* mirti.’’

Teip tai apsakė savo gyveni
mą 18 metu Emma Helm, sude 
kada apskundė savo vyra Ere- 

pasielgima ir 
> tojo vokie- 

Sudže Eaber paliepė Ero

milijonus.
N. Y. — 

Kranas \V.
l’risile-rr

Ivdesnius miestus 
sztorus kūrinusia

M innoola, 
szimts motu adgal 
Wollworth, kuris pradėjo ati
darinėti po t 
ir miestelius
parsidaviuejo daigtai po 5 ir 
10 centus, 
testamenta 
visa savo

’ isz 30 milijonu 
Tik tomis dienomis

mirdamas 
kuriame 

turtą

i

Lavonus atrado
I jebajovskis, 

isz rvto rinkti in-

B. Sa- 
Mare, tris 

mergaites ir burdingieris An- 
) metu3 5tanas Przvlvkovskis 

» *■

amžiaus.
Pavogė $300,000 papilde sav

žudinsta.
Wash.
su savo

paliko 
užrasze 

susidedant i 
savo paežiai. 

Tik tomis dienomis likos aps
varstyta kiek jojo paliktas tur
tas v ra Vertas, a •

40 anglekasiu uždaryti kasi- 
klosia per ekspliozije.

West Krankfort, III. 
turesdeszimts anglekasiu likos 

No. 8 kasiklosią (>ld 
kelios

Spokane, Wash. — Jonas 
Mullholland sn savo draugu 
Jay Hough, praleido 300 tuks- 
taneziu doleriu ant 
speknlaciju, kurie 
prie James Callahano, 
jiems pavede savo pinigus ant 
biznio. Mullholland susitarė su 
Hough 
isz sarmatos. Mullholland nusi- 
szove, bet Hough gavo szaltas 
kojas ir pasidavė jialicijai, i 
ne turėjo drąsos atimti sau 
gy vasezio. 
pasiliko be cento.

Prasarga del laikrasztiniu 
vagiu.

Detroit, Mich. — Tamoszius 
Kalas, likos susektas per pali- 
cijantlt Malinovski, kada vogė 

“Detroit Free 
Sndže Catter nubaudė

v i šok i u 
prigulėjo 

kuris

papildyt savžudinsta

drąsos
Callahanas dabar

Ko-

uždarvti
Ben Coal Corporation, 
milios nuo czionais. Lyg sziam 
raszimui ižgialbeta isz degan- 
eziu kasikiu tik keturi angle- 

> nuo ek>-

Praejta vakaru kada 
sargai losze isz 

keli trobai

Chicago. C. 
žmogelis

drika už nedora j 
persiskyrimu nuo 
ežio.
drikui mokėti savo paežiuiei 
po 15 doleriu ant sau vaitos ir 
porelių perskyrė. Toji vargin
ga moterėlė sveri* t iktai 92 sva
rus, o kada isztekejo už Fred- 
riko du metus adgal, svėrė 162 
svarus.

Isz Kariszku Lauku
Naujas Lenku užpuolimas.

17 12. Ginklu Sus- 
pagal isz Vil

niaus parojusias Zinias isz nau- 
Paskut iniosia 
vis dauginus

ginklas, munieijo- 
Mi

Kaunas, 
tabdvmas rodos

laukiame

jo Briegadoje. 
dienosią parein 
kareiviu su 
mi irmaistu.
naujo lenku užpuolimo per isz-
szioiszkaji Gendrolstabo Zeli- 
gowskio Vyriausioji,

Kadangi Z ei i g o w s k i s 
valdžia 

jis po savo vadovys- 
Naujas

Oborsta
I iobiki.
ol'icialiszkai po lenku 
pasidavė,
te tai ne gal daryti.
Lobikio Pasikėlimas, Lenkams
nesmagųjį Vi luinus klasiniu vėl 
sukeltu ir tarptautiszkos Ma

liui u priverstos 
iii Vinių

Rusu bolszcviku grobis Krime.
“ Lit romios 

pacjm*
V vangelio: I) pusantro milijo-

szautuviL 2) 30 milijonu 
szautuvu patronu, 3) 46 broni- 
ruotos automobilius, 
miijoim 
senus karo laivus.
iszbi'gusiu Vrangelio kareiviu
sas
pandoje. Raudonoji armija 

paėmusi iszviso 150,000 belais
viu, isztisomis: fornuicjomis ir 
garnizonais, kurie pasidavė be 

Pabėgti te
galėjo kaneeletfijos ir etapo in- 
staigos, skniezijuje 10 
o no fronto dūlys.
diostotys, telegrafo instaigos ir 
atvežtoji isz užsienio technine 
medžią gj 
arm ja i.
Vokiecziai fabriku dirbiniai 

Rusijai.
Lit ros t a ” 

vokieveziai fabrikai dirba Ru
sijos užsakymus garvežimiams. 
rolėms, elektros intaisoms, che
mijos produktams 
mentams.
Badas soviatinei Rosijoi. — 
Žmonis apjanka nuo ligų* 
Moskav. —Viduriuosią gu- 

benijosia vieszpatauje neiszpa- 
Mnžikai no-

o padidintas buržuazijos
Raudonoji

pasiprieszinimo.

i patekusi

C 4

- - 12,000 
Visos ra-

raudonajai

pranesza, kad

ir mediką-

sakytinas badas.
turėdami kviecziu, sustoję prie 
go Iežia ke I i o stoez i u 
nuo pakelevingu 
szmotelio duonos 
saugot nuo mirties.

Kaukaze

meldžia 
ir kareiviu 
idant apsi-

ir kitur 
platintis terp žmonių 
nas apjakimas. 
laikui 
žmonių apjako

8 1 

apie du

pradėjo 
“raudo- 

Lyg sziam 
t ukstanezei 

visiszkai. Au
kos tosios ligos neti'kia r<\goji- 

už-

DANIJOS KARALIUS IR KARALIENE ATLANKĖ
ANGLIJA.

imi diena atlankė
karalių.

Danijos karalių
Railai Danijos I

e? :«>•
I

ir karaliem
iraliaus duktė Margarieta 

isztcketi už sūnaus angli.szko karaliaus.

Anglijos 
ketina

Isz Lietuvos
Teneniai, Tauragės aps. Du 

varstu Teneniu
Kai;) : 

nykszcziai gyventojai pasako- 
j<6 
baltinio Lenkijos 
sudskio tėvas 
apylinkėj 
ir kažkur Vilniaus

d va ras.
vra Adoma v o 

senesnieji ežio

turėjos 5

žmogų.
prie 
mokėjos 
ves meisteris.

Nužudvtasai buvęs 
unteraficierius ir 

visokius darbus, bu- 
Visa jo kalte, 

kad su paezia nesutiko.

rusu

Plokszcziai, Szakiu apsk.
Plokszcziu ap 

labai mogst 
gerai

nes
t i. Gerai, gerai 
Bet isz tokiu 
buna liūdim i

Vokėje /juo
dinę ger-' 

ir maži, 
i dažnai

reiviu visai apipleszti.

• ■.■■■ ...............- -— " 1 ■■■*—

nors ir sziaip jau urnai paėmus 
ir bevarant., jie buvo lenku ka- 

veik
Seinuose nuo belaisviu karei
viu nuvilko net ir geresnius 
niarszkinius. Isz Seinų ligi Su
va Iku musu
via i lenku priversti buvo patys 
arkliu vietoje vežti in rankas 
patekusia batalija anuotu. Be 
to, belaisviai dažnai buvo be 
jokios kaltes kankinami. Taip 
iVadovicu belaisviu stovykloj 
.buvo tam tikra vieta, musžda- i 1 • m •1
I

barake
|viai karininkai kiekviena Te

girdėdavo antrapus sie- 
nelaimingu

net ir geresnius

belaisviai karei-

v o belaisvius. Tarn pacziajn 
laikomi musu belais-

1
k a ra
nos nelaimingu ekzekucijas. 
Belaisviams karininkams mė
ginant inrodytie lenku vado
vybei be jokios kaltes mu- 
szimo nenonnalunia ir tai, kad, 
laikant nuogus szaltuose bara
kuose, daug belaisviu kareiviu 
iszmirs. vadovybe atsakydavo, 
kad sunkus laikai ir Lenkuose 
belaisviams jokiu teisiu nėra.

Belaisviu badavimo pavyz
dys yra ir tai, kad Vadovicu 
stovykloje kiekvienas 
mat vii musu belaisvius karei
vius, berenkanezius isz mesz- 
lyno kaulus, lupynas, supuvu
sius burokus ir kitas atmatas.

Musu belaisviai
iszbadeje, kad daug ju graži
nant in Lietuva pakeliui pra
dėjo nenoimingai mirti, 
kai intare tai k oi c r.v °

galėjo

taip buvo

in kalėjimu. Ryto

f

/

Leiv 
u :«

*» * A'
nrodinejimu, kad vagonuose 
ertreiviai mirszta isz bado, nes. 
valgyti jiem nieko neduoda
ma, buvo sulaikė 
antraji gražinamu 
stotysia ir vėliau Gardine, :k,ur 
sulailųvtuosius belaisvius, kan
kindami badu ir asztriai ser-^ 
gedami, ilgai dar laike, ka sek
mai paaiszkint vien lenku no
ru tiek nukankint ir nuvargin- 

i likusius lietuviu kareivius 
r karininkus, kad jie sugriže

Balstogėje 
belaisviu ’ > i

M

paminėsiu vieni*žmogaus liūd
na likimą. Silvenu kaimo Mar- 
tinkoviezius viena diena girtas 
pakliuvo 
jaus diena buvo rastas kalėji
mo negyvas. Po tyrinėjimu pa- 
aiszkejo, kad nuo 
tulžis perplyszusi.

Musu apylinkėje tokiu atsi
tikimu dažnai buna, kad deg
tine dauguma žmonių* be laiko 

kapus nuvaro. O valdžia 
mažai kreipia domes in tokius 
liūdnus invykius. Rodos ir Lietuvon, jau nobegaletu dau- 
žmonems butu laikas susipras
ti, reiketu mesti girtavima. O 

turėtu 
nes degtine 

be laiko in kapus nuvaro.

ežia kita karta gyvenos da
gai vos Pil- 

ir valdos szioj 
5 dvarus dvarelius 

gubernijoj
Zulavo dvaro. Bet imftigyveno 
ir 1908 m. rusu valstiecziu ban
kas iszdalino vietiniams vals- 
tiecziams buvusius ežia jo dva
rus, o Adomavas toko Milasze- 

Zvicziui. Pilsudskis
suims ir 2 dukteris, \\vresnieji 

Juozas ir Jonas. Caro 
laikais dalyvavo caro Alek
sandro 2 nužudyme ir slapstė
si ilgai po miszkus. — Žmones, 
iszgirde Pilsudskio 
kara su lenkais 
jisai ateins savo 
va 1stiecziu atsiimti 
kaii) piktos ligos lenku.

l)u ve alkoholio

mo pradeda netekti proto ir 
klupineja ant kitu žmonių. 
Daug
Nelekia regėjimo m* proto, žu- 
dina savo paežius, 
kaimynus. Baisybe 
kvta.'
Penkta dalis gyventoju Mosk- 

vos randasi kalejimuosia.
Latvei sugryžtanti 

isz Moskvos apsakinėja, 
Moskyoje kalėjimai yra pripil
dyti aresztantais kuriu randasi 
daugiau kaip szimtas tukstan- 

penkta dalis 
visu gyventoju Moskvos. Klio- 
sztorei likos 
talejimu kaipo

Padėjimai tosia kale
jimuosia yra neapraszomi, ka
imukai mirszta 

bado ir ligų.

ant kitu 
žudinseziu papildyta.

vaikus ir 
neiszpasa-

J

varda ir 
kalbasi, kad 

dvaru nuo
ir/bijosi

<

Ryga.
buk

m nuvaro.

invv kius.
giau tarnauti Lietuvos kariuo
menėj. (Elta.)

žiu arba konia

labiausia jaunuomene 
liautis girtavus,Giedraicziai (Vilniaus aps.) 

Gal ne Vienas mieseziukas tick 
nenukentejo nuo lenku ple
sziku, kaip Giedraicziai. 
du menesiu czia tęsęsi musziai, 
ir ne viena karta jis buvo per
ėjės isz ranku in rankas. Žmo
nes sako, 
miisziu <lar nebuvo musu apy
linkėje. Lenku kariuomenes 
visuomet būdavo daugiau. 
Lenku 
mes galim eiti tiktai ligi Gied- 

mums mirtis 
(V/ia 
Jas 

“lit-

nuo
Per

kad tokiu dideliu

Paszeimeniu dvaras, Barti
ninkų valscz. 
ni u d va ra 
venti. Czia kaip kokiame mies
te, galima girdėti dainų ir mu
zikos, 
tu. 
jaunimas, 
szali traukia dainas per vidur
nakti, 
szoimeiiiu dvare yra atsidariu
si nepatentuota smukle, kurio- jo vežiojimas 
jo pritrauke vyrukai degtines 
nesigaili savo gerkles.

\pie Paszeime- 
gy-

I 1

labai linksma
Hone apsieina 
—300 a ūks. 
ežiai

Ežerenai (Zarasai.) Dabar
tini u metu pasiekti Ežerenus, 
vai reikia nuo Abelių stoties 
arkliais važiuoti 40 varstu. Kc- 

mažiausiai 200 
Del to visivalsz-

begalo yra varginami 
pad vadomis (stoikomis.) Pa- 

Antazavo valscziui 
linksminasi tenka in para varyti po 15—20 

pad vadu. Ypatingai daug rei
kalauja padvadu milieninkai, 
nors kartais turi ir savo ark
lius. Prie to visko dar priside- 

važiuojaneziu 
rusu isz

dažniausiai
Daugiausia

kurs

nakties me- vyzdžiui,Lenku
Imdavo 

kareiviai

permainyti ant 
ir didesni fa-

e vs kareivius .
nikai. sakydavo: nežiūrint in

Priežastis ta, kad Pa-raieziu, o toliau 
nuo vietiniu gyventoju, 
buvo koletas legioninkiu.

vadino 
nes jos atėjusios,

Per lenku

szimtais iį>z 
Kas nakti buna

siusti. ’ Neutvalinei
Conoj didinasi Lenku I žpuoli- 
mai ant pakajingu Gyventojų, iszvesti apie szimtas kalinirtku 
Lietuvos Rubežiaus Kareiviai 
turėjo priesz jus

atmuszti, kas

kasiai. Nelaime kili 
pliozijos gazo.
Pavogė arielkos už 3 milijonus.

Chicago. — Praejta meta ca- 
gis pavogė isz valdžios maga
zinu arielkos už tris milijonus 
doleriu.
prohibicijos 
kaziru, atvažiavo 
prie magazinu, atplesze spiuas 
ir iszveže 200 baezku arielkos. 
60 buczkiu ant valandos kasz- 

tavo jam 3500 doleriu.
A u re lianas

Turpin, turtingas 
prižadėjo apsipaeziuoti su \’ir- 
ginia Poster ir bueziuoti jaja 
60 kartu ant valandos jaigu už 
jin tekėtu. Aurelijumi! praėjo 
pasai pasiutimas ir meile atsza- 

galo užmirszo apie 
prižadejima, 
su kitu “anioliu ’’ 
prižadėjo 1 i nksmesni 
nia. Dažinojus apie 
Virginia, apskundė Aurelijumi 
už nedalaįkima duoto žodžio ir 
60 buczkiu kas va landi} už ka 
aplaike 3500 doleriu.
Turėjo valgyt su szuniu arba 

mirti nuo bado.
New York. — “Turėjau val

gyti drauge su szuniu arba

darvtus ūž
imo

nes lo, ant savo
susipažindamas 

anioliu kuri
gy vem

tai pana

jam

puolimus
Lenku puses kaip laužimas gin
klu sustnbymo vadinamas. Isz kti. 
viso matoma, kad 
nor isztikro sutarties su Lietu
va darytos atboti, bet visokiu 
budu jieszko pasipleszimo Po
litika t oi v n varyti.

Lenkai ne

Daugelis isz

Jaikraszezins
Press. ’ ’
Kalasa ant ‘25 doleriu ir 12 do
leriu kasztu.

A'ra tai penktas prasižengė
lis in laika menesio kurie vage 
laikraszczius nuo duriu, palik
tus ten per gromatneszi arba 
nesziotojus ’laikraszcziu. Viena 
vagi svetimu laikraszcziu su
tižę nubaudė ant dvieju mene
siu kalėjimo. — Vagei kurie 
prisisavina „“Saule” tegul at- 
Bimena, jog ir jiems gali patik
li panasz i gausme.

su szuniii 
mirti isz bado, už tai, kad ma
no brolis kovojo prioszais vo- 

o mano vvras buvo 
ir baisei manias ir 

brolio už tai nekente.
Daugeli kartu mane baisei su
plakdavo. In du metus po mu
su apsivedimui pirko man tik
tai viena szlebia, o kada atėjo 
laikas pietų, tai szuniui pirma 

o valgi, o man kas

r

kieczins 
vokietis 
mano

o kada atėjo

- ~ Ipaduodav

Lietuva reikalauja Vilnaus.
Kaunas, 18- 12. Lietuvos už- 

rubežio ministeris pasukos lai- 
kraszcziu raszejams, kad (link- 
u apstabdymas tik del to dary
tas,* ;jeib Zeligowskis be trikdi- 
ninio savo kareivius isz Vil
niaus kraszto pargabentu. Nuo 
atsiuntimo tartautiszku karei
viu nesą dabar mislyta, kadan
gi nėra abejones, kad Vilnius 
Lietuviams priklauso. Lietu
vos vaiskai tuojau po Zelegow- 
s k i o Sza 1 i n t r a u k i r n o., Vilnii

ant suszaudimu.
tuju nelaimingu ne teko proto, 
baimėje, jog gal ant juju ateis 
kaleina mirties ateinanezia na- 

Aresztantai
pusnuogi 
eziuosia
Rubežiaus nustatymo komisi- 

jons Vilniaus kraszte.
Tautu Sąjungos Taryba pra- 

, po vedi
mu Obersto Chardigny Rube- 
žius Vilniaus Nubalsavimo nu
statyti, būtent Angijos Gendro- 
lius Burth Prancūzas Sidois ir 

Konsu lis. B ruse 1 y j

yra konia 
gulėdami smirdan-y r K............................ - -

szaszlavosia-

mine tris komisarus

Span i jos 
Sau ra.

Žino.
— Ar tamista žinai, kas tai 

yra baisus atsitikimas ant ge- 
ležkolio? Ar ture jei jau atsiti-
kimu?

— Žinoma! Viena km:ta, 
važiavau elektrikiniu karuelektri kiniu

kaip Lietuos vyriausia miestą in Wilkes'Barti jo per tuneli, 
Ii • A . •apstatys.

puo visai neręikia.
Zmoniu nubalsavi- tai vietoja jauna mergimų pa-

lĮiuozevau josios bobutią!

veezkomis 
sako,

lenku kareiviai 
) y 

y 

isz^Kauno.
vieszpatavima viskas buvo ap
mirė, tiktai ir girdi: pleszimus,* 
vagystes, aresztus.
lietuviszko,

Kas tiktai 
viskas buvo 

juokiarpa, persekiojama. Len
kai visai sunaikino Marcinisz- 
kiu d va ra p. Graužinio, nes jo 
sūnūs tar-nuja lietuviu armijo-
il

Plokszcziai. Szakiu apskri-
Czia jaunimo 

truputi susipratusiu. Bet daug
kuris labai

ties. yra jau

dar yra tamsaus, 
inlsiipylejes in samagonka. Jei 
kur vestuves buna, tai nekvies
ti bėga už keliu myliu. Lapkri
czio 16 d. Aukalniszkiuos per 
vestuves prisirinkus tiems gai-

Lenku puolimai. Invairiose 
vietose lenkai, nežiūrėdami pa
darytos karo paliaubų sutar
ties, užpuldinėja musu sargy
bas, o vietomis gana smarkiai 
snsiszaudo. Aloje in neutraliue 
zona lenkai žveriszkai elgiasi

Daž
niausiai atima ne tik gyvulius 
ar javus, bet paežius žmones 
nurodo ir palieka nuogus. To
kio žyeriszkumo niekas negali 
pakest’r ir žmones nuolat krei
piasi prie*lietuviu kariuome
nes, kad juos apgintu 
plesziku.

sentikiu, p

su vietos
lenkai žveriszkai 

gyventojais.

nuo tu

v ra
Sziaip 

labai gražios. Per . 
invazija le-

valams buvo sužeistas savival
dybes atstovas , pil. Daujotas. 
Po keliu dienu inuszoikos buvo- 
suarosztuoti'.

Plokszcziai. Lapkriczio 28 d. 
in Plokszczius aįveže nužudytu

Lietuvon daugybes
Voronežo ir isz kitu 

Sovietu daliu (? Red.) Tarp 
ju gryžtaneziu rusu yra koks 
10% ir cziabusiu
kiti tai ar buvusioji valdinin
kai ar taip sau ‘.‘primazalis.’* 
Lietuviu tremtiniu visai mažas 
% gryžta, o daugiausia rusai 
ir žydai. Ežorenu mieste daug 

apgriuvusiu namu, ku
riuos niekas netaiso, 
apylinkes 
paskutine lenku 
gionai jau kelius sykius buvo 
prisiartinę in miestą. Bet eziq- 

vietos szau- 
liai. Tiek pat veikia • ir atvyko 
partizanai, vadovaujant nors 
ir ne visai taktingam, tacziau 
energingam komendantui, len
kai visuomet buvo vejami ir su 
nemažais nuostoliais pasi-

Seimo 
Liausas bombar-

na i gerai veikia

Lenku žveriszkumai. Sugrį
žę isz lenku nelaisvos Lietuvos 
karininkai pranesze mums dar 
žinių apie lenku žiauru elgi
mąsi su musu belaisviais. Sei
nų lenku komendantas vieszai 
leido pleszti in Seinus atvary
tus paimtuosiui nelaisvėn mu
su kareivius ir karininkus, Įkus.kareivius

nuostoliais 
t ra ūkdavo. S t e i g i a m. 
narys kun. T/
duoja vietos komendantą tele
gramomis, kad jis pasisengtu 
paliuosuoti suimtus dvarirriiM

J
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KAS GIRDĖT
Daugiaaše ant svieto senjau 

nikiu randasi Suvienvtuosin 
Valstųjosia kaip parodo pasku 
tinis suraszas gyventoju. Pagal 
surnsza, tai czionais randas' 
kandydatu ant apsivedimo nei 
deszimts milijonu abra ant kož- 
no szimto merginu 
KM, jaunikiu.
dasi vakariniuosia dalysiu vei
sti iu.

Nėr ko stebėtis, jog isz Euro
pos rengėsi milijonai merginu

pripuola 
Daugiausia ran-

pribūti in Amerika 
sau vyru. 1Tegul tiejei jauni
kei pribuna in Mahanoju o su-

T
dns arszesnis už gyvulius.

Telegramai isz Rynio drne- 
sza, buk Leiba Trockis, iszsiun-

šonosiiiiire®
, ——.................... ■-----------------

duoti stiprios arbatos
______ s nusinuody- 
reikia vartoti stipria

gerti.
■J

te in užrubeži in laika paskuti
niu keliu menesiu arti 80 mili
jonu rubliu aukse, kuriuos su
dėjo bankuosia Rio de la Plata 
i_ Z 
kis badai'štidejo 
sumas pinigu Angliszkosia ber- 
liniszkosia ir nmerikoniszkosia 
bankuose ant savo vardo. Rei- 
zko tai jog galas Viėszpatavi- 

Troekio jau artinasi ir ren
gėsi ant juodos valandos.

Argi tai ne si

ir Btteno Aire. Priek tam Troc- 
ntilžiniszkas

s 
mo

Prisiusta per Raudono Kryžiaus 
Drauguvc.

Nhrkotiszkuoso 
muoso 
kaVa.

Atsitikimuose ’ 
mgsztics nusinuodyme reikia

karboliu?#

LEDU VANDUO.
vartoti ąlkoholiaus arba alko
holinio gerynui pirmiau iszplo-

ISZ VISU SZALIU
.... -

Pasiutiszkas darbas girto 
kareivio.

Iu czionaiatine

I

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

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

AMERICAN EXPRESS CO.
Z *

Foreign Money>Order Department'
65 Broadway New York

A’arszava.
restauracija atėjo girtas krrei- 

Vazniak, pu re i k il
ge rt i. 

s jog

vis Jurgis 
laudamas nuo locniniko 
.'a ocn i n i n k as m a t y d a n w s, 
kareivis ir teip yru gerai užsi
traukęs nesutiko hnt jojo pa
reikalavimo 
ncsztis lauk.

vns burpa, tad h iszpalengvo 
gerti, po tam aliejaus (castor)Amerioje, dauginus negu ki

tose valstijose, ypatingai dirb
tuvėse vartojama ledu vanduo, 
ir nors paprastai gemalai ligų 
nubujoja szaltyje, bet visgi ne
galimo butu per tvirti gemalu 
blaszkyme, net ir ledu vandeni

> Nors tai stebėtinas 
dalykas, bet jau buvo atsitiki-

kriauda, kad to- į vartojant.
••——   .-...is' -

žadintojas krautu tiek mili-',n.u knr le(,as’ nr genaus pasa-
jieszkoti i Įjj. žydiszkas latras, apgaviku S 1

druskos. Za-arba kareziosio^
liu miltu (Paris Green) ntisi- 
nuodyme reikia muilotu van
deniu iszplauti burna, ir gerti 

ir amoni jos spirito 
(szituksztukn stikle vandens.) 

Visuose atsitikimuoise nusi- 
nuodynio reikia kuogreieziau- 
se kreiptis

aliejaus

jainir palieja* 
Tada ka daro! 

..... . ,______ ___ į ranki-i 
ii granada isz kiszeniaūs, mete 
uit stalo, o nuo ekspliozijos ku-; 
ri kilo, žuvo keturios ypatos, o j 

priek tam,'

T
Asai pasiutėlis? Iszerne

uit stalo, o nuo ekspliozijos ku

IK

I

gydytojaus pagel-n
jonu, o vargingi rusiszki muži- 

! Ne mirszta, 
vargszas, tiktai stimpa! Argi 
jau dangus nesusimyles ant tu
ju nuskriaustuju žmonių?!

ras sau mergina kokia panorės. |<ni stiptu badu!

Telegramas isz Rymo piane 
sza, buk arcibiskupas Denis
Dougherty isz 
diecezijos ketina pasilikti kar
dinolu. Popiežius badai paskirs fm 
keturis amerikonus ant dinsto'tikrinanczius daneszimus, kad

Phindelphijos
I

“Ma-
pranesza, buk aplaike už-

Pa r i ž i n i s 1 ai k raszt i s 
, f

kardinolu. Arcibiskupas Mun-1 Lietuva geidže
dvieili isz Chieagos teipgi pusi- Lenki,jo
liks kardinolu-

Arcibiskupas Domrherty yra 
ginies Skulk i no 
(lirardvilles, yru dirb<‘s

paviete arti 
prie 

kasikiu isz jaunu dienu ir bus 
geru kardinolu.

susivionyt su 
ir gyventi draugisz- 

kai. Dieve duok, kad nors kar
ta tiejei nereikalingi kruvini 
mnsziai paliautu ir kad žmonis 
vela sutikimia gyventu. 

1

Moskvoje mirėAna diena 
kokis tai M. Karpovas, sąnaris 
angszcziausios 
tarybos soviatines Rosijos 
je taryboj*' nesiranda jokio 
Karpa v o; nes laja pravarde
naudojo pats Leninas ir dabar 
yra manoma, jog tai 
mirė o ne Karpovas, 
žinios telegramai nepatvirtina.

ekonomiszkos
To-

nesiranda 
laja

Leninas
Tosios

Telegramai pranesza kožna 
diena apie manoma milžiniszka 
užklupima ant Lenkijos ir Ru
munijos pavasari jo. 
skala užginežiną soviatine val
džia, buk lai neteisybe. Rosije 
geidžia gyventi sutaikoje su 
visu snetu ir darbuotis ant pa
gerinimo sklypo.
sza ministeris’fy.iczwinas.

Ar Rosije mano užklupti ant 
savo kaimynu ar ne tai duosis 
matyt ateitoji*, bet vaiska kuo- 
pina ant paruhežiu 
naktį.
kas netiki, 
žmones apgavo.

rrfa j i pa

Te i p prune-

diena ir
Sziadien soviatui nie- 

nes jau nekarta

Ant seimo LaborCentral
Union Skrantono, delegatai pa- 

spirdamiesi.dare rezoliucije
idant valdžia pavėlintu dirbti 
alų 2.75 procento drūtuma ir 
\yna 8 procento drūtumo, nes 
sako, jog darbininkams yra ka- 
necz reikalingas yra geras alus 
ir vynas. De legatai persta to 
daugiau kaip 50 tukstaneziu 
darbininku. Toje rezoliucije li
kos nusiusta in VVashingtona.

Juk žmones sziadien da dau
giau girtuokliauji* ne kaip 
priesz invedima prohibiejos, o 
visiszkai užvedimas prohibici- 
jos tai tik ‘‘amerkoniszkits juo
kas” daugiau nieko, kuria pus- 
galviszki biinbazelei in vedė be 
pavelinimo žmonių.

Žmones negaudami
Halinnuosia, patys iszmoko da
ryti savo. Sveikata žmonių szia 
dien yra blogesne ne kai]) buvo 
priesz prohibicije,

pripildytos ligoneis
nuo visokiu 
maiszo su arielka.

gerinio

ligonhutes
norints ir

truciznu kokias

Szvaiearijoi ir Finlandijol 
priesz 1914 meta, naminei szu- 
nys niekados neužpuldūvo ant 
žmonių. Gyventojai tuju skly
pu, nuo daugelio metu mokino 
savo vaikus idant žvėris ne er- 

Pagal hnokyta Eurale, 
tai szunis ir kiti ž ve re i nearzy- 
ti per žmones ne turi pikto bli- 
<do ir ne nžklupinėja ant žmo
nių ir ne rodo dantų savo prie- 
lėliams.

Reike ir tai prūnyti, 
hztaicariszki vaikai terp saves 
niekados nesibara.

Mes tebyriuosia laikuosia da 
Pas mus 

vaikai 
karta tėlp 

atsibnna

zytu.

jog

nedaejome prie to.
KZuhes kanda žmonis, 
nržifia žvėris ir ne 
Knftieda, jog tankei 
krūvihaM galėjimas.’— Cido^

kius ledu vanduo, radosi szal- 
tiniu ligų užkrėtimo.

Skaitlius 
tarpsta szaltyje net ir leduose, 

o paprasz-

genialu, kurie

yra labai mažas 
cziause gemalams prisiėjus il
giau pabūti leduose, net ir tie 
neiszlieka. Kas tvirtina kad 
ledai yra geras būdas ligų ge
malu naikinimui.

rzJ.... .. . ledas turi būti at
sargiai vartojamas

žinoma J

ir czvstai

8 baise i sužiedoi •/ v *. (. j ouinvi niujn iivj | /i j

bos, bet iki gydytojuos galima visa kainburi sudraskė.
prisiszaukti szie nurodymai 
turi būti vartojami.

szie

KLASTA STUDENTO.

užlaikomas, visada pirmiau ne pamokinimais

Mieste Luzamio, 
joj, buvo didele moksląine, ku
rioje profesorium buvo Dnran- 
das, labai cnatu į 
gus, 'kuris nuolatos tarp stu
dentu maiszesi ir savo puikiais 

i stengėsi in-

i
Allijantai apmalszys anarkije 

Austrijoi.
Austrija būdama 

, pradėjo 
svietui, jog anarkije j 

užvieszpataus

London.
Szvaicari- ant paskutiniu kojų 

kerszyt
po visa sklypą, 

pilnas žmo- jeigu allijentai nepribus jiai in 
Tebyre valdžia ne-

gu indedlint ledaunejo privalo kvepi ta, kaa žmogui yra reika-
nuplautas o dedant in i lingu.

*

I

Pasikalbėjimas,

vienas turi 
o kitas ne-

Suėjo du sėbrai 
szmota savo girios

Isz visu daliu Amerikos duo
dasi girdėt, buk fabrikai pra
dėjo po truputi geriau dirbti, 
bet darbininkams pradeda mp- 
kesezius numuszinct ant ko no 
visi sutinka, 
lis veluk

bet dvdesne da- 
dirbti už mažesni a 

mokesti ne kaip būti be darbo, 
visur dirbaAnglekasiklos

gerai ir žmonis tosia aplinki- 
nesia nenigoja, nes uždirba 

ne tiek 
o buna užganndy-

nes

denta

sosto per 
prezi- 

Kovo, laikai 
nes rubežius bus

• uždėta dvdele 
iu tavoru atga- 

per k a 
turės

arcs, 
linkai

ge r ai, p ra gy v e n i m a s 
kasztuojė 
tais.

Gal po užėmimui 
nauja ropublikoniszka 

menosije
pasigerins, 
uždarytas • 
akcize au 
bent u i.- 
czioųais | 
daugiau aarbuT

Po kožnai karei svietas susi- 
maiszo ir reikalai!je keliolika 
metu pakol vela viskas susida- 
vadina. Tuom laik czedinkito 
piningus ir nemetikito ant bile 
nieku. Nepirkinekite to, be ko 
galima apsiejti, nes nežino ko
ki laikai gali atejteje užstoti.

Aplaikeme nauja knyga po 
vardu ‘‘Rusija 1919 Metais” 

Gyveui- 
Verte Z-tas. 
Darbininku

‘‘Rusija 1919 Metais 
su priedu isz Rosijos 
mo 1920 metais. 
Iszleido Lietuviu 
Literatūros Draugijos. Už pri- 
siuntima esame dėkingi sekre
toriui ji. K. Steponavicziui, 35 
Groshon 
pas kuri gausite pirkti knyga. 

Knyga apdaryta 
ka paveikslais 
žmonių Rosijoi. 
je nurodo, kaip 
metais pragyveno ir dabar 
vena Moskvoje.

Ave-, Yonkers N. Y.

su kelioli- 
isz gyvenimo 
Autorius jo- 
žmones szeis 

cry-

ATSAKYMAI.

ęv

<

isz Girard- 
dalieszima 

netalpinome del to, jog nenori
me arsziau suerzinti du senus 
prietelius, kuriu vaikai pakly
do. Geriause atsiminti ant 
psalmu:‘‘Ne atmyk Vieszpatie 
ant nusidėjimu musu ir neko
vok mus už griekus vaiku mu
su.”
ri kentėti už kokius tėn darbe
lius savo vaiku? Jeigu prasi
kaltę, tai šūdai juos už tai nu
baudė ir užbaigtas kriukis. Tė
vai gana aplaike sarmatos už 
juju darbus ir nematome reika
lo da daugiau žeisti juju szir- 
dis skelbdami laikrasztije apie 

Tegul teip praeina.

Korespondentub 
vi lies. — Tamistos

(leriause

— Kame geri draugai tu-

tai.

Isz Erackivlle, Pa. aplaike
me postelkarte nuo muso skai- 
tytojaus, kuris pnwzo uždėti 
numara baksO ant lalkraszezio 
bet neparasze ne vardo ne nu- 
iharo baksO.
savo pilna tUlresa ir nuniari 
adresu pennainysim.

Skaitykite laikrasMi 0Saule”
•L if. ;■

Todėl duokite
> o

Halis ncktlHti6s vaikus šutlkn 
nt«kirtl nuo wtmn, nes jujuTju-

.Vu-A. h * k? ML M

būti v....,
vandeni būtinai turi būti per
plautas. Vanduo atszaIdiotas 
prie lodo daug 
negu vanduo 
laikomas ;
Ledu vandeni geriant, patarti
na gerti iszvalios ir po truputi, 
negu kad dideliais gurkszliiais 
ant syk.

Senovėje, kada, 
tamsios ir szaltos, 
lat radosi uždaryti ir apkalsty- 
ti, bet sziojo 
virte kur kas kitoniszki 
del naudojamos 
nuolatos.

*

geriau vartoti, 
kuriame ledas 

atszaldvmo delei.

naktys teip 
langai nuo-

gadynėje laikai 
, ir to- 

szviosa ir oru

❖ ❖ ❖

NUODAI.
Yra labai svarbus dalykas, 

bet kuri plaeziai ir nuodugniai 
czion negalime iszdestyti, bet 
nors sziuos nurodymus varto
jant ar atsimenant nekartu bus 

iszgelbe-priežastim gyvasties 
jimo.

Daugelis
nuomones kad

vėmimas yra

tai ženklas kad la- 
rugszties nuodas 

ar k it kokios

žmonių yra tos 
vėmimas yra 

geriausias būdas pagelbės nu
sinuodymo atsitikime. Tai yra 
klaidinga nuomone, nes dauge
ly ję atsitikimu
labai pavojinga. Nusinuodymo 
reikale viskas priklauso nuo to 
koki nuodai buvo vartojami, 
nės invairi nuodai reikalauja 
invairiu gyduolių.

Jeigu burna ir lupos nudogo 
ar iszgede, 
bai stiprus
(žibanti tepylai 
rugsztys) ar alkalinis nuodas 
(szarmdruske, potąszius, szar- 

amoniją) naudotas, ir 
kaip tik tokiuose atsitikimuo
se vėmimo gyduoles neturi bū
ti vartojamos. Atsitikimuose 
kada žmogus nusinuodina rug
szties nuodais, alkalinis priesz-

mas,

t i vartojamos.

nuodis (kalkes, amoni jos spiri
tus, szauksztukas -. stiklo van-
dens,) dvianglerugszte druska 
turi būti vartojama. Atsitiki
muose alkalinio nusinuodymo, 
rugszties priesznuodis (Citri
na, uksnsas pusiau su vande
niu, arba apelsinu rugsztis turi 
būti naudojamas. ’

Piiwiause pricsznuodžiu tu
ri iszplauti burna, paskiau po 
truputi isz palengvo gerti. Už 
kokio pusvalandžio ligonis tu
ri gerti aliejaus, arba, grietinės 

miltais iszplaktos,
iszplakta

SU 
baltymą klauszinio 
piene.

Nelaimėse

Atsitiki-

arba

kur ligonis už 
troszko rugszties ar alkalimuo 
so durnuose, 
gaivinimo vartojamas, tik vie
toj plauti puma reikia užpilti 
priosznuodžio aut mazgotes ir 
duoti ligoniui kvepinti.

7^ i > '71 
•Mr« ■ •* « • < ■

tas pat būdas at-

Mutant kad burna ir lupos
neisiigede ar nonudege ir neži
nant koks nuodas buvo varto

. V k‘ * - I i?

duoti 
priverstu ligoni

jamas, tai atsargiausia 
vaistu kuris ■ * a ' 
yemti, kaip tai garstycziu szil-
tam .vandenyje, po tam alie- 

I su miltais mai- 
szyto, arba baltymu kiauszinio
jaus ar pieno su miltais mai-

iszplakta piene.
. Posford misinuodyme reikią
* , K Ar,"* ■ ..A-V* ■ L C

Viena vakara iszejo tas pro
fesorius su vienu isz savo stu
dentu už miesto

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

turi ir klausia:
— Kada geriausia medžiu 

kirsti? .
— Tada, kada 

riaušių užmoka. 
« * J Ii .

MUZIKOS
Ka tik iszejo isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžois del Piano:

pagelba.
gali apmalszyt gyventoju o so
cialistai, teipgi rankas nuleido 
ir ne nori ymti ant savos jokios 
atsakomybes.
mano paskolyt Austrijoj 70 mi
lijonu svaru ant pirkimo mais- 

dalvku.

Hadai Angliję

to ir kitu reikalingu 
eziot. Ėjo pro viena dirva, aut Mynes žmonių Viedniuje yra 
kurios dirbo biednas žmogelis, ūpstoje didelius hotelius

pasivaiksz-

kurios dirbo biednas žmogelis, apstoję
Prie kelio gulėjo jo sermėga 
ir klumpes. Studentas užsima
nė tam žmogui padaryt klasta 
ir ture iii jirofesoriu:

— Ar žinai ka, ponas, 
tas klumpins 
lOJlSIU, O V ■,'.<«• r. liti l OI lUV'j
ku jis duris, k;uj> klumpiu ne
ras. Tai bus juoku.
- Ne, 

neiszpuoln 
rius — tai negerai, 
turtingu, tai gali kitokiu budo 
pasijuokt. Szitai: irnkie in abi 
klumpiąs indek po viena dole
ri, u tada, žiūrėsime ka jis 
duris.

Studentas paklausė jn’ofeso- 
riaus žodžiu, 
pins po vienu doleri ir su pro
fesorium krūmuose pasislėpė. <

Už valandos, kada saule nu
sileido, pradėjo .žmogelis reng
tis namon, atėjus inkiszo koja 
in klumpia — pajuto, kad kas 
tekis joja, randasi, 
doleris... 
tas pats. Isz 
jirato, kas

i

su

ži dele i ge-

MYLETOJAMS.

asz
in krūmas pas- 

I >as i slepia ž i u rosi me

juoktis isz vargszo
— atsake profoso- 

.Juk tu esi

žiūrėsimo

inde jo in khmi

iszkrato — 
Ima kita, ir su tuom 

pradžių nesusi- 
czia pasidarė, nes 

tuojaus puolė ant keliu, rankas 
sudejas 
paszauke,:

— Visagalis 
yra teisingai, jog 
neapleidi to, kuris tau atsiduo
da. Buvau didžiausiam vargia: 
vaikai alkani 
asz nei
Tu, Pone, pribuni su pagelba; 
o tegul buna phlaimintos tos 
rankos, kurios isz tavo paliepi
mo tai padare.

Tuos žodžius girdėjo studen
tas ir ašaros kaip žirniai pra
dėjo isz akiu biret. Paskui su 
džiaugsmu buezevo profeso
riui rankas ir prižadėjo, jog to 
mokslo niekados nė nžmirsz, 
ba patyrė, jog didesnis 
džiaugsmas yra xduot, ne kaip 
imt.

ir augsztin iszkelias

Dieve! szitai 
Tu niekados

ir pati serga, o 
skatikėlio neturėjau.

jog

Ar gi ne gera vieta.
/ . f

Gaspadorius namo in nan- 
Temink 

gerai ka asz pasakysiu: pas
eina pagal vaiskava pa- 
: ant sZesztos kialti, ant

jei priimta tarnaite

s didėlius 
tykslu apipleszimu, jeigu mais
to neaplaikys.

Agamemno maudinyczia kurio-1 
je likos nužudytas.
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1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szlrdelo.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti. .
G. Sudiev Gimtino.
7. Kas man darbo.
8. Lalszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kviotkclis.

Preke po 50c. nž kiekviena.
■ Siuskite piningus registruotam laiRzke 
ar per Money Orderi, stempu nepriimu

J. A ŽEMAITIS, Užleisto jas.
815 S. West St. Shenandoah. Pa.

i

Slunczla piningus In viens dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu no 
mažiaus 6 menesiu. Iszdlrbu ir 
Notarlallszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po dldclla kaucija ir kontrole 
Valdžios Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nėra 
jokios baimes. Raszyklte ant 
žemlaus padėto adreso o gausite 
visada atsaklma:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. 3. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. & S. Main SL 

DuBois, Pa.

1

•*

mus
rėdka
dvilektos pietus, o aut deszim-
tos miegoti.

Tartiaites- Na jaigu daugiau
, tai jau to lai-
I, fe

tos miegoti.

norą ka veikti 
kysinosi!

1 Mokykloje.
( Daraktoris:- Ka pirniiausiu 

reikia dariti, kad gautis iu 
dangaus karuliste?

Janukas:- Reikia- pirmiausia 
numirti, ponas profesoriau.

i ,

Da ne.
O kd Agotėle, ar ta-
•» ei fiL n u* j*/vyp brohikŪš nė ^aikszcžiblti?

— D(l nė, iibs jaū‘ turi dvi 
kojas! _ .. „ _____

!•

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
IR JO SKYRIAIX
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PANEVEŽYJ
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i 
ki jieszkotojai senu užlioku isz- 
kase Alycenae, Graikijoi 

užlieka.

senei anglisz-

, seno- 
viszka užlieka. Jieszkotojai 
kasę griuvesiuosia kur kitados 
stovėjo palocius Atreuszo, ku
riame gyveno Agamemnas 

enatorius. Po tuju 
maudinveze 

tojo senatoriaus su jojo kaulais 
kuri jam vėliaus 

f

gyveno 
graikiszkas s 
griuvėsiu užtiko

buvo kaipo 
Pasai senatorius ir 

graikiszkas kareivis 
tagiai sugryžo isz kares ir už- J i ! /si j i .

su savo mylimu, kurie jin nu
žudė ir palaidojo maudinyczio- 

lr tik dabar kaulai tojo 
kareivio likos atrasti po keliu 
šžimtu metu.

grabas.
didelis

tiko savo paezia Clytemnestra

MARIJAMPOLĖJ;
VIRBALYJE 

kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus pef savo 
Kol žemas auksino kursas, 

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

Ten gausi
7 nuosz. padėjus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams.
Š nuosz. padėjus neapribotam laikui, 

pasiuntimui
susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS, 747 Broad St/‘ Nebark, N; J.

Pinigus

VYRU 
LIGOS

r

i

Nuga-Tone 
t ti mulates and 
strengthens 
the vital pow
ers. It i a a 
valuable blood.

priima ir informacijas apie

Daktaras KOLER yra vienatlnla tarpe Lietuviu daktarai 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varsžavoje, atudljavo baglja 
82 metus invalrias ligas vyru it motetu, todėl jaa nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodlnima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrias Ilgas 
paclnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atsismaukite ypa- 

‘ tlszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rualsa- 
kai ir Lenkiszkal. Of Įsos valandos nuo 8 ryte lig 8 vakare.
Nedcllomis iki 2 vai. popiet

} Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, P*.
e ■ b o a ■ ■ o -f aa

olai pažln»t>.

Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 
Nuža-Tone 

i

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus Ir Motėris. 

Nėra kitą fyduolą lygiu 
tokiu ręiultatn kaip aiof. T<

Nuga*Tonc. nei vienos taip rems” noivicncm neduoda 
'no yra tai ui lengvai išaiškinamu toAcl, kad Nuga-Tbnę yra 
r:uu;ių nyduuiių, kurios yni vartuojarnoti if rvkouiruduojamcMJ 

gaunate u&tuončd vtauų kainu-
t. •• a » • a ih I • art 2h

NugA*TonA neivienos^ “nflra taip pctvis
-.... . .. . .... . laiKii lengV4ii iMMbkinamu totlėl, kad rsuga-ionę yra
sudėta iš sudėtiniu aJUiunitį branrių nyduolių, kurios yni valiuojamosJf rrkouirtiduojamofj 
guriausiu iv^aulyj gydytojų. TąyS, gaunate aituoned gyduhąs ui vieuų kainu.

Nugu*T<>nfl turi ąavyje daug Fosforu rcfyulingo nervams ir GileMeis, Irrauiid. ’ Be fttlpriQ 
miodutiiHu nervų ir raudono kraujo Jtįą iicgidht tikėtis (tems $v#tkatua Ir džiaugtus gyvenimu. 
Kiek viena didis ir vvikimhs kūno priklauso nuo nervų—Btipryl^ jo gyvrmtue ir veikime. 
Pradek iiandteh gr^llnti mivo norm sjatemį i stiprią, .sve iką podėli, vartojant Nugu-TJone< 
lųs greitai poniatysne savo sveikatą, stipnnną ir energiją sugrįstam^ JųS pajausite 
kaip naujaa smogus ir galiniu djiąugtit^ gyvenimu išnaujo. , ‘

Nuga-Tuno sustipriną ir stimuUąja visus i 
P.... - : ..
1 
kvapą,

geriausiu pasaulyj gydytojų. 
1

nųotatimu
Kiekynciin , _ __
Praddc iiandi^ti gretinti buvo twmi ^Rtcnui
kaip’ Smogus ir gaį

rcikn!inijuf< kųno orpanut—Srdi, skilvi, įtrabufc, 
įtaisu virAkinliną. duoda rcfluliojakc|xjni», inkstus ir tt, Suteikiu gerą npatiim pataiso virilkinlum. duixla gvra miegą* rcįultoj 

tusti nimo grobų. mitaiso cirkuliaciją, prašalinu. gleives nuo lietuvio, pra&dfoa nciuuk*n
piaiahnit skilvio nfcsniAguinuj, k h i p tai: akaudOjimą, iAnųUmą, koktumą. gmnifi ir 

pnruisius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos txt už^isukylcirNuga-Tonc
tuojau.

MUSŲ ABSOLIUTE OVaRANCIJA. Kainu ui Nt^ą-Tonc yra 81.00
h ui buteli .pilsų, vUum Rydylies. urbu Aeži buU lwi ui $A.OO. link
ą Nii((a-Tuno <lvt<kpit)ita'. (20^ dienų ir jugu jus nebūsit uiganMlntea pi* 

pinigus lubinu, lųs matote, kad jus nežudote nei cento. ui tai 
sakoąiM. Nygę/ripiip panjuodatnegi visuose geruose aptiekuosc tomis pačio
mis sąlygomis ir gvurtmtija.

..........Prisųsk Sj Kuponą Šiandien
NATIONAL LABŪRATORY, L802

Gurbinnuėji:—Čia rasite idčtą $.—.»...

persiuntimą, apniokotą, -----------------

" “ i J . i 4 ' : W' ' "

nvkmenūih nuyražinkit likusias gyduoles ten :ur pirkote ir atsiimkit savo

537 So. Dearborn St., Chicago.

„..„......„ui ką malonėkit prisiųsti man 

buteli Nuga-Tonc.
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Istoriškas aprašymas.

Buvo tai už ponavojimo len
ku karaliaus Augusto 11, kada 
tas syki su maskoliszku cieso
rium ir Danijos karalium užka
bino jauna szvėdu Karalių XII. 
Parėjo isz tos priežasties, kaip 
žinome isz isztorijos kruvinu 
vainil, Verkšmiitgam padėjime 
tada lenku tauta buvo.

‘ Netoli Pinczavo, o labai arti 
kaimo Kliškavo, stovėjo pagir- 
rij prasta stubele. Tvorele teip
gi prasta sii mažu darželiu ir 
prastu tvarteliu; prie stubeles 
stovėjo didele laukine kriausze 
(griustze). Keletas žingsniu nuo 
stubutes traukėsi didele gine. 
Liepos menesije, 1702 metuose, 
vietoja ,apie kurie kalbame su

kąri anuos: 
lenkai ir šašai, ba Augustas ka
ralius paėjo isz snsu 
per ka šašai del lenku 
pagalba: prieszai juos atitrau
kė smalkus 
drąsiais szvedai?
tai maskolius po Nerwa smnu 
sze —; dabar drąsiai stojo nrie- 

Oi, baisi tai bu
vo musztyne! Isz 
szalys dmeziai laikosi, 
nas szvedu karalius

tas syki su niaskoliszku

siejo dvi dideles

szai lenkus.

gimines, 
ėjo in

Karolus su savo 
kurio priesz

pradžių abi 
Jau- 

insijuszi- 
nias isz visu szonu pere lenku 
vaiska ,o paskui susus 
ežiu laimėjo.

Jau vakaras artinosi, 
giedriai leidosi. < 
anuotu, pszkejimas 
dundėjimas arkliu, 
jaunu triubu ir trink 
szaneziuju nustojo, tiktai inir 
sztaneziu ir sužeistu dejavimai 
buvo girdei, 
tyt kaip laukai toj 
iszrode: anksti buvo javais ap 
detigti, o dabar Dieve susimilk 

biednas
(h 
i

ir pie

Saule 
Jau užimąs 
t karabinu 

balsai va
žmas mu

O reikėjo pama - 
aplinkinei 

anksti buvo javai
!

Ane diego nematyt;
ūkininke kur dingo tavo prove
Bėt dar neviskas — tuszti tvar-

gv-tai ir avinyczios, ba jeigu 
valelius in girre nepaslepe, ka- 

Triobos isz- 
degintos, o jeigu ka ugnis ne- 
simaikino, tai annotu kulkos 

baisus

reiViai iszpjove.

Kare, taisugriovė.
daigias! Bet Augszcziausio ap- 
veizda didele ir varve suramini 
neužmirszta-

Nes žvilgterkim in mus apra- 
Szvedai kova laimėjo. 

J nei k i me dabar in stubele 
kuria i>z pradžių
Stubele tuszezia: ano indu, ane 
ugnies ant kaminėlio; 
nuo menueziu szviesu, 
augsztai žibėdamas szviete ant 
krauju aplieto pleezius. 
beleja buvo skiepas, isz kurio 
duriuke atsidarė, 
jo sena iszbalus

szima:
apie 

kalbėjom.

tiktai 
kuris

Stu-

stubele

Iszejo isz 
žmona, kuri 

labai drebėjo, ir su savim iszsi- 
vede apie deszimtsmetini vai
kiuką. Žmona apsižvelgė ap
linkui, sudėjo rankąs, puolė ant 
keliu ir “Garbe Tau Pone Jė
zau Christau ir Motina Szven- 
cziause, jog varginga
cielybeja likos”, o pubueziavus 
žeme atsikėlė.

Vaikiukas ir laike maldos tu
rėjo rankutes sudejas, nes vie; 
toja in dangų, žiurėjo in mote- 
res iszbalusi veidą; žeme teip- 
gi bueziavo ir stojo laikydama
sis senukiai už andaroko ir žiu
rėjo in ja su baime, ba nežinojo 
kas darosi.

Prisiartino prie lango — isz
girdo aplinkui stubutia dejavi
mus sužeistu
Vaikiukas pradėjo drėbėt, mo
terų paėmus už rankos tarė:

— Tylėk, Antanuk 
dejavimai. -

ir mirsztancziu.

tai sū- 
Mano 

brangiauses Jėzau, gal be Ta- 
veš mirSzta!

■ Vaikiukas pradėjo 
verkt.

žeistu
J

garsiai 
Dejavimai nenustojo. 

Žmoniųke pradėjo rankas laužt 
o po valandai nuėjo in kialno- 
ria, gryžo su uzbonu, eme vai
kiuku už rankos 
stubeles.

ir iszejo isz 
Paėjus kelis žings

nius klauso, kad kas 
ateina, sustojo ir ne po ilgam 
prisiartino prie jos digtas vV- 

Vaikelis ptie jo priszoko
o paemias jam už rankos pa- 
szauke:

— Jau dabar tetuk neikia 
nuo mus!

— Tai jus ežia motin — pa-

prieszai

ras.

klauso ateigis na kaip jus Die- 
,va* užlaikė! ' v v ‘

—- Viskas Dievui deknt gė- 
rai, nes ten kažinkas labai vhi- 

mano

buv'o 
Paejli 
radb

tojd, reikia jin gelbet, 
vaikeli.

Ir ėjo in ta szali, kur 
gii‘detas 

’ a L " .i j

vaitojimas-
kelis dosetkiis ži ngsn i u, 
tarp daugelio negyvėliu arklio

Tas pilprisloginta kareivi.
matias, pakele kaip galėdamas 
galva ir prakalbėjo:

— Gelbėkit — ir galva ve
la nuleido — apmirė.

Simus su motina pagriebė in 
paszali ir sužeistam jialengv.l- 

Senuke jo., smilkinius su 
Sužeistas 

atsikvotejo, pasirėmė ant alkū
nes, o pamatęs Tirti suves 
vinti uzbonu, pagriebė ir visa 
vandeni godžiai iszgere.

— Dabar-tes, geri žmones 
pasirūpinkit apie mane, mel
džiu jusu.

— Pasikeikite

no.
vandeniu phtpgej

sto

ponaiti — 
tarė Motiejus (ba tai buvo var
das to ka atėjo) — mes jumiem 
prigelbesim ir in stuba 
sim.

nuve

sermėga, 
uždėjo

rytoji
• !

Ant arklio szodieu ane 
jotie negalėsit — turite 
sutriuszkinta kojd.

4- Asz mat esi u vyresniu, d

suvis'

tai paiintįka jie pažino, per 
mane, o už ka mislija gaut di 
dūlius pinigus.

Maty- — ir dauginus
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ir jaunamartėlė, *
Negana, jog Najorke zbitkus 

iždarineja.
Bet da in kitur važinėja,
Vienam saliune padare in* 

vestuves, 
Arba inkurtuvee, 

. Del savo kaimynu, 
Ne del isz kitur pribuvusiu.

Muzikantus ir pakvieti,
Kad galėtu sveczei kiek pa- 

tripti,
Na ir tos dvi szokykes atsi

rado,
Ir da du adjutantus rado: • 

Vienas jaunikis, 
Antras ženiklis.

Pora graži ne yra ka sakyti 
Bet susitarė pirti užkurti.

Vyrai susitarė, 
Kaili iszpere, 
Bėgti turėjo, 

Pabaigti negalėjo.
Ir kita diena pribuvo, 

Bet jau giart nieko ne buvo, 
Tai po stabas pasivalkiojo,

Niekur nakvynes gaut ne
galėjo,

O jus netikusios valkatos, 
Ne turite ne godos, 

Asz kiloki būda panaudosiu, 
Su koeziolu geriau duosiu, ' 

Ir net pravardes ižgiedosiu.

i

BALTRUVIENE.

isz gailescziometu lovoja gulėjau, 
darni tai szvedai, ; 
no žaisda sunkiis dalykas, pali
ko mane pas viena poną ue toV mas teipgi aszaras su skvernu; 
Krokavo, nes ... .
szvedams žodi, 
pasveiksiu, tai pats priesz ji it

jog su ma- negalėjo kalbėt.
Vaikinas prie duriu stoveda-.

-

fl

■ Vj

J

j
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szluostc. Senuko atsikvotejus!
kad kaip tik prisiartino prie gurbo, ka prie;

[ duriu buvo pastaezius, o isze-
Ant pa- mus isz jo skrynutia, atidavė

turėjau duot

— Dieve susimilk — beda- jaunu kutuliu stosiu.
vojo senuke. galios daktarai pripažino, kad kapitonui. Rakteli nuo jos ne-

Toja valandoja pakilo vai- kitokios rodos su manim ne yra
kinkas, ka prie pecziuko gule* kaip tik koją nupjaut — h- sze- 
j6, prisiartino prie tėvo ir bo
butes ir tarė:

— Tetuk ir bobute, neduo
kite to pono irntie.
į 1 Tėvas pasikasė galva ir atsi
duso: sužeistasis girdėdamas 
ta vaikiuko kalba nusiszypso- 
jo.
' l f

jais vyresnysis.
bėjo 1’ ra n euz i sz kai 
įįhna prieteliszkai.
litvo nuo Motiejaus arkliu, nes

dien esu, kaip matote, koli'eka.
— Tai Už tėvynė ir 

ma ponas kapitone — 
baszcziu s.

Koja patrolijau, ah' nepa

tikeji- 
tare pra-

“I
t rot i jau duotu žodi.
po asztuoniolika menesiu pa-

*

ant sžiii areliosziojo\ ant szniurelio prie- 
szkapUeriu, kad Dievas sergė
tu nuo pagundods, idant nepa- 
žiuret in skrynutia.

— O ar ponas pažinstate ta 
diczki? — jiaklause szipsoda- 
masi sene.

— Tai gal jusu anūkas,'ka 
prasze, kad szvedams manes

Daljar

sveikau ir pastanavijau duota neatiduotumet1/
fame vela szvedai i nėjo, su 

Tas prakal
iu sužeista 

Pareika

— Teip, tas pats.
Kapitonas padavė Antanu-

Kuralius sunkiu ranka, o tas szirdingai pa-

žodi iszpildint. Rodą ne 
turėjau keliaut, 
tino .1706 metas.
lenku karalium Stanislovu Lės-ibuezevo. Prabaszezius labai isz 
ezinskiu :

rodą, 
Jau prisiat-

iszfrduke su 20,600
kad tas ji u neturėjo, iszsiunte kareiviu in Lietuva, kad iszvyt

pajieszkol
Po dvieju adyiut

lka kol sužeis

Jaigu kur fizermeiiis iszkelete, 
Tai b iii du bobų neinleiskite
Ba tik szposus

1
y 

ir liežuvius 
varinėja, 

juokus darinėja, 
giedot i, 

melstis nustoti,
Kad taisės

Isz kitu
Žmonis negali
O kiti

niekszas apmal- 
szyti, 

iszvarvti.
atidaręs 

rado cielybe-ka buvo Augustuimaskolius 
in pagelba ir norėjo lietuvisz- 
kus bajorus priverstie, kad pri
pažintu 
baisus tai 
Grodnu užtikau 
jiems pasidaviau, 
ko jau netikau 
nenorėjo manes paleist ir pel
nus metus prie jin buvau: tai 
prie karaliaus, tai prie kokio 
jenarolo. Kada szvedai eio 
int maskoliaus, tada mawe at-

Asz pamatęs save liuo- 
m paskubinau prie saviszkiu, o 
oabuves per pora metu nadeka- 
vojau už viską”.

Kada viską apsako, 
lamas prabaszezius 
kalbėt, patraukė gera žiupsni 
abokos o po draugiai 
įveteli su taboka pavaiszino, o 
as toliaus kalbėjo:
“Taigi, kunigėli, 

'abiause dažinot, kur tie žmo- 
les galėtu dabar gyvent, ka tai 
vyveno toj stulmtej — ir pasa- 
e apie tos stubeles gyventojus,

— Del 
kad 

apie juos ka norint dažiuot.”
— Primenu shu; tai-gi man 

i ' inikalingas, ale 
jio negaliu dasi- 

Žinoma, kaip stu
mte sudegu, tai vieta ir duona

Arba laukan
Jaigu iždykus boba ar mer

gina, 
szirdeles gana!nauja karalių.

buvo laikas.
szvedus

Nuo to lai-
in vaisku, bet

Oi
Po
ir

rVai jau
Visur bjaurei pasirodis. 

Net ir bažnyczioje

su koleis szvedais 
padvados.
kada jau pradėjo dienytis, at 
važevo vežimas pilnas sziaudii 
prie grinczeles.
ta pabudino, kuris per ta laika 
gardžiai miegojo, dar syki se 
nuke žaisda apžiurėjo verkda
ma, ka ir Motiejus padaro.

Teip atsisveikino gėri žmo
nes su nepažinstamu, kaip ro
dos su sunum arba broliu, o tai 
del to, kati turėjo geras szirdis 
ir jaute sopuli artimo savo.

Jau sužeista iszveže. 
pdvaliai, atsargiai, ba pats Mo 
t i e j 11 s važ 11 ycz i o jo 
likosi keli kareiviai — ganės5

tai szvedai

— Kad viena koja mano be 
valdžios.

Iszgirdias tai Motiejus, pa
moko namon, atnesze tuojaus 
kryputia ka prionamei stovėjo, 
nusimetė nuo saves 
patiesė ant kryputes,
ant jos sužeista ir parnesze in 
stubelia. 
šiaudu ant žemes, 
iszbeges ka greieziause laukan 

Sene užkure 
pecziuka ir prie szviesos koja 

Paskui su reniu- 
įaitems žaizda iszmazgojo, isz- 

atnesze 
kokiu tai lapu, apdėjo žaizda, 
paėmus senus marszkinius su- 
olcsze ir sopuli apriszo.

Motiejus sėdėjo prie kamine- 
io dedamas nuolatos ant kana
lėlio malkas, o jo susirietos 
irie kojų sūnelis gulėjo, ale ne
miegojo.

Sužeistas per ta laika gulėjo szimts metu; 
spakainiai, iszbalias, tiktai ka- ritasi pora puikiu arkliu' ‘ kin- 
da nekada isz kanezios veidas! 
raukėsi.

— Miegokit, miegokit, ka
reivi, tai jums bus lengviau — 
kalbėjo senuke-

— Ne, brangi 
laba r da negaliu 
ma turiu su jumis pakalbėt'; ale 
tegul ir jusu sūnūs, ba man ro
dos, kad ne kas kitas bus, kaip 
tik jusu sūnūs, areziaus priei
na.

Motiejus paklausė o kareivis 
teip pradėjo kalbėt:

“Prie balno, po deszinei pu
sei, yra pririszta maža skrynu- 

Eikie mano geras priete
mai! ka grei-

Ten paguldė 
Motiejus

atnesze malku.

ipžiurejo.

')ego paskui laukan,

o jo

nui

žmonele, ne 
miegot, pir-

te.
linu, ir atneszk 
eziause.”

Motiejus nubėgo, o stubeleje 
vela viskas nutyko, tiktai ug
nis ant kaminėlio braszkejo. 
Isztolo kaip kada buvo girdėt 
jodinejaneziu raiteliu dundeji-. 
mas. Tai neprieteliaus sargy
ba, ba lenkiszkas ir suskas vai
skus likos iszvaikytas, 
ant pleeziaus likos daug sužeis
tu ir užmusztu. ;

Nępoilgam, gryžo ir Motie- 
„ .. _ l,
nedidele ir padėjo szale sužeis
to. ...

braszkejo.

Tai neprieteli aus sargy-

tiktai

jus su keturkampia skrynutia

Dievo tau užmokėk. Pa
darysite man didele geradejys-, 
te, jeigu ta skrynute gerai pa
slėpsite. Yra jo j tu- auksiniu 
piip^ti ir svarbus, ale tiktai del 
manes, rasztai. Czia sztai rak-' 

Pinigu galit irntie kiek

Yra jojtu

telis.
norit, tjk popieras 
slėpk it.
ta ir serges nuo

gerai pa^ 
Duos Dievas sveika-' 

nelaimiu, tai 
ežia pas jus pats atvažiuosiu.

Vez<

Stabe loja

leido-

Kada

arklius, 
jojo szale

Didesne puse isz jr 
vežimo-

kampui i ja. šlubelei
szuabždejo poterėli, tur but ant 
intencijos ligonio, ka iszveže.

Aptamikas
Szvedai gubelei ant 
teipgi kaip papjauti kriokę.

♦ * * ‘I*
Nuo to laiko pere jo a])ie de- 

Keliu, nhb sttlo

Senuke 
sėdėdama

Mažas miegojo, 
sz i audit

kytas vežimėlis.
lio sėdėjoi vidutiniu,amžiaus su. 
yažnycžiiuvyraį k’ūrisJn visas 
szalis žvalgėsi. Tame liepe su
stot. Kada sustojo, 
važnycziu:

— Juk tai Kliszavas!
— Teip, 

važnyczia.
— Man rodosi, kad ežia ne- 

]x*rtoli stovėjo priesz deszimts 
metu stubele.-

— Teip, ale jau jos 
tiktai szulinukas 
sztai matyt riokso.

— O kas su stubele 
ko ?

Ant vėžiu ic-

tare in

ponas — atsake

nėra, 
ir kriausze

atsiti-

— Szvedai sudegino.
-— O kur tie žmones, ka jo

ju gyveno?
— Ponas nenorėjo 

gio laikyt, per tai ir naujos stu
butes nepastatė, tai iszsikraus- 
te.

grrsar-

Ar toli/ .
Toli / praszau pono.

kur dabar— O ar žinai, 
jie randasi?
....„ Žinau.

Na tai važiuok.
Kad ežia du— Kad ežia du kelei, tai 

nežinau tikrai katruoni važiuot
— Tai važiuokim pas pra- 

baszcziu Kliszavo parapijos — 
ir arkliai pradėjo judintis.

Nępoilgam 
klebonijos; musu pakelevingi 
išžflipo isz vežimėlio ir inejo in 
prabaszczaus butine. Tas pake
leivingas buvo digtas vyras, ^u 
medine koja-, Jau guli suprast, 
bfangus skaitytojau, kad tas 
vyras ne kas kitas buvo, kaip

atvažiavo prie

tik tas, ka Kliszaye vargingoj
Dar tu žodžiu nepabaige kai- stubutei sužeistas gulėjo, o ku- 

bet, kad sztai iszgirdo atjojan- 
czius raitelius. ‘

— Tai szvedai —- tarė su
žeistasis. — Pašiepkite, mano 
mieli, ka jum iii rankas pave
džiau, ir geriausei niekam ne
sakykite; asz jumiem tikinu 
Jau girdėt barszke ji mus kardu;

ri tai szvedai iszveže.
^’Ineikime dabar pas prabasž- 
ėžiu, o dažinosime, kokia pa
reigu turėjo mus tas su medine
koja kareivis, 
bPrie vieno stalo galo sėdi ži

las senukas — prabaszezius ir

žvengimas arkliu ir jojaneziu
klegosis, ir fhistojo- Nepoilgum' 
inpuole keli'neprieteliai in stu-* 
bele, o sužeista apžiureja iszbe-i* 
go isz stubeles ir nesuprastina 
kalba tarp saves kalbėjo.

— Jie mane paims — tarė 
spakainiai sužeistasis. Į

— O kas jiems isz ligonio 
žmogaus! senuke —

neture- 
apie ka

ir savo

norecziau

A

o apie ka jau mes žinom.
o gi czion ir užvažiavau,

tas Meriiojus 
isz niekaip 
clausi net. 
t
patrotijo ir nežino kur ' dabar 
nina. Del to netrotykim vil
ios, nes tai buvo geri žmones; 

jie priesz tave, ponas kapito
ne nesisleps, o kaip mudu pra-

9

Del to netrotykim vii-

lesi va jieszkot, tai ir s u rasi va 
ir tavo popieras atgausi va.

Teip ramino klebonas. Kada 
teip geradejas su savo sveteliu 
kalbėjo, inejo bažnytinis tar
nas dane.szdanuis, kad dvejetas 
žmonių atėjo su reikalais. Kle
bonas perpraszias svecziu isze
jo. Už keliu minutu, gryžta 
klebonas su žmonėmis linksmas 
kuriuos su savim vede ir tarė 
in juos:

— Ar pažintume te ta po-
na 7

Nežinau — atsake sena 
su kuria ėjo drauge 

apie dvideszimtmetinis berniu
kas — gal ir pažineze.

— Isztikro, ponas kapitone 
dideli divai, Dievas ne tikėtai 
sutaiko — kalbėjo kunigas.

Kapitonas stojo, prisiartino 
prie atejviu; senuke ir pasiy- 

o iii akės žiureda-

motore

prie jo ir

re ikes ne-

re prieszai, 
ma tarė:

— Ak tai, Pone Jėzau mie
las, ne kas kitas, kaip tas pats 
ponas.

Priszoko tuojaus
graudžiai pasisveikino tolinus 
kalbėdama:

— Oj turėjau asz ant savo 
biednos galvos! Bu jau ir teip 
asz baigiuosi vistu;
poilgam tuos senus kaulus gra
be sudėt, o ežia sztai ponaiezio 
skrynute, kuri man teip labai 
rūpėjo. No kurta sau mislijau: 
ponas savo daigiu ' jieszkos, o
czia ano stubutes, ane žmonių, 
kurie apie mus žinotu: galetu- 

klauso ka tik atvažiavusio sve- mete pamislit, jog esam vagys.
ežio, kuris teip pasakoja:

“Kada mahe szvedai isz gir- 
šargio stubutes iszvože, žaisda 
mano atsigaivino 
A

ir teip aut 
alo,apalpau, jog nieką .nepa- 

mOnu.
aisikvotejau.
buvo viena syk

Paskui po keliu dienu 
Su koja mano 

.... t _ L. * / "
syk szlękcziaus; kentėjau ilgai,

gerinus, kita

labai ilgais ba kone pusantrų

Gyvenu pas gimines, nuo ežia 
bus apie asztuonios milios, ir 
paini slijau, 
skrynutia pas gera mps pra- 
baszcziu. Prabaszezius but ži
nojus kaip atrast ir ta skrynu
tia cielybe ja atiduot.

Kapitonas su 
re:

kad atnoszt ta

ąszaromis ta-

Mano brougiause motin

to džiaugėsi.
Kada kapitonas 

skrynutia. viską 
ja, paszauke:

— O gi asz jumiem liepiau 
imt piningu, kiek norit.

— To negalėjom padaryt 
— atsake senuke — ba kuiini- 
nai kažin ka but p radę ja szne- 
ket, nesužino, jog esame biedni. 
Kaip jus iszveže,
jieszkojo, o nieko neradia, šlu
beliu sudegino. But ir skrynu
te sudegus, ale Antanukas pa
griebiąs isznesze ir d arži a tarp 
bulvių in žemiu užkasu.

Kapitonas ilgai mislijo, pas
kui atsidusias tarė:

— Kaip asz matau ir gir
džiu, tai jus isz mano priežas
ties- daugel uukentejot; vienok 
asz jums kaip 
ginsiu.

Tai pasakius, ome viena pa
keli isz skrynutes bumaszku ir 
prasze senukes, kad priimtu.

— To ponas nedaryk ir jo
kiu budu ncpriinisju.

— Tegul ir teip bus — at
sake kapitonas dedamas atgal 
piningus.

galėdamas atli-

• * #

Kunigas prabaszezius jau ta 
diena svecziu namon neleido ir 

galėdamas, 
papasakojo

vieszino kaip
Kapitonas papasakojo nuo 

pradžios iki pabaigai savo gy
venimą, imt 
prabaszezius 
siliepe:

galo nusztilo, o 
tais žodžiais at-

f

— Ponas kapitonia, kaip
matau, turite gražaus graszio, 
jog galite pirkt sau puiku dva
ra. Czia neper tol i 
vokietis ;mt pardavimo dvara, 
o puiki vieta ir pigiai gautu
mėt.

Kai]) prabaszezius

turi vienas

pasakė, 
teip ir stojosi — ponas kapito
nas nuo vokieezio dvara nupir
ko, prie kurio buvo plotas gi
rios. Antanukui dovanojo tris-
deszimts margu lauko, pastate 
visas triobas ir padare jin sa^ 
vo girios sargu. Antanuko mo- 
cziuto buvo pas kapitoną už 
gaspadiniu. Antanukas apri

šu dievobaiminga 
mergaite, su kuria ilgus metus 
gyveno; sulaukiąs vaikucziu, —n a 1 a w .. t •

aspadiniu. 
įaczevb

Dievui dusze atidavė, o jo pa
kalėme da ir sziadien gerai gy
vena*

DAKTARAS NAMUOSE.
....i

Ka tik iszcjo isz spaudos nauja 
knyęu “Patarus Namuose”. Knygute- 

ies, Hzaknls, žiodai, lapai Ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto- 

Su lotiniszkais užvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptlekoje.
geru pamokinimu, slaptybių ir recep- 

Tokia knygute yra 
kiekvienam. Preke $1.00

M. ZukaltlN,
Rochester. N. t.

jo aprašoma visokios vaistlszkas žo-

jam i.

tu.

Su lotiniszkaiB užvardijiniais,

Apricz to yra daugybe

•151 Hudson Ave.

!įi
•i-

reikalinga

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 
auksinu in Lietuva nusiusti. 
Greitumo nusiuntimo, pinigu 
nieks su manim negal lenk
tyniuoti; visiems pinigu slunt 
tojams pristatau kvitas su 
paraszais priėmėju pinigu.

lAiivakorcziu agentūra in 
Liepoju, Hamburgą U visur.

įkasai kelionei iu Idetuva. • 
Padarymus I.letuviszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. ' Itaszydami 
pridekite 2c štampu ir visada 
adresavokite szlteip:

F. M1K0LA1NI8, 
Gtt Hudson Avo^

Brooklyn, N.Y.
J • >

Iri k sus 
pa rod i s,

Arba jaigu kelios tokios in 
lonkas sėda,

Tai del kitu buna net geda, 
parodinoja. 

iszjuokineja. 
ir a piga rd ošia 

- kitosio.
Bet kaip Luzernesia yra dvi, 

Tai szun vertos abi. 
iszjuokineja, 

ju rod i ne ja.
Vadina apželuseis krepszeis, 
O tai del to, kad su ūsais - ne

skustais.
jog tiejei mai- 

neriai, 
gražiai,

f

rr
Pirsztais

Kožna žmogų
Ne tik czion

Mainierius 
Pirsztais ant

Ar nežinote y

Vedasi labai
Kožnas pinigu turi 

In bile kiaulia nežiūri!
Kuri su plyklupeis

rt

užsiduoda, 
Tai tokiai ne rankos nepa

duoda, 
t kad su koja pa- 

■ spirti, 
bus ir tokia turės 

numirti.

Ba neverta

Senmerge>

• • ♦

Tik po szimta naginiu 
Ant tokiu * bobelku nedoriu, 
Kad pasigeria

y

nors malsZei 
sėdėtu,

Kaip padukusios neklykau
tu.

Sztai viena naszlele,

•p j

►F 4
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Ten kur Pennsylvanijoja, 
Bobos proto atstoja, 

Ne suvaldo savo liežuvi, 
Kabinasi prie nekaltu žmonių.

Stubu savo neapžiuri, 
Vaikai kaip laukinei iszžiuri, 

Szlapinasi in bludus ir puo
dus, 

O paskui josią duoda viralus.
Vyrai turi valgyti, 
Ir nieko nesakyti, 

Ba jaigu katras iszsižiotu, 
Tuojaus ant szluotos iszjotu. 

Viename name, 
Dvi familijes turime, 

Viena, boba nevala. 
Kita kaip kokia ragana. 

Kada karta susirupeziavo, 
Viena nuo kitos pipiru gavo 

Tai mat tokia mada, 
Ant sziadien. bus gana!

Vagone.
!■ « I. .1 -II

KunduktorisPraszau po
nios ta szuni ne imti su savim 
in vagona, ba ežia perskirta 
del moterių.

Poni:- Perpraszau 
szuo tiktai kale.

tai ne

*

AMERICAN ' LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu*

Didelis laivas “Mongolia” išplauks 27 January
Didelis laivas “Manchuria” i&plauks 24 February

Treczia klasa isz New Yorko in Liepoju . $132.00
Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00 

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
» kmnbarije. Uždaromi kąmbarai del moterų ir vaiku.

« T'"ir ‘ “ •~11 “■ "4J"" 1

Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York 
arba pas vietinius agentus.
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! BE KO ŽMOGUS!
I _| 2... ..... --- -- ------
r------- -- - * *Į -----------------,-------- , - ---
; šeimynos mėnraščio: Meilės-
: Kaina metui $3.00. 1’ ni

i
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Iį 
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EGAL GYVENT
turos, dailČs, juokų, meiles ir 
šeimynos ir Sveikatos Sargo. 
BE didžiausios visame sviete

Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portugalų Minyėkos Meiliškų Laiškų

RE sveikatos, mokslo, litera-

$3.00. 1’ num. 25c.
■

dailės paveikslų knygos. Kaina Į4.00. BE puikiausios apie meilę knygos: >
... .. . . V. . . . . .. . . W ■ .... K • . .. . .. .. . ... ...„ .... w .. .... . r . .. kv .» ...^. .j1 '

knygos, kurioje telpa didžiausi meiles sekretai. Kaina $1.00. BE knygos ; 
apie paleistuvyby: Baltoji Vergija. Kaina $1.00. j

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei ;į 
vienus žmugus Jicguii luiiiungm ir BJiiuguu gjvuii'u, v kaS inunu kitaip, 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimes rūmą iš pat pamatų. Todėl Į 

tuojaus užsisakyt musų laikra&tį ir knygas.
Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar- 

g ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis- 
. _. 2 -J.".. _ ___ j

AL. MARQBRIS PU B. CO.
“1 , CHICAGO, ILL.

apie paleistuvybę: Baltoji Vergija. Kaina $1.00.
Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 

vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi ; okas mano kjtaip 
h

visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra 
tuojaus užsisakyt musų laikraštį ir knygas.

e
 Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar

ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis
truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų 
adresus: t____
2013 St. Paul Av«.t || 

(^Mokslas)
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BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
Vietoj Kusijos-Anierikos Linija * I * < ' n

-. . ,

Tiesiai be persedimu isz New Yorko in 
„2 Kaino 3 klesos $125. Kares 

, Kaino 3 klesos $145. Tax $5
* * * IĮ į, X| '*? ’ > . '• / ■ • ,:4l| . » | . . ..ji.

Laivas "ESTONIA” buvęs "CZAR” iszplauks 1 Febr.
Laivas "POLONIA” buvęs “KUR8K” issplauks 15 Feb.

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste arba pas
A. E. JOHNSON & CO., Gen, Pas. A^eiU,

42 BROADWAY. NEW YORK K. Y.

HAMBURGĄ.
LIEPOJU

Kaino 3 klesos $125.
Kaino 3 klesos $145.

i* * F 1 ' ji? ■ ■* •' Up1

A. E. JOHNSON CO., Gen. Pas. A««ata,
• H ■ » I
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Žinios Vietines
koi vergą užsi-

•/
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SAULE

Esiu po

į Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

I •>
j Didele kaucija sudėta Valstijos 

Banko Departamento.
' priežiūra Valstijos, teip kad pini

gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam

' palalkimul.
. In visas dalis svieto, pagal dienos

Siunczlu piningus

Parduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms.

1 Parūpinu paszportus keliaujan
tiems ln Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai.

kursą.

' teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
t szyklto apie kalnas o gausite 

teisinga atsakima. Adresavokite:

i V. Lapinskas
I 601 W. Mahanoy Avė.
( Mahanoy City, Pa.

I

Capitol Stock Sl2o,(XMkM
Barplu* a Profits liftOJKO.N

Mokame antra procentą ant 
•udStu piningu. Procentą pri- 
dedam prie Jusu piningu 1-me 
diena Sausio lr Liepos mene- 
auoso, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad Ir Jas turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 v s L 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryto lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kelerius.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Tine St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville i
Sn visoms ligoms priima, nuo i 

valandos Iki 10 valanda lai ryto, 1 
1 iki t yal popiet, e Ud 8 vakare.'

I’
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■
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Naujas Lietu viszkas G r abortus 
KAZIS RĖKLAITIS.

516 W. Spruce St Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 1 
lietuvis

Baniais Daktaras Karlnmencje.
GIDO VISOKIAS LIGAS i

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

-Telefonas—-Bell 359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakaro

Merginu balberiu szapaa. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgl iszmoktname 
vyrus ir merginas balbo- 
riautl. Neužmirszkite nu- 
maro. Netoli UnloiTR. IL - 
stacijos. •»

N. Nossokoffs, 
1202 Penn Avė.

r

*
Pittsburgh, Pa.

rI
r
ki

F
R"

STASYS JUODSNUKIS
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS 

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempcliu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgl taiso, iszvalo ir 
iszprosina vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.
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— Praejta.
dege kaminas buezerio .Jurgio 
Kalėdos 700 E. Pine Str. l’gna- 
gesiai užgesino liepsna su pa- 
gialba kemikalu.

— Kranas Pavasaris tomis 
dienomis iszkeliavo in Roches
ter!, N. Y. būti
nislovo Marancko, 
ezevone su pana Ona Pavasa- 
riute atsibus utarninke.

— MahaUojnje lankosi Po
vilas Paznekas 
Mieli.

. ..................................  lit.......... ■ ■■ ............................................................................. s

— Kun. Juozais Zablackas 
lankėsi keliolika dienu pas tė
velius ponstvu 
aut o

J. Zablackus 
1!) W. Mahanoy Avė.

SHENANDOAH, PA.

Sude. Sude.

svotu del Sta-
kurio vin-

Antanas Kamaranckas, 
57 metu amžiaus, likos nžmusz- 
tas Maple Hill kasiklosia 
nupuolimą augliu, 
paliko paezia ir keliolika vai
ku.

per 
Velionis

isz Dėt roi t a. n- Vinco

Alus, proliibicijosarba 
pamazgos pabrango ant du do
lerius ant baczkos. Kad nors
butu už ka mokėti, tai negaila*visu daliu

Laidot lives
Strolio, buvusio burmistro, ku
rios atsibuvo praeitu petnyczia 
buvo dideles kuriose dalvbavo 
daug giminiu ir pažinstamuju 

pavieto ir kitu
butu, bet už buiza, 
daug.

tai jau už szaliu.

vakaru va-
Miklaklinas su-

— Petn vežios 
das palicijos 
laike begauti automobiliu ku
riame radosi 
“gero sztopo 
tomobiliaus ir paliepė locni- 
ninkama sustoti, bet vienas 
isz juju austumo palicijanta ir 
leidosi toliaus, iszmcsdami gu- 
zutia ant Market uliezios. Pali- 
eijantas nepasidavė ir pradėjo

t

Dvieju pasikalbėjimas.

v ra 
dvi

dasekta, 
paduHzkas 
Ka tu ant

— Tai mat 
jog pavogei 
ponui aptiokoyiui. 
(o pasakyti gali?

— Ponas Sūdžiau 
pati prasze, kad kq. ndTint par- 
neszcze isz aptiekos del miego
jimo,. Tai ir parpcSziau. .. 5 •• .

. . .............  . .,.*4, *...   Į „„ Į, .......

v/,- manės

Sudžia:- Tai tu barnije, me
tei in savo priesza su kufelu 
in galva, kuris truko ant tuks- 
taneziu szmoteliu ?

'Kaltininkas:- Ne žinau, po
nas sūdžiau, 
skaieziau.

nes szmoteliu ne

i n i f . r'1

Jeigu nuomones vyru, kaipo 
Washingtono, Lincolno ir Roosevelto 
ka reiszkia tai skaitykite toliaus

C <

< <

< <

—ABRAHAM LINCOLN-

keliolika dežu 
szoko ant ad- 

ir paliepė 
bet

y > 
j

su tuja pa-sznipinet toliaus 
sckiuia, jog aresztavojo abudu 
kont rabanezikus, Antanas 
Green ir Basilius isz Szenado- 
rio.

aplaiky tas 
nuo palicijos, 

Ona Ajdukiute, 
senumo mirszta J e. 

nuo užsi-

ono-

— Telegramas 
isz Filadelfijos 
danesza, buk 
16 metu 
fferson ligonbuteje
trucinimo. Motina (dabar Na
vickiene) nuvažiavo atlankyti 
duktere. Ona apleido teviszkia 
pastogių praejta meta.
rime apie tai daugiau apraszi-
neti ir rūpinti daugiau tėvus.

Tik tiek priinysim, jog mo
tina savo serganezia dukrelia 
parsivežė namon ir gyl atsimx 
res ateitoje po svietą reizuot, 
nes namie geriausia prie moti- 
niszkos szirdies.

ateitoje

Puse Prekes Pardavimas
Visokiu drabužiu vyrams, vaikmas, 

moterems ir merginoms.

4 
A 
'i

iAteikite Dabar ant szio Didelio Pardavimo. £
5:

T A

J
Didelis $ 1 Pardavimas |

— Ar tu kūmute 
jokios prietelkos ?
r — Juk turUi.viena 

labai ne keneziu.
>

JOSIOS

ne turi

tiktai

k
Po Kalėdų Pardavimas.

$1.10 vertes vilnos 75c.
80e. vertes vilnos 50c.
75c. Shetland vilnos 35c.

J. Refowich
129 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

PIGUS PARDAVIMAS.

Pardavmas vyru marszkiniu 
tiesiog isz Gerhardts marszki
niu fabriko.
8 ryte lig 5 vakare.

Jacob Gerhart & Co
-114 S. Main St.
Mahanoy City, Pa.

Atidarvta nuo 
(J. 18 

•>

NAUJAS 1SZHADIMAS PLAUKAMS.

Dekavoje % milijono žmonių ni 
pulkus/plftukus, o telp-gl nulaiko puo
limą plauku labai trumpam laiko, in 
vieta Užpuolusiu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. Informacijas dykai 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Raszy-
Prs. Brundzas Cosmetics.

Rta. W. Brooklyn, N. T
r

102 E. Centre St 
Shenandoah, Pa.

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

No. 317 W. Centro St 
No. 218 W. Spruce St.

■ No. 920 E. Centre St.
No. 728 E. Pine St.

Pirkite kendes ant kalėdų 
pas Georges’. Gražiai sudėti
baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Cream’a” del viso
kiu pareikalavimu. “Brick 
Ice Cream’as“ po 80c kvorta, 
$2.į0 už goreziu.

HARRY GEORGES
14 U. Center Stf Mt»liiu>oy City, To.

4 <

Paczedumas padaro linksmus namus ir drutus 
vicszpatystas. ’ ’ -r-GEORGE WASHINGTON.

Užlaikykite paezeduma, tas prasideda su tau- 
pinimu. ’ ’

Jeigu esate tikri kad gerai pradedat, tai prade
kite su taupinimu.”

—THEODORE ROOSEVELT
Kitas garsingas patrijota^ ir diplomatas, kuris 
daug gero padare Revolucijos laikuose; buvo tai

BENJAMIN FRĄNKLIN
Nationaliszka Paczedumo Sanvaite prasideda su 
juo užgimimo dienai 17 Sausio, už tai kad jis yra 
Amerikos garsingausis skelbikas czedumo. Sztai 
kokia rodą jisai pataria:

Del senatvės ir reikalo, czedykite kiek galite.“ 
Per sutėikima nitiso Preferred Stock’a aplaikote 
lengva, saugi ir pelninga budh del ifczbandymo 
patarimu virsz-minetu vyru, ir tukstaneziai musu 
_ 1 ; a • « « • -a ♦ •kostumėriu ir kiti pasidarė linksmesni isz panau
dojimo isz tos progos.

Pennsylvania Power & Light Co.
Pramone kurios reikalingumas yra pastovus.

Fill this out NOW; mail It TO-DAY

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.,
Investment Dept., 8-lh & Hamilton Sts., Allentown, Pa.

Ph‘ase send me (1) 8-page illustrated booklet 
“The Story of an Opportunity at Home, 
More įyformation about your Cumulative Pre-

(3) Details of Partial 'Payment
• Plan,’(4) How t0jJudge an.Ipvestipent.

Address .......... ............. . .......................................
‘ e

ferrod Ifetock

Signed
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Ketverge, Pctnyczioi Sausio 13, 14 ir 15 I 
i ir >iihutni > • 7 5'

Didžiausias Pardavimas kokio Mahanojui \
p ir Subatoi .

I
Ą

da niekad ne buvo. Z
5
e

GUINAN’S |
MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL JJ MAHANOY CITY, SHENANDOAH, 

i )
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W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

, 1 * < * k’-h,"

, PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, rlginus ir vežimus dėt 
laldotuviu, krlksztlnlu, veselllju, pasl 
važinėjimo Ir tt. Krausto dalgius ir tt 
S20'W. Centre 8t. Mahanoy City, P» 1

y

LIETUVISZKAS

SAPNINYKAS
Arba iszguldimas Sapnu 

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuo jaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

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

- t- r <........ -i

CUN ARD LINE
M 4

Kabinas $180.00.

LAIVAS SAXONIA
. - ---------J*,- •

14,300 tonu, iszplauks
22 DIENA JANUARY 1921 

Treczia klasa $125.00.
War Tax $5.00.

DIDŽIAUSI LAIVAfTIESOG IN HAMBURG
3 klasa in Ęidkunus per Hamburgą $130.40.

(Pridedant $5.00 War Tax)

»l

LIETUVIAI!
Kada sužeidimas ar liga gresia jusu gyvastia, tada 
ligonbutis “The State Hospital” Fountain Springs, Pa. 
(Ashlande) jus priėmė, DIENA ar NAKTĮ daktarai 
ir norses dirbo idant iszgelbet jusu gyvasti.

SUVIRSZ ASZTUONI TUKSTANCZ1AI
ypatų isz Rosi jos gimtines buvo priimti ir

prižiūrėti DYKAI nuo 1911 meto.

Ligonbutis Reikalauja
$250,000

idant užbėgti
I

padėjimą
SZl

f

1

/

w ♦

Aukaukite kiek galite, kada 
atlankys jus rinkėjai auku, 
pradedant 18 iki 26 Sausio.
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Jusu mieste randasi Cunard 
Agentas, kreipkitės pas jin.

d

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu no norite būti apskrlaustl atvikia in New Yorka, tai tlesog 

' kreipktes pas Geo. J. Bartaszin, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų ln Ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunczla pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 

.Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų.
"geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvine nes užlaikėm narna su 38 kambarals. Palcidžlam pasažierius

Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurio 
kreipiasi in musu virsz-mln^ta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautieczlai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kvlecziam visus kreipkitės ln musu agentūra per laiszka ar ypatiszkai. 
Gausite sanžiniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite lalvakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonu)41 Spring 1)537.

(

Pasninkam žmonis ant

Ir ju bagažlus ant laivu.

> Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co, Banke

> Yra tai pirmutine Banka Mahąnoy City ka pradėjo mokei
| procentą ant sudėtu piningu,
J Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltos
> kada perkate namus.
I Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
| lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
j jumis geriausia iszpuola mokėti.
> Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieczlai ir
C pažinstami. . <
j Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
> ei jos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti 
Į namus.
J 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. Ssita
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA.
—DIRĘKTORIAI— 
L. Bžkert, Vice-Prea.D. M. Grabam, Pree.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewica
P. C. Fenton T. G. Hornsby

D. F. Guinan, Trees.
A. Danisewica M. Gavala

t

*1>




