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ISZ AMERIKOS Del ko verke? Del to, kad neaplaike pirmos dovanos už pato- 
' guma.

detektvvai
•»*

Lietuvis aresztavotas už plati
nimą uždraustu rasztu.

Saint Louis, Mo. — Valdžios 
aresztavojo tula

Lietuvi Juozą Baldus (ar tik 
ne bus Baltruszaitis) 1228 • 

18 uliezios, pas kuri į 
agentai padare krata surasda
mi pas jin visokiu komunistu 
rasztu, atsiszaukimu ir 1.1. Li-,

bus 
South

1

I

kos paleistas lyg teismui, kuris !|l
atsibus atejnanti menesi. Ture 
jo pasirupyt $2,500 kaucijos.

Indi j onai perkasi sau automo 
bilius ir szilkinius marszki- 

nius.

r
f

S. Burleson, Postmaster General.

ft 33 METASIT. I>. IJOCZKOWSKI, I’rfK. A Mgr 
F. W. BOCZKOWSKI, Editor
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VANDENINIS RATAS ARTI . SZIMTA METU SENUMO.
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Szis milžiniszkas buvo padirbtas 1838
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Meldžo paliauti muszius terp 
Lietuviu ir Lenku.

London. — 'Ligos sanariai 
iszkeliavo ant kariszku lauku 
melst Lenkus ir Lietuvius 
idant paliautu muszius. Kami- 
sije pribuvo su ginkluotu tru
kiu ir telefonavo pas vadus tu-
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Windermere, Britiszkoi Columbijoi,
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|| ju dvieju tautu, bet no Lenkai
___  T • <4_____ ! ...................- : UI ............4 !i ne Lietuvei

likos už-
su-
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i

J & •
11! pii ! £• •

nenorėjo klausyti 
tuju inaldavinitt kamisijos, no- 
rints kulkos sžvilpe apie 200 

nog trūkio. Kada abi sza-NJLpedu no<
T&y 1• J

lis nesutiko antrojo praszimo,
si fnarei kersziuQ 
abieju tautu

nubaudimu
uŽ praženginuiL

i I 
San Francisco, Calif. — Pa-HI
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w tiesu, ir nukeliavĮo adgal.
1 . ..

H1 • ■|| musziu ketinn paliauti. Tolinus

Paskutinei dapeszimai skel
bė isz Vilniaus, buk paliovimas

Aukos del laisves.savo tėvynės,
Dublinas, Irlandije. — Ketu- 

res deszimts ypatų 
musztos, 98 maž daugiau
žeistos, suiniszimuose kokie at
sibuvo po visas dalis Iri and b 
jos in laika praeitos sau vaitos. 
Angliję nieko sau isz to nedaro 
ir nesistenge apmalszyti tuju 
kruvinu maiszacziu.
Baisus padėjimas pabėgėliu isz 

Krymo.
KonstAntinopolius, — Ant 

dvideszimts laivu kurie randa
si czionais, randasi tnkstanezei 
pabėgėliu isz Kryno, kurie ken- 
ezia mūszpasakyta vargu, visi

moteres ir 
Vienuolika dienu pra

ėjo, kaip tie jei nelaimingi ne- 
aplaike vandenio. Daug isz 
juju atima sau gyvastes o dau
gelis iszejo isz proto, o kiti szo- 
ka in mares idant
sau mirti ir palengvint baisius 
kentėjimus.
Anglis brangesnes Viedniuje 

kaip duona.
Vietinius. — Czionais anglis 

parsidavinejo po devynis cen
tus už švara arba daugiau kaip 
juoda duona.
turėjo su savim 
kias naudoja kromosia.
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vietuosia Mono ir Inejo, Kali- 
fornijoi, indijonai pradėjo pra-H 
leidinėt daug pinigu ant viso- | 
kiu nereikalingu daigtu, kaip į 
tai : pirkinėją sau autoniobi-ih

I p ali pi r- 1 L-

PPriežastis tuju pirkiniu, yra i 
geri uždarbei, kokius turi tuo- 
sia pavietuosia Indijonai. f 
nukirpima aviu Indijonas už-[aplinkine 
dirba ant dienos po 12 doleriu Ipatogunu 
ir daugiau.

Kad visi vyrai pabėgusiu mo
terių teip padarytu.

Detroit, Mich. — Ana diena 
Mrs. Agnieszka Schoinbergine, 
29 metu moterwlor'- padare tik-

są u autoniobi-i 
liūs, szilkinius marszkinius ir 
kitus niekus, kurious g 
kinet turtingi žmonis.

1 į kuriu buvo rodyti kudykei « X I i • i • % r • • z < i % ■K mes.
IR

nes 
vigej e

buk Želigovskis; ejna 
J niuszci ejua be pnlio

atsibuvo forai ant 
sztamu Indi jonu isz tosiosi visu

Mažoji Cleo Morris, aplaike anti’a dovana už savo 
bet matyt isz paveikslo, kad tuoni ne buvo užgana- 

pradejo tuojaus verkt. Kudykis randasi indijonisz- 
, kuria motina apsirisza aplinkui save ir neszio-

dyta,
koi “vigeje”
jesi kur tik ejna, teip kaip amerikoniszkos moterėles stumia 
priesz save vežimėli su savo milemu kudykiu.

Darbininkai už tai tinginiauje [sekti paskui ji. Pažinojus kur 
kad turi už daug pinigu.

Chicago. ■
rai liotuviszkai, nes pabėgo suldien yra priežaste daugelio ne-

[jisai guvena, motore be baimes 
—. Prolfibicije sžia- finoje in jojo gy vonrnia.
• i 1 1* | 1/Mi r1 or> t i i u *

prielaidiniu isz namo, apleisda- laimiu ir dydelio stokos'namu. incpažinstama ir nudžiugo, jo 
ma savo vyra Jurguti, kinis — ; 
nelabai nusiminė ne tekias sa
vo mylimosios balandėlės. Ka ln buv 
jisai daro isz džiaugsmo? Sztai statinio medžegos, dvideszimts atsiliepė in jin: 
nuėjo in iždą vyste laikraszczio kupeziu i

Douglases szirdingai priėmė

— Sztai ant susirinkimo kup- [praleis kėlės laimingas valan- 
eziu medžio,

o
t vks-kuriu 

apsvarstyti branguma
deles su savo nepažinstama mi- 
lema. Ant galo nepažinstama

ISZ visu daliu Suv. (« Esmių tavo paeziule mile-

gylyn 
VOS.

o

Seminovo kareiviai nužudė 
savo oficierius.

Darbinas. — Generolo Se
minovo pulkai pasidavė bol- 
szevikams,
liuosnariai instojo in raudoną
ją arihije. Daugelis kareiviu 
isz Seminovo armijos pabėgo 
in Mongol i je.

iszskerde juos, o

Bolszevikai ketina atimti 
Vilnių nuo Senku.

Kaunas, Lietuva. — Tarybų 
atstovybe Aleksamlrovske pa- 
reiszke Lietuvos valdžiai, kad 
bolszeviku Raudonoji Armija 
yra pasirengusi Atvaduoti Vil
nių is>. lenku. ‘

Tacziaus labiau patvirtinau- 
ežiu žinių nėra.

yra laikomi vienoje kuopoje 
serganti ir sveiki, 
vyrai.

vandeninis ratas 
mete per llenryka Bimlcn isz Troy N. Y. kuris pristatinėjo 
pajėgas 1200 arkliu drūtumo ant varinio fabriko lyg 1800 me- 

J’asai ratas yra 60 pėdu aplinkui, o sziadien silsysi potu i.
atlikimui savo naudingumo potiek metu.
-. ..-r-.. ■ ........ —d.,, . ,---- ----- ----------- ----—

Isz Lietuvos

Laikinai

In Kova!!

paskubint
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Iii kova broliai už tevvne! 
Prie kardu tverkite visi! 
Czia nestovėsimo nusiminė- - 
Ik Imsime vėl pavergti —

Iii kova už tevvne! 
Ar duosime susirakinti 
Luošius vėl mus sąnarius? 
Ar leisime dviiMiit nurriariuti, 
Vėl stumt Lietuva in kapus?

In kova už tėvynė! 
\r leisvrne vėl sudarkvti 

» *■

Kupczei anglių 
svarstis ko-

ŽUVIU KALBA.
“ii 
I

KOOPERATYVIU ORGANI
ZACIJŲ PLĖTOJIMAS 

LIETUVOJE.
Kaunas, Lietuva.

randasi szioje szalyje beveik 
keturi ^szimtiu kooperąįywiu 
organizacijų, sulyginant su 
trims szimtams
kurios radosi pirm kares laiku. 
Priežastis to kooperatyviu or
ganizacijų plėtojimo yra, kad 
daug ir invairiu klobumu ran- 

krautuvnin- 
Amerik os Ra udonojo 

kurie

sulyginant 
organizacijų,

Ar žuvys szneka?
Dabartiniai aj>a»u^tiheji»Mni 

apie beždžionių kalba pakele 
vi rszm i nota klausima, sako Dr. 
Alexander Graham Bell, raszto 
siųstame National Geographic 
Society.

“Szneka 
prasmėje 
ma” 
kalbame per telefoną (Dr. Be
ll’o iszradima), bet tas balsas 
ne kalbėtojo balsas, 
mcchaniszka 
kalbėtojo iszsitarimu. ’’

“Ar nors syki pakiszai gal
va po vandeniu in lengvai su
davei dviejus akmenius ir pa- 
temijai koks atsiliepimas?” 
raszo Dr. Bell. “Jaigu to nie
kuomet nebandei, dabar pada
ryk ir pažiūrėsi koks inspudis. 
Asz syki mėginau ir man atro
dė, jog žmogus kale kiek tik 
geledamas prie mano ausies.” 

“Paėmiau du mažus akme
nėlius ir langai pamusziau po 
vandeniu lyg žmogus barszki- 
na ant duru. Stebėtina jog toki 
mažus akmenėliai teip garsiai 
skambėtu.”

“Jeigu du mažus akmenė
liai, lengvai suduoti po vande
nin girdėti, tai tokiu bųdu, 
kožnas mažas vėžys, kuris 
taksi savo nagus, padaro gana 
garsu beldinejima. Kažin ar 
vandenyje nėra sutvėrimu, ku
rie, susinesza su viens kitu?”.

“Daugelis metu atgal, mau- 
■ dy damas Grand Upeje^ On tą
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Musu tėvynė Lietuva ?
Musu szventes teikus paminti 
Mus garbe žeisti visada?

In kova už tėvynė!
Ar leisime daugiau žudyti 
Lietuvos brangius kudykius! 
Ar tad negalimo padėti 
Sulaikyt Lietuvos prieszus?

In kova už tevvne!
Ar ne gaila mums kad dejuoja 
Mocziute ten savo sūnaus? 
Kad jos akeles aszaruoja, 
Jog nematis sunaus (langiaus -

Jis mirė už tėvynė!
Neturi prieszus laimėti 
Žemele musu Lietuvos!
Netur jis mumis apgalėti, 
Kol viens gyvas sūnūs jos!

In kova už tevvne!
Taigi kovoji yisi, kas gali, 
Drąsini, karsztai prie vėliavos!

Vakar ome
y

vi rszm i lietoje 
reiszkia “susineszi- 

. Mes kasdien sakome jog

T J

dasi privaeziams 
kam s.
Kryžiaus darbininkai,

pagelbos 
apielin- 
intere-

or-

111
" jpradėjo apsvarstinet'mas Dougleseli, kuria apleidai, 

[yz. 14 metu atgal. Teip persimai-
ir patalpino sekanti pajieszko- Valstijų, 

priežaste tojo brangumo, 
tirineta. buk kitados malkaker- 
czei, aplaikia savo dvisavaiti
nes užmokestes, pragerdavo in 
viena diena karezemosia, o ne
turėdami daugiau pinigu turė
jo sugryžti prie darbo. Dabar 
uždirbdami keturis 
tiek, kiek 1915 mete, dirba tris 
sanvaites, teip ilgai tinginiau- 
je pakol turi pinigu o nog kada 
neteko gerinu, ir negali uždirb
tu pinigu praleisti, sėdi namie 
patol, pakol praleidže visus pi
nigus ir tik tada pradeda dirb
ti.
Betino ant Hardingo, iszlaime- 

jo sau paezia.
Chicago. — Vladas 

nauckas, ėjo isz laižybu su pa
na Bessie Chester, kuri labai 
tikėjo jog kandidatas, Cox Ims 
iszrinktas ant prezidento. 
Teip buvo tvirta, jog Cox isz- 
laiines, jog prižadėjo Vladui me sau gyvasti Hudson River 
pay m t i 
szaukimu balsu kas iszlaifhetu.

pralaimėjo.
ilgai nelaukęs paėmė savo my- 

valandas po
tam likos suriszti mazgu mote- 

Sudže, kuris suriszo 
pasakė jam, 

; laimėjo ne

Shomhergeris, 
kuri

jima:
‘‘Asz. Jurgis 

pajieszkau savo paezios, 
mane apleido 26 Oktoberio, pa-
yindama mano pinigu 2300 do
leriu. (leidžiu su jaja susi- 
raszyt arba su tais, kurie žino 
apie josios būvi, I 
jiai da nusiusti szimta doleriu

(leidžiu su ja ja

kad galetau

idant da tolinus galėtu iszva- 
žiuoti o butau laimingu vyru.

K a ant to pasakys 
ka jeigu perskaitj’s, , 
ar panorės szimtine?

J

i Agniesz- 
ar sugryž

buvo priežaste

Del meiles savo sūnelio 
pasiskandino.

Evanston, 111. — Naszle Cla
ra. W. Russell, atydave savo 
asztuoniu metu sūneli, del sa
vo turtingo brolio .John Single- 
ton ant auginimo, o pati inszo- 
ko in Michigana ežerą atimda
ma sau gyvastį.

Nepaprasta
savžndinstos tosios moteres. 
Poni Russell, bndama pątogi 

paregėjo, 
jiradeda sensti po mirezei savo 
vyro ir pradėjo josios patogu
mas vysti ir tikėjosi, jog 
teje pasiliks bjauri motere, atė
mė sau gyvasti del to, idant jo
sios sūnelis lyg pabaigai savo 
gyvenimo turėtu mintiję, jog 
jojo motina buvo patogi mote
re.

Užmirszo, ar gal nežinojo to
ji vargsze, jog del sunaus, kil
ius myli savo motina, jiji yra 
visados jam puiki o niekados 
bjauri, o riaukszletas veidas, 
žyli plaukai yra del kudykio 
visados puiki. — Taigi motina 
paaukavo savo gyvasti idant 
josios sūnelis galėtu atsiminti, 
jog turėjo patogia motina bet 
gal kada užaugus, troksztu tu
rėti tokia motina kokia jiji yra, 
pe vien del josios patogumo.

motore. jog greitai Bessie

karatus

Bara-

1°g 
szliuba tuojaus po ap-

lema ir in kėlės

Vladas

14 metu atgal. Teip persimai
niau labai, 
nog moteres,.
versta, maityti ne tik save bet 
ir kudyki kuris po tavo prasi- 
szalinimui užgymo. Pažinau 
tave pirma diena kada susiti
kome.

Pasibaigė ant to, jog Doug- 
leselis stojo sūdo ir dabar tu
rės mokėti savo paeziulei po 15 
doleriu ant sau vaitos ant užlai- 
Jvimo. Už keliu sanvaieziu pra
sidės teismas ant persiskyrimo.

Tai tau nelaimingas susieji- 
Geriause karukije sėdėt 

ir nemetyti meilingu

bet ko gali tikėtis 
kuri buvo pri

nzgyme.

inas.
malszoi
akucziu iii nopažinstamas mo
terėlės, o in beda neinpulsi.
Nurijo du peilius ir du szauksz- 

tu; mirė.
Poughkeepsie, N. Y. — Pana 

Margariota Shaney 
patogi mergina,

27 metu 
aklorka, ate-

duligonbutije,
peilius ir du
rints daktarai tuojaus padare
ant jos operacije,

jjpr nuriyma 
szauksztus. No-

Susirėmimai terp Lietuviu ir* 
Lenku.-

Kaunas 6. 11.
Lenkai Miestelius Lenk mena i
ir Labanoriai, kurios Vietowes 
Vilniaus Daugpiles Geležkelio 
Va karuose guli. Naktyj užpuo
lė Lenkai Skyerius, bet buvo 
musu Art i lelijos
puezku Ugnies pravaromi. Die
nos Laike numėtė Lenkai Kau
no ir Kaiszedoriu Szalyj Bom
bų. Kaiszedoryj 
Lenkai musu Ligonio
Maszynpuczkomis. r(Tukis 
turėjo jokios Iszkados. Szian-

užsiima iszdalininiu ] 
'pavargėliams Kauno 
keje daug teraujasi ir 
suojasi sziuo kooperatyviu 
ganizaciju darbsztuinu, Vedė
jai ir darbininkai szin orgAni- 
zaciju visada, ir kur tik galima 
pagelbsta Amerikoj Raudono
jo Kryžiaus darbininkams isz- 
dalinimo 
kuosc,

Kaune, Szauliuose, Panevė
žy j,e Vilkaviszkijo ir Kėdai
niuose randasi tulu organizaci
jų sakroviai, 

mejo Lietuviu Vaiskai Petnv- priklauso prie

ir Maszvn-

apszaude 
rrruki 

ne

dien pasirodo ant Kauno Len
ku Lėktųviai ir numoto keliose 
miesto dalyse Bombų.

Kaunas, 7. U. Vakar aliai-

p ra pu 1d y tu s M teste 1 i n s 
Ijonkmenus ir Labanorius. Ki
toj Frontoj nei jokiu Persikei
timu.

czioj

Vaiske.
Kapitonas 

manevru prie 
riaus ir tarė malonei.

— Užsipelnei kad tave pa
savo iszmintl

//

prisiartino 
vieno

P°,
žalnie-

I
vientik 

reprodukcija
1 I

'1
I

ir susineszimo daly-

in
r Tf■
14

4
I

e

bet beveik visos 
Lietuviu Koo- 

peratyviu Sąjungos, kuri užsi- 
ima-pirkimu ir biržos dalykais, 
ir paskiaus iszsk irsto iii va i- 
roms organizacijoms pagal už
sakymus. Pagal paduota su- 
rasza szi Lietuviu Kooperaty
vo Sąjungą 1919 metais sutau
piau tūloms organizacijoms 
44.000,0Q0 auksinu, ir pirmiems 
trims
net 11,000,000 auksinu. Net 
120,000 lietuviai priguli sziose 
organizacijose.
dvejopos - pristatanezios ir 
perkanezios medžiaga. 'Atsiti
kimu randasi kur perkant ma- 
toriola\iuo nariu netik kad 
jiems genesne preke duoda bet 
ir isz to teipgi lieka nauda ku
ria Sąjungą dalina organizaci-, 
joms. Visokios ruszios niaterio- 
las* randasi biržoje, drabužiai, 
odos, maistas, rakandai, ir že
mos iszdirbimui inrankiai. Szo- 
ros sziu organizacijų parsiduo
da po 50 auksinu kožna.

Kaune randasi apie 200 sky
rių kooperatyviu organizacijų, 
Szioji organizacije per penkis 
meitesus ..................
auksinu.

neneši ams sziu metu

ilLJIll
4|ll
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Eik užvaduoti brangia szali 
Žemele musu Lietuvos!

In kova už tevvne!
Ta pati rodyk i m narsumą, 
Kaip musu broliai kitados! 
Parodykim musu narsumą, 
Žut-but kovoi del Lietuvos!

In kova už tevvne!
In kova broliai, vis pirmyn, 
Del Lietuvos, drąsiai visi, 
O tad ir migla, kris žemyn 
Ir saule užtekės szviesi!

Tik kovon už tevvne!

girdeti,

1

'1I
nl

tit 

y

’I
•i

-lįil

If

girti, ba tu per 
apsaugoje! ciela pulką nuo pa
vojaus. Jaign tai teip vainos 
laikai, tai aplaikytum medeli.

— O dabar ka aplaikysiu, 
kapitone? - Paklauso

Organizacijosbet pergina 
po keliu valandų mirė. Marga- 
rieta turėjo sumiszinia proto.

Motere nužudė savo septi
niu menesiu kudyki.

New York, N. Y. 
Grace Randall, 
motoro, likos uždaryta kalėji
mo už nužudymą savo septiniu 
menesiu senumo kudyki Ro
berta. Motoro įnkaitino. gerai 
peczių, paguldė kudyki ant jo
jo ir iszkepe aut smert.

Randolieno pasako palicijai, 
buk josios vyras yra uždarytas, 
Blackwell kalėjimo, o kada ku- 
dykis atėjo ant sviot, meile 
mano del kudykio dingo tuo
jaus nes uenorecziau idant ka
da žinotu, 
prasižengėliu 

ir pradėjo kalėjimo. I*

M rs.
jauna vedusi

— Eglaite."'
F

Kada Dougla-

rvstes.
Vlada su Bessie, 
jog jisai daugiau 
kai Į) Maldingas.
Dare meilingas akutes in mo- 

teria, dabar to gailesi.
New York.

sas Cruikshank, inltpo in karu- 
ka, pa teini no gana patogia mo
torėliu su kuria pradėjo flir
tuoti, arba daryti in jaja mei
lingas akutes. Jisai in jaja. nu- 
siszipsojo, o ji ji jam sugražino 
nusiszipsojima. Ir teip ėjo per 
keliolika dienu, vis susitikda
vo tam paežiam karukije.

Ana diena kada Douglasas 
iszlipo isz karuko, nepažinsta- 
ma teipgi. iszlipo

ponas
Žalnierius.

— O dabar ejsl in koza apt 
trijų dienu už tai, jog prakal- 
bejei stovėdamas -glitoje.

^Teisybe atsake. „
Ateina dreiveris pas kostp-

jog jojo tėvas yra. 
ir radosi kada

meri kuri nusiuntė sztorninkas 
kad atiduotu skole.

— Juozai, mane prisiuntė 
bosas kad atiduotum ka esi 
kaltas in sztora.

Kaip tai? Ar jis mislina, kad 
asz runysiu?

— Ne, mat asz tau teisybe 
pasakysiu, bu ketina bankru
pt :...................  <1

Pasikalbėjimas.
— Ar žinai kūmai? Parei

ta nedelia mano verszis suede 
karve! v

— O jei! Del Dievo! Kaip 
tai buvo?

— Nu-gi teip buvo: ver- 
sziska atpi’ovojau nuo Bal
trau, suede karve kuria turėjau 
parduot kad advokatui užmo
kėti.

rio, padėjau galva po vandeniu 
ir klausiau - ‘tick, tick, tiek’ - 
girdžiu, lyg kauto czirszkeji- 
mas, neužilgio ant kito szono 
upes atsiliepimas ‘tiek, tiek, 
tiek’. Sutvėrimai vandenyjje, 
kurie szaukes viens in kita?’

“O žuvys? Kažin ar žuvys ir 
neturi savo kalba? Viena žuvis 

teip smarkiai> >
jog galima girdėt

.’H"

z •M1

‘W1

-jį

■„‘t;

1 J

Turiu džiaugtis.
— Kas tai yra, po velniu? 

uždirbus iki 8,000,000 Užvakar daviau tau 15 doleriu 
ir sziadien nori gauti 10 dole
riu.

Szaul tuose randasi 
antram laipsni je žymumo. koo
peratyviu organizacija, tadaorganizacija,
seka Vilkavisžkije ir Kadei-

.. ty.niuose.
‘l

į

O tu rakali! Atsake pati. 
- Tu turi džiaugtis, jog kas die
nia mažiau praszau.

^drumfish
bugnuoja, 
vaiksztinedamas ant kranto.

Žuvys turi ausis, kodėl turė
ti ausis jaign nėr kas girdėti?0 

... .... ■■■■-■■............................................. ... .....................■

— Nugi tu.... bieziau paė
mei mano 5 dolerius nesiklau- 
sias!

Jurgis: — Asz mat labai esiu 
puikus, veluk imti nesiklausus 
kaip bile nieku praszyti,kaip bile nieku praszyti. /

I
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I
Ik irt as.

Kitas sakrovis
ku pulkas randasi Varszavoj,'to.
nes iszten daug lengviau iri Matoma kad bolszevikus tu- 

szalys, 
• jeigu mėgina su sovietais dary- 

-|ti derybas net ir Amerikos ka-

Ujimas parlaužti Wrangeli, AIHą 
ir dnrbini.nl jardams daugel daro vėl rapar- 

v- r • I t

Tai kas kitas. nubaustas ant • trijų DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik Iszojo isz spaudos nauja

Gera tarnaite.ha Ims 
markiu.

NVažuotojas: — Juk asz ne 
norėjau greitai važiuoti, o vo
lei ark lis no moka skait vt i asz 
ir nepaisiau kas yra paraszyta.

1 Dataras Namuose”. Knygute-' 
i Jo apraszoma visokios vaistiszkas žo
les, Hzaknls, žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami. Su lotinisžkais užvardijimais, 
teip kad kožnas gali juos gauti bllo 
aptickojc.
geru pamokinimu, slaptybių ir recep- 

Tokia knygute yra
kiekvienam, J’reke $1.00

AI. ZukiiitlK,
Kochcstrr, H. Y.

mergina! kn-vgaAr tau žmogeli 
no sarmata, taip gerti!? Navet 
gyvulys žino kaip , 
nustoti...

— Tai kas kitas

Saliuninke priėmė 
ant tarnystes jr kalba iii ja.

— Ne ųžmirszk, 
ant asztnntoH adynos gėrėme 
kava ir valgome pusryczius.

— Tai nieko, misiuko, del 
manes kava gales szilti ant pe- 
czians, b niesh pecziuje, asz ne 
esmių lepi.

Kunigas: - .J uk
lengviau ir!

greiezinu Lietuvon privažiuoti | ros pripažint ir kitos 
ne kaip isz Ry^os.

Kadangi Amerikos Raudo
nasis Kryžius yra visuomenisz-'pitalistai kaip kad sukontrak- 
kn organizacija, jos

k
vi neja visai k i tok is 
grinoreliu, ne tokios 
pribūdavo deszimts metu adga- 
lios su kuriom galėjo arti akėti; 
ir stumdyti in kur kas norėjo.

Sziadien tosios grinorkos 
yra neprigulmingos ir nesiduo
da sau už nosių vedžioti:

Daktarka Kate Herring, mo
terių ateiviu dažiuretoja kalba, 
buk naujo sztamo grinorkos 
kurios pribunu isz Europos už- 
rieczia nosis, kada jaises kalbi- jaut i Europoje privalo apsiru- 
na ant dinstu tarnaieziu ir k i- pnti pinigiszkai, ypatingai su- 
tokiu naminiu darbu. Igryžimo Amerikon keliones

Didesne dalis isz tuju gri- iszlaidoms, kad neprisieitu 
norku laike kares dirbo aminu-1klaidžioti Europon h’ reikalaU-

4......... .i... j f, (u]u Amerikos konsolių ap-
•'rūpinti gryžimo keliortes iszlei-

doms. Amerikos Konsulini 
ne tam tikslui randasi svetimo
se szalyse, ir pas juos nėra jo
kio fondo szokiams
mas.

Sziadien isz Europos pribu- 
sztama

gere, kada jog mes
** 

kaip tail
*

veikimas tavimas 600,(j()() . keturkampi-
Į visai bepartinis, ir pagal nuro- niu mil. žemes kur yra anglis ir 
(Ivmu natrelba suteikiama. e ' ■’ *dymu pagelba suteikiama.

Laikinai negali praneszti ra- naudot, 
porta ir kas nuveikta szioj dar
buotei, bet trumpoj ateitije bu 
praneszta visos pasekmes.

'kitokis inhlerolas per 60 metu

propagan-

Amerikos pilioeziai koliau-

Su bolšzevikizmo 
da nėra szposu, 
ežius skaitant žmogus pamatai 
kad daugume vietų vis prade
da bolszevikizmas apsiriaikszt.

nes Inikrasz-

jegamas- 
tie; kaip asz geriu vandeni tai 
ir žinau, kada nustoti.

.1—1* Į || Į |,l || ilHlį 
Iszsitcisiho.

Žandaras: — Ar tu ne moki 
skaityti

Czia yra ant stulpo paraszy- 
ta, jog nevalo greitai važiuoti

I

9

’gryžimo 
isz tuju gri-( iszlaidoms,

Valstijoje Michigan iszrink- 
in senato krėslą boba 1, in

užymda- 
darhus pel 

nepriguhninga'

Daktaras in daktara.
— Asz tau sakau, 

baisus dalykas!
Mes net keli

jog tai

gydėme ta li
goni ir visi turėjome pamesti.

— Kas tai do liga?
— Tokia, jog no nori užmo-

keti.
-

Tai nieko,

I

tu.

Apricz to yra daugybe

•151 Hudson Ave.
■ ...... ...............mi—.... .. A ■

reikalinga

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata----

nicijos dirbtuvėse, ir 
vo visokius vyru 
ka paragavo 
gyvenimą ir nog tojo laiko pa
tiko joms tokis gyvenimas.

Badai grinorkos isz Lenki
jos ir Szvedijos visai nepriyma 
jokiu naminiu darbu kada jai- 
ses nori siunsti ant tarnystos. 
Kas žiu ar ir Lietuvaites elgsis 
panaszei kada pribus in 
rika.

Ame-

Priežastis prieszlaikinio isz 
puolimo plauku isz 
nuplikimo, pagal isztirinejima 
paryžinio daktaro, yra priežas
tis puvaneziu dantų.

galvos ir

Amerikoniszki milijonieriai 
skaitliuje 61 užmokėjo praeita 
meta padotku nuo savo i neigi! 
(kiek jter metus uždirba)

Iszskyrent t uju
net

atsitiki- 
Nuolatos Valstijos De

part mentas gauna tulu konsuli 
nusiskundimus kad Amerikos 
pilioeziai kreipėsi isz visu pu

lsiu piniginiszkos pagalbos, kad 
nors sugryžti Amerikon kelio
nes iszlaidu. Kadangi jiems to 
nėr skirto budžieto kaip gali
ma tikėtis nuo ju prielankumo.

ta
szerifo krėslą bobos 2, in pavie
tinius urėdus laimėjo 
net 7 bobos.

Boboms urėdas koksai nebū
tu tinka ar ne, bet urėdas 
szerifo tai isztikruju bobai ne
gus be malones kada jam reik 
būti žmogus nuožmus, rūstin
gas be malones kuda jam reik 
iszpildyt koki skaudus dekre
tai.

krėslus

ne, bet

u 
v

. $125.00 '
$145.00

Kai kuriose 
ninkus isz darbo vienus palai- 

1 ar2
Yra jau pa-

vietose darbi-

AQUITANIA, 14 Decembcrio 4

KrcipVitcs in artimiau?! Cunard Linijos Ag«nt*

Treczios Klasos Szipkorte 
IN HAMBURGĄ . 
IN LIEPOJU .

Pridedant !HB WarTnx

CUNARD Į.INiJE
------Tiktai 9 dienas in------

Hamburgą ir Liepoju
Per* Anglija.

K iKnyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visoki apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau-

” ‘ ’ 1 * ” * Tokios knygos Lietuviu
9 didelu puslapiu. Puikci 

a u d ek 1 i n i a i s vyrszai s. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsitįsta per paczta. Adresavokite:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City* Pa.

Sve i kata ? ?

goti nuo visokiu ligų, 
kalboj dar nebuvo.
ir drueziai apdaryta

• >n 
O<>

$88.SS5,249.
turtingiausiu milijonierių, 
“biednesni”, o ypatingai tokie 
kuriu metine ineiga buvo

tnkstaneziu buvo
9.996 kurie užmokėjo
dot ko 147,428,

Tokiu kuriu metine
buvo puse milijono 
priskaityta 178 ir t. t.

50 lyg 10
nog

viso pa- 
>55 dolerius.

ineiga
doleriu,

Portu gal iszk’ose 
numeravoje

Nekuriusia 
miestuose, ne tik 
namu duris bet ir langus. Ne
karta atsitinka, jog maža grin- 
czele turinti <hi ar kohiris lan- 

rgus, turi ir tiek numanu

ineto-

Dr. Howard Case, profeso
rius universiteto isz Syracuse, 
N. Y. gerai žinomas del visu 
kaipo mokytas žmogus, turėjo 
moksliszku pralekcije
diszkoje bažnyczioje, kalbėda
mas apie dangų, in kuri buvo 
nuėjus ir kaip tai kokis senelis 
su balta barzda (gal szventas 
Petras.) jin priėmė prie dan- 
giszku vartų. Mat, tasai dak
taras ne senei likos mirtinai 
sužeistas per automobiliu, k v 
ris užmusze jojo paezia, o jisai 
baisei apdaužytas ir pergulėjo 
keliolika sanvaieziu lingonbu- 

mate ir
Dievobnimtn-

tije. Laike ligos jisai 
buvo dangųje.
gi metodistai, atkreipė akis in 
dangų, kaip papjauti 
dūsavo in taji dangų, 
pats “pro feso ris”
mate su savo akimi stebuklin
ga rojų!... O mes ant to pasa
kom.... jog ponui

pro feso ris

versziai, 
in kuri 

gavosi ir

profesoriui 
gal kas tokis susimaisze smegi- 
niezioje!

skaitliu vožia irAngliszka 
muzejus, turi daugiau kaip 14 
milijonu skaitytoju kas metas 
ir yra vienu isz didžiausiu skai- 
tinycziu ant s ve i to.

Paryžiuje ‘ 
dirbti naujausio

užbaigtaslikos 
sztamo sub- 

marinas kuris yra 62 pėdas il
gio, sunkumo 50 tonu, septynes 
ir puse pėdas ploczio, kuris ga
li pasinert in vandeni ant 330 
|M*du gilumo, kurios kasztuoje 
120 tukstaneziu. Su tuom po
vandeniniu laiveliu galema bus 

* sujieszkoti paskandytus laivus 
ir daryti kitus darbus ant dug
no mariu.

Amerikos 
Ten ran- 
Amerikos

l)r. Jonas Szliupas isz Scran
ton, Pa., aplaike sekanti tele
grama nuo 
Kapitono Stulpino isz 
jos, kuris pats per 
aiszkina:

Lietuvos prekybos
vėliava ant juriu {lie

Martyno Ydzo ir 
Angli- 

save iszsi-

laivynas
jau yra, 
vėsuoja.

Acziu Amerikos lietuviu pa
ramai ir žemes banko direkto 

sutikus 
Garlaiviu 

S7/‘SZillS

riams, Žiliu, Petkui 
finansuoti Lietuvos 
Bendroves nupirko 
prekių Garlaivius ' isai naujus, 
kurie plaukios tar]) Klaipėdos. 
Anglijos, Skandinavijos, 
k iel i jos, Hollandijos, 
jos; prireikus bus galima teip 
gi 
kem.
isz pi a ūke 
Klaipedon. 
tvti bus mums

Vo-
E ran ei-

su pre- 
laivas 

Stock holma

Amerika pasiekti 
Vakar pirmas 

per
Kiti baigiami sta- 

perduoti 15
Gruodžio, 5 Sausio, 15 Vasario, 
pirma Kovo, 15 
Tokiom ratom reike 
mokėti.
vasari galėtume dar du laivu 
pasažieriu pirkti Amerikos li
nijai, yra nužiūrėti 
Laivynu intaisius 
i; laušimas savaime
Musu reikalai fronte geri

Balandžio, 
i pinigai 

Darbuokites, kad pa-

stai vme. 
Klaipėdos 

iszsirisz.
, Len

kai smarkiai sumuszti. Vilnius 
be balsavimo turi musu būti.

Kada tapo pergalėtas Vok’o
I ’ jos
nije visu dekretu 
pasaulis žiūrinti jau turėjo nu- 

i si rami nt.
Ka kurie patikus gvildento- 

jai, visgai tuomet mate isz 
kalno, kad ramybe da yra toli
ma ir buvo pranaszaujama kad 
su mažom tautelėm a Ii jautai tu 

, nes tarp tu 
tautelių, priesz karo 
prisiektu kils nesutikimai 

T .
Pavergti 

varinėja 
ziai dienai.

Kaizeris invvko Versali 
nustatymai,

visgai

ros ganu t rūbelio

Balkanuose, 
bar yra. 
kerei k us 
net po

buvusiu 
nei 

Feip isztikro <la- 
atbnde 

nenustoja 
Ne jokiaI 111 V pu 1 MlVlllll* Ilk JlJlVtCl

tauta tiek nesitrubeliuoja visa- 
savo kai liję, kiekme 

nes su visais 
kramseziotis.
si bos.

Lenkai, 
kaimynais turi 
Na argi nenu-

fio bolszevikai tai bolszevi-rFL _____________ _____
kai! Lenkai kada juos nuo Var- 
szavos atsikratė, 
szevikai jau nusmuko 
muko, dabar gi ir net ant tiek 
atsipeikėjo, kad lenkai beman- 
draudami, turį labai atsargus 
but idant net bolszevikai ne
pradėtu savo dantis Lenkijai 
rodyt.
kus inveike, tiek

žiurint bol- 
ir sus-

Mat lenkai bolszevi- 
paniekino’, 

kad net padaryta su Lietuva 
bolszeviku sutaiką 
pamynė po kojų •(pasmerkė).
Taigi bolszevikai su nieku tai
kintis neturėjo tiesa.

Supratoma bolszevikai atsi
peikėja, gali tuomi

nekovot,Pagelba Lietuvai yra prista
tomu isz RygOM per 
Raudonąjį Kryžių, 
dasi net 65 nariai 
Raudonojo Kryžiaus darbuo
tei Penki isz sziu darbininku 
darbuojasi Sziaulin apielinkeje teip pat atsilygint, 
kur laikinai tapo sakrovis pas-

lenkams

Dabartinis bolszoviku laime-

džiama, likusio dirba po 
dieni, in savaite.
briku kada darbininkai matida 
mi bedarbes pavoju, patys apsi 
ima dirbt už numažinta alga, 
nes būtu be darbo suprantama 
kad tai didele beda.
n i ' »i* i—...............................  —

MYLĖTOJAMS.
Ka tik iszojo iaz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos su žodžels del Piauo:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szirdclo.
3. Pas Darželi Trys Mergeles.
4. Esu ant Szio Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.
7. Kas marv darbo.
8. I.aiszkas pas Teveli.
9. O Lietuva Numylėta.

10. Vai Kalba Žada.
11. Suskintas Kvictkclis.

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

J. A ŽEMAITIS, iBzlelstoJaB.
815 S. Went St. Shenandoah. Pa.

MUZIKOS

VYRU
LIGOS

Daktaras KOLER yra vienatinis tarė© Lietuviu daktaras 
Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo boglje 
32 metus invairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežojlmus, ligas tinimo, in vairias Ilgas 
paoinanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlszkal, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba Iluslsz- 

kal Ir Lcnkiszkai. Oflsos valandos nuo 9 ryto lig 8 vakare.
Nedoliomls iki 2 vai', popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.
— — i^i m i« ui —i — — -į .-r — rr — -r -- I im. ..rr jhul ~ r .ti jtt Y ~   -r —n ~ į
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Kalėdų Dovanos

Lietuvos Atstatymo Ben
drove gavo isz Lietuvos 
daugybe naujausiu knygų, 

apysakų, kalba- 
mokslu, mokslo rankvedžiu, 
chorams gaidų, 
knygeliu su spalvuotais 
paveikslais, ir t.t.

eilių,

vaikams

Reikalaukite Katalogo

jar repays. 

r-narts^ « rafi

J.J.

2^3^“ *■

..'Sį

4K &
3T3X.2X*r

Tiksiantis Nakta 
irVena

Pažinkite Lietuvos naujau- ■ 
šia literatūra pasipirkdami 
sziu knygų sau ir apcĮovano-
darni jomis savo gimines, 

draugus 
ir Nįiuju

pažinstamus ir
Kalėdų 
szventese.

Metu

p

< l ' 'i .r ,, M. i . J i ’» '' ■ "'i

A I

Lithuanian Development 
Corporation

294 Eighth Ave. New York

*

MONEY ORDERS, DRAFTS 
IR CABLE TRANSFERS.

Del nusiuntimą pinigu in Libtuva, 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 raszykite Lietuviszkai ticsog in

AMERICAN EXPRESS CO.
Foreign Money Order Department

65 Broadway New York
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SKAITYKITE KNYGĄ, KURIĄ VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAITO!
Šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos g 

Ąfcilišlci Laiškai, parašyti per Alinyškų Alliaforado, g
1668 m., klioštoriuj Boja. , < . **■ Į

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau. senai § 
tapo išversti j visas pasaulio kalbas, o dabai1 jie § 
tapo išversti ir j lietuvių kalbų; o tai reiškiat ką s
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I Knygos Didumas 6% per 9%. OO
f 150 Paveikslu. 704 Puslapiu. "■ **»i*£»* ■fr oiBW

I --- ” & -- r ~ ~ ’ 45 --------- £ r -r r — -------- - ---- - ------- jįjį}

t g visas svietas jau. senui skaitė su didžiausiu pasinvegimu, dabar ir a $
į | mes, lietuviai, turėsimo progą skaitytį.
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Minyška Mariana parėdė savo laiškais nekaltos mergaites Įgilta
širdystę, teisingumą, nepergalimų meilę ir neapsakomas kančias už
moilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados. = ■* K • VI • -M/r M'Vl • -v * VI • I *W« *.•«•. • 1 11 • SS
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,Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kąlboj 3i

g labai storo, didele} knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui- g
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Jr šitos puikios knygos, kaina tik $1.00!

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA! I 
352 puslapių, 352 paveikslu.

I”. Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- g 
našį kaip kad šito knygo.
»* šita milžiniškai didele knyga, 11x8 colius, 
yra atspausdinta ant labai geros popicros irI

Ir šita neapkainuojama* knyga parsiduoda 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiško šiuo adresu: Al. Hiar^ 
gėris,1,2023 St. Paul Ave., Chicago, III.

Siųskite $5.00 kartu, tai gausite abidvi 
-knygas: P ortu galų Minyškos Meiliški Laiš
kai ir Artistiškų Paveikslų Knyga.

352 puslapių, 352 paveikslu* s 
< Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- g 
Šiosios lyties .(moters) grynas bei plikas ku- §

šita milžiniškai 'didele knyga, 11x8 colius , D.
I’ SI

apdalyta puikiais, tvirtais audeklo apdarais, g!
•Ir šita neapkainuojama* knyga parsiduoda g 

tik už $4.00! s

Siųskite $5.00 kartu, tai gausite abidvi 
r
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Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
‘ IR JO SKYRIAI

VILNIV^.. I

PANEVEŽYJ
SZIAULIUOS’V 

RASEINIUOS 
LIEPOJOJ 

KLAIPĖDOJ 
MARIJAMPOLĖJ 

VIRBALYJE 
kuogreicziausiil iszmoka pinigus pasiustus per savo 

Kol žemas auksino kursas, 
Ton gausi

7 nuosz. padėjus 2 metams. 
<5 nuosz. padėjus 1 metams. z
3 nilosz. padėjus neapribotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priipia ii’ * A * ** ' M M. •• -w M '

AG ENTtJRA NE W ARKE.
dek pinigus L. P. P. Bankini,

M L

Į

’ informacijas apie 
susidėjimą banko duoda Banko agentūros vedėjas 

! M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J,
' /

B- K*
P

t’l

Griebė už masznos ir pakilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje* 

» * J « a ii. ■ i .m i * ii    į   itimm >

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais viražais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus isssiunstn 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

• : 4 ll
MAHANOY CITY, PAW. D. BOCZKAUSKAS .. CO.
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PAKELEVTNGT ........
ATSITIKIMAI.

— Bus su numini niekai — 
pam ištino sau. — Svetimam 
mieste be skatiko ir be pažins- 
tamu. Ka czia veikt ?

Vilties vienok nežudo, ba da 
vakaras toli.

— Pažiūrėsiu, gal rasiu ko
ki norint mieste darbu.....Juk
Dievas kožna aprūpina.

Apie pietus paklausė szin-; 
koriaus, tirą gales pernakvot? 
Ka jam prižadėjo; tuojnuš ėjo 
vela in miestą. Pradėjo dairy- 
tisT ar kur kokio namo nestato 
arba ulieziu netaiso, kad gaut 
darba. Užėjo pas kalvi, slieso- 

o ant galo norėjo pristot i 
niekur vietos <

sau.

riu, 
už važnieze, nes 
negavo.

Krokąvas, ka kitados svieto 
sziadien kaip 

yventojai.
Matauszas kokia tik bažny-

pilna 
iszmiria

gi mže jo,
cr

t-l

gyventojai 
ui i ežiom i s

uzia rado, in tokia ėjo, o ju su- 
rokavo net dvideszimts.

Buvo tai rudens laikas. Die
na buvo puiki, o 
girdamiesi oru
vaiksztinejo. . Matauszas ir in- 
simaisze tarp žmonių, ėjo pa
maži, ba buvo nuvargins ir isz- 
alkias, o nuolatos 
su savim veiks.

Diena baigėsi, 
levo,, niekas 
Kada teip ėjo, 
praojdamas 
Buvo tai iiugsztas, 
augszta szilkinia 
puikiai pasiredias. O kad buvo 
puikiai užaugintas, tuojans at- 
sigryžias skrybelia kilstelėjo

nušlijo, ka

pilve gnrgu- 
jin neužkalbino/ 

pastūmėjo jin 
kokis tai ponius, 

laibas, su 
skrybelia,

sigryzias
ir tarė:

— Perprasznu.
teipgiMatauszas teipgi kepuria 

pakele. Toje valandoje n bud u 
sustojo ir vienas in kita žiurė
jo; už valandos tas ponas pa
traukė Matausza in szali ir ta
re :

I\a tu czia Matauszai
veiki f

— <) ka ponus ?....
— Nu ka, ta pati ka kita

dos — žinai, jog kalinij szriu- 
belius dirbau.

Tai pasakius paėmė Matau- 
.2-n— •-----*_j‘—j su_sza už raiikos ir szirdingai 

spaude.
' Praeigini 
puikus jxmas szirdihgai sil 
vargingu žmogeliu kalba. Po
nas Padobinskas (teip tas po
nas vadinosi) nuvedė Matau
sza in paszali, o dažinojas apie 
viską nuo jo, nusivedė in savo 
narna, 
nas:

ž i ure jo, jog to i p 
ponas szi rd ingai

o m ėjas paszauke po-

Padobinskas
Krokave aptieka.

turėjo

musztvnes v

— Jonai! Eikie szian!
Kada tas tarnas atėjo, liepe 

j >a valgi 11 i n t M a tau sza.
Ponas 

savo locna
Matauszas pažinojo nuo lenk- 
meczio (1863), (jaigu sau pa
meni, biTingus skaitytojau, ka
da Matauszas per nuiskolius li
kos nuo pleciaus
paimtas in nevalo ir tam kali- 
nij daug radosi visokio stono 
žmbniu, o tarp kuriu radosi ir 
ponas Padobinskas su musu 
MataUszu, kurie dabar Kroka
ve sue ja pasipažino. )

Pernakvojo Matauszas naiųe 
pono Padobinsko, o ant ryto
jaus
apie savo kelionių, 
nas Padobinskas tarė:

— Zinai tu ka, Matauszai, 
Teisybe, tu

papasakojo Matauszas 
ant ko po-

tu turi gilinki, 
kaip asz pamenu, buvai geriau
siu vaikinu. Na ka tu dabar 
pradėsi ?

— Noretau gautis 
nes pinigu neturiu, 
darba gaueze, tai gal užsidirb- 
cze. z

vaikinu.

namon, 
Kad czia

T f

si.... Asz tau pažiezitau, nes tai 
ve.... Sztai, te penki guldenai... 
Ne dėka vok ie..., 
tam reikalingesniam....
in Veliczka, tenais prie drus
kos kasikiu galėsi užsidirbti. 
— O tai latrai liukai! Butu ga
lėja tave ir užmuszt — du ant 
vieno vaikine neszposas.

Matauszas

Ne greit czia darba gau-

Atiduosi ki- 
Eikie

Vėl i ožkoje

atlankyt ragažiu Holiko ir kal
bėjo in save:

— Juk tai negali but toli, 
turiu jin atlankyt, užraszai ne
pabėgs....

Ne teip greit rado, kaip Ma
tauszas mislijo. Kaimas men-

Po tam pasakė kunigas, jog
del Mat'auszo randasi pas jin 
2000 rubliu, kurinės p. Vladis
lovas padėjo, 
Vladislovo motina 

Matauszas
džiaugsmo. Jis mislijo, jog bus 
užraszita pora szhntu 
net du tukstanėzei.

Nes to negana tie pinigai 
buvo per kunigą padėti ban- 
koj, per ka da priaugo 500 rub
liu paluku.

Pacmins pinigus ir gromata 
pono Vladislovo pas jo motina, 
Matauszas tiesiog geležiniu ke
liu nuvhževo in. Luka va. Isz tę- 
miis pekscžihs ėjo iri Vaėlinia. 
Ko buvo arcziaus namu, tuo 

drauge su Holiku gurbelius ir labinus jo szirdi spaudė. Misli- 
vargus. La

kas, tarp kalnu ir niekas apie 
ragažiu nežinojo. Daug turėjo 
ergelio, pakol atrado. Ragažius 
labai isz Sdvo svoezio dŽiririgo- 
si. Bet jam ragažius pasako, 
jog už dyka koszos no duos, 
tiktai turės painaczit gurbelius 
dirbt. j t ■

— Ar'hs^pataikysių ?
— Iszniokesi.

puodus lipina.
Dirbo

Ne szventi
* A 1

darbu Matauszas

draugo 
szi a

nvižinia ko-

o tųiposgi pas 
gromata.

net drebėjo isz

arcziaus

5 o ežia

Ka.s mio vežimo nupuolė, tai 
ir plUipnoJe. Tiek to, asz kibą 
nesipaeziuosiu. — O kaip jai 
ejnasi jir daug susilaukė Bamb- 
.hiku ?....

-- Ar tai tu nežinai kas pa
sidarė?

— Na, na!

vežimo

t ,

' A t 1 - Vj i— Klausyk: Per sekinineš, 
nedėliojo anksti, buvau bažny-

fK

ežioje. Žiūra u,< Baniblis insipu- 
i ant kaktos 
verszis susiliii-

< * L

szinias, plaukai
praskirti', kaip ’ 
žias, apikakle net paausius sie
kė, žandihiai’ su szvaksu isz- 
juodinti, vaikszcziojo pasipil
tas — kaip tikra^ Batnblis.

Prie io Sž^rt^tesricofci tai <lu ■ ■ 9 9 ■, i , 1 kiJuk 1 j,
,isz kancelerijos vaėgszai,

bandini a if

kaip tikrai Bapiblis.

su juom 
o szventoms die

noms su bulvėms raugalo. Vie- na yra kito pati, o paežio
valgė,

bok Holikuos buvo linksmiau, 
no kaip dideliu ponu pa Jociuo
se. Būdavo Holikas ant szviL 
pinaitos, 
moniko kaip 
jyt, tai 
džiaugėsi, o vaikai už ranku- 
cziu susiemia 
kosi.

Tame užėjo žiema.
uže teip, kad rodos szimtai ra-t 
ganu kaukė, o sniegas užverto 
kelius ir takelius, jog niekas 
negalėjo drystie koja lauk isz- 
keltie.

Žiema traukosi 
menesius.
karta užėjo noras keliaut, 
kada apmislijo, jog ne yra pas 
ka, tada vela apsiinalszindavo, 
o da ir laikais nepavelijo.

Viskas turi savo pabaiga. Ir 
szalta žiema pasibaigė. Matau
szas pradėjo mislyt apie kelio
ne, nes pinigu 
Holikas savo g; 
saba.

jo apie praejtus 
biause jin grauže, jog Marijo

je

laibi, 
kaip kurtai, 'o pageltia, kųip 
morkos. Misliju sau, be to— 
juk tai sziadien linksmuko (ve* 

palaukite truputi ....
neprictoliUus.

— Kas man isz pinigu?

o Matauszas ant ar- 
pradedavo gra-' 

Uoli k ienos szirdis

— ixus iiiuii pinigu c — 
Kalbėjo in savo — kad jau del 
manos ne yra ta, ka mylėjau.

Ramino pats save ir džiau- 
jog tureda-gosi norint tnom, 

mas daug pinigu gales atsimo- 
po grinezia su- kot Savo kaimo ūkininkams.

užėjo

ir takelius

Apmislijo, ka jis moka ir ka
I1 « * m. « " A AVejas laike savo keliones mate.

per penkis 
Matanszui ne viena 

nes

neturėjo. Bet 
aivoje rado spa-

žinai ka, Matau-Ar tu 
padarysimo: Už po- 

nedeliu asz keliausiu su 
t 

PaimsiuLvava.

Mes ejsime pokštu pa
pa rdavinesime gurbe-

szai, teip 
ros 
gurbais in
dauginus tavoro ir iszsiunsiti 
pirma.
keliui
liūs ir szvilpinaites.

Matauszas 1
tiko. Po seklninLUįiszsirenge in 
kelione. Jiem-dviem 'buvo 
Inksma keliaut.
miestuose szįek tiek 'pardavė

noringai ant to

Ticm-dvicni
Didesniuose

tavoro, o ir‘nė?Vienas akvatnei 
klausė ju muszykės. Kada kur 
atkeliaudavo in koki' kaima o 
užeidavo' in karcziama, tada 
užgrajidavo, o jaūiii ir seni rin- 

Kadit jau 
Uoli kas

in karcziama,

daug

so
f‘sau- 

. Pagel be-

katras

nes Uoli kas tarė:
Matiiuszai;

4.4 M

y

mi-

Kol munszaines

mntomwwn      num — i  į ■■ mr

LIETUVOS LAISVES PAS
KOLA.

____ A
l'MskoloK Hphkricziu darbuote.

AmcrikoK lietuviai yra žinomi kaipo 
iHztikimlauKi ir goriausi Letuvbs dran
gai. Teip yra kalbama 
paczloje Lietuvoje.
tls sako: draligus tik nelaimėjo pa
žinsi! Didesniu vargu — pavoju, kaip 
kad dabar Lietuvoje, Jau nereikė, Tad 
amerikiccziu galo!
Iszllrti, Tlfatęsiiios progos, 

prisėin^. Tegul tat kiekviena ko- 
iionije insižriuri - in savo 
tegul kiekvienu paskolos 
svarsto savo darbuote, tegul pasko
los apskrlcziu valdybos netnerke 
akies in apskrities kolionijn veikimą. 
Jei pasigirti negalima, nusiminti nėra 
ko.
> Spaliu menesio darbas 
vaisiu lapkrityje ir gruodžio menesy- 

Dlrbkitne, paskui

czia, teip ir 
Bot sena iszniin-

ir draugingumui 
kaip kad 

yra I.aisvcH Pąskola, jicszkoti nebe- 
Tegul tat 

InsiŽriuri - kvota, 
stotis ap-j

J

Laike spaliu menesio padare $898.80 
stovis lapkri$czlb 1 d. $38,699.47, Nau
ju stoeziu nesutverta.

Pittsburg apskritys.
Szis apskritys vos Isz trylikos kolio- 

nlju susideda, bet ju tarpe yra tokiu 
kaip Homestead, McKees Rocks, ku
rios visose vajuo budiivo pirmoje eilė
je, eilcjo, tiko nežino kode] jos Lietu
vos Laisves Paskolos reikalo visu už
pakaly tttsilko. Dar labai maža dalele 
savo kvotos jos teta.padariusios, nors

i ncdĮdėlios joms
Paežiam PlttsburgUt 

apskrlczlo
Už ko užkliuvo?

■ s >
||

1, 'i

I 
all

i

■ .J
j
ii

valdybos

žada geru

pasidžiaugsi

Kada parkeliaVo in savo kai
na, tuojans nusidavė su gro
mata in dvara.

Dvaro pone labai buvo pase
nus. Matauszo nepažino, 
mata su nenoru priėmė, 
perskaito, atsikvotejo. Pradė
jo aszaros biret ir ant galo gar
siai dejuot.

Kada pabaigė skaieziūs gro
mata, isztrauke iszdžiuvuses in 
Matausza rankas ir paszauke: 

sziaii, ne- 
Nabaszninkas

seilę).,..
GTzo tiktai
lai k prasidejt 
pasibaigė.

Szpitoliiinkas priejas klauso 
Bamblio kas bus su szliubu ?

Tuom laik iuboga sznioksz- 
tuodamas Gižus, o iszgirtles 
szpitolniiiko klausymą sako:

— Kibą szermenis ne sziiu- 
bas! Marijona isz nakties pra
žuvo. Jieszkau nuo ryto, o (|įia 
kaip in žomia iidindo.* Bamblis 
isztiesias kaklu
iszverte ir iszsižiojo, rodos nie
ką nesuprasdamas. Ant galo su 

Kada savo prieteleis atidrožė in mies
teli. ‘

nematyt .... Tnom
> iiobaženst^a ir

G ižas,

klausė, akis

Gro-

— Prisiartinkie 
pažinau tavęs.
mano suims Vladislovas užra- 
sze del tavos szita d vara. Imkie 
sau, tegul tau Dievas padeda. 
Žinojau asz apie tai senei, nes 
nuo dvieju motu kažin kur din
gai. Acziu Dievui, jog sugry- 
žai ir dabar noras mano sūne
lio iszsipilde.

Ant tn žodžiu
per aszaras negalėjo kalbėt.

Matauszas isz džiaugsmo 
puolė ponei 
vo.

Gromata
buvo teip raszyta:

Brangi Motin!

Na kas su Marijona sto
josi ? — Paklausė su baime Ma
tauszas.

— Kas stojosi, žinau, nes 
kur ji yra, th i nežinau.

— Lyg jau jus nežinote....
— Na ne. Teip buvo: Kada 

tu isz kaimo iszejai, tai mergi
na taukiai atejdavo pas mus ir 
nuolatos ape tave 
Kas diena menkių 

H iVg'

klausinėjo, 
ėjo. Klau

siau jos, kas jeLdarosi? O ji ji 
atsakydavo, jog tėtulis nori ja 

iszleist už to vai-priverstinai 
katos.

pabaigė, ba

isz
in kojas ir buože- 

i> * F

pono Vladislovo
I

$ 4

Gyvastis mano baigėsi; var
giai man pavelis norint viena 
karta tave sziain gyvenime pa
matyt. Nepykio aąit manes jai
gu kame užrustinau. Bukie 
sveika,,
Mirsztu su ta vileze, jog Viso- 
galingas pavelis del musu su- 
cjtie anam 
sviete.

Ta gromata inteiks Matnu- 
szas Aulas. Kada buvau jau
nas, tai per savo staiga ne vie
na jam piktybių padariau. Jis 
man tai viską atleido. Vienok 
norėdamas tai svietui parodyt, 
jog su juom susitaikiau, pasky- 

rubliu, kuriuos 
ir viena isz

užrustinau.
brangiause motineha!

taip palaiminto

riau jam 2000 
turiu prie

kos in karcziama.
susirinkdavo, 

paszaukdavo:
— Brolei, žinote jog 
niekas neklausė”

kito ta mano jauna draugą, ku
ris isz neturto negaįi parke- 
liaut namon.

Tada kožnas davė, 
kiek galėjo, ypacz mergos, ba 
joms Matauszas patiko.

Matauszas isz pradžių neno
rėjo i m tie,

— Esi mažas,
tik tu prisižiūrėk, kaip isz viso savo dalios dvaruka. 
oivlv cfcvoivvma v inum n vaxim jO 

pinigus! tai su katrinka ir bez- 
džiohka, tai vėl vokietis su ar
pą, kufo nieks no suparnta dai
nos, arba čigonas su meszka. 
Ar-gi tai del mudviejų kokia 
geda. .

— Kad matai, iszrodo tada va. 
žmogus kaip ubagas, o del jau- 
no, tai negražu.

— Tai ne ubagavimas. Už

s veto Atsivelka visokį ir vilioji

savos

Atiduodu tave,., brangiause 
[motinėlių! V isogal ingai apgle
bai njielaszirdingo Dievo.

Vladislovas.
Aplaikius d vara, jame apsi

gyveno, o pone Varliene iszva
ržė vo ant gyvenimo in Varsza-

#■ #

apie apdovanoji
mą Matauszo kaime pasklydo,

*

j į į<nda žino
M

I * t / \ w r

viską ant svieto reikia užmo- 'Visi pradėjo ant tiliciu in kuo- 
ket. Ar-gi mudu dykai grajisi- 
mc? -

Lvave* knpczista ėjo gerai.
gurbu- 

Musu

Holi- 
atsiskvre —

Labai daug pardavė 
ežiu d ir szvilpinaičziu. 
pakolvingi užtruko tonais triš 
nedeles. Kada miesezionys ap
sipirks trauke tolinus, 
kas su Matauszn
vienas nuėjo savo keliu, o ki
tas savo.

Jaigu pirma Matauszas vil
kini su savo, keleviniu namon, 
tai dabar užtai skubino. Pradė
jo klausinėt apie Mislinczius 
ir kada ta kaima atrado, nusi
davė pas vietini1 kleboną. Ma- 
taušzas padavė kunigui nuo se
no Mikolo gromata. Kada pers-

J

Kada asz jai perkalbinėjau, 
tai jiji 
verke.

nieko nesako, tiktai

Na kas tolinus nusidėjo?
— Klausinėjo prislspirias Ma-
tauszas.

rn

I

Tolinus bus.
I ■'
tl'■ a 4
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Lietuvos Prekybos
Bendrove

• BANKIERIAI 
Tarnauja Lietuviams.

—,—-----
Siunczia Pinigus in Lietuva

ar auksinais, pagaldoler 
dienos kursą, Parduodame į

► r J

Sžipkortes. Isznipinam Paš- 
portus. Siuncziame tavorus
in Lietuva.

putes kuopintis. kada^Ma- 
tauszas tarp j u pasirodo, tai 
•kb tik jo nesudraske. Kožnas 
prie saves spaude, džiaugėsi ir

r

Velijo viso gero; o tai paprasta 
kaip žmogui gerai ejnasi ant
(svieto, tai ir visi prie jo limpa, 

tegul tiktai koja paslista,
!tai kaip nuo pavietrei szaliiia 
si. Matauszas tai suprato, nes 
įie pyko. Juokėsi tiktai savi jo. 
pažinojo jis silpnybių žmonių. 
[’ Vos isz jn isztrukias nuėjo 
u*,... j

buvo 
per 6 nedelias, uždirbo lenais 
apie 7 rublius, f 
mažai ant kelio, nes ka galėjo tėMatauszas apie 
daryt.

Atėjo’ jam ant

Buvo teisybe'kaito kunigas gromata, iszkvo-
visku, 
ar jis 

mislies, kad tnom paežiu žmogum.
damas dasiektio,

nore-
yra

pas szaltysziu. Tas jau žinojo 
apie viską.
r— 
irtusti 
ĮSZillS.
iilvnra, nes ponu nebusiu.
°— Nu. tai flnbnr n»ii<

Na ka, tai dabar busi 
ponu? — tarė sznlty-

Ponu? O kas tas? Gavau

tarė

Į -— Na tai dabar pajieszko- 
įde savo Marijona....

— Nesijuoktmm isz manėsi

t

Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szomo raszyti ant žemiaus 
padėto adreso:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

. 414 Broadway, 
So. Boston, Mass.i

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius.

L

Tai 
aulęsinu iii. Lietuva nusiusti.

KOKSUI NUPOOT.US 
goriausia proga daug *

Greitumo nusiuntimo pinigu
nieks su manim nėgdl leftk- 
tyniuoti; . visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas, su
yaraszais priėmėju pinigu.

Ijalvakorczlu agentūra ln 
Liepoju, Hamburgu ir visur. 

Basai kelionei in Lietuva.
padarymas Lietuyiszku do- 

kupiontu.
Pinigus siuskite per paczto

Raszydami 
pridekite 2c stampa ir visada 
adrcHavokito szitęlp:

•Money Order.

i

i

s

>iė į

( 1>. MIKOtAlNIS, 
Hudson Avon
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TABADAIKA.
.. ..........t"

Susivinczevojo porele arti 
, Suintluiso, 

hz kito miestėlio pribuvuso, 
Po szluboi sugryžo namon, 

Kur Veselka atsibuvo.
Isz pradžių buvo gana s| 

kaina,
ne iszgere 
gana, 

Bet kada gerai inszuto, 
Tai vyreli kitaip pasijuto, 

Pradėjo vaikytis,
Su poileis badytis.

Protingesni paredka padare, 
Posztukus laukan iszvare, 

Tame užstojo mezleva, 
Ar kitaip pasakius dovana, 

Torielkos skambėjo, 
Szukes pro ausis bizgejo, 

O vienas ant krėslo užsilipo, 
Pilna gerkle suklyko: 
“ Pinigu nepavidekite, 
Jaunus turime szclpti, 

Kad turėtu isz ko gyventi!” 
Ir be rėkdamas pasviro,

I >amok s 1 a s į )a biro, 
Sirgo keliolika dienu, 

munszaines neteko 
sniegenų.

Ba nog

O begėdžiai, o kvailei, 
Tiejei nekurie musu Lietuvei, 

Pats savo ūkia maeziau, 
Ir net nuo dyvo pasikreeziau.

Vienam
geru byru dreiveris atvažiavo

Tai prie

miesteli badai SU

k a rėžomos a bazas 
jau va k tavo,

Pradėjo kinisztis in karezema, 
Ko neparverto vežimą! 
O laukinei girtuoklei, 
Pasirodote begedžei, 

ant to rangalo teip pno- 
' late,

Rodos be jo gyventi negalite, 
godos jokios neturite, 

O būnate czion Amerike. 
teip geram žmogui 

reikė, dariti 
jus gal

Jo fr

Ai- tai

amerikonaiKa ant
1 t' yakvt,
J'

Ir už kokius gali palaikyt ?
Už kansza raugnlo - alaus

Viską,, ka nori gaus.
Uždarbis ne vieno,

E j na ant najidos birmono, 
Nieko gero nesulauksime,

Jaigu g

Viską,, ka nori

I

Taigi vaikine,

i rta v i m o n epą I i ausi me.
# A* #

ln viena narna tris mergicos 
pribuvo, 
baisus lobis 

buvo,
O tame name as.ztuoni vyijii 

buvo,
Ir kuri josios pribuvo,
Gere viską ir klykavo, 

Nė viehas net gaigalu gavo.
Baczkutes tuszczes po angli- 

ku langu sudėjo, 
Tris ant ryt, pas vaitu nuejų,

Vaitas atėjo, 
Nuspjovė,. pažiurėjo, 

Ant galo tas buvo, 
Jog gaspadoreli to nųmo nu- 

sztriopavo. 
#* # 
kokis ten krep-

’A»

Po [Ilinojų 
szolhinkas valkiojosi,

Del saves nikelius rankiųjosi, 
Nęs biednas t kulnelis nieko 

nelaimėjo,
Tai žmonis per mazgotių ap-

mozojo,
Kad nikoliu negavo,

Norints ant varduvių pribu-
įil

VQ,
Nors pats pasilakė,

Bet nikeliu neųplaike.
Į Jau kitu kartu irt ten nepribus, 

Ba vokalini karszta bus,
, , -ii' *

Motorolos szluotas merkimu
Ir puiku priėmimą gamina.
Rrėpszolhinka pakoezios, 
Jog atsimins ant visados.

«<•

Atmine.
- O, Agute! Tit ne-

' *. ! >'i

Jaunikis 
atmintum, ir ne žinai nuo kada 
tave myliu!
I ‘

hub kada man 
namus.

‘ Agota: - Asz žinaui, nuo tada 
užraszis tėvas

■' • ' # ■■ . ■ S > . ' . 1
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Ach York ir New Jersey upMkritys.
Atolžvclgent ln hzIo apskrlczlo didu

ma ir kolioniju darbsztuma Jam teko 
ir kvota nemenka — $700.000. Sziame 
apskrity darbuojasi 27 
yra daug kolioniju, kur 
dar nėra.
savo kaimynus paakstlnti, nes kas su
rinks tuos $20,000., ka iszpuolo kolio- 
nijoms be stoeziu. Teipgi randasi ko
lioniju, kurios nedaug gyvumo tepa
rodo, kaip sztal Brooklyn su savo pen- 
kimis stotimis, bet relkc tikėtis kad ir 
szios koiionijos savo dali pasistengs 
atlikti Juk tur but aiszku visiems, 
icttd. lenkus kopurlems ncsibaidyslm.

darbsz-

7 stotis, bet czia 
stoeziu vis 

Arcziausios stotys turėtu

kitos, 
kvota (iž-

apskrl- 
lapk ri-

Perdaug vilties deda-
Kad tik

Galima manyti kad tokion 
•žios koiionijos kaip Amsterdam Har
rison,-Newark, Bronx ir kelios 
pagelbės savo apskrlcziui 
baigti, t

Laike spaliu menesio szis 
tys padare $10,100,36. Stovis 
ežio 1 d. $200,209. 73 Nauju stoeziu ne
sutverta.

IVaterhury Apsltrilys
Sziame apskrity vos 11 atoeziu tesi- 

randa ir atrodo kad jo kvota $510.000. 
lig pardidele.
ma in kolionijas be stoeziu.
jos neapviltu! Apskrities valdyba tu
rėtu apie tai pasirūpinti.
invykkes vasara paskolos darbuotoju 
suvažiavimas. Davė gerus vaisius 
Dabar nežine kas atsitiko su Bridge
port, Ansonia ir S. Manchester stoti
mis, jau rodos du ar trys
kai isz ju nieko negirdėt. Waterburis 
buvo toli atsilikęs, isz priežasties 
straiku, bot dabar pusėtinai subruzdo 
Ir reikė tikėtis kad savo dali atliksi.

Szis apskritys laike spaliu menesio 
padaro $7,979.45 lapkriczio d., stovis 
$169,872.55. Nauju stoeziu nesutverta.

Boston apskritys.
Sziame apskrityje randasi pagirti

nai darbszcziu kolioniju, kai Worces
ter Cambridge ir keletas kitu. Susitve
rė nauja stotis Holyoke.
kad Springfieldo jau tvėrėsi.
ežia randasi 27 stotis. Butu galima 
dar bent kolos czia sudaryti, jei apie 
tai apskrieziu centras ir kaimynes sto
tis pasirūpintu.

Jau gana senei esame girdėja žinių 
isz Brighton, Baldwinsville B rock tp n, 
Montello, Westfield, Nashua ir Lowell 
turbut jos tylomis darbuojasi ir nori 
surpriza padaryti. Pagyvensim, pama
tysim'.
energijos pristigo. O pradžioje buvo 
gera Massachussetts valstyja pripaži
no 'Lietuvos Neprigulmylte.

Czia Buvo

*

Dave

isz

27 stotis.

sulyginamai kvotos 
liko nuskirtos.
teko ketvirta dalis visos 
kvotos tora padaręs
Butu nedaug garbes jei Plttsburgie- 
cziains tektų szyksztuoliu vardas.

Nors laiko Jau 
manoma kad Pittsburgąs insijudins, 
ypacz kada “sautsaido” parodys 
Jinai guli padaryti.

laike Spaliu m., padare $1,759. 30; 
stovis lapkriczio 1 d., $52,383.36. Pal- 
merlone stotis susitverė. Rodos galė
tu ir daugiau nauju stoeziu susitverti.

('levelando Apskritis.
Szis apskritys kolioniju skaicziuiul 

yra nedidelis, vos tik asztuonlos koiio
nijos, bet jos visos, iszemus Columbus 
ir Cincinnati, yra didelios ir turtingos.

apskrlcziui, $400,000., 
su kolioniju 
ikisziol vos 

ketvirta dali savo apskriezio 
tesudaro.
kiu kolioniju kaip Cleveland, Detroit, 
Dayton. Grand Rapids ir Akron darl»- 
sztumu rementis? Ypacz Akron, Day
ton Grand Rapids ir Youngstown pas
kolos reikale ikisziol pastebėtinai ma
žai tora padare. Nejaugi tose kolionl- 
Jose nesiranda smarkesniu 
kurie paskolos reikale savo kolionija 
prideramoje vietoje pastatytu? Pa
bandykite! ... Niekuomet nėra pervelu 
bandyti.

Spaliu men. padare $4,127.60; sto
vis lapkriczio 1 d $79.800 Nauju sto- . 
ežiu nesudaro.

Chicago apskritys
Szis apskritys 

puse Suvienytųjų Valstybių, 
milijono doleriu kvota likosi jam nu- 

Sulyg Jurgio ir kepure. Ant 
niekas neabejoja apie 

sziame apskrity 
didesniu ir 

dar hera, 
valdyba

nedaug teliko, bet

Kvota Hziam 
buvo jsklrcma rcmcntiK * 
darbsztumu praeity, bet

ka
s

1 ,r#ll

■iM
"!•< ' Ji
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kvotos
Nejaugi bus apsivilta to-

veikėju,

susidaro isz beveik 
todėl Ir

menesiai

Girdėjome
Dabar

Teip gi paežiam Bostonui lig

Malonus
Dar (uolesnis butu daly- 

bdtu nu-
tai faktas.
kas jei visa $580,000. kvota 
galėta.

I.aikc spaliu menesio szio apskriezio 
padaryta $4,220. 61. Stovi Lapkriczio 
1 d., $217.403.28

Philadelphia apskritys.
Szis apskritys turi 12 stoeziu. Kitos 

koiionijos teip saldžiai miega, kad net 
Zulikovskio anuotu negirdi. Turėtu 
apie tai pasiruplnii osanczlu stoeziu 
veikėjai, tas pagelbėtų paskolos ape* 
krlcziui savo kvota $400,000 iszpildyti 
negu kad lyg sziol yra
Philadelphia su savo keturiomis sto
timi ir Baltimoris su savo'trimis ienk- 
tiniuojasi |r viena kitai 
siunti,
yra priszaky.

Szis apskritys laike spaliu menesio 
padare $3,416.06; lapkriezio d. stovis 
$87$l347.50 Nauju stoeziu nesutverta.

IVilkes Bgrre apskritys.
Sziam-apskricziul teko puses mili

jono doleriu kvota. 
Jei paskolos reikalai 
greitumu eis kaip
Czia, kaip ir visoj Pcnnsylvanijoje — 
viesžpatauje miego epidemija, 
ryca, Kingston, Minors Mills ir dauge
lis kitu atsiliepkite!

padariusios.

nepasiduo-
Ikisziol Baltimoris su $16.000

skirta, 
kiek patirta, 
kvotos sudarymą 
randasi daug kolioniju.
mažesniu, kuriose stoeziu 
bet žinoma kad apskriezio 
rimtai apie tai galvoje. Chicagos apa- 
kriczlo darbuote, kitoms apskrieziams 
pavyzdis. Naujai susidariusios stotys 

|yra Clinton, ind.. ir Sheboygan, Wis.. 
tikimos ir isz kitu greitai ižgirstl. 
Westville. III. net antra stotis susidarė 
ir jau už antra tūkstanti bonu parduo
ta.

Nekantriai yra laukiama
Neb., Seattle, 

isz kitu 
vakariniu kolionijn. Girdėjome kad tu 
kolioniju veikėjai szauke 
mus ir tariasi 
dauginus Uotu vos laisves 
Bonu iszplatinti.

Szis apskritys 
padare $939.82: stovis lapkriczio 1 d. 
$473, 957.50.

Tokios tai paskolos tokiales. Visuo
se paskolos apskrityse nuo tos vietos 
kaip dabar stovima, ligi kvotos 
lul, tebėra d idol spraga. Kaip 
in kopūstą darža teip ir ir Zulikovskis 
per ta spraga inszoko in Lietuvos dar
žus ir mindžioja ir dūksta, 
szunybes netik mus gyvuosius, bet ir 
numirėlius gali prikelti!... 
mums, amerikieczlai laukti? Nelauki- , 
me prleszo viduje, 
sutikime, 
kiekvienas paskolos apskritys grei- 
cziau užtverė savo kvotos spraga. 
Gana Zulikovskiul po Vilnių “spacle- 
ravoli,” — parodykime su bonais jam 
kelo in Warszava.

Laikais bėga,
Vyrai ir moters prie darbo prie bonu! 
Paskolos stotis ir apskrieziu valdybos 
— atakokite sau kvotas visomis ketu
riomis, nes jau greit prisėta 
atskaita iszduot, kiekviena stotis ir 
apskrieziu valdyba vieszai turės savo 
raportą visuomenes teismai pristatyti. 
Nugalėkime savo nerauguma szvilpau- 
dami apsidirbsime.

L. M. Informacijos Biuras.

bavimo isz S. Omaha.
Wash., Ix>s Angeles, Cal.. ir
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pasidar-

susirlnki-
kaip butu geriause

Paskolos

laike spaliu men.

ga- 
ožys

Lenku

Tad dar

bet prie duriu ji 
Tegul kiekviena kolionija.

o prieszas nemiega.

darbo
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Bct kaž-kalp bus 
ęzia tik tokiu 

kad ikisziol ėjo.

Amerikoninis žydas.
kvarabu, tokios 

o da ir per 
trumpos už keturiu nedeliu su- 
plisz.

Po
brangios kelnes

Žydas: - Ui, ka tu šneki, jam 
ne islaikis keturias nedeles...

/*

Du-

reikaluose

N oja u gi nesi- 
burclis

Net Pittstonas 
kuris visuomet Lietuvos 
buvo priszaky, dabar toli atsilikęs. Jei 
teip ir toliaus bus, tai tokios mažutė
lės koiionijos kaip Wanamie ir Sugar 
Notch lengvai Pittstoua pasivys nes 
tos koliouijelos dirba,
ras Pittstonc bent nedidelis 
darbuotoju, kurie’ savo kolionija vėl 
jai pride ramon vieton pastatytu. Ne
jaugi per aszluonis tukstanezius dau
ginus Plttstohas padaryti negali. No
bandykite! Scran tonas turi dvi stotis 
ir ant helaimos viena ant kitos pasiti
ki. Darbas stovi. >

Laiko spaliu mėnesio szis apskritys 
padare $1,108.43, Lapkriczio 1 d., sto
vis $59,250.68. Nauju stocaiu nesutver
tu, bot ir senosioms darbas eina blo
gai.

u4

Shenandoah , apskritys.
Szis apskritys turi garbes susidėti 

isz seniausiu Hetuyissku kolioniju.
Susi ru pine 

kas randasi žemes viduriuose maine- 
riai kvota tepasklrta, o tik maža dalis 
tepadaryta. Kodėl? Ypacz 
taukiaus iszgirsll nuo . Mahanoy City, 
Hazelton, Girardville, Minersville, 
St, Clair, Freeląndi ir keletą kitu, juk 
szios kol ion i jos būdavo tarp darbsz-. 

Jeziauslu Nejaugi dabar kitaip su juo- 
[inis bus?

Czia inainorlii sostine.

Girardville,

' 4
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Pirmutine Lietuviszka

BANKA

Slimczla piningus ln visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
aut geriausiu Unijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, teipgi moka 
procentą nuo padėliu paliktu ne 
mažiaus 6 menesiu. Iszdirbu ir 
Notarlallszkai užtvirtinu visokius 
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Banka esanti 
po didelio kaucija ir kontrole 
Valdžias Bankinio Departamento 
su kuria atliekant reikalus nčra 
jokios baimes.
Žemiaus padėto adreso o gausite 
visada atsukimą:

Joseph 6. Bogden, 
Banker & Alderman.

P. B. Lie. 159.
Cor. Long Ave. & S. Main St, 

DuBois, Pa.

Raszykite ant
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Žinios Vietines
.— Seredoj diena

Eslu po

Parduodu laivakortes

Tvircziausia Lietuviszka 
BANKA

❖
Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
pateikimui. Slunczlu piningus 
te visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai ir pigiai. Ra- 
szykite apie kainas o gausite 
teisinga atsakima. Adrcsavokito:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

! Mahanoy City, Pa.

.,unioN.
National

citxjMr’

Capitol Stock fl 25,000.00
Herplas & Pro f 11.s IIOOJXW.OO

Mokame antra procentą ani 
sudOtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneštai 
parodyt knygute ar no.

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

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte Mg S vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kasterint.

LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.

I DAKTARAS W. BURKE j
J LIETUVIS
> 418 W. Market St. Pottsville <

Su visoms ligoms priima, nuo 
valandos Iki 10 valanda Įsa ryto, 
1 Iki S vai popiet 6 Iki 8 vakare. (

k s
Naujas IJetuviszkas Graborius į 

į KAZIS RĖKLAITIS.
► 516 W. Spruce St Mabanoy City )

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

BovubIs Daktaras Karlnmeneje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

£ Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
J 12 lig 2 popiet.
£ Telefonas—Bell 359 R.

’! E. Coal St. Shenandoah

6 lig 9 vakare

>113 
a
Merginu balberlu szapas. 
Uniojs prekes tiktai. Pra- 
szom. Teipgi iszmoklnamo 
vyrus ir merginas balbe-1*^ 
riautl. Ncužmirszklte nu- 
maro. Netoli Union R. IL 

’ stacijos.

riautl. Ncužmirszkite nu-

N. Nossokoffs, 
1202 I’enn Avė.

V.

Fltteborgh, Fa.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju scmpcllu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
iszprosina vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras
Prekes prieinamos.

ir užtikrintas

102 E. Centre St, 
Shenandoah, Pa.

pirma 
Gruodžio — Deccmberio.

— Tik 25 dienos lyg kale-

Isz Lietuyiszku kaimeiu 
u-. ...... . .4 

SHENANDOAH, PA.

du.

I

GERIAUSIAS VALGIS 
vaikams kaipo Ir suaugusiam® yra 
geros “kendes" padirbti musu sztore. 
Mes iszdirbam ir parduodam “ICE 
CREAMA” isz geriausio pieno ir Sme
tonos ir yra szvtežas kožna diena.

HARRY GEORGES
24 W, Center St, Mnlimioy City, Fa.

Ateinanczia nedelo pra- 
keturesdeszimtines va

landos pamaldos liotuviszkoje 
Szv. Juozapo bažnyczioic. 

ketina suva-

sides

J uozapo 
Daugelis kunigu 
žinot prigelbet kun. Czesnai.

Aukos Lietuvos Laisvos gy
nimo reikalams per K. Kru- 
szinsko
prakalbas Lapkriczio 14 d. 
1920 m.
Kaz. Diržius $20.00 Kaz. bėg
lys $12.00 Mot. (uivialis $11.00 
Jonas Navakas $11.00 Kat. Bu- 
drt'vicziene $11.00 Jurgis Ihil- 
ezius $11.00

Po $10. aukavo:
Kun. P. Czesna, 
nauekas, Soph i ja Rutkauckai- 
te, Vikt. Lapinskas, Mot. (lavo
nas, Vine. Valinczius, M. Lau
kaitis, Pr. Sodeika, Ig Maceju- 
nas, Pr. Sakaite, Ant. Danise- 
viozius, Mar. ir Myk. Pozuko- 
niai Mare.
Szi nikus, 
\’inc. Kvederas, \rait. Yusaiti 
Kaz. Vizgirda,

ir Majoro Žadeikio

Jonas

Baneviczicnc

ŽoF-

J. B.
Adomonis

Dubdaitis, ne 
gyvenantis po 

No. 306 E. Centre uli., likos už- 
musztas kasiklose per nupuoli
mo augliu.

— Mikolas 
vedos žmogus,

za

Girardville, Pa. — Lietuviu 
R. K. bažnyczioję, likos surisz- 
ti mazgu moteristes p. A. Ulo- 

su p. Z. Dziegoraicziuto. 
Abudu jaunavedžiai yra gerai
žinomi isz savo darbszavimo 
del labo Lietuvos.

Svcczias p. A.
Rochester, N. Y. laike vestuvių 
paaiszkino apie Lietuvos karei
viu vargus ir kalbino sudėti 
del tuju va.rgszu auka na ir su- 
aukauta viso $13.50 Sekantiejo 
aukautojai sudėjo po viena do
leri: A. Ulozas, J. Palaszius, J. 
Maszn, S. Damazas, A. Chi ko
tas, A. Ulozas, J. Užupis, J. 
Kanceviczius, 
ne, 
nauskas, 
Senkus, 
centu.

Aeziu visiemft 
auka, vardan 
viii. — “Svcczias.

UI ozas isz

Medis kuris njižudina prasi-
žengelius.

t

< *? 

a

&

g

&

i
Jiii
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ibi

J. Užupis,
J. Kuligauskie- 

J. Dzegoraitis,
U. Dzegoraitiene, 
o smulkiu sudėta 50

S. Rama-
J.

4 4

už' szirdinga
Lietuvos karei-

I >

Diena 7

y

Pr.
Aim-.r**

Ant. Les- 
Szalamskis,

, Ant. 
Pr. Szluzeviezius,

Ad. Budgimis, 
Pet. Kubertaviczius, Juoz. Mu
sys, Pov. Spudys, Kaz. Pango
nis, Ig. Pangonis,

Po $5. Aukavo:
Mot. Aidukaitis

Sklera, Jon. 
ihmkauekas,

Po $2. Aukavo:
Jonas Norkumis, 
kauckas Jonas

Po $1. Aukavo:
Ona Yen kert iene, Vikt. Pango- 
niene, Kat. Karanauckiene, J. 
Radžiuniene, Kat. Liutvaitie 
Szvidriene, J. Zabliaekas, Ban
kus, Ant. Bartuszka, 
Szimkus, Ver. Supranavieziene 
Budreviezene, Mar. Czginckie-

Ag. Neverauskiene, M. Ge-

Ant. Ant.

ne, 
loželo, F. Cžiginskas, Ant. Ba- 
neviezius, Jur. Bendinskas, 
Mar. Navakiene, Mar, Vadab-

Dunezikas, Mare. 
Lapinskas, Zaborskieno, Juoz. 
Nevcrauskas, Ant. Karanaue- 
kas, J on. Gedvilas, 
ežius, Pr. Szluzeviczius, 
Smulkiu 
Isz Viso

Visiems aukautojams 
da szirdinga aeziu.

sziene, Pet.

Jur.

Ad. Suba-

$4.90
$379.90 

sude-

Gyva Lietuva 
priez musu akis

Szie krulomi paveikslai aisz- 
kiausiai atvaizdina visos Lie
tuvos žmonių gyvenimą ir vei
kimą.
kaimuosia ir miestuose ir koki 
svarbus atsitikimai' buvo Lie
tuvoje. Paveikslai Ims paro
dyti po vadovyste 
ežiu no.

Utarninko ir Seredos 
vakarais, Nov. 30 ir 
Dec. 1, Norkevicziaus 
saleje, Mahanoy City

Inžanga 50c. Vaikams 25c.
Durys 
vakare.

Kaip žmones irvvenar> J

A. '1'. Ka

atsidarys 7 vai.
Prasidės 8:15 vakare.

sales

VILNOS! VILNOS!

Ku tik aplaikcme .daugybe 
spalvose.

Duo-
Vilnos Visokiuose
Szilkai del iszmezgimu.

Visokiudame lekcijas dykai.
Kvietku del veseilu ir szerme- 
uu. (tf)

Jennie Refowich,
129 W. Centre St., 

Mahanoy City> Ta.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduos pigiai visi narni- « v • J_niai daigtai. Kas pirks daigtus
gaus stubas parandavot. Atsi- 
szaukit pas

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

.Mahanoy Oity, Pa.
7

(3 t.) 1

Pittsfield, Mass. —
szvento Juozo draugiste 

ant surinkimo nutarė paaukau
ti Szauliams Lietuviams ir li- 
kos iszrinktas naris .Jonas Kai
lis, L. R. K. pirmininkas rink
ti aukas nog milincziu savo tė
vynių, katras

lap.

kiek gali ir pa
gal savo ižgale. Sekanczieje 
aukavo po K) doleriu: Ona. Vai- 
cziukoniute, S. Armėnas, J. 
Kairia, P. Vaicikonis, 
szis, A. Sadaviczius, 
nas, A. Czesnelis, 
uis, A, Ramonas.

Po $6 :

S. Armėnas,
P. Rcp-

A. Urbo-
P. Vaiciko-

— Antanas Iras.
Po $5: — L Aukštikalnis, P. 

Vekeriotas, P. Urbonas 
Užbalis, L Cudaras, O. Milsziu- 
te, P. Repsziute, A. Mileris, J. 
P. Gasiunas, P. Ijabakojute, F. 
Mileris, S. Dilis, 
Austriszkis,

Po $2: — L Czesnelis, K. Pet
rauskas, I. Indriuszka, B. Bra- 
žausRas, 1. Baronas, P. Virbic- 
kis.

Po $1: — 
I. Gasiunas,
Gasiunas, D. Pagajute, K. Vik- 
toraviezius, F. Samulionis, V. 
Kamarauckis, K. Švilpoms, A. 
Švilpoms, T. Rayla, A. Gasiu
nas. Viso 205 dolerius. Visiems 
aeziu. — Lietuvos Simus.

J M.

A. Kunce, F. 
K. Lupinskis.

A. Aukeztikalnis,
A. Arlauckas, I.

Reikalinga.

Merginos suvirsz 16 inetu se
numo Cresson Sanatoria, Mont 
Alto, Hamburg, Pa., prie kuk- 
ninio darbo, prie stalu, ir ap- 
czistinimo. Atsiszaukite ant 
adreso. (Nov. 30)

Katherine Mullin,
State Dept, of Health, 

Harrisburg, Pa.

Atsiszaukite

TRASA KG A! Visus lalszkus o h 
piningus In Iszlcteluve “Saule” reik® 
visados siusti ant szfto adreso: W. D. 
Bocxkowskl-Co. Mahanuy City. Pa.

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Slunczlu Hzlrdlnga padokavono už 
telp puikia knyga kokia yra “T<ikstan» 
(Ik ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
no esmių* girdėjas Ir skaitės kokias
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlcbluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Point Md. 
-----------------------J------------------- į

Neužmlmklte kad dabar “SAULES” 

prenumerata yra 13.00 ant viso meto 
a S) JM) ant pnaea meto.

I

KVITU Knygele Draugystėms del 
iszmokejimo pinigu ligonia- 
ma

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kaslerlaus nog sudėtu pinigu ant

50c.

susirinkimu
W. D. BOCZKAUSKAS-GO 

MAHANOY CITY, PA.

50c.

t

JUOKAI.
Rūpestinga.

Vyras: - Jau gana, paeziut! 
Kam tu nuvažuojant in Raima

• .brangius
imi! Juk tai apt niek bus...

Pati: - Teip! O jaigu gali 
naktį pasidaryti ugnis ir yįen- 
marszkinei ižbogt laukan, tai 
kaip asz iszrędysiu?

» 1 ....... ..

Sude.
- Ar prisipažinsti

f |toip

aut aleniimo 
prasižengėliams ir 

'Vokiam žadinto-

Ilot en totą i Pietiniam Afrike 
nereikalnuje kartuvių ne clek- 
(rikiniu krėslu 
gyvaseziu
žudinto.jams.
jam kalėjimo virszininkpi duo- 
d(V keliolika uogu i^z tojo med
žio užtenka ant pražudiuimo 
jojo in dvi valandas. Panaszus 
medis randasi Washingtono 
botaniszkam darže.,.; , • i^ii t—-————♦ » ■' '■

Ka raszo apie knyga “'l'ukslautis 
Naktų Ir Vlbna^

užtenka

randasi

S)

tnarszkinius

Sudžia:
jog pavogei isz kiszenyius zie- 
goreli!

— Teip, 
per pamilka.

— Kaip tai per pamilka?
— Nugi jleszkojau pinigu 

o pataikiau ant ziegorelio. Al
gi esmių kaltas?

ponas sodžiau -

Žino.
Pirszlis isz szalies merginos:
— Ar žinai brolau, ta mer

gina da ne sena, turi 24 metus.
Jaunikis: — O, brolyti, ma

nes ne prigausi. Tai jau pa
pratimu metus mažinti, 
vaikno kupczCvoju su
tai apie metus man ne reikė 
kyti.

Asz 
a ride is 

sa-

Gerbiami Tamsios:—* Bzhiomi duodu 
Žinoti Tamstoms kad asz ošiu aptei
kęs puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena” kuria man pri
siimt et, norint asz prteiuncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok apteikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinasi 
puikus^ apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti llotuvlszkal kad kož- 
nas turėti Jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius sxivo kasdieninio gyveni
nio, praleidžia naudingai laika savo 
namuoste su savo milema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suvedima tos 
puikios knygos kuri gali
kiekviena žmogų katras skaito 
klauso (u puikiu istorijų, teipgi deka
voju už pulku kalendorių ka man 
prisiuntot kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime, 
lieku “F 
Somerville, Conn.
vlrsz-mlnetos knygos tai prisiusklte $2 
in “Saules” iszieistuvcs o gausite tuo-

suraminti
ar

Viso gi aro vclljcntis pasi- 
Saulcs*’ skaitytojas, S. P. isz 

Jeigu reikalaujate

Jaus per paczta.

NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

Dokavojo % milijono žmonių ui 
pulkus plaukus, o telp-g 1 sulaikė puo
įima plauku labai trumpam laike, te 
vieta inzpuoluolu, atauga tankus plau* 
kai.: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms. * Raszy- 
kite pas:

InformncljaM dykai

Drs- Drnndzaa Coarnetlca, 
Sta. W. Brooklyn. N. Y

»

TRASKAUSKASW.
LIETUVISZKAS GRABORIUS,

t#

V"*

t--*-m1, ... .yii . lįip4^ ift

-....u..-

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, riglnus ir vežimus de, 
laldotuviu, krlksztlnlu, veseillju, pasl 
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus ir tt 
WO W, (tentre Ht, Mahanoy City, Pa

) 
) 
>

> 
>>

Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos sekanezios istorijos ir jiasakos
yra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
Isz musu kuygu kataloffo tai turėtu
mėt užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vijom visas parduoti tik ant trumpo 
laiko tlktni už $1.00. Prisiusklte $1.00 
o tuojaus gausite visas žeminus pade- 

istorijas Ir pasakas ir tureiste
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas Ir pasakas sudė
jus .te viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 937 puslapiu.

tas

Puiki ilga užimanti, istorija istorija 
apie Jiiiuis7.il Korczakn Ir Itetogn 
Knrvedžiute. 2G2 puslapiu.
Istorija apicSznkinas, nedoras žydas.
Pulkus apraszymas isz NįVHL amžlo.
Istorija apie Du Draugu.
Ilga puiki istorija apie Valdclota 
aplsaka isz pirmutines puses szimt- 
meczlo, iszimta isz Lietuviszku užllo- 
ku. Su daug paveikslais.
Istorija apie Neviltoje pas Maurus 
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
Jam yra atsidavė.
Istorija apie Vieszkelio Duobes. 
Pasaka apie Karalaitis Žmogus. 
Istorija apie Sumiš MalkiaiiN. 
Istorija apie Geras MvdejiiH.
Istorija apie Įsiklausyta malda Varg
Kzlo.
Pulki pasaka apie

'll

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

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

<

Francuziszka
Duktė Akmenorlaus.
Istorija apie Klara, dora mergaite.
Istorija apie Nusprenstasiš. isz Mas- 
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Pulki istorija ąpie Sierata.

eles tikrai gvarantinam kad visos tos 
istorijos ir pasakos jumis labai paliks, 

prisiusklte doleri ir sakykyte 
kad norite 15 istorijų už ta doleri o už 
keliu dienu gausite per paczta.

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
AIAHĄNOY CITY. PA,

todėl

-f
Ir
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CUN ARD LINE
KALĖDINI ISZPLAUKIMAI J

SaxoniaLaivas “Saxonia” (14,300 tonu) December 9 
Kabineto szipkorte $180. 3 kląsa szipkorte $125.

• (Priskaitant da $5.00 War Tax)

I I

I

t

r 0

V'

AID 
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>:I

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

(Pridedant $5.00 War Tax)

Jusu mieste ar apelinkeje randasi agentas.
I
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PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 5
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE. į

Pasitinkam žmonis ant 
Suteikiam 

Palcidžiam pasažierius 
Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie

LIETUVIAI KREIPKITĖS I’RIE SAVŲJŲ: —
Jeigu ne norite bud apskrlnusti atvikia in Now Yorka, tai ttesog 

krclpktes pas Geo. J. Barlasziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų In ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunezia pinigus In visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Pampina pasportus isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu, 
nakvlne nes užlaikom narna su 38 kambarais. 
ir ju bagažius ant laivu, 
kreipiasi in musu vlrsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautieczlal brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kviccziam visus kreipkitės in musu agentūra per lalszka ar ypatlszkai. 
Gausite sanžlniszkus 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.
Telefonas: Spring 9537.

«■

Jeigu invales geras del kitu, 
Kodėl ir ne del Jus

T

Juso kaimynai perka daug szeru isz ”
Pennsylvania Power & Light Co.

(FULLY PAID AND NON-ASSESSABLE) 
z

Pristokite sziandien temokėdami
Tiktai $5.oo

Klauskite bile kokio darbininko szios kom
panijos arba ju ofisuose, e

r. ■ . . ’’

Pennsylvania Power & Light Co.

L

I—1-».—ųit<j sa,| kuponą 
Lf Drift uskite mumis 

sziaiden

PENNSYLVANIA 
POWER 

& 
LIGHT 

COMPANY

8-th and Hamilton Sts

Allentown,Pa
‘ ' b ,/ ' " A \

it

INFORMATION COUPON 
(Without Obligation)t

Pennsylvania Power & Light Co.
Please send ne (1) 8 page illus

trated booklet “The Story of an 
Opportunity at Home”, (2) More 
Information about your Cumula
tive Preferred Stock, (3) Details 
of Partial Payment Plan.

Name

Address ...........y. I fra* *• **•*«»•»••«• WWW W,

1

Hear p/ the £
W near r
p/ the £ į

New Edison
ANT SZVENCZIU — TURĖKITE GERIAUSIA 

MUZIKE SAVO NAMUOSIA.

Ateikite paklausyti nauja Edisono fonografa,

jį

i

y
I 
$steipgi į| 

nenešiColumbia ir Pathė fonografus. Turime per szita menesi S
is specialiszka pardavima isz kurio privalote pasinaudoti.

| Guinans 201 W. CENTRE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

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

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

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

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

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautlecztei ir 
pažįnstami. • ! r 1 eitf

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

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

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

MAHANOY CITY. PA.
—DIREKTORIAI— 
L, Eckcrt, Vice-Pres.D. M. Graham, Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
. P. C. Fenton T. G. Hormby

D. F. Guinan, Tree*.
A. Danisewica M. Gavola

I

■I

I

J 
aI 
I d

Jiiiuis7.il



