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ISZ AMERIKOS
Rado “skarba” kanapoje.
Ruthland, Vt.

adgal
sena kanapa (sedynia) kuri 
gal buvo naudojama kokia de- 
szimts metu priesz tai.
ana diena jaja iszarde ir norė
jo medi sunaudoti ant užkuri- 

isz kanapos isz- 
su kokiu

Tris metai
Liudvikas Clark, pirko 

kanapa

Kada

mo pecziaus, 
puolė bonkute su kokiu tai 
vandeniu. Clarkas pauosto, pa
ragavo ir persitikrino, jog tai 
isz tikrųjų gera guzule. Nu 
džiugo ne mažai savo radiniu 
bet niekam nedavė ragauti.

13 žmonių žuvo deganeziam 
hotelije.

Hoboken, N. J 
ežiam Colonial hotelije, sudege 
ant smert septimos moteres ir 
sz(»szi vyrai, o keliolika smar
kai apdoge ir randasi ligonbn- 
teje. Po Ugnei palicijo pradėjo 

isz kokios priožastos 
ugnis kylo. Vienam kambari- 
je kur rado tris moteres ir du 
vvrus surasta keliolika bonku 
arielkos isz ko davėsi suprast, 
jog tonais atsibuvo geri laikai 
ir tonais ugnis prasidėjo. Kil
nu sudegusiu nepažinta. •
Isztikruju bambizelei siunta.

Boston. — Protestoniszki 
bimbazelei geidžo invest i viso- 
kes tiesas ir reformas, o nau
jausias juju pasiutimas yra 
duoti naujus 
gal ežiu. 
William Von 
ne kuri Uos 
riuos del akivumo ezionais pa
talpiniame:

Addinett, Aletha, 
Anie, Azehnall, Berda, Cora- 
linn, (’armora, Curlistia, Delo- 
ra, Edrona, 
lantha, Jacksonia, 
Mariai, Marita, Mosalena, Or- 
vie, Prusoenia, 
bianna, Rootie, Rubent, Sarae- 
Hie, Tonning, 
Yet t i, Yvo.
Tėvas paniekintas, burdingie- 
ris iszaugsztintas, duktė pa- 

siprieszino.
Hamtramck, Mieli. —' Bro- 

nįute Rydelek, innesze skunda 
prioszais savo motina Aleksan
dra Kazlauckiene, užmetineda- 

jiai, buk

t iri net i

ere r ao

Degan-

vardus del mer- 
Kokis tai bimbaža

Allen, paduoda 
tokius vardus, ku-

Alwilda,

Euretta, Happy, 
Luthera,

Ragnhild, Ro-

Varlina, Nhna y
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Inukte nužudė savo motina, jog 
nepavelino draugauti su 

jaunikiu. 
Oak Creek, Colo. Penkio- 

| likos metu senumo duktė Fra- 
ž no Mudro, anglekasio, prisipn-

m IV. D. DOCZKOWHKI, Pr<». & M Kr. 
F. W. BOCZKUHNKI, KAI to r A 33 MĖTAS

1

le

%J
j žino savo tėvui, buk jiji nnžu- 
I de savo motina tris saiH'aites 
I adgal,

I

už tai, kad motina už- 
jiai draugauti su ja liI draudė

| nikiu. Kūnas motinos likos su- 
V rastas tvarte. Tėvas dirbo ka- 
I siklosia Oak Creek,
f milin nuo gyvenimo, o motina 
g su vaikais gyveno ant fanuos, 

duktė nuėjo in 
duoti žinia tėvui

K
g keliolika

IŠZ ROSIJOS
t ___ _ - —

Apverkitinas padėjimas dar
bininku Ros i j oi.

Ilelsingfars . — Bolszevikai 
neturi jokio skirtumo terp dar
bini ku o kareiviu, nes abudu 
laiko po geležiniu 
tariszkumo, 
ant tu paežiu iszlygu ka ir ka
reivini.

Praszalinti vi^i urlopai. Dar
bininkas ne einantis in darba 
pirma karta ncaplaiko paskir
tos dalies maisto, 
baudžomas kalėjimu, 
sivelinima deszimts minutu in 
darba, atitraukė jam nuo už- 
moke.sczio, nėr ko stebėtis, jog 
visur kvlo streikai, norints 
darbininkai yra bandžom i ka- • . • • • • • 1 ,

i

rpaėmė kur geresnius rublis 
ir iszejo namo.
nei karta nebuvo sugauta 
giant, tad ant jos niekas ir ne
pamano. Kita trecziadienj pas 
ta paezia davatka
koki puda buroku, iszsirodyda- 
nia dievobaiminga, 
melstu toji davatka už ja.

L ,

Kadangi dar 
va-

COLUMBUS OHIO ROTUŽE SUDEGE.
A
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ji nuvežė

lian sekmadieny spalio

kad pasi- 
To- 

31 die- 
1 hisetosc. I ’(*r

visi žmones
na ji buvo vėl 
pamaldas, kada
,bažnyeziojo, ji anojo in szpito- 
le, prisirinko jai tink
ru ir iszsinesze. Bot szino kartu
jau pastebėjo ja nesznnt. Ka
da moters eidamos mimo nebe
rado skarn,

M ilicija
Broga< Petra ir atrado vi- 

Kai kuriuos

mu ska-

nes
ranka mili- 

darbininkai yra

Ii n t ra buna
Už su-

ii Ann diena
Oak Creek, 
buk motina apsirgo. Tėvas atė
jo su dukteria namon, bet mo
tinos niekur neužtiko. Pradėjo 
klausinėt kaimynu, bet kaimy
nai apreiszke Mudrui, buk jojo 
mot eres nemato keliolika san- 
vaieziu adgal. Ant galo vienas 
isz mažesniu vaiku pasako te

inama guli užkasta 
tvarto, pradėjo kast ir tuo už
tiko lavonu. Prispirta mergai
te prisipažino, buk nužudo mo
tina del to, kad jiai uždraudi- 
nejo draugavimu su bernu isz 
artimos fanuos, o isz piktumo 
nužudė motina 
jaja isz karabino.

Sena knyga kurios verte yra 
$100,000.

Philadelphia. — \V. M. Voy- 
Lenkas, tomis dienomis 

nuneszc in czionaitini univer
sitetą sena 
lotiniszkai per zokoninka Ro- 
gorsa Baconn, 700 metu adgal, 
idant profesorei tojo universi
teto iszverstn jaja ant anglisz- 
kos kalbos. Toji knyga yra ap
skaitoma ant szinita tukstan
cziu doleriu verties.
Dvase mergaites apreiszke tė
vui buk jiji likos nužudinta.

Philadelphia.
šiai adgal, 17 metu 
studente Arlina May Stout, li
kos nužudinta slaptingu budu, 
o norints turėjo nužiurejima 
ant josios jaunikio Charles 

bet jam niekas negalėjo 
užmest nužudinima Arlinos. 
Vakar, kada josios tėvas rado
si ant kapo savo 
dukreles, toji jam pasirodė ir 
prakalbėjo: “f 
Charli, o jisai pasakys kokiu 
judu asz numiriau.”

Tėvas aplaikes taji paliepi
mą liepe Kingą aresztavoti ir 
isztiriuejo nuo liūdintoji! aki- 
vus užmetinejimus kurie pa
rodo, jog nužudintos milomas 
yra kaltas. Dabar ejna sliect- 
va.

Tėvas merginos yra. doras 
žmogus, negirtuoklis ir turi 
gera protą, o taji matima savo 
dukreles dvasia tvirtina, buk l)cr

tuojau praneszo 
nu važiavo

ii 
ton

1
nl

I
Umilicijai, 

pas 
sus tuos rublis, 
rado Jau sukarpytus. Boto dar 
rado degtinei varyti a paryta 
ir du szautuvu, viena karini, o 

medžiojama. Per krata 
Petro nebuvo namie, rado tik 
minėta. <))Qa Brogieno ir ma
žuosius vaikus. O Brogieno sy
kiu ir nusivožė in Dusotus pas 
nuovada. Nuovadas’ 
nejes lie po uždaryti 
ma. Po koletos dienu nuvožė 
ja in Ežerenus in kalėjimą, bet 
kadangi buvo prisiartino len
kai, tad po keletos dienu palei
do. O lapkriczio 23 diena vėl 
paėmė ja. Petro lyg sziol dar 
nesugauna. Žmones kalba, kad 
jis jau senai dar prie vokiecziu 

_»k •_ negražiais
|i w.

!>> I
$ 
.'{•«... ......

7 metu mergina 
isz Escanaba, Mieli, viena die
na. maudėsi ir Jiai iszpuole isz 
ranku szmotelis 
iszsimankszte 
pasidaro isz 
veidas.
la manksztyt ir padare visokiu 
pavydalu ir nog tosios dienos 

iszdirbiiK't kitokius 
isz muilo.

garsinga
Miss Loredo Taft isz Chicago, 

pas save ir

!>V|įKvS

June Hali, 17

straikai,

pradėjo 
dalvkus 
apie tai

muilo ir teip 
puldamas, jog 

jojo žmogiszkas 
Mergina pradėjo mui-

Pagirdąs 
skulptore

pasiėmė mergaite 
mokvs iszkalt 
marmuro ir akmens.
Merginos ir sen jaunikei turės 

mokėti padotka.
Topeka, Kans.

Grinstead, virszininke moterių 
draugoves del ligybes ezionais, 

nauja bila del Kansu 
idant uždėti pa

dotka ant visu nevedusiu mer- 
po penkis dolerius ant 
o sen jaunikei mokos po

i 
paveikslus isz

Minne

vui, buk

IHCZ,

szaudama in

knyga, paraszyta

niiesfo Columbus, Ohio,Tasai puikus rot ūži
sudege, kuris buvo vertas mili.Įomis doleriu.
rodo taji puikd narna tuojaus po Ugnei, bet nieko isz jojo ne
pasiliko kaip tik hiksztas

.»• 
• « 4

ana
Paveikslas

diena
pa-

- visas vidurys iszdege.

IIsz Lietuvos i

paduos
1 egi si ali iros

sodina 
mili jonus mo- 

turi 34 
augina žuvis. Ri- 

13 metu vaikas

Pennsylvania 
metas tris

Suv. Valstijoi

King,

Tris mene- 
senumo

nužudinima

tus ir nedarė priesz kunigą tik- 
[ro gailesezio
kad daugiau 
tie visi žmones 
neimi, nes kunigai jn nepriima. 
Ir kai jie numirs, tad in kapi- 
.nes turbūt ir JiiA^priiihš*.

Kaunas: 1. 10. (Elta.) Gau
tomis žiniomis, Lenku vyriau
sybe ardo geležinkeli tarp Tar- 
monto ir Svenczioneliu stočių. 
iGcležkelio bėgiai 

kint tiesiog be ‘jokios pagial- rengiamasi juos 
‘u vos

LIETUVEI SU LENKAIS 
PERTRAUKE TARIBAS.
Kaunas. — „Tarybos terp 

Lietuviu ir Lenku kurios atsi- 
buvinejo Warszave apie ple- 
bescita Vilniaus ir Grodniaus, 
likos pertrauktos. Lenkai ne
sutiko ant apsvarstimo kas ki
szasi tu j u vietų idant susitai- j

bos nuo allijentu. Lenkai no-jtu\

ir prižadėjimo, 
taip nedarys, tai 

isžpažiuties

lejimu ir mirezia prick tam ne
turėdami atsakanezio maisto 
ne yra tinkami prie darbo.
13 milijonu gyventoju keneze 

bada; pabaiga bolszeviku 
artinasi.

Ryga. — Privatiszki 
szimai skelbia, buk Rosijoi pa
dėjimas yra apverktinas. Ba
das platinasi visur panasziai 
kaip Kinuosia, 13 milijonu žmo 
niu kenozia bada“nuo Sausio 
menesio, o septyni milijonai 
kentėjo bada praeita gruodi. 
Pabaiga vieszpatavimo bolsze
viku prisiartina su kožna die
na. Rosije neužilgio pagrimž 
in baisia revoliuciie^^ges žmo
nos jau npga’lP ij<z1arcyuį)ris-

Matamai (Szakiu aps.) Lap-lpaudimo: 
vastis prapuolė, 
tuosia bet ir kaimuose 
vieSzpatauje, 
siseke, o dirva visai neiszdirb- 
ta.

kita.

Oria

iszk lausi- 
iii kalėji-

dane-

buvo pasižymejes 
darbais,.

Ekonomiszka gy
nė tik piies- 

badas 
mgepjute nepa-

L,'W

kriezio 11d. J. Kubilius su me
džiojamo szautuvo neatsargu
mu pavojingai suižeide. Stip
ria užtaisęs szovini (szautu- 
vas buvo silpnas,) bandė szau- 
ti in žvirblius. Nelaimingasai 
szovinys iszsivo’rže pro szan- 
vo uždara ir sužeidė jam galva 
(kakla virsz akies.) .Sužeista
sis dar gyvas ir guli namieje. 
Gydytojas insake nugabenti in 
ligonine ir neapsiėmė

Gaila,

nuimami ir 
iszvežt i. Lie- 

\ryrausybe
priesz tai protestą Tautu Są
jungos Kontroles Komisijai,

siunczia Rusu ir lenku belaisviai.
Jofe atsiuntė Lenkijos 

džiai nota, kurioje 
sunkia rusu 
lenku stovyklose, ir reikalavo 
palengvinti režimą. Lenkai 

reikalauja isz 
rusu, kad tie nekankintu per
daug lenku belaisviu. Matyt, ir 
vieni ir kiti belaisvius spau-

ringai sutiko ant padarinio 
taikos kas kiszasi ekonomisz- 
ko, kariszko ir kitokiu pageri
nimu su Lietuva. Lietuviszki 
delegatai sugryžo in Kauna.

Gal muszai vela atsinaujins 
terp Lenku ir Lietuviu.

Sasnava, 
mažažemis 
inprates ne tik varyti 
gonka,”
užsigerės atgulė ir daugiau ne
sikėlė.

Radviliszkis. Nesenai sugrį
žo isz Rusijos lietuviai mokėjo 
.ežia už viską po 1000 auksinu 
(gal rusu rubliu? Red.) Anot 
tu sugriželiu, Rusijoj jie moko
je už batus 40,000 rubliu, už 
palta — 90,000 rnb.

Šimonis (Panevėžio aps.) 
Czia labai iszsiplatines slaptas 
degtines varymas. Apie vestu
ves tai ir nekalbėsim

ekzek vijęs 
samogonkes” retai

val- 
nurodo in 

belaisviu padėtiesaneziai dabar Vilniuje.
Vilnius. 1. 10. (Elta.) Želi

govskio kariuomenes discipli
na vis puola. Kucziu vakaru 
kareiviai szaude gatvėse isz 
kulkosvydžiu ir mete granatas.

Juozapavicziaus 
sumuszė gudu gimna- 

Kochananvi-

namie 
kad tėvai ne-

režima.
savo kpliu irgigydyti.

klauso insakymo, kur dar butu 
vilties, kad iszgis. Dabar su- 
že istasa i 
kaip ilgai

* Ij

iszgis. 
geresnis

Viename kaime 
ūkininkėlis buvo 

“samo- 
bet ir ja gerti. Karta

bot kažin 
nes kaktos (galvos) džia kiek galėdami.

kaulas' pralaužtas. Priežastis Rusu armijos koncentravimas, 
in

J

J
■‘iii

gmu 
meto, 
deszimts doleriu ant meto. 
Sportai, ar jus žinote apie tai?

Washington, D. C. — Suv. 
Va 1st i josią praejta meta isze- 
nio sportai 4,258,000 laisnu ant 
medžiojimo, paežiam valstija 
Ohajui nuszanta tris milijonai 
zuikiu, 
kas 
džin,
vietas kur 
ehardas Beck 
yra geriausiu szoviku ant svie
to, o medžiotoje! sunaudojo ar
ti du bilijonus patronu ant me
džiokliu.
Gromata ėjo net 19 metu per 

paezia.
Dedham, Mass. — Tik 

diena likos pristatyta gromata 
del Mrs. Fred.

kelionėje 
tai yra mete 1902. Toji 
ta pbrejo konia visas uropines 
vieszpatystcs ir ant galo likos 
pristatyta locnininkiai.

tolimesniam perklausimu. Trūkis trenke in automobiliu e • •

josios
iszmete laukan ir gy-

’ i

Prioszais
jaunesni

ma 
o tęva 
vena 
Franu Nikulskiu. 
motina

v v ra

su savo burdingierium

liūdino ir* 
vaikai, buk motina atejdavo 
namon naktimis 
isz morgaieziu

girta. Viena 
pripažino, buk 

tėvas buvo priverstas apleisti 
nes burdingierius ker- 

Palici- 
burdingieriu

narna, 
szino tęva užmuszimu.

aresztavojoJ<‘ 
lyg

iiužudvtos 4

Povėli, utie,jk pas
nevežti in ligonine—tėvu 
szvksztumas. Laikas ir kitiems

ana

Anot gautu žinių, rusai J<on- 
eetruoja savo armija ne tik 

su szautuvais atsargiau elgtis, priesz lenkija, bet ir priesz Es- 
Sako, jau da-

Kaune.

dosi
Pratt, kuri ra- 

per 19 metu, 
groma-

negirtuoklis
bet gi

auksinu
L.

ir pleszikai

Sasnava, Mariampoles aps. 
Nei karas nei ligos tiek uepri- 

kiok degtine, 
tai sus i m u-

t i ja ir Latvija.
lis kariuomenes perėjusi Esti- ,
jos siena.

Rusu auksas Latvijai. ’
Rusai jau atidavė Latvijos 

valdžiai prižadėta taikos suta- 
timi auksa, kuris 
padu.

dirba nelaimiu, 
Kur tik iszgirsti, 
sze, tai pinigus pamėtė, tai su
sižeidė, arba girtas padare ko
kie nickszvbe. Didžiausia vra 
degtines gamintoju ir jos par
davinėtoju kalte. Sasnavoje 
yra tik vienas degtines parda
vėjas Vasiliauskas, o kiek per 
jo kalte buna nesmagumu. Vi
durvasari gerai inkauszes^jau- 
nimas susimusze,
isz Svirnavicziri kamno papjo
vė. Pas Kudirka Purvinszkes 
kaime per vestuves V. Jarum- 

Gavaltuvos kai-
perszove

■I

Gudu klube lenku karininkai 
pulkininko 
vedami, 
zijos diyektori 
ežiu.

Vagyste. Vagys, insiverže in 
Fiukelio butą (Gedimino g. No 
26,) sulaužė spiritą ir pavogė 
keliolika tukstancziu 
vertes daiktu.

Vilniaus vagys
Kadangi Vilnius daug 

nukent ėjo 
pantu ir g 
kejo, tai Vilniaus vagys, nau
dodamiesi invairjomis 
mis, atsidangino in Kauna ir 
ežia gan pasekmingai darbuq- 
jas.

Antažiege, Dusetu vals. Eže- 
renu aps.

ūno invairiu oku- 
,y veninius ten pasun-

ta i sve-

I

sveria 200 
susideda isz 

senųjų rusu pinigu 
tu aukso gabalu.

Auksas
ir papras

. 1
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i 
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atsidangino
ir pakasynas 

kurbe ‘( 
apsieina.

Civiszkes miszke karta atva
žiavo vvrai

samagonke,

šų vaikais.
Baltimore, Md. — Du. vaikai 

likos užmuszti, o keliolika 
mirtinai sužeisti, kada Anna-

Cukrius vela atpigo.
New York. — Arbuckle Bro

thers vela papigino oukriu, nes 
sziadien parsiduoda po 7 cen
tus už švara. Dagirde apie tai 
Federal Sugar Refining Co., 
paleido cukriu pri 6*4 centus.
Banditai sužeido 3 palicijantus 

ir viena užmusze; paėmė 
$10,000.

Detroit, Mich. — Tris palici- 
jantai likos sužeisti o vienas 
užmusztas per banditus kurie 
užklupo ant Morton Bond Co. 
paymdami $10,000. Palicijan- 
tai atėjo tame laike in banka, 
kada banditai jin apleidinejo, 
paleisdami ‘ vagis szuvius in 
juos.

Redville, Va. — Banditai 
npvogė I
Jszardydarni banka, banditai tyt, jog tykslas žudinstos buvo

banka ant $119,000.

užmuszti,

tai teisybe-, ir no yra jokis me
las.
Motina sudege su dukteria.

New Castle, Pa. — Kada 
Vi k tori je Jacobsiene laike ga-'

polis Short Line trūkis trenkė minimo pusrieziu užpylė ant 
automobiliu kuriame radosi pecziaus karasino, isz to kylo 

baisi eksplozije, liepsna apėmė jau 
nelaiminga 
18 metu dukteria kuri stovėjo 
arti pecziaus. Burdingierius ir 
tris vaikai baisei apdegė ir vos 
spėjo iszszokt 
namo.
je, bet motina su dukteria su
degė ant smert.

m 
daugeli vaiku važiuojeneziu in 
mokslainia in Shipley.
Dukrele mate nužudinima savo 

motinos.
Milford, Conn. — Nežinomas 

piktadaris nužudė Mrs. Jo
seph Czernokiene Old Forge 
Lane, utarninkc po piet. Pali- 
cije,
bego ant žinios žudinstos ir ap-

ugnagosei ir žmonis su-

o Kaczergi

moteria ir josios

isz deganėzio 
Visi randasi ligonbute-

*
ežiam tvarte McDonald sudegė 
20 geriausiu karvių ir dydelis 

laike sugryžo isz mokslaines ir kluonas. Bledos farmeris tavo
jo ant $25,000. ' *

* Rimas.
montenogriszku kareiviu su
žeista laika mniszaczin lenki

gule visa Woodmont girraitc 
in kur žadintojas pasislėpė.

nu žadi n tos tameDukrele

mate kaip žadintojas kirto mo
tinai su kirviu per galva; Ma-

punaikino konia visa narna per'vagy s ta. Kruvina kirvi surado

Dushore, Pa. — Dcgnn-

Tris szimtni

Kapitonas laivo privertė mote- 
res ir vaikus szokti in mares.Lapkriczio 1 diena, 

tai yra per Visu szventuju at
laidus, Antažieges vienkiemy- 
pas Petrą Broga, 

Vogtu

pradėjo varyti 
bet du gudruo- 

privažiave 
i iszarvto 

Tai 
atsitikimas, 

degt indą-

“samagonke,” 
liu su szautuvais 
pasiėmė dvi bonkas 

ir nuvažiavo.
neliepi rmas

spiritelio

kad nuskriaudžia 
tins.

Ilguva, Szakiu apskr. Ilgu
vos parapijoje lapkricziė 27 d. 
atvažiavo pas viena ūkininką 
girti1 piktadariai, kurie jin su- 
mszo ir iszsiveže visai nužudė. 
Apie ta nužudymą tai jau val
džios dalykas.

jis buvęs niekai

Tik asz noriu 
kalbėti apie palaidojima: kan- 
kintinti mivežus in Ilguva kle
bonas neleido in kapines ir pa
sako, kad
žmogus, t. y. iszpažiuties nejes. 
Dabar pažiūrėkime, kiek yra 
žmonių, kurie iszpažinties ne- 
nn • Yriai 4*ir\ V'nvin’lllr riAlsUl

j > 
buvo krata, 

rubu DuseJu 
milicija. Rado'8 skaras, inger- 
ka, palta ir užvalkalu nuo pa
galves. Visus tuos rūbus pavo
gus intariama Brogieno Ona. 

noproszali bus paaiszki- 
isz kur

Filipinai. — Pagal

jeszkojo

G as 
mis, 
daiktus vogė.

gyvena daug da-
davatkas mo

ir kai Į) ji tuos 
Dusetose netoli

bažnyczios 
vatku. Pas tas 
terš eidamos in bažnvczia už
eina pasidėti skarų ir taip ko
kiu virszutiniu rubu. O Brogie- 
ne irgi užeidavo. Spalio 22 die
na, penktadieny,’ Ona Brogie- 
ne buvo Dusetose, atliko iszpa- 
žinti, po iszpažiuties nuėjo pas 
viena davatka Jk, ;davatka B.viena davatka JU, apsimetė 
serganti ir atsigulė pas ja. Ka-

4rvii iQ7n in ?5n’j harSnirneyi n 4t»

kas Peczionis

baviezius isz 
mo gerai insigores 
koja savo seserei Kastulei. Mi- 

girtuokliauda- 
mas praleido savo turtą ir isz
didelio sąžines susigraužimo 
pradžioj gruodžio menesio pa
sikorė. Jonas Ragutskas, So- 
lemos kaime gruodžio 8 d. deg
tine varydamas gerai insige- 
re, kad net nuo to dvokimo už
sidegė skilandis, o duszele pa
jutus karszti suspėjo pabėgt, 
palikdama kuna jau negyva. 
Kapoczius Puskelniu kaimo, 
gruodžio 17 d. degtino varyda- 

troba. Joną
Raczkauska, Kazliszkiu kaimo 

19 d. milicija rado 
bevarant degtine; iszvežo bra- 
.VAnn h» arilrn

mus susidegino

gruodžio

Manila, 
prisiegtus pripažinimus gymi- 
niu, 
szokmo

kas kiszasi priverstino 
moterių ir vaiku in 

mares, per paliepimu . kapito
no Primitive Alvarez isz laivo 

valdžo pradėjo
tuosius užmetineji- 

mus. Kapitonas laivo ir keturi 
laivoriai iszsigialbejo.

Laivas “Felicitad” 
artimoje.salos Luzon,

“Felicitad, 
t iri neti

M

nusken- 
do artimoje.salos Luzon, o 
idant palengvint laiva, kapi
tonas paliepė moterims ir vai
kams szokti in mares. Kapito
nas bus suszaudytas.

Harrisburg, Pa. — Pana
rnėta gele- 

146 žmonis
sylvanijoi praejta 
žinkelei užmusze
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KAS GIRDĖT KUR BUNA?I
" L '• & ' -
Pajieszkan

Ona Oželinte, 
riampoles apskr 
Gmjno, I gi iszki u 
minu gyveno New Philadelphia 
Ttiriu svarbu reikalu, praszau 
utsisžaukt ant adreso, (to 10)

Magdalena St migiu t e, 
1403 F. Moyaniensing Avė.

Philadelphia, Pa,

gimo, tuomet jau trustams len
gvinu. yra parblokszti darbi
ninku net ir in stiprias unijas.

sakant kad jeigu 
ir norėjo suezedyt, bet iszlygos 
gyvenimo prie nepastoviu pro
dukcijos prekių nedave ta pa
darėt.

Valdžia gerai 
rednma, sumanė 
sustabdyt, idant 
szioje szalyje 
biai.

Kaip ilgai szioje 
krizis vilksis 
laika?
l'nijos vienas 
visai nuvrins.

Keli teisybe
Kai kurie laikraszcziai kalba 

kad 
ant pražūties kranto, 
pastot i ] >o[>iežiszka 
ta t. y. kad popiežius hutu A u

Ta plana su 
manius u xt i [iriausia 
kri kszczi oniazkoj i I ’a rt i ja.

New Yorkinis “Narodowy 
Kuryer” >ako . kad toji da 
bar Partija rūpinasi isz nupuo 
Tusios mažos republikos kada 
tai buvusios galingos niouar- 

katali- 
\ieszpatijiv darbo žmonis.

Kai}) hm nebebūk, bet kada malones nepasotinamu tinstu, 
popiežius Austrija ar jo? 
Juozą draudė nepradėti 
1ai krikszezioniszkoji 
hnk negi rd e jo, trypė I 
kurti kare, kaizerio 

daba r 
kad popiežius butu nei

\ustrija dabar būdama 
norint i 

viešpatys-

Ftrijos valdonai.
>‘U

Austrijos

York i n i 
sako

chijas. ateiti sudaryti 
k iszk < bažn vežios

l,Ta ne 
kare, 

part i ja 
kad 
k lam

l>z

1920 mote areszfavota 5,893, o 
meto 1919—5657. Su kožnu me
nesiu tasai skaitlis dauginasi. 
Ligonbutese raudasi daug ligo
niu nuo persigeriino ne kaip 
penki metai adgal. 
ir visokiu prasižengimu

, ATSAKYMAI
- <wiv,n im-' 

l'\ W. DuquoHOO, Pa.
nas Arnerikp^ pilietis turi rno-. 
keti ”

* y
' t t tu U

Kož- J

kai minką

Žpdžiu 
luina 

daugiau ne kaip už szlapin lai- 
Da tik pradže tosios pro- 

hibicijos, bet bus arsziau, o jei- 
nesidaugintu gu valdžia nepagerins tuju tie- 

žmotjes beda r

in tai insižiu- 
ir emigracija

ku.

su ir ne pa vėlins dirbt i 
a Iii ir vyną tai paikszu

geresni 
nnnini

szali toks ir kalėjimai ne turės vietos del 
nežino, bet

darbininkams
usilpnes

ink i rus, 
susiipnes kitos 
o neorganizuoti 

tai stovi

szis prohobicijos prasižengėliu.

ant

la i k ra sz-

- singe-

TELEGRAMAI.

(’leveland, < Miio.
37

UŽ- 
v o 

norima 1 
\ aido 

nu jos irriuvanczio> m prapnl -!pus griūva, 
li.

ne popiežiau^

Ar in toki sukuri 
norės' maiszytis, vargas 
lies \u<trijo< nemaža via

praneszimn 
ežiuose matoma, kad visas sza- 
lis turi savo, net 
magmmis, badas 
galės

stiprius nes- 
daugiaus už

gyveni o j us 1 ie i s z pa s a k y - 
itai vargina, tukstaneziai in ka- 
1 y- ....... , o vienok
jlai jau vienur ar kitur kare I

-- Paun
metu, li-Gretchen Brandt, 

kos surasta nužudinta hotelijo.
Tykslas žudinstos buvo apipig- 
szimas.
r n

i

Incopie Tax” 
lis jaigu uždirba daugiau kaip 
$.1000 ant meto o su szeimyna 
$2000, žinoma, reike atitrauk
ti ant užtai kimo 
ejgu, o jaigu 
pidno 100() ar 2000 doleriu, tai 
turi mokėt, 
mokėjimą 
metas iii kalėjimą.

A. Z. Providence 
Raszvkie tamista e 
adreso: 
I athiianiaii 
371b. St r. New York, 
kyši \Hsarne rodą.

V. R. AVatqfburv, • 
Prisiunskie tamista 
knyga, o duosįnie 
kasztuos apdarimas.

ir kilu i sa
pnai lieku grino

Bausme už neuz 
yra. $10,00(1 arba

K. I.1

ant szitokio 
American Red Cross, 

15, West 
0 aplai-

Sect iou

Conn. -- 
savo semi 

žinot kiek

savo
paeina isz Ma- 

Jevaravo 
pi r-

M 
knimo,

<4j
* 11

I
I

t

T
i

I

z
Asz Ona Maksvit-iene, po t<‘- 

vais Teleisziute, pajieszkan sa
vo dūktos 
kės; teipgi mano broliai 
imis ir Juozas Toleiszini, Ado
mas pirmiau gyveno
Mieli. Praszau atsiszaukt arba 

juos

Mmes Maksvieziu-
Ado-

Detroit.

I
fi
ll.

I I H II II III • III llllt UI

Linksmus vaikai privalo’turėt 
szvarius dantis]

Kad vaikas butu Uhksmas ir sveikas jis turi 
turėt szvarius dagtis.

Pagedo dantys užnuodija maistai kuri vaikai 
valgo, pagimdo, viduriu užkietejima ir 
sulaiko sveika ąugima.

• CF ' * ■1 i <

Jei norite kad jusu vaikai butu linksmus ir
t. . »_ . ji1 L

f
r

Ii
žinantit‘ji apie 
praneszt i.

Ona M aks vi t iene,
60 N. 1 lancock St. 

Wilkes Barre, Pa.
’ r,,r <

Pajieszkan Autana Maezans- 
ka isz Szidlavos miestinio ...

mano szvogeris — pajieszko jo 
pati ir sunūs, teipgi Kranas 
Batura ir 
szis ar Valiulis, visi Kaiminiai. 
Praszau atsiszaukt arba jei kas 
y! ’ ’ juos meldžiu pra-

meldžiu
(to l() i

I.

f
- ANT GAVĖNIOS.

< rrr^'r
(IRAPBUS VERKSMAI, arba 

ba-Jhisibudinimas v prie Ap- 
mislinimo Kanczios Vieszp., 

Jezuso Kristum.......... 106
(Pagal senoviszka būda) 

arba /, Kalvarija,
Jezuso KHm.uso . .10c

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
Mahanoy City, Pa.

- — %,.,, —u—--------

/ —ŽniogUc kasosi galvą,
J**! i i J

Sharon, Pa. — Kas tokis 
padėjo bomba po kronui kuri 
suardė visa kronui ir sukule vi
sus langus aplinkinėje.

¥

žiūrėk 
ne- 

nusibodusi, ir vėl kyla kraujo 
Ne k a daryt gali 

szalis tos, kurios ginasi nuo už- 
: sakyt apie

popiržiiV
1 iket i, į laist ymas.

nvr* . \ ii i i iji i”* 11 ’' 111 <1 /, €i ' 1 <4 >O- . > į ( i i > t t it i 11 j r* i i

(•ialistu, o tie juk yra didi kn-' puoliku, bet ka reik 
lalikyste* prie-zininkai. taigi jluos nenuorama:- kurie užpuo-

A iHtrijo* so-

prie bloga szalies nu<ib:inkrii- puola ant kitu szaliu ir geidžia 
1ijusio> aplinkybių, pri>ieitu užgrobti?

i
sveiki mokinkit juos po du kartu in dienai
nusivalyt dantis su “Colgate’s” ir nuves-

teipgi
Vladislovas Tikui-

Akit du kartu ant metu pas dentista.
Jiems patiks gaivinantis jo skonis.

-“GERI DANTYS
VardfcM "ColgatcfiC atil. tollotiniu daiktu RvaraiHiioJa 
Teisumą. Grynumu Ii Gęrųma HiiKzies. Instcigia 18O<>.

- I’ri 
kylo ugnis

Wilmington, Del. 
glaūdoje del senu 

iszsigialbejo 45 
senos mot eres ir vyrai.

*
a

isz kurio vos SI’ACLIOS,
• V ies z.,

F. J

1 <

*

J
»

GERA SVEIKATA”
meldžiu 

(to Kcb. 27
Yankunas,
55 Putnam St.
• Hartford, Conn.

žino apie 
neszt. i i

Ka galima sakyti 
kata j Lietuvos kaimynams 

kurie veržiasi užgrobti

aplink yhiii,
nemaža kova vv>ti ir -n 

prieszai>.
lalies katalikiszka vi>uo- ’ vos dali arba net

lik Vide?
Isz «

mene griebsi^ Austrija
daug kn galėtu, bet

lenkams 
IJetu- 

sostine Vii- 
gelbėt Įniu ?... Lali Lenkijos

bet pasiteisinimo 
S. K.

I

I gudruo-

Skaitykite laikraszti “Saule f f

T
Kranas

ar \ Lisz-, liai teisint is, 
kai ižgelbptn tai klausima^.

Katalikiszkai Austrijai susi-j
jungus su

' toli nvra.

-
!> *
K

i

Žmoglic kasosi galvą^

Kasįnmsi pasidaro, papro-i L- 
« *• <• 41 rf-u r* 14 t? L»I

B<n jis j

k a (f p .1 f eYl g vi n t 11 f ė Ji fnq'
K ‘ . ''
čiu, Ir tuomet žmogus ka-

4 ’.

Vokietija, gal Aus-Į 
t rija imlu >zlubuoti 
nizmo. tai 
gi apeina ‘nemažai.

Nauju metu diena p. Valsty- 
Prezidentas savo Bumuose 

Amerikos Raudo- 
Galu ga-'nojo Kryžiaus Kauno Skyriaus 

]e popiežius Ryma kad apliais- 
tn sunku tikėti, kuomet popie- 

prasiszalina 
pneszininkai 

kartais popiežiaus gyvybe.

protesto- I...... .......  j protesto- nes
tai czion Vat ikanui teip i apdovanojo j

• . * * 4'* I. _ - * I .

žiai tik ant kiek 
jeigu užpuola

Per nekokį laika lenktynevo- 
darbda vinis I

— viskas kilo brangyn ir brand 
gyn darbininkai reikalavo keltį 
algas už d^'bfiA ir t. t., darbda- 

kompanijos visokio 
po pa kėl imo 

algų pabrangino visas pragj'- 
venimui žmogaus reikmenis ir, 
prie kokiu aplinkybių sūkurio,i 

protaujantis žino-j 
kad anks-

czians ar vėliaus, viskas turesĮatstovus 
pa> >av<j

£ i darbininkai su

via i bei 
stono.

kiekvienas
gus galėjo manyt

nes isz 
ant ko

verstis ant kito szono, 
tikro žmones nematė 
reik apsistot, o visada teip but 
negalėjo.

Amerikos fabrikai prigami
no visko in valias. o Kumpos 
gyventoju tarpe tuom įnik pi- 

už tavorus

t

I

I
■*>

Lj f į//

atstovus p. Lt. Bridges ir Kap.
I| V. H. de Samoskevy 
kiĄ/.iaus I laipsnio 
džius nuopelnus

, suomenei.
j vo I 
įeit.

V yties 
už ju di- 

Lietuvos
Dalinime dalvva- 

l\r. Aj)S. Ministeris ir pulk. 
Žukas, (Iener. Sztabo 

virsz pulk, p. Leszczinskas Vy
riausi.* Karo Gvdvt. Gener. I<‘it 
Nageviczius, Sidnio narys Ju- 

Uis Kaupas ir rttlvo. p. Mastaus- t • A • « «W <W 1 • ■ »

Žukas, (iener.

Vi

Sztabo

I

« 
kas isz Amerikos. Vvties Kry
žius 1 laipsniui yra pitkklrta ir 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
szefui pu R. įeit. Kd. Dyan.

(iener. Leit. Nagaviczius ap
dovanotuosius Vycziu Kryžiais 
Amerikos Raudonojo Kryžiui 

sekmadieni priėmė 
iszkeldamas [mota.

užsidarinejo

protesto-Biskupas Hensley, 
niszkos dicezijos Durham ap
garsino, buk jojo kunigai ne tu
ri isz ko maitintis isz priežas- 

brangeny- 
k įmigai

iicezijos

ties neiszpasakitos 
j bos Anglijoi. Xekurie 
yra priverstais melsti pagelbos 
savo kaimynu nes kitaip juju 
szeimynos turėtu ubagaut.

Sztai ka vokiecziai turi nž- 
kvailvbia už 

kares ir 
s viesz- 

ln 42 metus turės

nigelini iszsisemi*. 
bei produkcijas Amerikai isz- 
moket negalint, viskam vartai 

ir sztai darbo 
žmones arnerikoi pasijuto, kadį
fabrikai stoja darbininkus pul
kais paleidžia, galop tie patys mokėt už savo 
darbininkai matydami pavoju, pradejina europini 
turi nusileist darbdavio malo- padarytas bledes kitom' 
nia, nes kito kelio nėra. Vie
toje kad darbininkai straikavo 
tai darbdaviai 
knot.

Neperseniai, tik amžini tin
giniai darba nedirba sztai vis
kas virto kiton pusėn, kad net 
geransis darbininkas turi dab 
rytis ar nepabėgs isz jo ranku 
dar Indi s arba 
dienine duonele, 
jeigu darbininkui su szeimyna 
reik netekti darbo, 
tep daugiau yra, 
mas maž-kur atpinga.

Abelnni dabar kejiant klau
sima iszsižiuri 
- - Suvienytos Valstijos 
rikos iuaAtj.ua nuvargusia Eu
ropa ir neturi kuomi maityti 
dide dali žnjoniu savo, 
tai jau žmogus 
su keleriopu klausimu. —

• Krizių palytejans dabar be
veik visa-pasaulis neaplenkia 
ir turtingas Su v. Valstija

pradeda st ra i-

kaip sako kas
Saugok Die,

o vienok 
pragy veni-

iszvirkszcziai
Anie-

Czion
turi susidurt

turtingas Suv. valstijas 
Amerikos, bet Suvienytoje 

(Urbo, 
žmones kad ir galėjo save nuo 
to užmaeziaus apsaugot gerose 
laikuose suezedyt sumalini, 
vieni ta pa<1 are o kiti ta viską 
su szvilpaneziais vejaliais pa, 
leido; kapitalas ar t rustai to 
tik ir lauke kad tokį laikai už-

bet
Valstijose kai kurie

suczedvt

leido; kapitalas 

ptdtn. bpprisirpp-

pat ystoms.
užmokėti 220 bilijonus markiu 

Ant to vokiecziai sako 
nesutiks nes niekados negales 
tosios sumos iszmoketi, bet ali- 
jentai ketina vokieezius priver
sti ant užmokėjimo o jeigu ant 
to nesutiks, tai nanaudos kilo
ki būda.

aukse.

rrTrys sumaitos adgal protes- 
toniszkas 
Kyle buvo 
mieste liję Mount Verno u

kunigužis Re v. Guy 
guodojamas savo 

Illi- 
nojujui ir laikytas už teisinga 
ir pavyzdinga <’ 
Sziadieu tasai kunigužis 
dasi kalėjimo už pavogimu 250 
tukstaneziu doleriu. Savo va- 

stes amatu vede per kelioli
ka metu. Jisai tai su 
draugais apvogė paczta 
geležinkelio stoties Chieagoje.

Re verandas Kyle i szsj knibi
nėja tuom, jog pagunda dastp- 
jimo turto pervirszįiię jojo do
rybe ir pasiliko banditu.
L----- _ -i.

pavyzdinga dyasiszkaji.
ran-.

r

kolei,s 
prie

rybe ir pasiliko banditu. Per 
daugeli metu persergi nėjo savo, 
aveles papasziu pyašižęngimu, 
bet ant galo pats papuolė ip 
pagunda. , . . . .
I

metu prohibicijos,Pirma
New Yorke likos aresztnypl^
tlktuį 182 ypatę^ už peržengi; 
mą tuju ,pubgalvjszku..tiet>ut bpjt

i;l'j
i ĮJ!

1 t

Pajieszkan mano vvra Juo- 
za Krakanska kuris prasiszali- 

Paoina isz 
Red.

Asz suims Alfonsas praszau 1e- 
Jeigu kas ži

t
off’» sosi nejučiom s.

A žino, kad jam niežti, ir 
p vi?ti kiti tą žino.

Vyrai Ir motėrįs kenčia
) 

kenčia bereikalingai,

lengvai prašalinti. Nebus

I nicžėjhną nuo pleiskanų,
f

no priesz 5 metus.
SuvalkųVilkaviszkio,

L
i
i Iv v?Vi

_
J K f* v 

■ k
IJ
| Į

M 4 f 1
F <

nes tą niezejimq galifna
. * lengvai prašalinti.' Nebus

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

R V F F L £D M
įvykstančių nou pleiskanų.

| .............................. m jv ko i
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 2

I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
j nų atsinaujinimo. •' j
i RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. į 
’ Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be Yi , RUFĖLES, jei turite pleiskanų. t < i
| Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi |
if galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus paėto J 
|( markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r |

ad, RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New. York

SiSSiSS^^
BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA

---------------- ----------- U-. . 4. t

t

veli atsiszaukt.
no apie ji, meldžiu praneszt.

Mrs. Monika Krakanskiene, 
Box 757 Windsor Locks, Conn.

K Y

Ilk! 1 lul 11
I

jus negalite apsieiti be Y

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
) J 

markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r |

Tiesiai be per sėdimu isz New Yorko in

HAMBURGĄ.
LIEPOJU

Mano broliai Bronislavas ir 
Stanislovas. (iudlnuskas, paei
na isz Kauno Red., Varnu para, 
gyvena apie Coal Cmiter. Pa. 
Praszau atsiszaukt ant adreso.

Zofija (iiidlauskaite, 
Forestville,’ Conn.

į 4. ANT PARDAVIMO.
r ♦ , I * * L ‘ '

■ Box 217

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo. .

Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseili ę 
be jo. Pain-Expclleris laikomais garbin- į 
goj vietoj kiekvieno ūkininko n amu o m:, f 
i:ur gali atsitikti netikėtas staigus ligos r 
užpuolimas, ■' nelaimingas atsitikimas ir |į 
daugybė kilų nelaimių ištikti.

liau d o ja

v

♦J

I C

1^ 

y
■

H
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Dirbtuves darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skauitejimo,

V

skar.Mno šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.

Angliakasys naudoja Pain-Expellerį
nuo relimatiškų skausmų, strėnų diegimo,
1
gani užsiėmime, kad užlaikius savor $vei-

mu
Puiki farmn 100 akieriu parsi- 
duos pigei.

lubu tvartas, ir kiti
Vanduo s

Arti kaimelio, 
bažnyezos, mokslainę ir t. t. 
ras turgus. (Peb. 11)

L« L« Derrick, 
Aldonville, Pa.

(įeras 12 ritiniu naudoja Pain-Expellerį 

neuralRijos ir kitų atsitikimų jo phvojin- 
gam užsiėmime, kad užlaikius savor svei
katą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expcl- 
lerj, kuomet vaikai nupuola ir susimuša-— 
Dlio musių įkandimo ir kitų vabalų įgili*- 
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expeller}.

namas, 3 
budinkai. 
tvarte.

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

Kares
Tax $5

•' Laivas “POLONIA” buvęs “KURSK” iszplauks 15 Feb.
d Laivas “LITUANtA” iszplauks 4 Morcziaųs , . ,

1

'I

tūboj ir
Dvi
££(•-S-s
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' ■ • 4 c
Kreipkitės prie musu agentu justi mieste arba pas

BALTIC AMERICAN LINE Ine., Gen. Pas. Agents, 
42 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.

----------- .  r4 j X. __ -  r ----- - - - 1    ---...-J- A.

Keliaujantiems in, Lietuva 
Szii Pavasari

KOVO 1 diena 1921, iszplauks ant laivo “Są^onuji” per
f ’ r < I ’

Hamburgu pirma partija žmonių važiuojaneziu įn Lietuvą 
• kartu su Jonu Romanu, “Lietuviu Prekybos Bendroves’’ 

prezidentu. rJ.
Jei nori su ta partija važiuoti tai tuoj aus mums pra«; 

neszk. Mes iszgausjm pasportus ir visus kitus reikalingus
dokumentus. Szi partija bus Lietuvoje in laika pradėti 
pavasario darba. Galėsite parvažiuoti be jokiu kebiumu , 
nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno. > •>

Treczios klęsos kaina isz New Yorko iki Eydkunu 
$130.70.. Pirmos klesos $185.70. ,

Raszyk tuojaus del platesniu informacijų.

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, t Boston, Mass.

. * ' *** • , » » c -r *
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Lietuvos Prekybos ir
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ramones Dankaš
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VILNIUJ
, PANEVEŽYJ.

SZIAULIUOS
RASEINIUOS
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LIEPOJOJ
KLAIPĖDOJ
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I

, MARIJAMPOLĖJ
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VIRBALYJE
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' kuogreicziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo
A IVffvrT ■-< A -fe -W-W w « r a V\Ti jr-rrw m V «• • «

į* AGENTŪRA NEVVARKE. :
dek pinigus L, P., i?* Bankini. Ten gausi 

n 7 nuosz. padėjus 2 metams,
■ č nuosz. padėjus 1 metams.

I į 
i

Kol žemas auksino kursas J .

I .

3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.
i Pinigus pasiuntimui priima ir- informacijas
į. susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

. ... ■ ...- ■ ....... ....

apie

M. NARJAUSKAS, 747 Broad Stį. Newark, N, J.
1 i • A t P»

t* <
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<ur geras liniinentas rcikatin-

SKauatm 
pertrauki

Ii t
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Nešioji ilgiau— 
1 * i ( n 4 . jį i>tl, «

Jauti geriausiomis savo kojas
' , Al ‘ ’ *..'*>*

,, , # • ‘ f ' ' * ** ♦ A 't % 4* * w

Kada Tamsta perki guminį autuvą, temyk kad
Raudona Koulys dirbtuvės ženklas. j

Jis -stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 
nusipirkti. • ..,

BAL L@BANIX 
t ^AR^f <į* •

M ; r « * M!.'*** J \“

1.

i

A

Trįs skirtingi augščiąi .padaryti mainęrįo ąutuvo —t Ba|as, 
Himiner ir Lopac. Visi ,gą}im^ gaut baltf, rapdoni 
juodi. . . u .. . ■ .............

Paplatinti padai “BaUiBand’-* autuvo yra padaryti ypa
tingai nešiojimui inainętįąnis,. Jie apsaugoja viršų bato, ,ię 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrus kampai akmens 
arba anglies negali nei įpjaut nei įplėšt, •

Tamsta sutaupini plnįgds kžda nešioji “Ball-Banci” nes 
Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus

j
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SAULE

MARIUKĄ. Ppnas, nore-

I 
į

-n

^'11

r

Ponas Wasiliauckas, vaidin
tojas gražaus dvaruko, 
per pietus isą lipiko, užsimisli- 
jas žiurėjo in žeme, tame paju
to lengvm jo rankos dasilytoji- 
ma. Priesz jin stojo jauna mer- 

už rankos maža

gl-yžo

nainien te

gina, vedanti 
vaikiuką.

— Ka nori !
— Tarn y stos, danga lis po

ne — atsake nedrąsiai mergai
te ir igi žemei jaunam ponui 
pasikloniojo.

— Ar negali 
varna prigelbet ?

—.. Oi, ponaiti, tėvas numirė 
jau labai senai, o mama pora 
nedeliu adgalios teipos-gi mirė 
—- o asz neturiu kur .su broliu 
pasidėt.

— Tai tu kibą ne isz (o kai
mo I — paklausė ponas szvel- 
niai ir pažiurėjo in akis vargin
gai mergaitei, po tam paglostė 
mažam vaikiukui veidą,
laikėsi savo sesutei už szlebu- 
kes.

kuris

pone, 
kaip žmones 

sznekejo, kad ežia geras gyve
na ponas, tai net ežia atsitiko
me pono praszyt tarnystos. O 
tas mažas Laurukas gales žąsis 
paganyt.

Nusiszypsojo ponas ir liepe 
eitie paskui sąvę. Atvedė juos 
in dvara, parankė gaspadine, 
prisako jai, kad užsiimtu su 
mergaite, kad gražiai parėdytu 
mokintu skalbt, sint ir skaityt. 
Po tam pasakė Mariukai, kad 
gerai elgsis ir iszmoks atsakan- 
cziai tarnystos, tai bus nirma- 
ranko jio paezios. Teiposgi- 
prisako apiekavotis mažu Lau
ruku.

Trumpamo laiko, Mariuką li
kos nestik nuo ponios mylema 
ale ir nuo viso dvaro, buvo ge
ra paklusni, prielanki ir buvo 
labai palėgi mergaite ir skabri 
kaip vijurkas, kad net visiems 
pasidabojo. —Kas nedele anks 
t i, vedė už rtfnkos savo maža 
broli 
džius,

nes
Mes isz Parubiu, 

girdėjome,

paezios.

ra paklusni

savo
'grąžei pasire- 

szventu in 
Ten klūpodama su 

miszes
Dievui, 

kad del siertitu* milaszirdj’ste 
parode, kad atitiko gera poną, 
kuris dayo prieglauda, o su ku-

Lauruką, 
ant misziu 

bažnyczia. 
nužeminimu per visas 
mokiesi, dekayodama

rio pagelba bus naudinga žmo
nėms ,o teiposgi pasidabos ir 
Dievui. Meldėsi szczirai 
tėvu duszias, o labiause už mo
tinos, kuri danguose iszprasze 
del savo vaikucziu szio laikinio 
gyvenimo. Prie tokios mal
dos, aszaros birejo, kaip perlai 
raudonu veideliu. Mariuko 
buvo prie tos maldos graži; be
simeldžiant nieko

Prie tokios

veideliu.

v u z

niieste užaugus.
damas savo i 
laikyt, nuolatos savo 
niu kaimynu pas save prasze ir .Ps- 

linksma, ne
patiko, o

kaip tik ponas Mikola (teip va- 
"•* •>" ■ % 1 *pncziu linksmai dfnosi ekanomąs) ir gal no vie-

jog Mariukai gali but prie jos
• ‘ *1 ♦ • • ■■ | *% •

buvo

apl laki nas manės kaip

vis kas diena 
kad net ir mariukai 
priek tam buvo pirmutine prie 
ponios. '
‘ Marinka turėjo mažai prie 

darbo — apronkdavo 
rytmetije ponia, o jeigu kur po
nia i sz va žinodavo, 
laiko, rėdydavo .del ponios cze- 
peczius, prosavodavo ir 1.1., tilo 
prievartos ano pristovo ant sa
ves netardavo. Szventa turė
jo gyvenimą — pone buvo ge
ra, kaip aniolas, o patogi, kaip 
rože. Oi, nelaime tai del Mariu
kos, kad pas gražia ponia tar
navo!

Jauna pone, norėdama da 
but gražesne, dare visokius 
spasabus, kad tik žmonoms pa- 

Rankas kas dien apie 
deszinits sykiu mazgojo ir nie- 
kuom nebuvo užimta, kaip tik 
savim. Nieką ta jauna pone 
per dienas neveike ir nieko ne
žiūrėjo, bo viską dirbo tarnai
tes. s j

Mariuku temindavo ta isz to
lo ir pati norėjo sekt jos po
lonis. Jos rankutes ir buvo 
nažos, ;
u adata subadyti, 
aliai jei patiko, o kada pažiū
rėdavo, tai ant saves pykdavo. 
Biedifai Mariukai vartosi gal
voj, lift in puikią^ nuo ponios 
dovaifttns szlebes insiredžius, 
pradėjo tnislyt, k’nip ir kokiu 
spasabu padaryt rankutes kaip 
ponios. Apsileido darbuose, 
kad pirsztelius paezedyt, imda
vo ponios visokius kvepen- 
czius isz stalcziaus aliojus, Lė
go in sodną, kad niekas nema
tytu ir lepo savo rankas.

Viena karta sodauninkas, ka 
jia isz duszios mylėjo, patemi- 
jo, kaip bego in sodną, 
mate, k a jiji su savo rankoms 
dirbo; negalėdamas isztrivot, 
prisiartino ne matomai ir tarė:

— Mariuk mano mieliausia! 
kam tu teip triuši 
rankutes?

Persigando Marinka 
netikėtos užeigos, užpykus pa
szoko isz vietos, pažiurėjo ne 
meiliai ant sodanninko ir atsa
ke:

ponios

tikt.

turėdama T

noredama 
dare

Jos rankutes ii

teip nemylės, 
Ka-gi, kur ponąs, tai po- 
Ot^ dabar musu ponas, 

’ j savo pa- 
kaip su ja glamonėjasi, 

nieką ne-

gerai ir labą! ja ja gyre, kad ir

Ot^ dabar musu ponas 
kaip puolmeja prie 
ežios, 
net pavydu žiūrėt ir 
paveliję dirbt. O mane kas lau
kia? Ar tai asz mažu eisiu už 
kokio mužiko, ka gnis in.darbft 

ar tai mano rankeles ant to 
sutvertos’? ar tai asz nepatai- 
kycziau ant kanapos sėdėt gra- 
žęi psiredyt ir savo vyrui pusi- 
dabot, kaip mus pone del pono, 

kas žiu 
kaip 
kad

J

Galvoje Mariukos 
kas darėsi, vaikszcziojo, 

Nedasiprotejo, 
suprato 

bh jau ir nesi s lope ir per tai jos 
pradėjo ne kenst.

Nuo to laiko vilkosi 
nuobudžiai, ba darbas 
— o kaip nenorėjo dirbt 
ir nerado darboj nuolatos mis
lijo apie atmaina savo buvimo, 
kad norėjo Imt kuom kitu. Žino 
mas daigtas, kad tingėjimas, 
yra. motina visokiu nuodėmių. 
Isz to visko Mariuką stojosi la
bai nedora mergaite ir del visu

Negalėjo naminiai 
Mariukos

nesava.
v|si jos ta kvailumą

insipyko.
iszsidyvyt isz tos

tingine buvo prie pabaigos.
A— L. pagyru Mariuka 

ir jaute,

dienes 
nerupi 

taiy

Ant tu visu pagyru 
savo duszioje ipislijo J. _ 1 1   _ • 1 _ >
blogai ir kad dabar be jokio 
reikalo nori pamest — ir jei 
pączei savžine klabino, kad ne
reikalingai pameta. Vienok po 
piet Marinka lauko sode Miko
lo,. kuris nepoilgam atsirado.

— Mariuk, nuveszin 
in gera, vieta, 
szimta adiua. buk gatava in ke- 

Dabar naktis tamsios, 
i noszvieczia,

, asz su karieta 
lauksiu už sodo pagirrija. Buk 
BuV sveika, apie deszimtn adi
na lauksiu.

Ir pasiskubino in savo stan- 
cijo.

Iszgirdus tai 
raudonavo visa.

— Iszsipilde Dievui dėkui 
— pamislijo sau — alo po 

valandėlei dziaugs-

visokios mįsles
mesi. •— Ka jis su manim pada- 
ris? kur mane nuvež? ka. žmo
nes pasakys?

Tos m isles
szios pervėrė mergina.

atsiliope 
adinu laiko 

jau esame ten

in galva stu-

kąd nebuvo jiai toj tarnistoj

tavo 
vakare apie de-

iki gilumo du-

Na

ale riebios ir pirsztukai Per,aainos, o ponas Mikolas su
per tai ne

viską

apie savo

isz tos

— O tau kas do to, ka asz 
tau darau, vaktuok savo juodu 
ranku, o man duok pakaju.

Ir staigai atsitraukė eidama 
ln dvara. Sodauninkas ant 
einanezios žiurėjo, pajuto, kad 
inpuole in ne loska ir tame vi
sai neklydo. Nuo to laiko 
szvelni ir linksma Mariuku ne
norėjo nevat in Adomuka žiū
rėt, o kad ir kada jei pundeli

Sod alininkas

Nuo to

negirdejo. kvietku paduodavo ir pasaky- 
teip buvo malda užimta, no vie- davo:

nekada tau in plaukus kvietkeliu 
ne gana, kad neprieme, bet da 
koliodavo kalbėdama:

— Kad tu nori

k 4

lione.
menulis
tavęs neina ti s

mokąs

Mariuką, pa

sau — alo

Mariuk, 
ponas po dvieju 
važevimo — j.,., 
kur važevome. Dabar prisakau 
tau, nieką manos neklausk, kur 
ir pas zka esi — nenusiriszk 
nuo galvos skepetos, asz pats 
tave nuvesiu in tavo butine.

Arkliai sustojo, ponas Miko- 
i, kuri su 
nuvargus

nas jaunikaitis kada 
dirstelėdavo ir ne vieno szirdis 
stuksėjo, o nevat ir turtingi ga- 
spadoraieziai but norėja susi- 
draugaut su grąže Mariuką.

Mariuku bažnyczioje nesidai
ro, teip kaip kitos merginos da
ro, nesznekejo ane nesijuoke, 
ba žinojo, kad bažnyczia, tai 
namas Dievo, tai szventa vieta, 
kurio tiktai melstis reikia. Ka
da 
greitai eidavo per 
mon, kad gaspadinei prie triū
so prigelbet, no turėjo laiko, 
kad su kuom pasipažint. Dova
nai vaikinai norėjo nžkalbyt — 
visada jiems iszsprudavo.

Teip perbėgo Mariukai tuoj 
būtinai keletas metu — iszau- 
go kaip nendre, o kas labiause 
iszmoko daugeli naudingu dar
bu.

labas rytas, Mariuk, te 
taiy

nesijuokė,

iszeidavo isz bažnyczios, 
laukus lia

Labiause, kad mokėjo isz 
knygeliu bažnyczioje melstis, 
ba gera gaspadine iszmokino 
gerai skaityt ir raszyt, o teipos- 
gi gražiai sint ir mezginelius 
megst, ba kaip ponas pasakė 
kad bus ponios pnąparanke, ke
tino neužilgio tojt pone parva
žiuot, ir ponas prisako parengt 
kas tik del priėmimo jaunos po- 
nos reikalinga. Marinka tame 
pakaju jo, k a, poniai buvo pas
kirtas paredkąvpjo ir triūse. 
Sodauninkui, ka kvietkas in ta 
pakaju nesziojot teip jam Ma
rinka pasidabojo, kad net kelis 
su kvietkoms be žiopsodamas 
ant Mariukos puodus iszmete.

Po keliu n^deĮiu,.pąrveže po-
nas ponia buvo

Po-

vo duszioje isz jos juokėsi, ant 
galo pradėjo in visus juoktis, 
kad Marinka ant ponios apsir-

Ne susiprato to Mikolo 
iszjuokimo, sukvailinta 
Marinka, norėjo savo mislis sa- 
viszkiui iszvert, ponui Mikolui.

Kada viena vakaru ponas 
Mikola grižo po vakarienei in 
savo stancije, iszbego prieszais 
Mariuku ir atsiliepe in jin 1ais 
žodžeis:

— Ponas Mikole, ponas esi 
vienas mano isztikemas ir tu 
vienas mane supranti, duok 
rodą, praszau tavęs, ka turiu 

tavim padarit, ba ežia iL 
gintis netrivošiu. Szitas-dva- 
ras,.stojbsi man ne svietu, visi 
ant manes žiuri, teip kaip isz 
manes szidindami, 
visai nesupranta, 
vydi, kad asz norint biedna, 
vienok su protu VFsuk perauk- 
sztinu. Patys jius suprantat. 
Asz daugeli keneziu, tik tu vie
nas mane isz ežia gali iszliuo- 
suot.

Szypsodamasis klauso ponas 
Mikola tos pasakos, kuri kaip 
isz knigu pasakojo 
pamislijo sau:

— Na tai jiai 
susipainiojo — po tam tarp: 

sakai, mano 
man skaudu, 

nuo manes? Ne
žinau kokiu spa.sabu galiu tau 
palengvint?

•— Ale asz žinau spasaba.
— Vai koki? — ir dasipro- 

tejo, kad mažu nori, kad su ja
ja apsipaeziuotu ir isz netyr 
ežiu nusijuokė.

— Teip ponas isz manės 
juokitės,* ba įpislijat, kad asz 
to nesuprantu, oj klystat po
nas, asz turiu protą — Ponas 
Mikolai, iszgelbek mane isz 
ežia, iszvežk kur toli in miestą, 
kurįam 
žmonis, kurio 
vos. v 

Tai pasakius,
akimis ant pono Mikolo žiurė
jo, kad net jam biednos meir 
maitos pagailo, per kurio prie- 
žaste tapo iszpaikinta, pasta- 
navijo jos ligota duszo Uzgy-,

go.o

SU

— Teisybe 
Mariuk, 
ka reikalauji

laba i

SUVIS

ba manės 
ba man pa

» i o paskui

visai galvoj

sakai

rasiu protingesnius
mane apszaca-

žinot, tai 
asz no Mariuką, ale ponios pa
na.
' Ir ėjo sau nuo biedno sodau- 
ninko Adomuko.

Biėdnas sodauninkas patro- 
tijo suvis pas Mariuką loska, 
kuri apie ka kita mislijo.
nas suvis atsidavė savo paezei 
pavede ant trumpo laiko jau
nam ekonomui gaspadoravima, 
kuris kaipo rodininkas buvo 
priimtas Mariuką, kaipo graži 
mergaite inpuole jam in aki. 
Tankiąi matydavo ja su knyga 
rankoje.ir painislijo sau, kad 
tai nedurna mergina, kad nuo
latos skaito. Prisiartindavo 
prie jos ne syki, kada turėdavo 
laiko; perdestinejo ta, ka jiji 
nesuprato, ne gana ka girdavo 
jos iszminti, liet da pradėjo ja 
ir jos akutes veideli 
nias rankutias girt, 
teipos-gi, kad 
rankucziu prie adfttos, o kalbė
jo teip kožnas vyras, kuris nori 
pasidabot gražioms

Mąriuka^ameva pro-

protėjo to ir vu&a už teisybe namien, praszidamas visu, kad i •' f • i * .7 * • vi •* ' tI _ I _ _ A. ■ a M* aa. aa. ■ — * aa ’ *a ■ aa a>a *. w • fca aa * aa a a | aa * ■ ar v a a aa a I » jra *

džiovino,:
— Kaip tai — mislijo nesy-

teip gailioms

s kaito.

ir szvel-
Primiue

szkada tokiu

mergi-
noms.
tingesne nuo kittĮ buvo, nedasi-

dintj.,..Po valandai padavė Ma
riukai ranka ir tarė:

-r Mitrinto, bu$|u tavo isfc- 
gialbetoju, 
kitus žmonis 
pasakysiu.

Su karsptu nerymaseziu, lau
ke Mariuku tos dienos, negalė
jo užmigt, ruoszesi pabėgt* sn-

j
išzvosiu tave pas 

o kada, tai lyto

dėjo, savo szlebes, surinko in 
viena pundeli savo mažmožes. 
Popas Mikola tuom Jaik. ap* 
mislijo plana iszvogimo Ma-
rinkos, o,sykiu pasako apie tai

trumpai 
mas persimaino in baime, neži
no, kaą jiai gali pasidaryt, kur 
ryto apie szita laika bus, kas 
žiu kas per žmones.

Ta mislis teip jaja surūpino, 
nustojo drąsos, norėjo 

• praszyt, kad 
jau pasiliautu. Susilaiko vie
nok, geda pasidaro merginai, 
kad jaigu paskui iszduos, su
ome visa atvoga, grižo pas sa
vo ir sėdo prie darbo, kaip nie- 
kadeje, 
adinos.

Apie szeszta poni paszauke 
Mariuku, liepe jiai prigatavot

kad 
begi pas Mikola

laukdama deszimtos

bis iszsodino mergina 
muszancze szirdžo, : 
ir apsiverkus davesb kaip kū
dikis vestis. Inejo in koki tai 
pa kaju,
jiai nuo galvos skepeta. Pagul
dė drebanezo ant lovos ir pri- 
Sa.ke, kad malszei gulėtu, po 
tam uždare duris ir atsitolino. 
Persigando isz to Mariuką no- 
iszpasnkytai.
ras, kuriam
ir dusze, duris su jaja, kas jam 
pasidabos ir kad jos emit a pra
puls.

ponas Mikolas nuėmė

M išlijo, kad vy- 
atsjdave su kurni

TARADAIKA.

nusiszypsojo, kaip pamate su- 
simaiszima Mariukos.

— Ka asz kalbu? - tare pa
raudonavus Mariuku - isz kur 
poni galėtu apie tai žinot na, 
ale... . et, teip, tai tik sapnas, 
tokio sapno niekad neturėjau.

Gera poni neklausinėjo apie 
ta sapna, mislijp tiktai suviję, 
kad gera del jos suskaudeju- 
sios duszios gyduole ir, kad 
mažu pasitaisys. Ne yra ka, 
tas atsitikimas labai Mariukai 
gialbejo, o kad žinojo apie tai 
visi, vienok ne vienas ne iszsi- 
davo ir but mažu tikėjus kad 
sapnas, nes toliaps davėsi gir
dėt juokai ir is/t to susiprato. 
Nieką ant to nesako, tik kan
triai imt i Įėjo. Saugojos! pono 
Mikolo isz tolo, kuris ne buvo 
jokiu balanmtu, ypacz ja pa
taisė už tai privalė jam pade- 
kavot, ba kad kitam Imt teip 
pasitaikia, tai but sudarkęs 
mergaite, o 
gailinga del jos mokslą. Sten
gusi Mariuką nuo to laiko pa
sitaisyt ir kad vela kožno szir- 
di atgaut, kaip priesz tai ir visi 
pradėjo vela 
ninkas Adomnkas jau su jaja 
nekalbėjo, o kad ir jiji norėjo 
jin užsznekint, 
kės nuo jos eidavo. Kada viena 
nedeldieni iszgirdo kaip A do
muku su kita ponios tarnaite 

tai k a tik jos szirdis 
isz gailesties netruko.

Mariuku buvo daug geresne 
kaip isz pradžių ir tas pats Mi
kolas, matydamas jos pataisa, 
iii metus su jaja apispaeziavo 
ir labai grąžei gyveno. Kaip 
kada primine jiai jos ponas 
Mikoląs, kaip su jaja per kups
tus ir g ra bes be.go, o vis aplin
kui dvaro poszne, bet tik tada, 
kada jam biskuti dakuczijo; 
tada pradėdavo abudu už szo- 
nu nusitvėrė juoktis.

tai
jis davė tiktai isz-

"IVienas kvailiukas, 
Ne senas da vaikinukas, 

Apie Filadelfijo nusibostino, 
Ir tonais viena sesute pažino;

Prikalbino kad su juom va
žiuotu, 

Nieko nesibijotu,
Ne turės jokio vargo, 
Ba turės plenti darbo. 

Mergina važiuoti negalėjo, 
Ba drapanų neturėjo, 

Vaikinas davė pinigu, 
Kad nusipirkti reikalingu 

daigtu.
Na ir parvažiavo,* 

) kad ir darbo tuo negavo, 
Tai apspito jaunikei, 

Neženiklei.

(

mylėt.— O aniole sarge, 
mane O mano tėvo 
ka silsites kapuose, 
už mane biedna sierata.

Ir Mariuka sudėjus rankas, 
pradėjo kalbėt 
ka,”
jo miegas suome ir kaip ak
muo užmigo.

Jau saulele 
kada Mariuka 
girdo 
stojo ant kojų, 
bojo ir... o dyvai! savo 

. Buvo savo 
stuboj, toj paezioj 
vakar iszbego.

— Dieve mano ar asz sap
nuoju? kas su manim darosi— 
kalbėjo 
teisybe, 
vela vietoj, kad vela po tuo pa
ežiu geradejingn stogu?

Iszgirdo antru kartu skam
buti, atsikvotejo Mariuka:

— Juk tai poni ant manes 
skambiha - kalbėjo save — tai 
nę-sapnas; nes jaigu • sapnas, 
tai kam ta skepeta ant galvos? 
Pamenu gerai, kaip pats Miko
la ja man užriszo. Nesuprantu, 
kas sn manim darosi. Jaigu tai 
sapnas, tai dėkui Dievui, kad 
pabudau.

Poni 
syk. — Mariuka 
Iszbego prie savo darbo, bet 
redidama ponia, negalėjo susi- 
ląikyt, pabuezevo poniai ran
ką, ir ne drąsiai paklausė:

— Ar teisybe, praszau po
nios, kad mane vakar iszvogė?

— Ugi kas tan in galva 
atėjo? -.atsake poni - kibą tau 
sapnavosi.

Tuos 
nova isz

saugok 
o motina, 
melskitės

Soda li

tai tas apsisu-
Kada mergina su vienu kal

“Kas iii apie- 
o ledva iki pusei atkalbe-

buvo auksztai, 
pabudo ir isz- 

skambinant,

szlebes, ba rengėsi in sveczius, nft tikėjo.

velai nakti.
drabū-

nes jau buvo po

kad neperszkadyt jos pabėgi
mui. Merginai rankos drebėjo, 
kada szlebes isz szepos erne 
ale teip laikosi, kad pone nesu
prastu jos baimes; nes poni nu
davė, kad nieką nežino ir visai 
netemijo. Karieta užvažiavo, 
ponas ir poni sėdo ir iszvažia- 
vo grižt ketino
Mariuka sudėstinejo 
žins, ka poni permainė, padėjo 
in savo vieta, paklojo ant nak
ties lovas ir kvietKas perinai- 
ne. Tai triusįant szirdi jiai gai
lestis spaude, kad jau daugiaus 
ne trius savo gerai poniai, kad 
negales poniai už goradejistes 
padėką vot,
laik. Mariuka paprasze kitos 
tarnaites, idant toji, kada pon- 
stva nakti sugriž, kad eitu po
nia 
kad jiai 
turi eitie ankseziau gult, 
drauge prižadėjo jiai viską, o 
Mariuka, laikydama ranka už 
galvos, nuėjo in savo pa kūjeli 
ir lauke ne kantriai dęszim- 
tos valandos, o kada deszimta 
baigėsi iszejo pasilipta in soda.

Naktis buvo tamsi, ane jo
kios žvaigždes nebuvo ant dan
gaus; Mariuka apsidairė aplin
kui, dvaro visu jau gulėjo, tik
tai pono ir ponios pakajuose 
žiburiai žibėjo, ba lauke par- 

Mariuka ėjo 
pro sodanninko budukia ir gir
dėjo, kaip saldžiai miegojo, net 
kriokė, isz ko nemažai džiau
gėsi. Kriokimas buvo nuduo
tas, sodauninkas gerai Mariu
ką mate, o kada lipo isz sodo 
per tvora, rodėsi jiai, kad kas 
užnakalij juokiasi, Mariuka su

nu rengt, iszsikalbėdama, 
galva skauda ir kad 

...... Jos

važiuojaneziu.

užpakalij juokiasi, Mariuką 
baime apsidajre.

— Tai man teip nusidavė
— pami^Jijo,.

■■

Ųž sodo stovėjo karietą, isz 
kurios pamate Mikolo veidą,
kurią tuojaus prigialbejo Ma-
rinka inlipt h* apglhmže ge
rai, apriszo su skepeta jos gal
va, neva, nuo perszalimo.

— Ponas Mikolai* ir teip 
tamsu, neriszk ant akiu tos 
skepetos.

— Teip tur but, kad kas 
nepažintu, klausyk 
nesiprieszink. •
i Neturėjo ka atsakyt, turėjo 
su jo vale susitaikint,

manos ir

užsakė,

mergina 
apsidairė stu- 

akims 
lomioj 

isz kurios

susimaiszius — ar tai 
kad asz toj paezioj

REIKALINGA— Didelis dirbtuve rei
kalauja pardavėju drapanų, panczlaku 
stiebiu; jeku Ir del pardavimo marsz- 
kinu, apatinu andaroku, tleaog ln na
muti. Raszykite o gausite sempellus 
dykai. Madison Mills, B03 Broadway, 
New York City. adv.

>’ .k ‘ 1 • ‘ ‘
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trecziuužskambino
viš netikėjo.

žodžius kalbėjo poni 
teisybes, bet paskui

ė

t.
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KURSUI NUPUOLUS .
Tat geriausia proga daug 
auksinu iu Lietuva nusiusti. 
Greitume nusiuntirpo pinigu 
nieks su manim ncgal lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kyitas su 
Iiaraszais priėmėju pinigu.

Laivakorczlu agentūra ln 
Llcppju, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei ln IJetuva.
Padarymas Lletuvlszku do

kumentu.
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order.
pridekite 2c stampa’ir visada 

, adresavokite szlteip:
P. MIK0LAINI8,

63 Uudson Ave^
Brooklyn, N.Y.

Haszydaml

k

PINIGAI IN LIETUVA
Į W . " i. ’

Uždėta* .
1841
l

c

Kapitąins Stebėtinas pasekmingas nusiun-
$18,000,000.00

. 1 /

tt

* •?

ta

U

4

I

l’f
A

timas pinigu per American Express 
Kompanija, in Lietpva, priesz kare,
buvo vėl atnaujintas.

Sugražinti kvitai parodo kad nu
siusti in tenais pinigai, buna pri
imti traukija trijų sanvaieziu.. Mes 
Lietuvoje iszmokame Markėmis,

1 kurie dar tenais gyluoja. Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija, 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kapitula $18,000,000.00 ir siunezia 

k 9 a a tadaugiaus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanija
A ’ • ' <■ ta . 4 • * W • • X

palaike ir ta mielių, jos galva slaptybėje užlaikytu, teip kaij)
- * 'a • w • 4 •

< ponas ir poni džiaugėsi isz 
ki — svetimi žmones pažino, tps ^klastos; nodave ant savos 
kad asz prie ko kito, sutverta, suprast, kad apie Mariukos 
o ne prie tos nuobodžios adatos iqif&i žino,, ypacz pouLUuyp, - --------- k. XT.. -------------------------------- U.

linkgipą, ba kas mano vertes ne

nieko nežinodami.

su jo vale susitaikmt, o tuom 
laik karieta pradėjo isz vietos

• vežo ja 
ponas Mikolas visokiais ke
liais o nevat ir per visokias

judintis. Ilgai,

kad asz prie ko kito, sutverta, suprast, kad apie

grąbes, teip kad net ją dieglei 
šneme,

— Turime but jau labai 
nuo. namu toli ~ mislijo ąau

proso arba kitolelQdarbo.. Nio- 'dBV jos nuo geriąuse ir pąsake Mariuka, bot ne žodžio nekal-
pažino, ’jia^ kada jąja rede, kad tikisi, bėjo, tik isz baimes drebėjo ir ’

b

I
II
1
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bėjo, 
Kiti isz piktumo drebėjo;
O karta begiardami susivai

dijo,
Na ir musztis pradėjo, 

Sn stiklais galvas susiskriode 
O tai savo narunia parode.
Pas vaita prova turėjo, 

Pusėtinai graszio užsimokėjo, 
O kas neturėjo pinigu 

Tai draugai jiems pampino.

♦ • •
Vienoje slaptoje karezemoja, 

Bjaurioje vietoja, 
Gere vaikinas ir ženotas 
•Diedas ne kam tikias,

Kurio pati krajuje ubagauje, 
O tas latras czion lebauje.
Užpuolė su peileis ant vieno 

vaikino, 
Ir vos jin noužganubino, 
Subadė balsei su peileis,

Razba i niūkūs paėmė ir dabar 
nepaleis;

abudu uždare, '
Ir del karezemos triobeli pa

dare.
Kaip bus tai žinosite,

In koza

9

Jaigu maino dainas skaitysite.

Kuom vyrai jaunesni. 
Tai ir doresni, 

Ir iszmintingesni.
Kad ir nuejna in koki saliuna, 

Tai po drinksa užfundina, 
Ne sėdi per naktis, ejna namo, 

Ba ka veiksi karezemoj!
O tie jei, ka jau senesni, 

Tai isztikro ka traukosi po 
, saliunus,

Nes ir po visokius namus, 
Girdo su munszaine bobas, 

jau kvailei, daugiau 
niekas.

Ir paeziuoti insimaiązo, 
Tiejei da blogiau isztaiso,

Tai

■ <! r

Moteres varga turi, 
Ba ju vyrai ant juju nežiūri.

• • •

Kas nori sziadien ženytis, 
Tai turi firszitis, 

Vienas nuslinko pas mergina, 
Vakariu apie asztunta adina, 
Ketino sutartuves padaryti, 

Ir ant užsakų gabenti, 
O kad verszio. drąsą turėjo,
Mergina kalbėti su juęm ne-

M*

&

I

t

norėjo, 
Jisai sarmata apturėjo, 
ln kita stubelia nuvejo^ 

Sėdėjo lyg pusiaunaktu, 
Lauke, kol proga atitiktu. 
O cze ne dryso isz stubeles 

iszlysti, 
Kad ant juoku nuo ‘kitu- ne

pasilikti, 
Ant pagalios paszoko, 

Ir per langa laukan iszszokc, 
Net arklei sztebelije-pasibaide, 

Jog savininkas ne gteit ap
stą bde ;

Biednas tas vaikinelis, 
Jaigu lėtas kaip avinėlis.

turi savo locna 21 lubu milžiniszka 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri czionais matote, ir jame talpi- 
nasi musu gląuni ofisai.

Naudokite musu (‘
Money Orderius” del iszmokejima 
pinigu ir isBsiuntima Amerike ir in 

Parduodame
Kada siusite' 

in bile kur pinigus, tai siuskite per 
American Express Kompanija ir 

visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant
- ____ Kreipkitės in bile koki musu ofisą

I !

musu Dolerinius

O cze ne dryso isz stubeles

41

UL***

•GhiunaH Ofisą*
American Ekpreęs Oo.

•■Oi

V

4 f

T •

T F 
*. ** Kanada.

Europinius pinigus.
visokius

65 Broadway, Neyr Yęrk.

! turėtumėt davada. .
arba raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna ofisą:1

i
Į

NAUJAS ISZRAD1MA8 PLAUKAMS*

e

American Express Co.
1 * M t . . , U u • j"• •-
!

4

Foreign Money Order Department.

65 Broadway^ New York

Dekaroja % milijono imoaiv it 

Urna plauku lakai trumpam talka, t*
pulkus plauku*, D telp-gl sulaikė
r ,
▼lėta uapuoiuatu, atauga talkus 
kai: Oraranty. Iafsm*fU^ 
l ‘ .....................
kite pas: M. BraMte* CMMIec,

" pia. W. muMww. w. v.

Pasakykit* kitoms tatytaęi*. R**sy«
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Tvircziausia Lietuviszka
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos

i Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam

Į palalkimul. Slunczlu piningus 
' In visas dalis svieto, pagal dienos 

kursą.
i kompanijų nustatytams kainoms.
> Parūpinu paszportus keliaujan

tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szykito aplo kalnas o gausite 
teisinga atsakima. Adresavoklte: J

Y. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

! Mahanoy City,- Pa.
-- — - -n- — a. O O 1

— Visi saliiminkai iszeme 
savo laisnus.

— Žmonelei 
uin linksminasi, szokei ir balei 
ant kasdieninio paredko.

— Anglekaslai sutiko pa
likti mokosties klausima te- 
byriam laike, bet nepaliaus rū
pintis gerove del savo būvio.

— Ant. Ashlando ligonbu- 
tes jau surinkta dydosne dalis 
Lyg sziam raszimui suankau- 
ta 133 tukstanezei.
jus sudėjo $13,500 o Szenado- 
ris tik $8,215.17

— Petnvczioi
Ispeeiale preke į 
Į P. J. Kubertavicziu, 
■ Pine St.
Szvieže kuda ha me 
Pork ezaps 
(‘ielas szolderis 
Hamburg 
(’huck ir rib rost 
Did zupos mesa

' Verdama gal viena
.50 svaru tauku bleszine

priesz Gavo-

Mahano-

O- e
ONIONT* - •T" m

ĮftATlOHALj

v
F

Capitol Stock S125,000je 
Karpi■* A Profits |46<M)OOe

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie J tisu piningu 1-ma 
diena Sausio !r Liepos meno- 
suoso. nepaisant1 ar atnesxat 
parodyt knygute ar ne. •

Mes norim kad Ir jas turB- 
tnraot reikalą ru musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig S vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vaL

r -..... - r i

H BALL, Prezidentai
P. J. NOONAN, Vlco-Prea.
J. E. FERGUSON, Kaslertus.

LIETUVISZKAS ORABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS. 

801 E. Pine St. Mahanoy City, Pa.

VKKXKRAS W. BURKE 
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville
>--------------------- 1

Su visoms Ilgoms priima, nno 
valandos Iki 10 valanda Įsa ryto, 1 
1 Iki & vai popiet. 6 Iki 8 vakare.'

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Barnsis Daktaras Kartumeaeje.
GYDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte
12 lig 2 popiet

Telefonas—Bell 859 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

w.

T

Subatoi 
pas mėsininką 

, 600 W.

steikas

ir

I

29c. 
28c. 
17c. 
20c.
23c,
1 ()c.

18c. ir 20c, 
$7.50

ANT PARDAVIMO.

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

Isz Lietuviszku kaimelu
i ...maU

DuBois, Pa. — Vaiku Vaka
ras. Sausio 30 d. szimet, czion 
puikiai palinksmino 
lietuvius surengtame

Bernaicziu szv. Kazimiero 
D-ja perstatė scenos i n vairu
mu vakaro. Vakaras susidėjo 
isz invairin diologu, deklema- 

gimnastiko ir 
invairnmu. 

tįstai savo užduoti 
didžiu pasisekimu. Vakara su
rengė ir mokino 
geniukas J. V. Kovas, 
visas skiriamas naudai naujoi 
bažnyczioi. Jnspudžius vakaro 
aiszkino Klebonas Gerb. Kun. 
W. J. Urbonas, 
gražumu, tarpajs 
gražiai paskambino piana p-te 
Pr. Katavicziute.

Labai yra malonu 
garbes 
viams ir ju veikėjam, kad taip 
nenuilstancziaf 
darni tokius gražius 
jau sziuo motu 
Sausio menesi 
dideli scenoje

Vietiniai

vietinius 
vakare.

, SAULE
m ,01 MlUlMliatlB—i» ■ i! n ■ I I. ... .. H ..RI

mai prasidėjo kada, klebonas. 
Kun. Sutkailis. Partrąukc kė
lės lenkes miniszkas vaiku mo
kyt (yra ir kelios lietuves) ne- 
kurie žmones nenorėjo lenkiu 
kad ju vaikus mokytu.
na to: — Viena lenke miniszka
nųplesze nuo sienos moksiaine- kimi
jo lietuviszka vėliava ir sumy- gu daug reikalu yra.

žmones nežino

Ne ga-

szv.

riju, komedijų, 
k i tok i u Jauni ar

ėti i ko su

vietiniu var- 
Pelnas

Prie tu visu 
perstatymu,

tarti pa- 
žodi Dubojaus lietn-

Locinin-Namas su salinau.
kas apleidžia miestą, Dasižino- 

daugiaus “kite apie 
ofise.

Saules 
(Eeb. 4)

ANT PARDAVIMO.

Aptieka Mahanoy City, Pa. 
geroj vietoj. Daug 
ceptu. (’ziouais randasi didelis 
skaitlius Lietuviu, lenku ir ki
tokiu ateiviu o nesiranda Lie- 

aptiekos, todėl yra
i proga Lietuviui nusipirk

ti ir (laryti, giara bizni. Galima 
iir nupirkti narna kuriame ran
dasi szi aptieka. Apie daugiaus 

Saules” ofi- 
(t. f.)

F

daktaro Te

t uviszkos 
gen

! atsiszaukite in 
sa.

4 4

SKAITYK IR MISLYK!
Ir tu gali tapti turtingu, temyda- 

nurodymus, kurie telpa knygelėjmas
,po vardu:

^Tiesus Kellns Prie Turto'
Szitn knygeltf tai yra 

turto, kuris priguli tau.
4V

>♦»
raktas prie

liesus kelias prie tūrio” iszaiszki- 
na daug biznio ir iszdirbystos paslap- 

. * i t I V 11 — 1 2 . _ f 1 1

! I i > 
k I

ežiu, kuriu Hg azlo laiko lietuviai nei 
sapnuot ne sapnavo.

“Tiesus kelias prie turto” kaip 
zerkolas nurodo kaip ir ka daryti.

riesus kelias prie turto” paliuo- 
suos tave isz algines vergijos ir pa- 

! darys nepriguhningu.
nfc! 11 U! L'dblliiw flT*lr

[tau kaip su mažu
Į pradėt savo bizni ir tapti turtingu.

“'I'lesus kelias prie turto” kasztuo- 
Ija tiktai 1 doleris su prisiunthnu, bet 
verta yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj nelaukdamas nei 
nuo manos pri

siųsti jums ta neapmokamos vertes 
knygele. Pinigus meldžiu siusti per 
Money Orderi arba popierini doleri 
laiszke. Adresuok sziteip:

Dept. 1 
Chicago, Ill.

turto

U'l

liesus kelias prie turto
kapitalu galėsi

M parodys

mintuos reikalauk 
siusti jums 
knygele.

n o *’ 
oo*

W. YURKEVJCH, 
26 S Halsted St.

TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOBIUS.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
laidoja kunua numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus dėt 
laldotuviu, krlksztlulu, veseillju, past 
važinėjimo Ir tL Krausto dalgtus Ir lt 
520 W. Centre 81. Mahanoy City. PaMahaney City, Pa

VALGYKIT GEORGES
Ice Cream ir Kendes •**
Geriausio padirbimo visam

Schuylkill Paviete
1IARIIY GEORGES

24 W. Centre Street.

Merginu balberlu szapaa. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Telpgi Iszmoklname / 
vyrus ir merginas balbe- r, 
riautl. Neužmirszklte nu- 
maro. Netoli Union R. R. " 
stacijos.

X. ITossokoffs,
1202 Pen n Avė. Pittsborgh, Pa.

REIKALINGA.

Mergina ar vidur-amžio mo
tore del naminio darbo 
szeimvnoi susidedanti isz dvie
ju ypatų. Geras buvimas svei
koj vie to i. 
ke niokoti. 
$20. iki $25. 
Im rdas.

Angolskai

geroi

neroi- 
Alga isz pradžių 

ant menesio ir 
Raižykite Lietuvisz- 

kai ar angelskai ant adreso:
Mrs. C. P, Lelash,

Lakewood Road.

NUGA-TONE padaro tirszta
* * . • «...krauja, stiprus, nuolatinius 

nervus, tvirtus vyrus 
ir moteris.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme 
remiasi ant nervu pajėgos.
TONE turtingas fosforu nervams, gel
ežiu—kraujui. Susideda isz asztuoniu 

'brangiu, sveikata duodaneziu medi- 
iclnu, rekomenduojama ir prlraszoinos 
(daugumos gydytoju.

Viduriu netvarka, ipdigestlja, dispep 
sija, konstipacija, galvos skaudėjimas, 
Inkstu liga, gaza nuo pilvo ir viduriu, 
pilvo skaudejima, užszaldinta kvapa, 
liežuvio baltumas ir kitos ligos yra ne
paprastai greitai iszgydomos, vartoj
ant NUGA-TONE vaista. Duoda gera 
apetitą, padidina svarumą, nuo Ju mie
gama gerai, padaro kai nauja asz- 
inenj. NUGA-TONE sustiprina visas 
kūno dalis. Subudavoja tvirta vyra Ir 
sveika, gražia moterį. Tukstanczlai 
žmonių ima Ir giria NUGA-TONE. Isz- 
kirpk szi skelbimą, paimk in aptieka, 
gauk bonka NUGA- TONE r jei visai 
nebusi užganėdintas, sugražink bal- 
anca apietkoriul ir gauk pinigus atgal 
Jei negausi aptiekoj, prlsiusk mums 
$1.00 ir gauk pilnai gvarantuojama vai 
sta, už siuntimą primokama.
DRUGGISTS: You can get Nnga-Tone 
from your jobber or direct from The 
National Laboratory, 537 So. Dearborn 
St. Chicago.
Retail brlee 11.00

11 ■ — -I .1 .1 , ■ ■■ .

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

NUGA-

Absolutely guaranted.

’ W. D. BOCZKOWSKIOO.

■■ i. ■ i mi i * m* i A

Bet teipjau norint musu ku
nigėlis. M. J. Kazėnas nori mus 

mos nebijom 
O musu 

nekele be 
palicijos sargo. Ne isz gero ne- 
szkite pinigu jus katrie

lya bažnyczei reike pini-

*

visus nugazdint, 
vaikszczįot be sargu, 
kunigėlis ane kojo

I y

4 i iszti-
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Puse Prekes Pardavimas

dirba, sureng- 
vakarus;

tik per vieno 
pastatyta trys 

dailos vakarai.
lietuviai netingi 

nei atsilankyti in vakarus, vis 
susirenka nemažai buris in 
svetaine pasiklausyti. Bet toli 

dar daugumas yra ir 
tokiu, kurie gal nei ant kokiu 
parengtu vakaru nėra buvo. 
Geistina butu, kad jau ir keitu
si isz savo apsileidimo ir steng
tųsi sužmoneti rimtesniu Žmo
nių tarpe. Visgi, ant kiekvieno 
parengiamo vakaro 
bei ta matyti 
pakilnok i nanezio.

O antra, lankydamasis in pa
rengtus vakarus 
tantiszkos 
prisidodi savo parama prie ge
ru tikslu.

Yra viltis,

nemažai

gražu,

r» H

arba
galima szi 
i iszgirsti

svkiu remi
irdvasios jiegas

kad ateityje su
sipras ir tie užsnudeliai.

Žagaras.
Žmones truputi nugastauja 

nes darbai dar 
Dirbtuvėse tik 
Merginu

neatsitaiso, 
po keli dirba. 
” stovi ir jos 

silsisi. Anglekasiai, beveik pu
se dirba tik po ketures dienas, 
ir tai neper daugiausiai. Mais- 

yvenimas atpinga, 
bet lietuviu 

eina gana 
nauja

< i szapos

tas ir prag
Nors be darbe 

parapijos 
pasekmingai, 
banvezia statvti. • *

reikalai
Rengėsi

Rugienius.

Diena 27Newark, N. J. — 
atsibuvo iszkilmingos laidotu
ves a. a. Juozo Žilinsko 29 me
tu kuris mirė 9 sausio Velionis 
sirgo tūla laika ant invairju vi
duriniu ligų, buvo vedos 
ri metai,
nubudime paežiu, viena 
3 seseres Lietuvoj, 
paėjo isz su valku

ketu- 
didžiausiam 

broli, 
Velionis 

gub., Puns
ko para., Vaiciuliszkiu kaimo, 
Amerike pergyveno (i metus ir 
be paliovis buvo skaitytojum 
“Saules

paliko

Buvo tai žmogus 
malszaus budo ir geras kriksz- 
czionis.
me graborius Akelis.

J J

Laidotuvėms užsie- 
Pamal- 

dos atsibuvo su trimis miszio- 
pa laidotasLikosmis,

Szv. Kryžiaus kapiniu, 
liūdna motore jszreiszkia dali- 
vautojams szirdinga aržiu.

ant 
Likusi

Pittsburg, Pa. — 
tikrai, ko musu 
savo parapijom! nori! Ale kaip 
duodasi matyt, tai noTi 
sukiszt in kalėjimu, 
ar nori sugražint 
cije”!..,. 23 Sausio

Nežinom
kunigelei nog

visus 
Nejaugi 

“Inkvizi- 
sziu metu 

suaresztavojo penkis parapijo
mis.
na da iszeme 20 waranth musu 
kunigėlis M. J. Kazėnas, vika
ras. Kadangi prabaszczius 
serga tai jis jo vieta užima. Na 
ir szita nedeldieni tai yra 30ta 
Sauso, tai jau mažai aresztavo- 
jo tik viena motere;
ta nedeldieni buvo apsistates 
visa bažnyczia “Palicmonais” 

‘ ‘ pageidau jemus ’ ’ 
kuriu yra apie szimtas “kuni- 

” kurie kitados neeidavo 
in bažnyczia visai dabar tai 
“straiklaužei.”

Gal nekuria norėtu žinot del- 
ko eina toki nesutikimai musu 
parapijoje^ Szv. Kazimero.

Negana to, tai kita Die-

Kadangi

Beto sži-

Palicmonais
ir tik leido

giifiu

■AuMoterems Siutai, Kailinei, 
Kotai ir Andarokai.

kiekCzion- - - i t r i ----- w

klebonui, jis nieko apie tai ,ne- ’iszeigu nieks jokiu knygų ne-
ne po kojų, daneszta buvo tai

Na, ir prasidėjo liesuti- 
« " « ta

sake.
kiniai lerp kunigo ir parapijo- 

Parapijonai pradėjo ma
tyt kad jie balso netur savo pa
rapijoj.

Buvo pareikalauta kad žmo- 
pats iszsirinks sau komite- 

jie nori ir kitus 
kad prižiūrėt baž- 

Klebonas ta 
.Jis pats pasky- 

re komitetus kokius jis nori ir 
jis pats yra 
Esą tai b i skapo i n s t a tas.

Tai tokiu budu buvo surink
ta apie 700 balsu ir nusiusta 

kad permainytu 
(Tik<yra. apie 900 isz 

Ale tas pra-

nu.

nes
tus kokius
tam tvezia
n vežios -tvarka.
viską atsake.

nori

kasierium ir I. t.

pas biskupa
k įmigtu 

<1

visos parapijos).
szimas pasiliko;ImlSas szauken-

• ♦ * X ▼ . v « •ežio girrio. Ne tik no perinaine 
bet nnl galo pribuvo Jvun. M-.

žmones

mate ir ne rokavo, nežino kiek 
“mortgage” yra ant 
ežios.

” yra ant bažny- 
Tokiu budu galit su

prast kaip mus 
do. — A. F. M.

J. Kazėnas, esą ji viskupas at
siuntė czion padaryt tvarka. 
Na ir pradėjo snkyt kad bisku- 
pas pirmiause liepe oitie kalėk- 
tavoti po stubas kad apsipa- 
žint su parapijonais.

Na ir dn labiaus inirszino ki- 
Na tai ir matote 

koke tvarka musu bažnyczoje.' '
lūs žmones.

i

kunigelei val-

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunczia piningus In visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, telpgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarialiszkal užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didolia kaucija ir kontrole
Valdžios bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus n6ra 
jokios baimes.
žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsakima:

Joseph G. Bogden, 
Banker & Aiderman.

P. 3. Lie. 159.
Cor. W. Long Ave. A 8. Main BL 

DuBois, Pa.

Rausykite ant

mm <■» e» m «■» '<i —i oi o «•» o o. o> <*»o. o» o —>o o —» O'♦ o*

S. .L MOCKAITIS, Prezldenfiis.
VIKTORAS M. UXGURAITIS. Knsljcrlus.

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

—$—$—$—
J VEDE BANKAVA BIZNI.

Siunczia Pinigus in Lietuva. Parduoda, Szipkortes. 
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
j —1« i i ——m ■iiiiniiM /L,.

Pinigai in Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziamį.
Mus tiesusisusincszimas su Lietuva duoda*'mums

jlis pinigus in Lietuva greitai ir įcaip galint 
piginusiai,f! Mes esame Bankieriai po kaucija, Turime 
leidįma nuo Pennsylvauijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio gajimo žuvimo jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti.

M. YURKANIX, Vlce-Prezidentas.

Parduoda, Szipkortes.

nusiusti
galo

Mes esame Bankieriai po kaucija,

pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti. JI u s* visas laikas 
paszvestas^sihntinejimui Užrubežiniu Piriigrflr Szipkor- 
cziu bizniui, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.

'S
Pasportai.

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

Szipkortes.
Mes atstovaujahfe ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgą, HaVre ir Rot tardama. Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie virszujo paminėtus 
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI.
a^Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

lt '■

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

TT
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Kur Padėti Dali Juso 
Ateinanczios Mokesties.

Padekite dali juso mokestis in vieta kur jie už
dirbti daugiaus. 
mis daugiaus doleriu.
dėti kur jie turės nuolatini darba su juso regu-

Tegul tie doleriai padaro ju- 
Turite proga jpoš ten pa-

lariszka mokesti.
Investikite pirkdami szerius elektriko kompani
joje ir gaukite suvirsz 7% procentą per metus. 
Procentas mokamas kas tfiris menesius: Sausio 1, 
Balandžio 1, Laposi ir Spalio 1.

•» < 1' • ”• • J' ‘ 1 • «r ... j | i .jte . • * >1 %■ .

Prisiuskite žemiaus padėta kuponą arba klauski
te bile kokio mus darbininko, jie yra musu 
agentai. ;

i*

Reikalaujate tik $5 pradėti.

Pennsylvania Powęr & Light, Co.
Pramone kurios reikalingumas yra pastovus.

Fill this out NOW; mail it TO-DAY

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

Please send me (1) 8-pageallustratecl booklet 
*4The Story of an Opportunity at Home,” (2) 
More Information about your Cumulative Pre
ferred Stock, (3) Details of Partial Payment 
Plan, (4) How to Judge an Investment.

Address ••••••••••••.•.•..••..a*

k

Signed
'v

,4l

-----------------------------!— ------------- ------------------------------------------------------------------------------------- {

Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines, \ 
Skribeles ir Kepures.

Z Z
l

Vaikams Siutai, Overkotai, 
Sveterei ir Marszkinei.

•5

IĄ
iZ
Z 
AA

į Visokiu Panczaku ir Szkarpetku |
Ž • L1* • • ■ 1 5

f
už labai numažintas prekes.

4

GUINAN’S
SHENANDOAH,£ MAHANOY CITY, SHENANDOAH, MT. CARMEL.

‘Slaptybe Antgrabio” ,u1

puslapiu.

į
i

1
•4
* 

t

gyvenimo Prancūzu į 
rhc 35c. IV. n. BoctevrskM'o ¥l

iszplauks 24 Morcziaus
Ireczia k lesa )

AMERICAN LINIJA
Tiesus kelias isz New Yorko in Hamburgą 

Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.
Didelis laivas ‘‘Manchuria” iszplauks 24 February
Didelis laivas ‘‘Mongolia’’..iszplauks 10 Morcziaus

Naujas laivas “Minnekahda”
(Tiktai

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

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu 
kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.

Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New Yortc 
arba pas vietinius agentus.

4

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

P
tlesog .
žino*; 1

UIW»W9'.

Pasit inkam žmonis ant 
Suteikiam

tLIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite būti apgkriaustl atvikla in b 

krelpktes pas Geo. J. Rartaszfu, Agentą, nes jis y 
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų iu ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažlerlus 
ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu virsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tantlecziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkat. 
Gausite sanžlnisKkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York. •
- »' Telefonas: Spring 0537.

T

VYRU 
LIGOS

■<

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktarai 
Plttbburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 
32 metus invairias Ilgas vyru ir moterų, todėl jaa nuodug
niai pažlnsta. Gydo užslnuodinlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, Invairias ligas 
paelnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tiszkai, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba RusLbk- 

kai ir Lenkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakarė 
Nedėliotais 9 iki 2 popiet. *

j. Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, 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 kuri ateinate, kada reikalaujate pageltos 

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

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tankai kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautieesiai ir
pažinstami. x

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. Salta 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

. MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.

J. H. Garrahtn, Attorney W.F. Rynkewicx
’ ' P. 0. Penton

D. M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Trata.
A. DaniMwica M. Gavula

T. G. Homebv _




